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I. Elaborado
Análise da iniciativa
•

A iniciativa

A Proposta de Lei n.º 194/XIII (4.ª) procede à terceira alteração à Lei n.º 38/2012,
de 28 de agosto, alterada pelas Leis n.os 33/2014, de 16 de junho, e 93/2015, de 13 de
agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto.
.
Na exposição de motivos da iniciativa, o Governo refere que o nosso país se
encontra vinculado à luta contra a dopagem no desporto por via de dois instrumentos
de direito internacional: a Convenção contra o Doping, do Conselho da Europa,
ratificada por Portugal a 17 de março de 1994, e a Convenção Internacional contra a
Dopagem no Desporto, da Unesco, ratificada a 30 de abril de 2007. Atendendo às
evoluções ocorridas recentemente nos instrumentos que regulam a luta contra a
dopagem, torna-se necessário adequar o enquadramento legislativo em vigor aos
princípios definidos pelo Código Mundial Antidopagem e aos instrumentos conexos.
Assim, são objetivos da presente iniciativa:


Aumentar a capacidade das entidades nacionais antidopagem,
clarificando a sua situação orgânica e reforçando a sua independência
operacional;



Garantir a celeridade de tramitação e a transparência dos processos
contraordenacionais e disciplinares decorrentes de violações das normas
antidopagem no desporto, através da centralização dos processos
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contraordenacionais

e

disciplinares

na

Autoridade

Nacional

Antidopagem;


A consagração legal da separação funcional entre duas entidades – o
LAD e a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP);



A criação do Colégio Disciplinar Antidopagem, a quem a ADOP dará
apoio logístico e que centralizará a audição dos interessados e a decisão
sobre as penas disciplinares a aplicar;



Os processos disciplinares decorrentes de colheitas realizadas após a
entrada em vigor da lei serão integralmente conduzidos pela ADoP, que
fará a sua instrução e os remeterá ao Colégio Disciplinar Antidopagem
para audição dos interessados e decisão;



Uma maior definição do estatuto do Laboratório de Análises de Dopagem
(LAD), entidade que permanecerá na dependência do IPDJ, mas com o
estatuto de unidade autónoma, liderada por um Diretor de Laboratório,
que terá competências próprias na gestão do Laboratório;



A consagração de uma Divisão Jurídica na ADoP, que centralizará todos
os processos disciplinares decorrentes de violações das normas
antidopagem;



A manutenção da obrigação de as federações possuírem disposições
regulamentares sobre o combate ao doping.

Por último, refira-se que a proposta de lei sub judice dispõe de nove artigos
preambulares: o primeiro respeitante ao objeto da iniciativa; o segundo procedendo a
alterações à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto; o terceiro aditando à Lei n.º 38/2012
novos artigos; o quarto aditando o Anexo I à referida lei; o quinto introduzindo algumas
alterações sistemáticas; e os restantes relativos a disposições transitórias e
revogatórias, à republicação da lei e à sua entrada em vigor.
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O quadro comparativo que segue, em anexo, ilustra as alterações propostas na
proposta de lei em análise.

•

Enquadramento jurídico nacional
«Portugal tem um longo historial na luta contra a dopagem no desporto. Desde

muito cedo que o nosso país tomou consciência da importância fundamental de dispor
de um sistema eficaz de luta contra a dopagem no desporto, de forma a preservar a
saúde dos praticantes desportivos e a verdade desportiva.»1
A primeira legislação a ser publicada em Portugal sobre o controlo antidopagem
aconteceu com o Decreto-Lei n.º 374/79, de 8 de setembro, regulamentado pela Portaria
n.º 373/80, de 4 de julho, embora já existissem referências ao tema no Decreto-Lei n.º
420/70, de 3 de setembro, que insere várias disposições sobre o tráfico ilegal de
estupefacientes.
Com a publicação do Despacho n.º 29/85, de 12 de agosto2, foi oficialmente
criado o Laboratório de Análises de Doping e Bioquímica, nas instalações do Centro de
Medicina Desportiva de Lisboa.
Uma vez que ocorreram importantes desenvolvimentos no âmbito do controlo
antidopagem a nível internacional, foi o Decreto-Lei n.º 374/79, de 8 de setembro,
substituído por um outro que adequava a legislação nacional a tais desenvolvimentos,
desta feita pelo Decreto-Lei n.º 105/90, de 23 de março. Neste diploma, é considerado
dopado qualquer praticante desportivo em relação ao qual o respetivo controlo
antidopagem acuse a administração de substâncias ou produtos, ou a utilização de
1

História da luta contra o doping em Portugal – Autoridade Antidopagem de Portugal.

