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Lançada plataforma
para denunciar corrupção
kpartir de ontem pode fazê-lo 'on-line' em 'integridade.fpf.pt'
o Combate à viciação de jogos o Iniciativa da FPF e do Sindicato
A
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Federação Portuguesa de
Futebol e o Sindicato dos
Jogadores Profissionais
de Futebol apresentaram, ontem, uma plataforma online destinada a quem estiver na posse de ipformação e
queira denunciar casos de corrupção ou tentativa de corrupção nas
competições nacionais; ou seja, o
chamado Match Fixing, ou viciação
de resultados desportivos.
«Todos os agentes desportivos»,
explica a FPF em comunicado no
site oficial, podem aceder ao endereço integridade.fpf.pt e, com apenas um clique no menu 'apresentar denúncia', inserir informação
que considerar relevante. Pode ainda inserir os seus dados pessoais,
ou limitar-se a deixar um contacto, tendo a certeza de que a confidencialidade do seu caso estará
garant ida.
A 1,1'F lembra que esta plataforma «parte da obrigação regulamentar a que todos os agentes
desportivos já são obrigados por
lei de denunciar» os casos de cor rupção desportiva de que tenham
conhecimento. A omissão desse
conhecimento, aliás, «configura

A

Joaquim Evangelista (SJPF) e Fernando Gomes (FPF) juntos na luta contra o 'Match Fixing'
prática de infração disciplinar».
Esta medida estava prevista no
compromisso eleitoral de Fernando Gomes, quando se candidatou
ao atual mandato corno presidente da FPF, e vem na sequência de
outros passos na luta pela integridade das competições.
Em setembro de 2016 foi entregue um projeto -lei que tem por objetivo a alteração do quadro penal
para os casos de corrupção no desporto e que foi aprovado em mar-

ço passado, aguardando-se, apenas, para entrar em vigor, a publicação em Diário da República.
Em dezembro do ano passado,
foi, também no mesmo á.mbito,
estabelecida uma parceria com a
Sportradar, empresa que passou a
monitorizar igualmente as competições não profissionais de futebol sujeitas a apostas; por convénio, a mesma empresa já fazia o
mesmo trabalho nas competições
profissionais.

