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Reunião CNAD n.º 32, 16 de maio de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 38/2012 
 
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 PARIDIÇA, amostra “A” e “B” 2600123, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 04/02/2012, 
na modalidade de Hóquei. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela FPH 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, o CNAD decide aplicar 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 a 
um Programa de Acompanhamento – segundo as Recomendações da ADoP relativas aos 
procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 39/2012 
 
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 PASMOSO, amostra “A” e “B” 2600091, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 05/02/2012, 
na modalidade de Futebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela FPF 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, o CNAD decide para o caso em apreço a 
aplicação de uma sanção a determinar de entre uma advertência a um mês de suspensão, 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. 
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Parecer CNAD N.º 40/2012 
 
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 da Federação Portuguesa de JUDO, relativo a três incumprimentos num 
período de 18 meses, no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade de Judo. 
 
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. 
 

 
Parecer CNAD N.º 41/2012 
 
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 CONFRONTAR, amostras “A” e “B” 2599436, cuja análise confirmou a 
presença de furosemida e testosterona exógena, no decurso de um controlo de dopagem em 
competição realizado em 29/05/2011, na modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD decide que para que se possa verificar se estão preenchidos os fundamentos de atenuação 
extraordinária da sanção previstos no artigo 10.5.3 do Código Mundial Antidopagem, é necessário 
complementar a informação já disponível com outros elementos concretos e comprovativos do grau 
de colaboração do praticante desportivo com as autoridades judiciárias, disponibilizados pelo próprio 
após solicitação às entidades competentes. 
 
O CNAD estará em condições de reapreciar o pedido de parecer prévio para atenuação da sanção a 
aplicar ao praticante desportivo assim que rececione os elementos atrás referidos. 
 

 
 