2

Retirado do portal da Autoridade de Antidopagem de Portugal.
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outros métodos, suscetíveis de alterarem artificialmente o seu rendimento desportivo,
quer em competição quer nos períodos fora da competição, e que estejam interditos
pelas competentes autoridades desportivas (n.º 2 do artigo 1.º). Para regulamentar as
ações de controlo antidopagem no âmbito das modalidades desportivas organizadas
pelas federações unidesportivas ou multidesportivas foi então publicada a Portaria n.º
130/91, de 13 de fevereiro.
É com a publicação deste diploma que é criado o Conselho Nacional
Antidopagem (CNDA).
Anos mais tarde, e visando adaptar a legislação nacional sobre o combate à
dopagem no desporto aos novos desenvolvimentos que entretanto se verificaram a nível
internacional, o Decreto-Lei n.º 183/97, de 26 de julho, fixa o novo regime de combate à
dopagem no desporto, revogando o anterior regime. No decorrer do ano de 2009, um
novo regime de luta contra o doping foi publicado, através da Lei n.º 27/2009, de 19 de
junho, no qual constam os princípios presentes no Convenção Internacional contra a
Dopagem no Desporto, da UNESCO. Esta Convenção, bem como os seus anexos,
foram aprovados pelo Decreto n.º 4-A/2007, de 20 de março.
Com a referida Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, surge a Autoridade Antidopagem
de Portugal (ADoP), a funcionar junto do Instituto do Desporto de Portugal, IP (IDP, I P),
sendo esta a organização nacional com funções no controlo e na luta contra a dopagem
no desporto, nomeadamente enquanto entidade responsável pela adoção de regras
com vista a desencadear, implementar ou aplicar qualquer fase do procedimento do
respetivo controlo, colaborando com os organismos nacionais e internacionais com
responsabilidade no mesmo âmbito.
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Já em 2012, foi novamente necessário conciliar a legislação nacional às normas
internacionais, situação que implicou a publicação de novo diploma, desta feita a Lei n.º
38/2012, de 28 de agosto3, que aprova a Lei Antidopagem no Desporto, adotando na
ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem4.
A Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, remeteu as normas de execução
regulamentar para portaria do membro do Governo responsável pela área do desporto,
que justificou a publicação da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro5.
A listagem das substâncias e métodos proibidos, a vigorar no ano de 2019,
consta da Portaria n.º 329/2018, de 20 de dezembro, que aprova, em anexo e que dela
faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos.
A atividade desportiva é desenvolvida em observância dos princípios da ética,
da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da formação integral de todos
os participantes, incumbindo ao Estado adotar as medidas tendentes a prevenir e a punir
as manifestações antidesportivas, designadamente a violência, a dopagem, a
corrupção, o racismo, a xenofobia e qualquer forma de discriminação, conforme previsto

3

Com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 33/2014, de 16 de junho, e 93/2015, de 13 de agosto,

apresentando-se na sua versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico.
4

O Programa Mundial Antidopagem traduz-se num esforço concertado de todos os países do mundo e de

vários intervenientes do movimento desportivo, como a Agência Mundial Antidopagem (AMA), os Comités Olímpico e
Paralímpico Internacionais, as federações desportivas internacionais e nacionais e as organizações nacionais
antidopagem, tendo em vista a erradicação das práticas de dopagem no desporto, que culminou com a criação do código,
garantindo assim que todas as regras sobre a dopagem são iguais em todos os países e federações internacionais,
existindo um controlo semelhante e sanções semelhantes em qualquer ponto do planeta.
5

Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico, com as alterações

introduzidas pela Portaria n.º 232/2014, de 13 de novembro.
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nos artigos 3.º e 7.º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro6.
A ADoP, cujas competências vêm previstas no n.º 1 do artigo 18.º da Lei
Antidopagem no Desporto, integra três serviços distintos:


O Laboratório de Análises de Dopagem;



O Gabinete Jurídico; e



A Estrutura de Suporte ao Programa Antidopagem (ESPAD), que se subdivide:
o

No Conselho Nacional Antidopagem (CNAD); e

o

Na Comissão de Autorização de Utilização Terapêutica (CAUT).

