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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO 

 
 
Entidade: Autoridade Antidopagem de Portugal  

 Manuel Brito, Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal e António 

Júlio Nunes, Diretor Executivo da Executivo da ADOP 

 

Recebida por: Grupo de Trabalho do Desporto  

 

Exposição: O Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, Deputado Pedro 

Pimpão, cumprimentou o Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP), Manuel 

Brito e o Diretor Executivo da Executivo da ADOP, Júlio Nunes e agradeceu a disponibilidade 

para partilharem com os Deputados do Grupo de Trabalho as suas perspetivas sobre a 

proposta de lei n.º 194/XIII/4.ª (GOV) - Altera a Lei Antidopagem no Desporto 

 

Na intervenção inicial, os representantes da ADOP referiram, designadamente que o facto de 

através daquela proposta de lei o Estado reassumir uma fatia muito importante do controle do 

processo de luta contra a dopagem é muito positivo.  

 

Mencionaram que a autonomização da ADOP do ponto de vista da ligação orgânica com o 

Instituto do Desporto é muito favorável, isto é, ficar ligado à Secretaria-Geral do Ministério e 

articular com o membro do Governo que tutela o desporto porque em bom rigor o conceito de 

tutela usual na hierarquia do Estado não se aplica a uma autoridade que tem uma política 

própria. Com efeito, é um conceito de tutela distinto. 

 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Joel Sá (PSD), António Cardoso (PS) Luís 

Monteiro (BE), João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Diana Ferreira (PCP) que agradeceram a 

exposição, tendo ainda colocado algumas questões, mormente relativamente àquela proposta 

de lei quais são as alterações que consideram adequadas. 

   

No final, os representantes da Autoridade Antidopagem de Portugal responderam às questões 

colocadas pelos Senhores Deputados referindo, designadamente que no que respeita ao artigo 

58.º- B da proposta de lei, a notificação deve ser registada com aviso de receção ou no mínimo 

registada, mas deve ser retirada a possibilidade de notificação mediante via postal simples.  
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A documentação da audiência, incluindo a gravação vídeo, encontra-se disponível na página 

internet do Grupo de Trabalho.  

 

Palácio de São Bento, 3 de julho de 2019 

 
A assessora  

 
Inês Cadete 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112779
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112779

