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Reunião CNAD n.º 29, 14 de fevereiro de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 2/2012 
 
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 ORGANIZAR, amostra “A” e “B” 2600900, cuja análise confirmou a presença 
de metilhexanamina no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
16/07/2011, na modalidade de Atletismo. 
 
Tendo em conta a necessidade de harmonização das decisões sancionatórias em casos 
semelhantes e o respeito pelo Principio da Equidade, a aplicação à praticante desportiva da sanção 
de oito meses de suspensão da atividade desportiva pela prática de uma violação de norma 
antidopagem, prevista e punida pelo artigo n.º 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de 
junho, considerando-se que estão preenchidos os respetivos pressupostos. 
 

 
Parecer CNAD N.º 3/2012 
 
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 FUNDILHO, amostra “A” e “B” 2601810, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 18/06/2011, 
na modalidade de Ginástica. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela FGP e ao facto de não se tratar de um desporto 
motorizado ou de outra modalidade desportiva em que 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, propõe-se para o caso em apreço a 
aplicação de uma sanção de advertência, na condição de o praticante desportivo 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 4/2012 
 
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 LACRAR, amostra “A” e “B” 406997, cuja análise confirmou a presença de 
metilfenidato no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 23/05/2010, na 
modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD concorda com a sanção proposta e decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de 
advertência, em virtude de no processo disciplinar se ter verificado um comportamento com baixo 
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grau de culpa e a conduta lhe ser imputada a título de negligência inconsciente. É também de 
salientar que o praticante desportivo solicitou, e que lhe foi concedida em 27/06/2010, uma AUT para 
a substância metilfenidato. 
 

 
Parecer CNAD N.º 5/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código ERRADIO, amostra “A” 407608, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 06/11/2010, na 
modalidade de Karaté. 
 
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 7/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código RIM, amostra “A” 406680, cuja análise revelou um resultado atípico (T/E >4), 
no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 14/12/2010, 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. 
 

 
Parecer CNAD N.º 8/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código INSTIGAR, amostra “A” 406823, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 06/04/2011, na 
modalidade de Andebol. 
 
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 9/2012 
 
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 FERROLHO, amostra “A” e “B” 2601241, cuja análise confirmou a presença 
de metilhexanamina no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
23/10/2011, na modalidade de Futebol. 
 
Acorda o CNAD, tendo em conta a necessidade de harmonização das decisões sancionatórias em 
casos semelhantes e aplicando o Principio da Equidade, a aplicação ao praticante desportivo da 
sanção de oito meses de suspensão da atividade desportiva pela prática de uma violação de norma 
antidopagem, prevista e punida pelo artigo n.º 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de 
junho, por se considerar que estão preenchidos os respetivos pressupostos. 
 

 
Parecer CNAD N.º 10/2012 
 
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 INDIANO, amostra “A” e “B” 394487, cuja análise confirmou a presença de 
hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 16/05/2010, 
na modalidade de Bilhar. 
 
O CNAD decidiu aceitar esta proposta de decisão de sancionar o praticante desportivo em causa 
com uma advertência em virtude de no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado ter sido 
considerado que o mesmo atuou de forma negligente. O praticante desportivo encontrava-se sujeito 
a tratamento com a substância detetada, e declarou-a ao MRCD na ação de controlo de dopagem. 
Contudo, nunca tinha solicitado uma AUT para a mesma. No dia 25/10/2010 solicitou uma AUT e a 
mesma foi-lhe concedida. 
 

 
Parecer CNAD N.º 11/2012 
 
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) 

 
À consideração do Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) foi colocado o processo com o código 
LUMINÁRIA, amostra “A” e “B” 396453, cuja análise confirmou a presença de triamtereno e 
hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 19/07/2009, 
na modalidade de Bilhar. 
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 aplicar uma sanção de quatro meses de suspensão da atividade 
desportiva, pois o praticante desportivo não solicitou uma AUT após ter sido notificado da decisão de 
se aplicar 3 meses de suspensão na condição de a solicitar e de a mesma ser aprovada pela CAUT. 
 


