
 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

 

Este Código estabelece os princípios que devem orientar as instituições e os agentes desportivos, 

designadamente jogadores, árbitros, treinadores, dirigentes, associações de clubes, clubes e sociedades 

desportivas, no combate ao fenómeno dos resultados combinados associado às apostas desportivas 

(também conhecido por “match-fixing”).  

 

Os seus objetivos são defender a verdade desportiva e a integridade das competições e promover os 

valores éticos, sociais e culturais do futebol e do futsal.  

 

FPF e SJFP promovem, em conjunto, um programa de prevenção e combate ao “match-fixing” nas 

competições nacionais.  

 

1 Reconhece: não te deixes enganar por quem te faça promessas, ofereça dinheiro ou outros presentes 

para viciar um jogo ou resultado! 

2 Rejeita: não aceites combinar um resultado nem apostes no teu próprio jogo, competição ou 

desporto. Não permitas que ninguém aposte por ti. Diz não! 

3 Reporta: se alguém se aproximar de ti para combinar um resultado ou um jogo, se te oferecerem 

dinheiro em troca de favores ou informação confidencial, denuncia em Integridade.fpf.pt.   



 

POR TI. PELO FUTEBOL.  

1 Sê Transparente: Nunca combines um resultado ou um jogo. Joga com honestidade. O futebol deve 

ser jogado num espírito de justiça e respeito. As competições desportivas devem ser sempre um teste 

honesto das capacidades de cada jogador e equipa e os seus resultados devem manter-se incertos. 

Evita os vícios e a contração de dívidas que te tornem “presa fácil” para indivíduos sem escrúpulos.  

2  

3 Sê Firme: Se alguém se aproximar de ti para tentar combinar um resultado ou viciar um momento de 

jogo, se te oferecerem dinheiro em troca de favores ou informação privilegiada, deves reportar 

imediatamente às entidades competentes. Procura canais seguros para o efeito: integridade.fpf.pt.  

4  

5 Sê Cuidadoso: Nunca partilhes informação da tua equipa. Enquanto jogador, treinador, dirigente ou 

funcionário de um clube, podes ter acesso a informação privilegiada (que não está acessível ao público 

em geral, designadamente relacionada com a lesão de um jogador ou as escolhas do treinador). Esta 

informação é considerada do foro interno do clube e não pode ser partilhada. Se violares esta regra, 

podes ser sancionado disciplinarmente. 

   

6 Sê Inteligente: Conhece as regras nacionais e internacionais federativas e as leis do país, antes de 

dares início a uma época desportiva, especialmente no que toca ao setor das apostas. Muitos países 

têm aprovado legislação e regulamentação desportiva nesta matéria e as sanções aplicáveis aos 

infratores são cada vez mais severas.   

 

7 Salvaguarda-te: Nunca apostes no teu próprio desporto. Não apostes em ti mesmo ou nos teus 

adversários nem permitas que alguém o faça por ti. Não aceites qualquer pagamento ou benefício 

que possa colocar-te numa posição de risco. Em caso de dúvida, informa-te junto das instituições que 

tutelam o teu desporto ou a tua competição. 

 