Enquadramento parlamentar

II.
•

Antecedentes parlamentares

Em anteriores legislaturas foram apresentadas as seguintes iniciativas
legislativas sobre a matéria em apreço, cuja apreciação já se encontra concluída:

Nº

Título

6

Data

Autor

Publicação

Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico, com as

alterações introduzidas pela Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro.
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XIII/4 - Proposta de Lei
194

Altera a Lei Antidopagem no Desporto

2019-04Governo
16

XII/4 - Projeto de Lei
889

Procede à segunda alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, alterada 2015-04PSD
pela Lei n.º 33/2014, de 16(...)
30
CDS-PP

[DAR II série A 121 XII/4 2015-05-02
pág 2 - 46]

XII/1 - Proposta de Lei
53

Aprova a Lei Antidopagem no Desporto, adotando na Ordem Jurídica
Interna as regras estabelecidas no (...)

2012-04[DAR II série A 162 XII/1 2012-04-14
Governo
12
pág 11 - 39]

X/4 - Proposta de Lei
238

Estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto.

2008-11Governo
25

[DAR II série A 37 X/4 2008-12-04
pág 79 - 106]

1998-02CDS-PP
05

[DAR II série A 32 VII/3 1998-02-19
pág 626 - 627]

VII/3 - Projeto de Lei
461

Altera o Decreto-Lei n°183/97,de 26 de Julho (combate à dopagem no
desporto)

Apreciação dos requisitos formais

III.

•

Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de
iniciativa e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do
artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo
118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).
Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR,
encontra-se redigida sob a forma de artigos, alguns deles divididos em números e
alíneas, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é
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precedida de uma breve exposição de motivos, mostrando-se, assim, conforme com o
disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR. De igual modo, observa
os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes das alíneas a), b) e c) do
n.º 2 do artigo 124.º do RAR.
Respeitando também os limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do
artigo 120.º do RAR, a proposta de lei parece não infringir a Constituição ou os princípios
nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na
ordem jurídica.
É subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Educação e pelo Secretário
de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em
Conselho de Ministros em 4 de abril de 2019, conforme o disposto no n.º 2 do artigo
123.º do RAR.
A iniciativa deu entrada em 16 de abril do corrente ano, foi admitida no dia 22 do
mesmo mês, data em que, por despacho de Sua Ex.ª o Presidente da Assembleia da
República, baixou, na generalidade, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude
e Desporto (12.ª), e foi anunciada na sessão plenária de 24 de abril.



Verificação do cumprimento da lei formulário
A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014,

de 11 de julho, doravante designada lei formulário, contém um conjunto de normas sobre
a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de
aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em conta no decurso
do processo da especialidade na Comissão, em particular aquando da redação final.
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Desde logo cumpre referir que a iniciativa sub judice contém uma exposição de
motivos e obedece ao formulário das propostas de lei, em conformidade com o disposto
no n.º 1 do artigo 13.º da lei formulário, apresentando sucessivamente, após o
articulado, a data de aprovação em Conselho de Ministros (04-04-2019) e as assinaturas
do Primeiro-Ministro, do Ministro da Educação e do Secretário de Estado Adjunto e dos
Assuntos Parlamentares.
A proposta de lei, que «Altera a Lei Antidopagem no Desporto», tem um título
que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da
lei formulário, apesar de o mesmo poder ser objeto de aperfeiçoamento em sede de
apreciação na especialidade, em caso de aprovação.
De facto, há que ter em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei
formulário, nos termos do qual «Os diplomas que alterem outros devem indicar o número
de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar
aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras
normas». Pese embora não decorra diretamente do preceito transcrito tal exigência, as
regras de legística aconselham a que, por razões informativas, o título de um ato
legislativo de alteração identifique o diploma alterado, bem como o número de ordem da
alteração introduzida, prática que tem vindo a ser seguida.
Em face do exposto, atendendo a que a lei antidopagem no desporto foi
aprovada pela Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e que a mesma foi já alterada pelas
Leis n.os 33/2014, de 16 de junho, e 93/2015, de 13 de agosto, constituindo a presente,
em caso de aprovação, a sua terceira alteração, sugere-se o seguinte título:
«Terceira alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei antidopagem
no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código
Mundial Antidopagem».
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Refira-se ainda que, considerando a extensão das alterações propostas, o
Governo, nos termos do artigo 8.º da iniciativa em apreço, promove a republicação da
Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto. Desta forma dá cumprimento ao disposto na alínea b)
do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, que prevê a necessidade de republicação integral
dos diplomas que revistam a forma de lei, em anexo, sempre que «se somem alterações
que abranjam mais de 20% do articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua versão
originária ou a última versão republicada».
Por fim, cabe mencionar que a iniciativa, revestindo a forma de lei, será objeto
de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 3.º da lei formulário. No que diz respeito à entrada em vigor, mostrando-se em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, o artigo 9.º da
proposta de lei determina que a mesma ocorra 30 dias após a data da sua publicação.
Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece
suscitar outras questões em face da lei formulário.

