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Reunião CNAD n.º 18, 9 de Fevereiro de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 2/2011 
 
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 “ANJO”, amostra 407562, cujas análises confirmaram a presença de 
canabinóides no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 30/10/2010, na 
modalidade de Voleibol. 
 
Propõe a Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de Advertência, pois 
considera que se encontram verificados os requisitos essenciais para que se possa aplicar o Artigo 
59.º da Lei n.º27/2009, de 19 de Junho, e o Artigo 33.º, n.º1 do Regulamento do Controlo de 
Dopagem da FPV. 
 
Em sede de procedimento disciplinar o praticante desportivo manifestou arrependimento e declarou 
estar disposto a submeter-se a todos os controlos de acompanhamento, sem aviso prévio. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pelo praticante desportivo em apreço e pela FPV, o facto 
de não se tratar de um desporto motorizado, sem os riscos especiais associados à prática desses 
desportos, e atendendo por outro lado à 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, o CNAD concorda para o caso em apreço 
com a sanção proposta pela FPV de aplicar uma sanção de Advertência, na condição de o praticante 
desportivo em causa se submeter a um Programa de Acompanhamento – segundo as 
Recomendações da ADoP relativas aos procedimentos de sancionamento e acompanhamento para 
canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 3/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código RASTEJAR, amostra “A” 394697, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 09/03/2010, 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. 
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Parecer CNAD N.º 4/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código GRADUAR, amostra “A” 413062, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 20/10/2010, na 
modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu não seguir a recomendação do Coordenador Científico do LAD para o 
arquivamento do processo, tendo determinado a realização de um ou mais controlos de dopagem ao 
praticante desportivo em causa, para melhor esclarecer o processo em apreço. 
 

 
Parecer CNAD N.º 5/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código DESEDUCAR, amostra “A” 402423, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 
14/10/2010, na modalidade de Triatlo. 
 
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 6/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LENÇOL, amostra “A” e “B” 406661, cuja análise revelou a presença de 
hCG, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 12/12/2010, na 
modalidade de Rugby. 
 
As concentrações de hCG reportadas nas amostras “A” e “B” 406661 não podem atribuir-se 
peremptoriamente e sem margem para dúvida a uma administração exógena daquela hormona, com 
base nos estudos complementares realizados, nem podem ser explicados, de acordo com os dados 
clínicos disponibilizados, com uma situação patológica ou fisiológica. Desse modo, decide-se 
arquivar por agora o processo, reabrindo-o sempre que os resultados de controlos de dopagem a 
realizar no futuro ao praticante desportivo em apreço o justifiquem. 
 

 
 
 
 


