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Reunião CNAD n.º 31, 11 de abril de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 20/2012 
 
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 código REPUXAR, amostra “A” e “B” 2600670, cuja análise confirmou a presença de 
terbutalina, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 18/12/2011, na 
modalidade de Natação. 
 
Devido ao baixo grau de culpa imputado ao praticante desportivo, o CNAD decide concordar com a 
sanção de advertência proposta pela FPN. 
 

 
Parecer CNAD N.º 21/2012 
 
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 FESTANÇA, amostra “A” e “B” 2601442, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 8/10/2011, 
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, decide-se para o caso 
em apreço a aplicação de uma sanção a determinar de entre uma advertência a 1 mês de 
suspensão da atividade desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 22/2012 
 
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 PASMAR, amostra “A” e “B” 2600196, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 04/02/2012, na 
modalidade de Voleibol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Voleibol 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 
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praticante desportivo, mas também para outros intervenientes na competição, decide-se para o caso 
em apreço a aplicação de uma sanção de advertência. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 23/2012 
 
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 DISTENSOR, amostra “A” e “B” 2601019, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 20/11/2011, 
na modalidade de Voleibol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Voleibol 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, decide-se para o caso 
em apreço a aplicação de uma sanção de advertência. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 24/2012 
 
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 FARÂNDOLA, amostra “A” e “B” 2600238, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
29/01/2012, 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, propõe-se para o caso 
em apreço a aplicação de uma sanção a determinar de entre uma advertência a um mês de 
suspensão da atividade desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
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Parecer CNAD N.º 25/2012 
 
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 NEQUEIJA, amostra “A” e “B” 2600454, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/12/2011, 
na modalidade de Basquetebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Basquetebol 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, o CNAD 
decide para o caso em apreço a aplicação de uma sanção de quinze dias de suspensão da atividade 
desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 26/2012 
 
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 NEQUEIJA, amostra “A” e “B” 2600451, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/12/2011, 
na modalidade de Basquetebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Basquetebol 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, o CNAD 
decide para o caso em apreço a aplicação de uma sanção de quinze dias de suspensão da atividade 
desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 27/2012 
 
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 AMERICANO, amostra “A” e “B” 2600248, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 21/01/2012, 
na modalidade de Vela. 
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Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Vela e ao facto de não se 
tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade desportiva na qual o uso de canabinóides 
pode conduzir a risco de acidentes, não só para o próprio praticante desportivo, mas também para 
outros intervenientes na competição, decide-se para o caso em apreço a aplicação de uma sanção 
de advertência. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 28/2012 
 
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 OUSADO, amostra “A” e “B” 2600580, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 23/11/2011, na 
modalidade de Hóquei em Patins. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação de Patinagem de Portugal e ao facto de 
não se tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade desportiva na qual o uso de 
canabinóides pode conduzir a risco de acidentes, não só para o próprio praticante desportivo, mas 
também para outros intervenientes na competição, decide-se para o caso em apreço a aplicação de 
uma sanção a determinar de entre uma advertência a um mês de suspensão da atividade 
desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em se submeter 
ao Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 29/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código SUCEDER, amostra “A” 402239, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 16/03/2011, 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. 
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Parecer CNAD N.º 30/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código FAMÉLICO, amostra “A” 2600720, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 12/10/2011, na 
modalidade de Triatlo. 
 
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 31/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código GABINARDO, amostra “A” 2599344, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 
25/07/2011, 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 32/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código IRRUPÇÃO, amostra “A” 406947, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 28/06/2011, na 
modalidade de Canoagem. 
 
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 33/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LITANIA, amostra “A” 406920, cuja análise revelou um resultado atípico (T/E 
>4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 05/03/2011, na 
modalidade de Futebol. 
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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 34/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código NÓMADA, amostra “A” 406834, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 03/06/2011, na 
modalidade de Natação (Desportos para Pessoas com Deficiência). 
 
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 35/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código PROCEDER, amostra “A” 406749, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 05/04/2011, na 
modalidade de Patinagem. 
 
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 36/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código PASMOSO, amostra “A” 2600087, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 05/02/2011, 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. 
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Parecer CNAD N.º 37/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
Sistema de Localização - Acumulação de 3 incumprimentos num período de 18 meses  
 (N.º 1 do artigo 63.º e artigo 26.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho) 
 

 
Processo disciplinar n.º 1/2011 da Federação de Ginástica de Portugal, relativo a três 
incumprimentos num período de 18 meses, no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade 
de Ginástica. 
 
Resulta do processo disciplinar instaurado à praticante desportiva em apreço que estão reunidas as 
condições de aplicação de circunstâncias atenuantes e que não se verificou nenhuma circunstância 
agravante, pelo que se decide a aplicação de uma sanção de seis meses de suspensão da atividade 
desportiva. 
 

 
 