•

Regulamentação

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação.

IV.

Análise de direito comparado

•

Enquadramento no plano da União Europeia

A União Europeia, nos termos do artigo 6.º, alínea e), do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia apenas dispõe de competência para desenvolver
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ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a ação dos Estados-Membros na
área do desporto.
Em 1999, a Comissão apresentou o Plano de apoio à luta contra a dopagem no
desporto. Neste Plano é definida, pela primeira vez, a abordagem tripla da Comissão
Europeia relativamente a esta matéria: em primeiro lugar, a recolha de opiniões de
peritos sobre a dimensão ética, jurídica e científica do fenómeno da dopagem; em
segundo lugar, a colaboração com a Agência Mundial Antidopagem 7; e, em terceiro
lugar, a mobilização de instrumentos comunitários com o objetivo de completar as ações
já empreendidas pelos Estados-Membros e de lhes conferir uma dimensão comunitária,
tendo em conta, designadamente, a mobilidade crescente que caracteriza o desporto
europeu e as competências comunitárias que são afetadas pelo fenómeno da dopagem.
Ainda no contexto do referido plano, a Comissão Europeia estabeleceu os
princípios éticos que devem nortear as ações comunitárias neste âmbito: o direito de
todos os cidadãos, desportistas ou não, à segurança e à saúde; o princípio da
integridade e da transparência, em nome do qual a regularidade das competições
desportivas deve ser assegurada e a imagem do desporto em geral preservada; e a
atenção específica que deve ser dispensada às pessoas mais vulneráveis, em especial
às crianças, que podem ser muito afetadas pelo desporto de alto nível.
O Parlamento Europeu. na sua Resolução de 14 de Abril de 2005, sobre a luta
contra a dopagem no desporto, exortou a Comissão a pôr em prática uma política
integrada em todos os domínios relacionados com esta problemática, nomeadamente a
saúde pública, a prevenção, a educação e a investigação farmacêutica, fomentando a
coordenação entre os Estados-Membros nesta matéria e promovendo a sua

7
Nesse mesmo ano, a União Europeia e os seus Estados-Membros participaram ativamente na criação da
Agência Mundial Antidopagem, tanto no plano político como no plano financeiro.
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colaboração, no âmbito da Agência Mundial Antidopagem (AMA), do Conselho da
Europa e da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Em Julho de 2007, a Comissão Europeia apresentou o Livro Branco sobre o
Desporto, no qual considerou a dopagem como uma ameaça para o desporto em todo
o mundo, que põe em causa o princípio da concorrência aberta e leal. Neste contexto,
a Comissão propõe uma abordagem coordenada na luta contra a dopagem, através da
troca de informação e de boas práticas entre governos, apoiando a criação de uma rede
de agências nacionais antidopagem, e promovendo parcerias entre os organismos
responsáveis pela aplicação da legislação nos Estados-Membros.
Na sequência do Livro Branco, o Parlamento Europeu, em maio de 2008,
aprovou uma Resolução, na qual solicitava aos Estados-Membros uma abordagem
legislativa comum em relação à dopagem, que compreendesse o combate ao comércio
de substâncias dopantes ilegais do mesmo modo que o tráfico de drogas. Preconizava
ainda uma política de prevenção e repressão da dopagem, salientando a necessidade
de

combater

irregularidades

através

da

investigação,

controlos,

testes

e

acompanhamento a longo prazo realizado por médicos independentes, assim como
através da formação e educação dos desportistas.
Em 2010, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Conselho
da União Europeia pronunciou-se sobre o papel da União na luta internacional contra a
dopagem8, considerando que as deliberações da Agência Mundial Antidopagem devem
ter em consideração as opiniões da União e dos seus Estados-Membros e que a União
deve coordenar as suas posições atempadamente e de forma eficiente para serem
transmitidas nas reuniões daquela Agência. No ano seguinte, o Conselho sectorial da

