
Proteção da integridade das apostas - maio de 2019 

Introdução 

A Gambling Commission (a Comissão) foi criada ao abrigo do Gambling 

Act 2005 para regular o jogo comercial na Grã-Bretanha. Estamos 

empenhados em manter o crime fora do jogo, assegurando que o jogo é 

conduzido de forma justa e transparente, e os vulneráveis são 

protegidos contra danos ou explorados pelo jogo. 

Estamos também empenhados em elevar os padrões em relação à 

integridade das apostas desportivas, conforme delineado na nossa 

estratégia corporativa 'Making Gambling Safer and Fairer' (Tornar o 

jogo mais seguro e mais justo). 

Este documento resume a política e a abordagem da Comissão para 

proteger a integridade das apostas, que se centra principalmente nas 

apostas desportivas. Importa referir que os princípios contidos neste 

documento também se aplicam às apostas em eventos não desportivos; 

por exemplo, os vencedores de concursos de talentos cinematográficos 

ou os resultados de concursos de talentos televisivos. 

A integridade das apostas, dada a sua escala e popularidade junto do 

público britânico, torna-se importante preservar e proteger. Os 

consumidores deverão ter confiança e acreditar que quando fazem 

apostas, estão a fazê-lo em mercados justos, livres de corrupção 

relacionada com apostas e com operadores britânicos licenciados que 

sejam eficazes na gestão do risco. 

Dada a natureza global do desporto e do jogo, é igualmente necessário 

compreender as influências internacionais sobre o desporto, as 

apostas e as comunicações, se quisermos compreender e gerir 

integralmente os riscos atuais e emergentes. 

Existem evidências provenientes do exterior de atividades criminosas 

cada vez mais sofisticadas e organizadas relacionadas com o 

fornecimento de apostas ilegais e manipulação de resultados 

desportivos. Os serviços de informação indicam que estes grupos 

criminosos consideram a fixação de jogos e a corrupção nas apostas 
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como uma atividade criminosa de menor risco em comparação com 

outras infrações como o tráfico de drogas ou de pessoas. 

Têm-se registado incidentes de corrupção no Reino Unido, mas estes 

parecem ser mais oportunistas do que ligados ao crime organizado. 

Com base nas evidências atuais, acreditamos que os riscos de 

corrupção sistémica das apostas desportivas e das atividades 

desportivas no Reino Unido são atualmente menores do que os 

verificados noutras jurisdições. Contudo, estamos conscientes de que 

não podemos assumir a manutenção desta posição. Sabemos que os 

efeitos de tal corrupção teriam um impacto prejudicial significativo nos 

interesses públicos, nos interesses éticos e comerciais do desporto e na 

indústria das apostas e prejudicariam a reputação da Grã-Bretanha 

como um local seguro para apostar e acolher competições desportivas. 

Prevê-se que continuarão a existir situações em que os indivíduos 

procurarão lucrar com as apostas utilizando o seu conhecimento 

privilegiado ou optando por ignorar as regras relativas ao seu desporto 

ou as condições do seu emprego. Estas infrações não podem ser 

ignoradas, embora não seja sempre apropriado processar estas 

pessoas através do Sistema de Justiça Penal. Alternativamente, podem 

existir medidas mais eficazes que possam ser tomadas pelos órgãos 

dirigentes desportivos e empregadores que tenham poder legal para o 

fazer. 

A ameaça de "fixação de resultados" (ou manipulação de competições 

desportivas(1) e de apostas desportivas corrompidas é uma questão 

internacional cada vez mais importante. O Conselho da Europa, a União 

Europeia, a Interpol, o Comité Olímpico Internacional (COI) e outras 

organizações desportivas internacionais procuram ativamente abordar 

esta questão e os presidentes do COI, da FIFA e da UEFA têm 

manifestado publicamente as suas preocupações. 

Notas de rodapé 

(1) Tal como definido na Convenção Macolin: Manipulação de 

competições desportivas significa um arranjo intencional, ato ou 

omissão com vista a uma alteração indevida do resultado ou do curso 

de uma competição desportiva, a fim de remover total ou parcialmente 
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a natureza imprevisível da competição desportiva acima referida, com 

vista a obter uma vantagem indevida para si próprio ou para os outros. 


