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Reunião CNAD n.º 24, 7 de Setembro de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 34/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LATIR, amostra “A” 402517, cuja análise revelou um resultado atípico (T/E 
>4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 22/02/2011, 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 35/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código CONTENDA, amostra “A” 413187, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 18/07/2010, 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 36/2011 
 
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 Coordenador Científico do LAD propôs que o praticante desportivo em apreço seja submetido ao 
Protocolo de Colónia, para melhor esclarecer o processo em apreço. 
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Parecer CNAD N.º 37/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código GLACIAL, amostra “A” 407718, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 08/05/2011, 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 38/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com os códigos DONATÁRIO, amostra “A” 402255, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 18/12/2010, e 
CORRERIA, amostra “A” 406810, cuja análise revelou também um resultado atípico (T/E >4), no 
decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 21/12/2010, ambos 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 39/2011 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código RECEPÇÃO, amostra “A” 407903, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 04/06/2011, na 
modalidade de Tiro. 
 
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 40/2011 
 
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 LIMPO, amostra “A” 418287, cuja análise confirmou a presença de 
Prednisona, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 06/03/2011, na 
modalidade de Basquetebol. 
 
Propõe a Federação que se aplique uma sanção de 6 (seis meses) de suspensão da actividade 
desportiva. 
 
Considerados os factos e os argumentos apresentados pela Federação, pelo praticante e pelas 
testemunhas, o CNAD decide concordar com a proposta da Federação Portuguesa de Basquetebol 
em aplicar uma sanção de 6 (seis) meses de suspensão da actividade desportiva. 
 

 
Parecer CNAD N.º 41/2011 
 
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 CHAROLA, amostra “A” 402232, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 12/03/2011, na 
modalidade de Futebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo praticante 
desportivo e ao 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. 
 
Esta recomendação de sanção está dependente do acordo do praticante desportivo em apreço em 
se submeter a um Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas 
aos procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. Do 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. 
 
 
 
 


