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Reunião CNAD n.º 25, 28 de Setembro de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 42/2011 
 
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 MATRICULAR, amostra “A” 402160, cuja análise confirmou a presença de 
Clembuterol, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 12/02/2011, na 
modalidade de Automobilismo e Karting. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pelo praticante desportivo e pela Federação Portuguesa 
de Automobilismo e Karting, ponderados todos os factos relevantes para a graduação da culpa, e em 
respeito pelo Princípio de Equidade e o disposto na lei, o CNAD decidiu recomendar a aplicação de 
uma sanção ao praticante desportivo de 1 (um) ano, em virtude de no âmbito do processo disciplinar 
instaurado ter sido considerado que o mesmo actuou com mera negligência e de estamos perante a 
existência dos requisitos para a redução do período de suspensão com base em circunstâncias 
excepcionais, devendo no entanto ser levado em consideração o período de suspensão já decorrido. 
 

 
Parecer CNAD N.º 43/2011 
 
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 CONFUTAR, amostra “A” 407175, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem fora de competição, realizado em 06-01-
2011, na modalidade de Voleibol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pelo praticante desportivo e pela Federação Portuguesa 
de Voleibol, com respeito pelo Princípio de Equidade e o disposto na lei, o CNAD decidiu não emitir 
o parecer prévio, uma vez que o mesmo é desnecessário, nos termos do Artigo 63.º da Lei n.º 
27/2009, de 19 de Junho, pois a sanção mínima para uma segunda violação de norma antidopagem 
para uma substância específica são dois (2) anos de suspensão da actividade desportiva. 
 
 
Parecer CNAD N.º 44/2011 
 
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 TIROCINAR, amostra “A” e “B” 402385, cuja análise confirmou a presença 
de Metilprednisona, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
26/02/2011, na modalidade de Atletismo. 
 
O CNAD considera que não estão reunidos os fundamentos legais para o arquivamento do processo 
e que não estão também preenchidos os pressupostos para a aplicação do regime sancionatório 
definido no art. 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho, pois embora se trate de uma substância 
específica, a praticante desportiva não demonstrou como a substância foi introduzida no seu 
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organismo. Nessa medida, não estão reunidas as condições para a ADoP emitir parecer ao abrigo 
do n.º 1 do Artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. 
 
 
Parecer CNAD N.º 45/2011 
 
Pedido de realização de exames complementares e de esclarecimentos 
 
Processo com o código GULOSEIMA, amostra “A” e “B” 408859, cuja análise confirmou a presença 
de Gonadotrofina Corionica (hCG), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição, 
realizado em 26-10-2010, na modalidade de Futebol. 
 
Solicita a Liga Portuguesa de Futebol Profissional a realização de exames complementares que 
permitam dar resposta sobre a origem endógena ou exógena da substância hCG no organismo do 
praticante desportivo e também resposta a várias questões colocadas pelo Relator do Processo 
Disciplinar em causa. 
 
Foi decidido responder à Federação que não cabe à ADoP proceder à realização de exames 
complementares com o objectivo de procurar uma explicação patológica para casos deste tipo e 
foram aprovadas as respostas propostas pelo Sr. Presidente às questões colocadas pelo Relator do 
processo disciplinar. 
 
 
 


