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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que proteger os menores da exposição ao jogo em linha deve permanecer um 
objetivo político fundamental; salienta a necessidade de implementar, em todos os 
Estados-Membros, normas estritas e fiáveis para a verificação de idade e identidade 
baseadas em métodos que se revelaram eficazes em alguns Estados-Membros, assim como 
para assegurar um acompanhamento adequado, de forma a prevenir o acesso e a 
participação de utilizadores não identificados e jogadores com idade inferior à permitida 
em produtos de jogo remotos; salienta a importância de partilhar as melhores práticas 
neste domínio entre a Comissão e os Estados-Membros;

2. Rejeita a criação de um mercado interno para jogos em linha com ofertas transfronteiriças 
e remete para a jurisprudência constante do TJUE; questiona o valor acrescentado de uma 
diretiva da UE relativa a normas mínimas em matéria de proteção dos jogadores e dos 
jovens; solicita, contudo, que os padrões elevados já existentes nos Estados-Membros 
sejam implementados de forma eficaz e convida as entidades reguladores dos Estados-
Membros a cooperar de forma mais intensa na aplicação da lei; 

3. Solicita a definição e implementação de medidas relativas à obtenção e ao reforço da 
literacia mediática das crianças e jovens; defende que a introdução nas escolas de 
disciplinas destinadas aos jovens sobre as melhores formas de utilização da Internet 
poderia preparar os utilizadores para se protegerem contra a dependência de serviços de 
jogos em linha; 

4. Realça a importância do papel da educação, de serviços de aconselhamento e da 
sensibilização dos pais para os problemas e impactos do jogo em linha nos jovens; 

5. Solicita que seja obrigatório os operadores advertirem os menores nos seus sítios Web –
de forma clara e inequívoca, em carateres bem visíveis  –  de que a sua participação no 
jogo em linha é ilegal;

6. Recorda que cerca de 2% da população europeia sofre de dependência do jogo; receia que 
o fácil acesso a sítios Web de jogo aumente esta percentagem, especialmente no que diz 
respeito aos mais jovens; considera, portanto, que devem ser aplicadas medidas 
preventivas eficientes relativamente aos consumidores vulneráveis, como a 
implementação de limites estritos de apostas e de perdas estabelecidos pelo próprio 
jogador, e a avaliação pelo Estado-Membro de todos os produtos de jogo oferecidos por 
todos os operadores de jogo em linha; considera que este processo de avaliação deverá 
conduzir melhor a regulamentação, ou mesmo a proibir, produtos de jogo perigosos, caso 
exista uma ameaça substancial para os consumidores vulneráveis;

7. Insta os Estados-Membros a submeterem as ofertas de jogo a uma ampla obrigatoriedade 
de licenciamento e a criar agências reguladoras nacionais, com vista a impedir as 
atividades de jogo ilegais e a corrupção no desporto e a licenciar as ofertas de jogo, 
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devendo, para o efeito, os Estados-Membros manter uma estreita colaboração 
internacional;

8. Considera que os jogos em linha são particularmente geradores de dependência devido ao 
anonimato dos jogadores em linha e à constante disponibilidade de serviços de jogo em 
linha, assim como à ausência de qualquer controlo social, e que, portanto, implicam riscos 
muito maiores para os consumidores vulneráveis, nomeadamente os jovens;  salienta que 
estas características tornam esta forma de dependência menos visível que no caso do jogo 
tradicional; insta, consequentemente, os operadores a incluírem na página inicial dos seus 
sítios Web, como requisito obrigatório, informações sobre a dependência do jogo e a 
possibilidade de obtenção de ajuda profissional;

9. Deve ser assegurado que as pessoas socialmente mais vulneráveis não enfrentam ainda 
mais dificuldades de sobrevivência devido aos jogos de fortuna e azar;

10. Exorta a Comissão a explorar, juntamente com os Estados-Membros, a possibilidade de 
estabelecer um mecanismo comum de autoexclusão a nível da UE através do qual os 
jogadores possam, a título facultativo e de forma simples, excluir-se de todos os sítios 
Web de jogos em funcionamento na UE;  considera que essa condição deve ser 
perfeitamente visível em todos os sítios Web que ofereçam serviços de jogos em linha;

11. Recomenda aos Estados-Membros a definição de uma percentagem mínima comum de 
receitas de jogo que deve ser distribuída pelas organizações que atuam no domínio da 
prevenção de dependências ou do aconselhamento sobre dependências;

12. Considera que existe uma relação perigosa entre as situações mais graves de crise 
económica e o aumento da procura destes jogos; salienta, por conseguinte, que é 
necessário um controlo contínuo e sistemático do fenómeno da dependência e das 
patologias associadas ao jogo;

