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Reunião CNAD n.º 16/2010, de 22 de Dezembro 
 

 
Parecer CNAD N.º 59/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código HONROSO, amostra “A” 413300, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 28/03/2010, na 
modalidade de Motociclismo. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma pena de suspensão de 6 meses da actividade desportiva, 
nos termos do disposto no Artigo 21.º, n.º1, alínea b) do Regulamento Antidopagem da Federação 
de Motociclismo de Portugal. 
 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação e pelo praticante desportivo, 
nomeadamente o seu arrependimento, pelo facto de não ter havido intenção de melhorar o seu 
rendimento desportivo, o facto de a substância em causa estar descrita na Lista de Substância e 
Métodos Proibidos como substância específica, o facto de o praticante desportivo ter colaborado na 
descoberta da forma como foi violada a norma antidopagem e o facto desta substância, em 
desportos motorizados, poder aumentar o risco de acidentes, pondo em causa não só a integridade 
física do praticante desportivo em apreço, mas também a de outros praticantes e agentes 
desportivos envolvidos na competição em causa e havendo necessidade de harmonizar as sanções 
aplicadas pelas diferentes federações de desportos motorizados relativamente ao mesmo tipo de 
violações de normas antidopagem, aplicando assim o Principio da Equidade, o CNAD recomenda 
para o caso em apreço a aplicação de uma sanção de 1 (um) ano de suspensão da prática 
desportiva, na condição de o praticante desportivo em causa se submeter a um follow up – segundo 
as recomendações do CNAD para procedimentos de detecção, follow up e sancionamento para 
canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 60/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código INDEFESO, amostra “A” 407875, cuja análise confirmou a presença de 
prednisolona e metilfenidato, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
15/05/2010, na modalidade de Ginástica. 
 
Propõe a Federação propõe que se aplique uma pena de 45 (quarenta e cinco) dias de suspensão 
da actividade desportiva, de acordo com o previsto no Artigo 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de 
Junho. 
 
O CNAD propõe à Federação de Ginástica de Portugal a aplicação de uma advertência em virtude 
de no âmbito do processo disciplinar instaurado à praticante desportiva em apreço se ter verificado 
que a praticante desportiva é menor de idade, com um baixo grau de culpa, tratando-se pois de uma 
infractora primária relativamente a violações de normas antidopagem e sem qualquer outra sanção 



\\\          

Autoridade Antidopagem de Portugal        
Av. Prof. Egas Moniz (Estádio Universitário) 
1600-190 Lisboa  Tel.: 21 795 40 00  Fax.: 21 797 75 29 
www.idesporto.pt  antidopagem@idesporto.pt        Pág. 2 em 6 
    
 

disciplinar no seu registo na Federação e o facto de as substâncias em causa estarem descritas na 
Lista de Substância e Métodos Proibidos como substâncias específicas. É também de salientar que 
a praticante desportiva solicitou e foi-lhe concedida, em 26/07/2010, uma Autorização de Utilização 
Terapêutica para a substância Metilfenidato. 
 

 
Parecer CNAD N.º 61/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código GLORIOSO, amostra “A” 408553, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 03/10/2010, na 
modalidade de Futebol. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma pena de suspensão de 6 (seis) meses, nos termos do 
disposto no Artigos 53.º, n.º1, alínea a) do Regulamento Antidopagem da Federação Portuguesa de 
Futebol 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação e pelo praticante desportivo, 
nomeadamente o facto de não ter havido intenção de melhorar o seu rendimento desportivo, o facto 
de a substância em causa estar descrita na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos como 
substância específica, o facto de o praticante desportivo ter solicitado o parecer prévio à ADoP, mas 
não tendo confessado o consumo activo da referida substância e o facto de não se tratar de um 
desporto motorizado, não se verificando os riscos especiais associados à prática desses desportos; 
e havendo necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes federações 
desportivas relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, aplicando assim o 
Principio da Equidade, a ADoP após ouvido CNAD, concorda para o caso em apreço com a 
aplicação de 6 (seis) meses de suspensão da prática desportiva, na condição de o praticante 
desportivo em causa se submeter a um Programa de Acompanhamento – segundo as 
Recomendações da Autoridade Antidopagem de Portugal relativas aos procedimentos de 
sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 62/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código INDIANO, amostra “A” 394491, cuja análise confirmou a presença de 
indapamida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 16/05/2010, na 
modalidade de Bilhar. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma pena de suspensão de 4 (quatro) meses, nos termos 
conjugados do disposto no Artigo 28.º, n.º1, alínea a) do Regulamento Antidopagem da Federação 
Portuguesa de Bilhar e no Artigo 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. 