8

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:324:0018:0018:PT:PDF
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Educação, Juventude, Cultura e Desporto adotou uma resolução sobre a representação
dos Estados-Membros da União Europeia no Conselho de Fundadores da Agência
Mundial Antidopagem e a coordenação das posições da União Europeia e dos EstadosMembros antes dessas reuniões da AMA9.
Na Comunicação da Comissão Europeia Desenvolver a Dimensão Europeia do
Desporto10, a dopagem continua a ser referenciada como «uma importante ameaça para
o desporto». Nesse sentido, a Comissão compromete-se a apoiar a luta contra a
dopagem e o importante papel da Agência Mundial Antidopagem (AMA), dos
organismos nacionais de luta contra a dopagem (ONLD), dos laboratórios acreditados,
do Conselho da Europa e da UNESCO. Do mesmo modo, a Comissão encoraja os
Estados-Membros a adotar e partilhar planos de ação antidopagem, com vista a garantir
uma maior coordenação entre todas as partes relevantes, bem como a introduzir novas
disposições em matéria de direito penal contra a comercialização de substâncias
dopantes por redes organizadas ou no sentido de reforçar as disposições já existentes.
No seguimento desta Comunicação, o Parlamento Europeu adotou, em 2 de
fevereiro de 2012, uma Resolução sobre a dimensão europeia do desporto, na qual
«insiste na necessidade de lutar contra o doping, respeitando, embora, os direitos
fundamentais dos atletas, nomeadamente entre os atletas mais jovens, mediante
campanhas de prevenção e informação; exorta os Estados-Membros a tratarem o tráfico
de substâncias dopantes ilegais no mundo desportivo da mesma forma que o tráfico de
drogas ilícitas e a adotarem legislação nacional nesse sentido, procurando melhorar a
coordenação europeia neste domínio; apela à Agência Mundial Antidopagem para que
crie um sistema de administração da localização fácil de utilizar, em conformidade com
o direito da EU, e salienta a necessidade de estatísticas sobre o recurso ao doping e a

9

Cfr. p. 25 in http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/11/st16/st16958.pt11.pdf
COM(2011)12 – Esta iniciativa foi escrutinada pela Comissão de Educação e Ciência e pela Comissão de
Assuntos Europeus: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20110012/ptass.do?appLng=PT
10
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falta de comparência aos controlos, a fim de estabelecer uma abordagem específica de
combate ao doping». O Parlamento Europeu pronuncia-se ainda a favor de uma maior
harmonização da legislação, de modo a alcançar uma cooperação efetiva por parte da
polícia e do poder judicial na luta contra a dopagem e outros tipos de manipulação de
eventos desportivos.
No que respeita ainda à iniciativa em análise, é referido que, quanto aos dados
pessoais, o direito ao seu acesso e retificação se rege pelo Regulamento (UE) 2016/679,
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados.
De acordo com o Regulamento em causa, o titular dos dados tem o direito de
obter do responsável pelo tratamento a confirmação de que os dados pessoais que lhe
digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de aceder
aos seus dados pessoais e a informações como a existência do direito de solicitar ao
responsável pelo tratamento a retificação, o apagamento ou a limitação do tratamento
dos dados pessoais no que diz respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor a
esse tratamento (artigo 15.º).
Ainda sobre a retificação de dados, este direito encontra-se consagrado no artigo
16.º, dispondo que o titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do
responsável pelo tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam
respeito. Tendo em conta as finalidades do tratamento, o titular dos dados tem direito a
que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, incluindo por meio de uma
declaração adicional.


Enquadramento internacional
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Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da
União Europeia: Espanha e França.
ESPANHA
As disposições relativas ao combate antidopagem vêm previstas na Ley
Orgánica 3/2013, de 20 de junio11, de protección de la salud del deportista y lucha contra
el dopaje en la actividad deportiva, instrumento que consagra alguns dos princípios
enunciados no Código Mundial Antidopagem e considerado fundamental na
harmonização das regras necessárias para combater o flagelo da dopagem. Este
diploma sofreu uma última alteração em 2017 para o adaptar às inovações
internacionais em matéria de luta contra a dopagem.
Esta lei pretende, por um lado, atualizar os mecanismos de controlo e de
repressão de dopagem no âmbito do desporto de alta competição, e por outro, criar um
marco sistemático e transversal de prevenção, controlo e repressão de dopagem em
geral, considerado como uma ameaça social, como uma marca que põe em grave risco
a saúde, tanto dos desportistas profissionais como dos praticantes habituais e
ocasionais de alguma atividade desportiva.
A agência estatal contra a dopagem é a Agencia Española para la protección de
la Salud en el Deporte (AEPSAD), cujos estatutos foram aprovados pelo Real Decreto
461/2015, de 5 de junho, sendo esta uma agência estatal com as funções de executar
a política do Estado de proteção da saúde no desporto e, especialmente, a luta contra
a dopagem e a sua investigação (n.º 2 do artigo 1.º).
11