13. Recomenda que seja feita uma clara distinção entre atividades de jogo e outras formas de 
entretenimento em linha; os serviços que combinem características distintivas do setor do 
jogo têm de ser enquadrados na legislação relevante em matéria de jogo e respeitar 
cabalmente os mecanismos de verificação de idade e de identidade;

14. Aponta para a necessidade de serem elaborados métodos eficientes de supervisão das 
apostas, tendo em conta o rápido desenvolvimento do ambiente em linha, mas destaca a 
importância da proteção dos dados pessoais dos utilizadores contra abusos;

15. Defende que a publicidade ao jogo é, muitas vezes, deformadora e enganosa, podendo 
encorajar comportamentos não saudáveis e prejudiciais; sublinha que este tipo de 
publicidade deve tornar-se mais responsável e ser regulamentada, a fim de mitigar os 
efeitos mais invasivos, que afetam sobretudo as pessoas mais vulneráveis;

16. Solicita à Comissão que inclua nas suas recomendações sobre a publicidade de jogo 
responsável, a fim de prevenir a prática do jogo por menores e de proteger pessoas 
vulneráveis, uma proibição da publicidade enganosa sobre serviços de jogo em linha 
destinados a menores e outras pessoas vulneráveis, em particular nos meios de 
comunicação social; 
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17. Apela a que a publicidade socialmente responsável de jogos em linha só seja autorizada 
para ofertas de jogo legais; considera que nunca deve ser permitido fazer publicidade a 
serviços de jogos em linha através da apresentação de probabilidades exageradas de ganho 
que deem a falsa impressão de que jogar constitui uma estratégia razoável para melhorar 
as finanças de uma pessoa; considera que a publicidade deve incluir informação clara 
sobre as consequências do jogo compulsivo;

18. Salienta que a definição da forma não prejudicial e da distribuição da publicidade é 
decisiva para a prevenção do jogo por pessoas menores de 18 anos e para a prevenção do 
surgimento de casos de jogadores problemáticos ou patológicos;

19. Frisa que, apesar de haver muitas fontes de receitas de apostas no desporto, as 
organizações desportivas recebem apenas um retorno financeiro relativamente baixo das 
atividades de aposta comerciais em muitos Estados-Membros, não obstante o desporto ser 
a principal área de atividade de apostas em linha; solicita à Comissão que crie uma 
iniciativa para o reconhecimento dos direitos de propriedade dos organizadores de 
competições desportivas, de modo a que as federações desportivas tenham a garantia na 
maioria dos Estados-Membros, não obstante o desporto de um retorno financeiro justo; 
recomenda que os Estados-Membros estabeleçam uma percentagem mínima comum das 
receitas de apostas desportivas a ser redistribuída equitativamente por federações 
desportivas, que têm de assegurar um financiamento sustentável do desporto amador e 
solidariedade entre diferentes desportos;

20. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que parte das receitas de jogo seja destinada 
ao apoio ao desporto amador;

21. Salienta a importância da aplicação de fundos provenientes do jogo em causas de interesse 
público (desporto, cultura, projetos sociais, investigação e outras causas de interesse 
geral); solicita que as características específicas e os contributos sustentáveis das lotarias 
para a sociedade sejam reconhecidos e tidos em consideração em todas as abordagens 
coordenadas a nível da UE; salienta, igualmente, a importância do setor das lotarias para a 
criação indireta de emprego;

22. Solicita maior cooperação a nível europeu, sob coordenação da Comissão e juntamente 
com os Estados-Membros, operadores de jogos em linha e organizações desportivas, a fim 
de identificar e interdizer operadores de apostas em linha envolvidos em atividades ilegais 
como a manipulação de resultados, assim como operadores não autorizados que prestam 
serviços de jogos em linha ilegalmente; salienta que a resolução destes problemas é 
determinante para a salvaguarda da integridade do desporto na Europa;

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a concluírem, a curto prazo, um acordo 
vinculativo ambicioso com países terceiros, no âmbito do Conselho da Europa, sobre a 
luta global contra a criminalidade organizada envolvida na manipulação de resultados, de 
forma a combater a manipulação de resultados desportivos; sugere o estabelecimento de 
uma unidade/centro antimanipulação de resultados com a tarefa de recolher, intercambiar, 
analisar e divulgar factos sobre a manipulação de resultados, fraudes e outras formas de 
corrupção no desporto, na Europa e fora dela, assim como de recolher as melhores 
práticas na luta contra a corrupção no desporto e de promover conceitos de boa 
governação no desporto;
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24. Realça que a manipulação de resultados é criminalizada em todos os Estados-Membros e 
que as principais dificuldades que surgem na instauração de um processo penal dos casos 
de viciação de resultados são de natureza operacional; considera, portanto, que a 
aproximação das sanções penais é essencial para regulamentar o setor dos jogos em linha 
nos Estados-Membros; solicita à Comissão que, para este efeito, apresente propostas 
legislativas para estabelecer regras mínimas no que diz respeito à definição de infrações e 
sanções penais nacionais em matéria de jogos em linha ilegais e de luta contra a 
manipulação de resultados e crimes do mesmo tipo a nível da UE, a fim de melhorar as 
taxas de deteção, respeitando embora inteiramente os direitos fundamentais;

