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Reunião CNAD n.º 20, 13 de Abril de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 13/2011 
 
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 LENÇOL, amostra 406662, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 13/12/2010, na 
modalidade de Rugby. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma sanção de advertência ao praticante desportivo. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pelo praticante desportivo em apreço e pela FPR, 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 FPR 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 14/2011 
 
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 ORDINAL, amostra 406763, cuja análise confirmou a presença de 
Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
28/12/2010, na modalidade de Futebol. 
 
Propõe a Liga Portuguesa de Futebol Profissional que se aplique ao praticante desportivo a sanção 
de dois meses de suspensão da actividade desportiva pois considera que se encontram verificados 
os pressupostos para que se possa aplicar os Artigos 59.º da Lei n.º27/2009, de 19 de Junho, e do 
Artigo 53.º n.º1 do Regulamento Antidopagem da Federação Portuguesa de Futebol. 
 
Havendo 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. Esta recomendação confirma Jurisprudência anterior do CNAD: 
Parecer CNAD n.º 57/2010 e Parecer CNAD n.º 8/2011. 
 
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 Autorização de Utilização 
Terapêutica (AUT) para a substância em causa e informando os clubes por onde passou da sua 
situação clínica de Hipertensão arterial. O praticante desportivo encontrava-se sujeito a tratamento 
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com a substância detectada, contudo nunca tinha solicitado uma AUT para a mesma. O praticante 
solicitou, depois de ter sido notificado do resultado analítico positivo, uma AUT que em 09/03/2011 
não foi concedida pela Comissão de Autorização de Utilização Terapêutica (CAUT) da ADoP. O 
médico assistente quando questionado pela CAUT da ADoP sobre a possibilidade de utilizar uma 
terapêutica alternativa não contendo substâncias proibidas, enviou declaração de médica 
cardiologista que declara ter alterado a medicação por outra que não consta da Lista de Substâncias 
e Métodos Proibidos, pelo que a CAUT decidiu não haver necessidade de emitir qualquer certificado 
de autorização. 
 
 
Parecer CNAD N.º 15/2011 
 
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 ASSERTAR, amostra 407555, cuja análise confirmou a presença de 
Deflazacort, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 14/11/2010, na 
modalidade de Arqueiros e Besteiros. 
 
Propõe Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de dois meses de suspensão 
da actividade desportiva pois considera que se encontram verificados os pressupostos para que se 
possa aplicar os Artigos 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho, e do Artigo 29.º, n.º 1.1 do 
Regulamento Antidopagem da FABP. 
 
Considerados os factos e os argumentos apresentados pela Federação, a ADoP ouvido o CNAD, 
decide recomendar a aplicação de uma sanção de 6 (seis) meses de suspensão da actividade 
desportiva. 
 

 
Parecer CNAD N.º 16/2011 
 
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 CONTENDA, amostra 413041, cuja análise confirmou a presença de 
Metilhexanamina, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 18/07/2010, 
na modalidade de Ciclismo. 
 
Propõe Federação que se aplique ao praticante desportivo a sanção de 6 (seis) meses de 
suspensão da actividade desportiva pois considera que se encontram verificados os pressupostos 
para que se possa aplicar os Artigos 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º27/2009, de 19 de Junho. 
 
No âmbito do processo disciplinar instaurado à praticante desportiva em apreço, ficou demonstrado 
que a mesma actuou de forma negligente. A praticante desportiva não cumpriu os deveres de 
cuidado a que estava obrigada, informando-se sobre a composição integral do suplemento. 
 
Todavia, ficou demonstrado que o produto se encontrava contaminado com uma substância que não 
constava da composição expressa no rótulo. Perante estes elementos, o CNAD concorda com a 
aplicação de uma sanção de 6 (seis) meses de suspensão da actividade desportiva. 
 


