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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 889/XII, do PSD e CDS-PP 

 

PROCEDE À SEGUNDA ALTERAÇÃO À LEI N.º 38/2012, DE 28 DE AGOSTO, ALTERADA PELA LEI N.º 

33/2014, DE 16 DE JUNHO, QUE APROVA A LEI ANTIDOPAGEM NO DESPORTO, ADOTANDO NA 

ORDEM JURÍDICA INTERNA AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAGEM 

 

 

1. Após aprovação na generalidade, baixou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, em 

08 de maio de 2015, a Proposta de Lei em causa, do PSD e do CDS-PP, para discussão e 

votação na especialidade. 

 

2. A Comissão deliberou pedir parecer às entidades do setor e aos órgãos de governo 

próprio das regiões autónomas e que a discussão e votação na especialidade tivesse 

lugar, a título indiciário, no Grupo de Trabalho do Desporto, que é constituído pelos 

Deputados Paulo Cavaleiro (PSD), que coordena, Pedro Pimpão (PSD), Paula Gonçalves 

(PSD), Laurentino Dias (PS), António Cardoso (PS) Artur Rego (CDS-PP), Diana Ferreira 

(PCP) e Luís Fazenda (BE). 

 

3. Recebidos os pareceres, que estão disponíveis no Projeto de Lei n.º 889/XII, do PSD 

e CDS-PP, foram apresentadas propostas de alteração pelo PSD/CDS-PP e pelo PS. 

 
4. O Grupo de Trabalho reuniu no dia 17, com a presença dos Deputados Paula Gonçalves 

(PSD), Laurentino Dias (PS), António Cardoso (PS) e Artur Rego (CDS-PP), registando-se a 

ausência dos Deputados do PCP e do BE. Procedeu-se à discussão e votação indiciária das 

propostas de alteração apresentadas e dos artigos do Projeto de Lei, tendo feito 

intervenções os Deputados Paula Gonçalves, Laurentino Dias e Artur Rego. A gravação da 

reunião está disponibilizada no Projeto de Lei n.º 889/XII, do PSD e CDS-PP. 

 
5. O Deputado do BE tinha remetido previamente as posições de voto do seu Grupo 

Parlamentar em relação aos vários artigos.   

 
6. O Grupo de Trabalho reuniu também no dia 23, com a presença dos Deputados Paula 

Gonçalves (PSD), Pedro Pimpão (PSD), Laurentino Dias (PS), António Cardoso (PS), Artur 

Rego (CDS-PP), Diana Ferreira (PCP) e Luís Fazenda (BE), para concluir a votação indiciária.  

 

7. A Deputada do PCP tinha remetido entretanto as posições de voto do seu Grupo 

Parlamentar em relação aos vários artigos.   

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
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8. Da votação resultou o seguinte: 

 

 

Artigos 1.º, 3.º, 4.º (com o aditamento dos artigos 42.º-A e 42.º-B) e 6.º do Projeto de Lei e 

alterações dos artigos 8.º. 9.º, 11.º, 18.º, 32.º, 38.º, 49.º, 62.º, 69.º da Lei 38/2012, de 28 de 

agosto 

 

 Os artigos em causa, para os quais não foram apresentadas propostas de alteração 

pelo PSD ou pelo PS, foram aprovados por unanimidade dos Deputados do PSD, do PS, 

do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

  

Artigo 2.º - Alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto 

 

Corpo do artigo 

 

 O texto do Projeto de Lei para o corpo do artigo foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP e do BE, os votos contra dos Deputados do PS e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 

 

«Artigo 2.º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS para as alíneas f), m), v) e w) deste artigo foi rejeitada com 

os votos contra dos Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos a favor dos Deputados do 

PS e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as alíneas acima referidas foi aprovado com os votos a 

favor dos Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e 

a abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea b) foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e a abstenção dos 

Deputados do BE e do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea ii) foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 3.º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS para a alínea d) do n.º 2 foi rejeitada com os votos contra 

dos Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Deputados do PS e do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea acima referida foi aprovado com os votos a favor 
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dos Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 27.º - […] 

 

 A proposta do PS de “eliminação” do n.º 3 (tendo o proponente esclarecido que se 

pretendia que fosse mantida a redação da Lei n.º 38/2012) foi rejeitada, com os votos 

contra dos Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE 

e a abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 3 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 30.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea e) foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 34.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do PS, 

do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP. 

  

 Artigo 35.º - Análise e notificação 

 

 A proposta de alteração do PS para a alínea b) do n.º 2 foi aprovada pelos Deputados do 

PSD, do CDS-PP, do PS e do BE, tendo o voto contra da Deputada do PCP. Ficou 

prejudicado o texto do Projeto de Lei para essa alínea. 

 A proposta de alteração do PS para o n.º 8 foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP e do PCP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE. 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 8 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PS, do BE e do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas e n.ºs foi aprovado com os votos a 

favor dos Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e a abstenção da Deputada do 

PCP. 

 

Artigo 37.º - […] 



 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 
 

 4 

 

 A proposta de alteração do PS para o n.º 4 foi aprovada com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP e do PS, os votos contra do Deputado do BE e a abstenção 

da Deputada do PCP. Ficou prejudicado o texto do Projeto de Lei para essa alínea. 

  O texto do Projeto de Lei para o n.º 3 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados 

do PSD, do CDS-PP e do BE, os votos contra dos Deputados do PS e a abstenção da 

Deputada do PCP. 