25. Sublinha que a luta contra a manipulação de resultados e outras formas de fraude no 
desporto tem que centrar-se sobre a aplicação da lei, a educação e a prevenção neste 
domínio, assim como sobre a implementação dos princípios básicos de boa governação 
financeira e operacional, da transparência e da responsabilização; considera que a 
governação sustentável das organizações desportivas (clubes, ligas e federações) reduz o 
risco de serem vítimas de manipulações de resultados;

26. Apela à elaboração de um código de conduta, como parte de uma iniciativa de 
autorregulação que inclua a interdição de todo o pessoal envolvido em eventos 
desportivos (em particular, jogadores, treinadores, árbitros, pessoal médico e técnico, 
proprietários e gestores de clubes), que possa ter uma influência direta nos resultados, de 
efetuarem apostas nos seus próprios jogos ou eventos; realça, também, neste contexto, a 
necessidade de sistemas de verificação de idade e identidade rigorosos e fiáveis a nível 
dos Estados-Membros; convida as organizações desportivas a utilizarem campanhas de 
educação e códigos de conduta para educar – desde tenra idade – desportistas, árbitros e 
funcionários, no que diz respeito à ilegalidade da viciação de resultados de competições 
desportivas;

27. Reconhece que os esforços, como os códigos de conduta, que visam combater o 
envolvimento de organizações desportivas em atividades de corrupção, como a viciação 
de resultados ou o branqueamento de capitais, têm de ser dirigidos a todas as partes 
interessadas (representantes, proprietários, gestores, agentes, jogadores, árbitros e adeptos) 
e a todas as organizações (clubes, ligas, federações, etc.);

28. Recorda que a luta contra a viciação de resultados começa com a divulgação de 
informação e a educação no sentido de alertar para o impacto negativo que a viciação de 
resultados tem nos atletas, nos clubes, nas ligas e no desporto como um todo; salienta, por 
conseguinte, a importância da educação de todos os intervenientes no desporto, para que 
estes tomem consciência dos riscos relacionados com as apostas desportivas e a viciação 
dos resultados, e reconhece a importância do envolvimento de determinadas organizações 
como os sindicatos de atletas e as redes de apoiantes;

29. Congratula-se com os projetos de educação a nível transnacional destinados a combater a 
manipulação de resultados a nível global;

30. Insta as federações desportivas e os operadores de jogo a incluírem num código de 
conduta a proibição de apostas nos chamados eventos negativos, como cartões amarelos, 
grandes penalidades ou pontapés livres durante um jogo ou um evento; solicita aos 
Estados-Membros e aos operadores de jogos em linha que proíbam todas as formas de 



AD\934053PT.doc 7/8 PE504.088v02-00

PT

apostas sobre desportos transmitidos em direto, já que estes se têm revelado muito 
vulneráveis à manipulação de resultados, constituindo assim um risco para a integridade 
dos desportos;

31. Solicita à Comissão que inclua na sua recomendação sobre os jogos em linha uma 
proibição geral de apostas em competições de juniores que envolvam menores e espera 
que a indústria dos jogos em linha respeite esta interdição através de autorregulamentação;

32. Incentiva os Estados-Membros a considerarem a interdição de todas as formas de 
“spot-fixing”, como apostas relativas a cantos, pontapés livres, lançamentos laterais e 
cartões amarelos, que, tal como já ficou provado, são objeto de viciação de resultados;

33. Solicita que exista uma obrigação de cooperação e intercâmbio de informações entre as 
organizações desportivas, as autoridades públicas, a Europol e a Eurojust, tanto a nível 
nacional como europeu, sobre atividades suspeitas, a fim de combater a atividade criminal 
nas atividades transfronteiriças de jogo em linha;

34. Convida o Conselho a avançar, de modo rápido e ambicioso, com as negociações no 
âmbito da proposta de diretiva da Comissão, relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo1 e a 
tratar todos os tipos de jogos, inclusive em linha, a fim de prevenir a exploração de 
atividades de apostas desportivas em linha com interesses ilícitos de branqueamento de 
capitais;

35. Salienta que os atletas precisam de mecanismos eficazes de proteção para se oporem às 
influências da corrupção, nomeadamente a salvaguarda da sua integridade física e moral, 
de condições adequadas de trabalho e da salvaguarda de salários ou remunerações, 
incluindo interdições à participação em diferentes níveis de competição para organizações 
desportivas que não cumpram regularmente estas obrigações em relação aos seus atletas.

                                               
1 COM(2013)0045
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