Diploma consolidado retirado do portal da Internet do BOE.es.
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Existem igualmente diversas normas de cariz prática para regular os processos
de controlo de doping, os seus formulários ou os laboratórios autorizados a proceder à
analise dos dados dos atletas, que podem ser consultados no sítio da Internet da
referida agência.
A listagem de substâncias e métodos proibidos encontra-se prevista na
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.
FRANÇA
O Code du Sport12 consagra os princípios orientadores da atividade desportiva,
assente nas medidas antidopagem constantes do Code Mondial Antidopage.
O Ministro responsável pela área do desporto, em conjunto com outros ministros,
organismos nacionais ou locais, relacionados com a atividade desportiva, coordena e
põe em execução ações de prevenção, vigilância médica, investigação e educação,
visando assegurar a proteção da saúde dos desportistas na luta contra a dopagem
(L230-1). Aos profissionais do desporto, nomeadamente médicos, professores e outros
quadros, é administrada formação no sentido de prevenir e combater todos os atos de
dopagem no desporto.
As questões relativas à luta contra a dopagem vêm previstas no Título III do Livro
II, correspondente aos artigos L230-1 e seguintes.

12

Diploma consolidado retirado o portal oficial legifrance.gouv.fr
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Já a autoridade pública independente que define e implementa as ações de luta
contra a dopagem, em colaboração com as organizações internacionais, como a
Agência Mundial Antidopagem, e com as federações desportivas é a L'Agence française
de lutte contre le dopagem (AFLD)
O Portal do Ministère de Sports contém informação adicional sobre o tema.

Organizações internacionais

Na luta contra a dopagem no desporto a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Agência Mundial Antidoping (World
Anti-Doping Agency [WADA]) trabalham juntas. A UNESCO desenvolveu a Convenção
Internacional contra a Dopagem no Desporto, que se traduziu no primeiro instrumento
internacional no qual os diversos governos puderam socorrer-se do direito internacional
no luta contra a dopagem no desporto, relevando-se um passo importante, pois são os
governos que detêm os meios e mecanismos necessários, quer no âmbito da
repreensão quer no âmbito da prevenção.
Esta Convenção também ajudou na implementação do Código Mundial
Antidopagem, documento da iniciativa da WADA, uma vez que este Código não tem
força normativa e apenas se aplica aos membros das organizações desportivas que
dela fazem parte, pois criou o referido quadro legal para fazer face a problemas
específicos relacionados com o doping, fora do domínio específico do desporto.
A Convenção deixa ao critério dos Estados a forma como se implementa quer
seja através de legislação, regulamentação, políticas ou de práticas administrativas, no
sentido de:
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Restringir a disponibilidade e utilização de substâncias e métodos proibidos aos
desportistas, salvo com fins terapêuticos legítimos, e adotar medidas contra o
tráfico ilícito destas substâncias;



Facilitar os controlos antidopagem e aprovar os programas nacionais de
realização dos mesmos;



Retirar toda a subvenção económica aos desportistas e ao pessoal de apoio que
tenha infringido as normas contra a dopagem, assim como as organizações
desportistas que não cumpram com as disposições do Código Mundial
Antidopagem;



Incitar os produtores e os distribuidores de complementos nutricionais a que
estabeleçam boas práticas no que respeita à rotulagem, comercialização e
distribuição de todos os produtos que possam conter substâncias proibidas; e



Apoiar os programas de educação e formação sobre a luta contra a dopagem
destinados aos desportistas e a comunidade desportista em geral.

V.

Consultas e contributos



Pareceres/contributos enviados pelo Governo ou solicitados ao mesmo

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, as propostas de lei devem ser
acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. O
Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de
entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, dispõe igualmente, no n.º 1 do
artigo 6.º, que «Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido
objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição
de motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo
das mesmas». E acrescenta, no n.º 2, que «No caso de propostas de lei, deve ser
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enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da
consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória
e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo».
Dando cumprimento às disposições enunciadas, o Governo, na exposição de
motivos, menciona que foram ouvidos a Autoridade Antidopagem de Portugal e o
Conselho Nacional do Desporto.
Os pareceres enviados à Assembleia da República encontram-se disponíveis
para consulta na página da Internet da presente iniciativa (Liga, WADA, CNAD, AOP e
Federação Portuguesa de Futebol).