 

Artigo 41.º - […] 

 

 A proposta do PS de manutenção do artigo 41.º da Lei 38/2012, não o revogando (como 

se prevê na norma revogatória do artigo 5.º do Projeto de Lei) foi rejeitada, com os votos 

contra dos Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE 

e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 42.º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS para a alínea c) foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP e do PCP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE. 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea c) foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para a alínea d) foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e a abstenção dos 

Deputados do PCP e do BE. 

 O texto do Projeto de Lei para as restantes alíneas foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE. 

 

Artigo 43.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do 

PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP. 

 

Artigo 59.º - […] 

 

 A proposta do PS para os n.ºs 3 a 6 foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para os n.ºs 3 a 6 foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 A proposta de alteração do PS para o n.º 7, em que foi alterado o prazo máximo de trinta 

dias para sessenta dias, foi aprovada com os votos a favor dos Deputados do PSD, do CDS-
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PP, do PS e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. Ficou prejudicado o texto do 

Projeto de Lei para este número. 

 

Artigo 60.º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS para o n.º 2, em que foi alterada a parte final, passando a 

referir-se “… nos termos da Convenção Internacional Contra a Dopagem no Desporto, da 

Unesco, e do Código Mundial Antidopagem”, foi aprovada com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP, do PS e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. Ficou 

prejudicado o texto do Projeto de Lei.  

 

Artigo 61.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do 

PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP. 

 

Artigo 63º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do PSD, 

do CDS-PP, do BE e do PCP e os votos a favor dos Deputados do PS. 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do 

CDS-PP e do BE e os votos contra dos Deputados do PS e do PCP. 

 

Artigo 64.º - […] 

 

 A proposta de alteração do PS foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados do PSD, 

do CDS-PP, do PCP e do BE e os votos a favor dos Deputados do PS. 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do 

CDS-PP e do BE e os votos contra dos Deputados do PS e do PCP.  

 

Artigo 65.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do PS, 

do CDS-PP e do BE e os votos contra da Deputada do PCP.  

 

Artigo 67.º - Eliminação ou redução do período de suspensão 

 

 A proposta de alteração do PS para os n.ºs 1 e 2 foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Deputados do PS e do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 A proposta de alteração do PS para o n.º 3 foi rejeitada, com os votos contra dos 

Deputados do PSD, do CDS-PP e do PCP e os votos a favor dos Deputados do PS e do BE. 

 A proposta de alteração do PSD e do CDS-PP para o n.º 1 foi aprovada com os votos a 

favor dos Deputados do PSD, do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a 
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abstenção da Deputada do PCP.  

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 2 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 3 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PS, do PCP e do BE. 

  O texto do Projeto de Lei para o n.º 4 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados 

do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos contra dos Deputados do PCP e do BE. 

 O texto do Projeto de Lei para os restantes n.ºs do artigo foi aprovado com os votos a 

favor dos Deputados do PSD, do PS e do CDS-PP, os votos contra do Deputado do BE e a 

abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 70.º - […] 

 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 1 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do PCP.  

 A proposta do PS de alteração do n.º 5 foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados 

do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

Deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 5 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP e o voto contra dos Deputados do PS, do PCP e do BE.  

 O texto do Projeto de Lei para os restantes números e alínea foi aprovado com os votos a 

favor dos Deputados do PSD, do PS, do CDS-PP e do BE e o voto contra da Deputada do 

PCP.  

 

Artigo 71.º - Controlo de reabilitação 

 

 A proposta de alteração do PS, de não revogação deste artigo (revogação prevista no 

artigo 5.º do Projeto de Lei), mantendo-o com a redação da Lei n.º 38/2012, de 28 de 

agosto, foi rejeitada com os votos contra dos Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos a 

favor dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da Deputada do PCP. 

 

Artigo 74.º - […]» 

 

 A proposta do PS de alteração do n.º 5 foi rejeitada, com os votos contra dos Deputados 

do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

deputada do PCP. 

 O texto do Projeto de Lei para o n.º 5 foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do 

PSD e do CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da 

Deputada do PCP.  

 

Artigo 5.º Norma revogatória 
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 A proposta de alteração do PS foi considerada prejudicada, face à rejeição da proposta 

para o artigo 71.º. 

 O texto do Projeto de Lei foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD e do 

CDS-PP, os votos contra dos Deputados do PS e do BE e a abstenção da Deputada do PCP.   

 

 

9. O Deputado Laurentino Dias (PS) fez uma declaração final, referindo que iria repeti-la na 

reunião da Comissão, questionando a constitucionalidade dos artigos 63.º e 64.º e 

solicitando que se pedisse um parecer à 1.ª Comissão sobre a matéria. 

 

10. Na reunião da Comissão de 23 de junho foram ratificadas por unanimidade dos 

Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, encontrando-se ausente a Deputada 

do PEV, as votações feitas no Grupo de Trabalho do Desporto.  

 
11. O Deputado Laurentino Dias (PS) indicou ainda que o PS tinha apresentado propostas de 

alteração para os artigos 63.º e 64.º, respeitantes ao sistema sancionatório, visando 

adequá-los ao modelo do ordenamento jurídico português, que previa a graduação da 

pena entre um mínimo e um máximo e que os mesmos tinham sido rejeitados, pelo que 

iria apresentar um requerimento para o Projeto de Lei e em particular os artigos 63.º e 

64.º, ser objeto de apreciação pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, antes da remessa do texto final para votação final global no 

Plenário. 

 

12. Seguem, em anexo, o texto final, as propostas de alteração apresentadas pelo PSD/CDS-

PP e pelo PS e a declaração de voto do PCP. 

 

 

 

Palácio de São Bento, em 23 de junho de 2015 

 

 
                    O Presidente da Comissão, 

 
 (Abel Baptista) 


