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Reunião CNAD n.º 19, 16 de Março de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 7/2011 
 
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 HUMILHAR, amostra 407486, cuja análise confirmou a presença de 
Furosemida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/04/2010, na 
modalidade de Minigolfe. 
 
Propõe a Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de Advertência, pois 
considera que se encontram verificados os pressupostos para que se possa aplicar o Artigo 59.º da 
Lei n.º27/2009, 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 não cumpriu os deveres de cuidado a que estava obrigado, 
informando-se sobre a necessidade de solicitação de AUT para a substância em causa. O praticante 
desportivo encontrava-se sujeito a tratamento com a substância detectada, contudo nunca tinha 
solicitado uma AUT para a mesma. No dia 28/06/2010 a CAUT da ADoP, autorizou a medicação em 
causa. 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 8/2011 
 
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 MOSTARDA, amostra 402401, cuja análise confirmou a presença de 
Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
14/11/2010, na modalidade de Tiro. 
 
Propõe a Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de Advertência, pois 
considera que se encontram verificados os pressupostos para que se possa aplicar o Artigo 59.º da 
Lei n.º27/2009, de 19 de Junho. 
 
Dada a necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes federações desportivas 
relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, aplicando assim o Princípio de 
Equidade, o CNAD decidiu recomendar a aplicação de uma sanção de 4 (quatro) meses de 
suspensão da actividade desportiva. 
No âmbito do processo disciplinar instaurado ao praticante desportivo em apreço, ficou demonstrado 
que o mesmo actuou de forma negligente. O praticante desportivo não cumpriu os deveres de 
cuidado a que estava obrigado, informando-se sobre a solicitação da AUT para a substância em 
causa. O praticante desportivo encontrava-se sujeito a tratamento com a substância detectada, 
contudo nunca tinha solicitado uma AUT para a mesma. O praticante solicitou em 21/12/2010, uma 
AUT que não foi aceite por desnecessária, pois a sua médica assistente alterou a medicação por 
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outra que não consta da Lista de Substâncias e métodos Proibidos. 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 9/2011 
 
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 INTENSO, amostra 396727, cuja análise confirmou a presença de 
Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
06/06/2009, na modalidade de Actividades Subaquáticas. 
 
Propõe a Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de Advertência, pois 
considera que se encontram verificados os pressupostos para que se possa aplicar o Artigo 59.º da 
Lei n.º27/2009, 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 não cumpriu os deveres de cuidado a que estava obrigado, 
informando-se sobre a necessidade de solicitação de AUT para a substância em causa. O praticante 
desportivo encontrava-se sujeito a tratamento com a substância detectada, contudo nunca tinha 
solicitado uma AUT para a mesma. No dia 23/10/2009, a CAUT da ADoP autorizou a medicação em 
causa. É de salientar o facto de o processo disciplinar ter tido uma duração superior a um ano e 
meio - a comunicação do resultado da Amostra B à Federação e da consequente suspensão 
preventiva do praticante desportivo ocorreu em 30/09/2009 e só em 02/03/2011 foi remetida à ADoP 
a proposta de sanção a aplicar ao praticante pelo Conselho de Disciplina. 
 

 
Parecer CNAD N.º 10/2011 
 
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 SANGRENTO, amostra “A” 408332, cuja análise revelou a presença de 
Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 
08/12/2010, na modalidade de Pesca Desportiva. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma pena de advertência, de acordo com o previsto no Artigo 
59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. 
 
o CNAD decidiu aceitar a proposta de decisão apresentada pela Federação em virtude de no âmbito 
do processo disciplinar que lhe foi instaurado se ter verificado que as circunstâncias do caso em 
apreço permitem atribuir à praticante desportiva um baixo grau de culpa, que se trata de uma 
infractora primária relativamente a violações de normas antidopagem e que a substância em causa 
está descrita na Lista de Substância e Métodos Proibidos como substância específica.  
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Foi também levado em conta o facto de a praticante desportiva ter solicitado uma Autorização de 
Utilização Terapêutica para o medicamento em causa, autorização essa que lhe foi concedida no dia 
7 de Março de 2011. 
 

 
Parecer CNAD N.º 11/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código FREQUENTAR, amostra “A” 406500, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/12/2010, 
na modalidade de Voleibol. 
 
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 12/2011 
 
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 POLIDEZ, amostra 407164, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 05/12/2010, na 
modalidade de FUTEBOL. 
 
Propõe a Federação que se aplique 6 meses de suspensão da actividade desportiva. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo praticante 
desportivo e o facto de não se tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade desportiva 
nas quais o uso de canabinóides pode conduzir a risco de acidentes, não só para o próprio 
praticante desportivo, mas também para outros intervenientes na competição; 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 recomenda para o caso em apreço a aplicação de uma sanção a determinar de 
entre uma advertência a um mês de suspensão da prática desportiva, 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. Deste Programa de Acompanhamento faz parte integrante uma Declaração que, em 
caso de concordância, deve ser preenchida pelo praticante desportivo e remetida aos serviços da 
ADoP no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

 
 