Consultas facultativas

Sugere-se a solicitação de contributos ou a audição das seguintes entidades em
sede de discussão na especialidade:

 Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP)
 Instituto do Desporto de Portugal
 Federações desportivas
 Ligas profissionais
 Sociedades desportivas
 Clubes desportivos
 Associações dos vários desportos
 IPDJ
 Comité Olímpico de Portugal
 Comité Paralímpico de Portugal
 Confederação do Desporto de Portugal
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 Ordem dos Médicos
 Ordem dos Farmacêuticos;
 Ordem dos Enfermeiros;
 CNPD;
 ANPC;
 Comissão Nacional de Proteção de Dados.

VI.

Avaliação prévia de impacto

•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de
género da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de
fevereiro, devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.

•

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser
minimizada recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva,
mas sem colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita
questões relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória.

•

Enquadramento bibliográfico
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BOURG, Jean-François; GOUGUET, Jean-Jacques – Dopage: on n’arrête pas
le progrès! Reflets et perspectives de la vie économique. Bruxelles. ISSN 0034-2971. T.
54, nº 3 (2015), p. 27-37. Cota: RE-83
Resumo: A questão da dopagem alimenta com regularidade a crónica dos
escândalos no mundo do desporto. Contudo, existe uma diminuta análise académica
séria do fenómeno face aos riscos que a dopagem representa em termos de saúde
pública, mas também face aos perigos ligados à questão da integridade das
competições desportivas. É necessário analisar quais as causas profundas da
dopagem. Numa primeira parte, os autores fazem uma avaliação da dimensão do
mercado da dopagem e analisam as suas principais características; numa segunda
parte, são apresentadas as dificuldades de uma regulamentação desse mesmo
mercado e as suas consequências para o futuro do espetáculo desportivo.
CASTANHEIRA, Sérgio Nuno Coimbra - O fenómeno do doping no desporto: o
atleta responsável e irresponsável. Coimbra: Almedina, 2011. ISBN 978-972-40-45320. Cota: 28.26 - 486/2011.
Resumo: Na primeira parte da presente dissertação, o autor aborda o complexo
fenómeno desportivo da dopagem, mostrando o que foi, o que é, e como se tem
combatido, a nível nacional e mundial.
A segunda parte versa sobre a responsabilidade do praticante desportivo nos
casos de dopagem. O autor pretende aferir da exigibilidade ou não exigibilidade legal
de culpa do atleta, de modo a poder ser-lhe aplicada uma determinada sanção, aquando
de um exame laboratorial de controlo antidopagem positivo. Ao longo dessa análise,
procura avançar com o seu entendimento sobre o tipo de responsabilidade
(objetiva/subjetiva) a aplicar às várias situações, de forma a percebermos o lugar que o
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legislador reservou ao atleta, no cada vez mais mediático espetáculo do combate ao
fenómeno da dopagem no desporto. Analisa em separado as sanções de natureza
distinta – desportivas, disciplinares, laborais e civis –, procurando expressar a sua
posição sobre a responsabilidade do atleta.
DUGAS, Eric – The top level athlete’s dilemma: to dope or not to dope? In
Ethics and sport in Europe. Strasbourg : Council of Europe, 2011. ISBN 978-92-8717077-4, p. 105-111.Cota: 28.26 - 66/2012
Resumo: Na opinião do autor, a sociedade de hoje transmite normas e valores
que correspondem aos do mundo do desporto: o sucesso a todo o custo e a
autopromoção têm prioridade sobre a partilha e o altruísmo. Assim, as atividades físicas
que envolvem a competição concentram-se na busca da excelência, através da alta
tecnologia e do progresso da ciência para criar as vitórias do atleta ativo.
É verdade que os argumentos socioeconómicos e a esperança na exposição dos
media influenciam inegavelmente os nossos valores, escolhas e desejos, levando
muitas vezes os atletas de topo a optarem pela dopagem, sejam quais forem as
consequências. Neste contexto, torna-se necessário considerar a redução da atração
do lucro (bónus, pagamentos, etc.) e, por outro lado, enfatizar o tipo de sanções que
penalizam os atletas, através de controlos sistemáticos em determinados desportos.
GUIA prático sobre a luta contra a dopagem [Em linha]. Lisboa : Simposium
Digital HealthCare, 2016. [Consult. 24 abr. 2019]. Disponível na intranet da AR:
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=127250&img=1
2876&save=true> ISBN 978-989-206576.
Resumo: A publicação regular deste Guia Prático representa um elemento
crucial na Campanha de Informação e Educação sobre a Luta contra a Dopagem no
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Desporto, constituindo um excelente meio de informação para todos os que têm um
papel a desempenhar no combate à dopagem. Após a publicação do novo Código
Mundial Antidopagem no ano de 2015 e da transposição para Portugal dos princípios
do mesmo, com a republicação da Lei n.º 38/2012, em 13 de agosto de 2015, deu-se
mais um passo na luta contra a dopagem no desporto.
O presente guia compreende o Programa Nacional Antidopagem e o Programa
Mundial Antidopagem; a legislação portuguesa relativa à luta contra a dopagem no
desporto; os procedimentos de controlo da dopagem; o passaporte biológico; o sistema
de localização do praticante desportivo; a lista de substâncias e métodos proibidos da
Agência Mundial Antidopagem (versão 2016), as substâncias proibidas e os grupos
farmacológicos, suplementos nutricionais, etc.
PÉREZ GONZÁLEZ Carmen - Un derecho internacional del deporte?
Reflexiones en torno a una rama del derecho internacional público in statu nascendi.
Revista española de derecho internacional. Madrid. ISSN 0034-9380. Vol. 69, nº 1
(2017), p. 195-217. Cota: RE-182
Resumo: Este artigo pretende contribuir para uma reflexão académica sobre a
existência e funções de um direito internacional do desporto. Com este propósito,
analisam-se os desenvolvimentos normativos internacionais tendentes à consecução de
objetivos próprios do meio desportivo, por um lado, e os objetivos clássicos do direito
internacional, por outro. O estudo presta especial atenção à relação entre o direito
internacional dos direitos humanos e o desporto, analisando a possível conformação de
um direito humano ao desporto e a aplicabilidade das suas normas para conseguir a
proteção efetiva dos direitos fundamentais dos desportistas.
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UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia - Study on doping prevention [Em linha]:
a map of legal, regulatory and prevention practice provisions in EU 28. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2014. [Consult. 24 abr. 2019]. Disponível na
intranet

da

AR:

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=127262&img=1
2887&save=true> ISBN 978-92-79-43542-3
Resumo: Historicamente, os esforços antidopagem concentraram-se na deteção
e dissuasão da dopagem no desporto de elite e competitivo. Há, no entanto, uma
preocupação crescente de que este fenómeno esteja a ocorrer fora do sistema
desportivo organizado, dando origem à crença de que o uso indevido de agentes de
doping no desporto recreativo se tornou um problema social e uma questão de saúde
pública que deve ser abordada.
Este estudo fornece uma visão abrangente das práticas e legislações em vigor,
na medida em que se aplica à prevenção da dopagem e promove e apoia a partilha das
melhores práticas na União Europeia, relativamente à luta contra a dopagem no
desporto recreativo. Conclui com sete recomendações para ações futuras que
perspetivam a necessidade de uma resposta coordenada em relação aos problemas
decorrentes da dopagem no desporto recreativo.
WORLD ANTI-DOPING AGENCY - World Anti-Doping Code [Em linha]: 2015
with 2018 amendments. Montreal : World Anti-Doping Agency, 2018 [Consult. 24 abr.
2019].

Disponível

na

intranet

da

AR:

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=127244&img=1
2874&save=true>
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Resumo: Um dos avanços mais significativos, até à data, na luta contra a
dopagem no desporto foi a redação, aprovação e implementação de um conjunto
harmonizado de normas antidopagem com aplicação universal – o Código Mundial
Antidopagem. O Código é o documento nuclear que possibilita o enquadramento para
uma harmonização das políticas, normas e regulamentos antidopagem entre as
diferentes organizações desportivas e as autoridades públicas intervenientes na luta
contra a dopagem no desporto. Desde que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2004, o
Código provou ser uma ferramenta poderosa e eficaz na harmonização dos esforços
antidoping em todo o mundo.
O referido Código visa proteger o direito fundamental dos atletas a participar no
desporto livre de dopagem e, assim, promover a saúde, a justiça e a igualdade entre os
atletas em todo o mundo e assegurar uma antidopagem harmonizada, coordenada e
eficaz e, ao mesmo tempo, proporcionar programas a nível internacional e nacional no
que diz respeito à deteção, dissuasão e prevenção deste fenómeno.
WORLD ANTI-DOPING AGENCY - World anti-Doping Code International
Standard [Em linha] : prohibited list : january 2019. [Montreal: World Anti-Doping
Agency],

2019.

[Consult.

30

abr.

2019].

Disponível

na

intranet

da

AR:

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=127245&img=1
2875&save=true>
Resumo: Este documento contém a lista atualizada de todas as substâncias
proibidas, de acordo com o Código Mundial Antidopagem.
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