O CNAD decidiu aceitar esta proposta de decisão em virtude de, no âmbito do processo disciplinar 
instaurado ao praticante desportivo em apreço, ter sido considerado que o mesmo actuou de forma 
negligente. O praticante desportivo encontrava-se sujeito a tratamento com a substância detectada, 
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contudo nunca tinha solicitado uma AUT para a mesma. No dia 21/05/2010 solicitou uma AUT à 
CAUT da ADoP, que não foi aceite, pois não foi justificado porque não podiam ser utilizadas 
substancias alternativas não contendo substâncias proibidas. Em 08/11/2010 o praticante desportivo 
alterou o seu plano terapêutico, não contendo a nova medicação substâncias proibidas, deixou pois 
de ser necessária a referida AUT. É de salientar o facto de o praticante desportivo ser um infractor 
primário e a substância detectada não servir para a obtenção de aumento do rendimento desportivo, 
possuindo apenas um efeito mascarante. 
 

Parecer CNAD N.º 63/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código MILIMETRO, amostra “A” 395028, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 30/01/2010, 
na modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 64/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LAICAL, amostra “A” 413302, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 01/08/2010, na 
modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 65/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LACRAR, amostra “A” 406997, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 23/05/2010, na 
modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
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Parecer CNAD N.º 66/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código PARTEIRA, amostra “A” 397058, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 10/01/2010, na 
modalidade de Atletismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 67/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código DESCENSO, amostra “A” 394156, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 
28/10/2009, na modalidade de Patinagem. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 68/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código COMISSÃO, amostra “A” 408662, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 31/05/2010, na 
modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
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Parecer CNAD N.º 69/2010 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código SAPATADA, amostra “A” 407993, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 19/11/2010, na 
modalidade de Atletismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 70/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código PALMILHA, amostra “A” 394584, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 16/01/2010, na 
modalidade de Automobilismo. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma pena de suspensão de 1 (um) ano da actividade 
desportiva, nos termos do disposto no Artigo 29.º do Regulamento Antidopagem da Federação de 
Automobilismo e Karting. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação e pelo praticante desportivo, 
nomeadamente os seguintes factos: 

1- Arrependimento do praticante desportivo pelos factos por si praticados e a sua 
colaboração na descoberta da forma como foi violada a norma antidopagem; 
2- Não ter havido intenção de melhorar o seu rendimento desportivo; 
3- A substância em causa estar descrita na Lista de Substância e Métodos Proibidos como 
substância específica; 
4- A substância em apreço em desportos motorizados, poder aumentar o risco de acidentes, 
pondo em causa não só a integridade física do praticante desportivo, mas também a de 
outros praticantes e agentes desportivos envolvidos na competição em causa; 

E tendo em atenção a necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes federações 
de desportos motorizados relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, 
aplicando assim o Principio da Equidade, o CNAD concorda para o caso em apreço na aplicação de 
uma sanção de 1 (um) ano de suspensão da prática desportiva, na condição de o praticante 
desportivo em causa se submeter a um Programa de Acompanhamento – segundo as 
Recomendações da Autoridade Antidopagem de Portugal relativas aos procedimentos de 
sancionamento e acompanhamento para canabinóides 
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Parecer CNAD N.º 71/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código FLEBITE, amostra “A” 413185, cuja análise confirmou a presença de 
metilhexaneamina, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
25/06/2010, na modalidade de Ciclismo. 
 
Propõe a Federação a aplicação de uma sanção de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 
suspensão da actividade desportiva, nos termos do Artigo 58.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho 
 
O CNAD não concorda com a proposta de decisão, pois o Artigo 10.5.2 do Código Mundial 
Antidopagem define que a atenuação não pode ser superior a metade da pena prevista para a 
infracção em causa, que no caso em apreço é de 2 a 8 anos, de acordo a alínea a) do n.º 1 do Artigo 
58.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. Pelos motivos supra citados, o CNAD decidiu ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 do Artigo 26.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho, que a sanção a aplicar ao 
praticante desportivo em apreço não pode ser inferior a 1 (um) ano de suspensão da actividade 
desportiva. 
 
 

 
Parecer CNAD N.º 72/2010 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho e Artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de Outubro) 

 
Processo com o código FLEBITE, amostra “A” 413188, cuja análise confirmou a presença de 
metilhexaneamina, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
25/06/2010, na modalidade de Ciclismo. 
 
Propõe a Federação a aplicação de uma sanção de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 
suspensão da actividade desportiva, nos termos do Artigo 58.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho 
 
O CNAD não concorda com a proposta de decisão, pois o Artigo 10.5.2 do Código Mundial 
Antidopagem define que a atenuação não pode ser superior a metade da pena prevista para a 
infracção em causa, que no caso em apreço é de 2 a 8 anos, de acordo a alínea a) do n.º 1 do Artigo 
58.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. Pelos motivos supra citados, o CNAD decidiu ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 do Artigo 26.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho, que a sanção a aplicar ao 
praticante desportivo em apreço não pode ser inferior a 1 (um) ano de suspensão da actividade 
desportiva. 
 
 


