
  

 

CIRCULAR Nº 192/18  

ASSUNTO:  Integridade no Desporto: Projeto T-PREG 

Lisboa, 25 de julho de 2018   

Ex.mos Senhores 

Por solicitação do Comité Olímpico de Portugal, vimos por este meio divulgar o 

questionário sobre o tema referido em epígrafe, que a seguir se transcreve: 

“Estudo Exploratório: Atitudes e perceções sobre denúncias de 

manipulação de resultados em deportos de base e profissionais 

 O Comité Olímpico de Portugal é parceiro no projeto internacional Training on Protected Reporting for 

Professional and Grassroots Sport (T-PREG), financiado pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia, 

Coordenado pelo Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL) do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 

e desenvolvido em parceria com a Universidade Católica de Milão, o Comité Olímpico Italiano, o Ministério dos 

Desportos de Itália, a Universidade Autónoma de Madrid, a KU Leuven University, a ESSA - Sports Betting 

Integrity, a Trasnparency International Slovenia e ainda o Instituto Português do Desporto e Juventude. 

 Esta iniciativa tem como principal objetivo avaliar os sistemas de denúncia existentes na Europa, estabelecer 

quais as melhores práticas e realizar ações de formação para melhorar a estrutura de proteção dos denunciantes. 

 Neste propósito, foi desenvolvido um estudo quantitativo que visa recolher evidências empíricas relacionadas 

com as atitudes e perceções dos agentes desportivos, no que diz respeito à proteção de denunciantes e às 

denúncias em caso de suspeita ou conhecimento da prática de manipulação de resultados. Este é um estudo 

ANÓNIMO e CONFIDENCIAL e tem por base a aplicação de um breve questionário (entre 4 e 5 minutos), 

disponibilizado online através do link: https://goo.gl/forms/VKebjc7nQwLS9X4q2 

 No âmbito da integração da sua entidade no Programa de Integridade do Comité Olímpico de Portugal, 

agradecemos antecipadamente a disseminação do referido questionário junto dos agentes desportivos da 

sua modalidade.” 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos e cordiais 

Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 

 

Jorge Fernandes 
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