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Reunião CNAD n.º 34, 4 de julho de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 49/2012 
 
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 relativo a três incumprimentos num período de 18 meses, no âmbito do 
Sistema de Localização, na modalidade de Hóquei em Patins. 
 
Resulta do processo disciplinar instaurado ao praticante desportivo em apreço que estão reunidas as 
condições de aplicação de circunstâncias atenuantes, pelo que se decide aplicar ao praticante 
desportivo, uma sanção de sete meses de suspensão da atividade desportiva, sem qualquer efeito 
suspensivo da mesma. 
 

 
Parecer CNAD N.º 50/2012 
 
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 JUDICIOSO, amostra “A” e “B” 2600425, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 07/04/2012, 
na modalidade de Futebol. 
 
O CNAD, seguindo a linha orientadora de outros casos semelhantes, onde os pressupostos 
enunciados no artigo 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho não se encontraram preenchidos, mas 
em que face à natureza desta substância específica existem evidências científicas que demonstram 
que a mesma não aumenta o rendimento desportivo, na modalidade em apreço, que não tem efeito 
mascarante e que a concentração detetada resulta de uma administração por inalação ativa da 
substância decide a aplicação de uma sanção de 6 meses de suspensão da prática desportiva, 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.  
 
Visa-se assim harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes federações desportivas 
relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, aplicando o Principio da 
Equidade. 
 
Caso o praticante desportivo não concorde em se submeter ao Programa de Acompanhamento da 
ADoP e não remeta a declaração de concordância, a sanção a aplicar será dois anos de suspensão 
da atividade desportiva. 
 

 
 
 
 
 



\\\          

Autoridade Antidopagem de Portugal        
Av. Prof. Egas Moniz (Estádio Universitário) 
1600-190 Lisboa  Tel.: 21 795 40 00  Fax.: 21 797 75 29 
www.idesporto.pt  antidopagem@idesporto.pt        Pág. 2 em 4 
    
 

 
Parecer CNAD N.º 51/2012 
 
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 GIESTA, amostra “A” e “B” 2600091, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 15/04/2012, na 
modalidade de Futebol. 
 
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. 
 

 
Parecer CNAD N.º 52/2012 
 
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 relativo a três incumprimentos num período de 18 meses, no âmbito do 
Sistema de Localização, na modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD, no respeito pelo Princípio de Equidade e tendo em vista todos os circunstancialismos 
apurados no âmbito do procedimento disciplinar em causa, decide concordar com a sanção proposta 
pelo Conselho de Disciplina da FPC/UVP de aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um ano 
de suspensão da atividade desportiva. 
 

 
Parecer CNAD N.º 53/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código ORTOPEDIA, amostra “A” 2601550, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/07/2011, 
na modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que para 
melhor esclarecer este caso é necessário submeter a amostra “A” 2601550 a análise por IRMS e 
realizar mais um controlo de dopagem fora de competição ao praticante desportivo em causa. 
 

 
 
 
 
 
 



\\\          

Autoridade Antidopagem de Portugal        
Av. Prof. Egas Moniz (Estádio Universitário) 
1600-190 Lisboa  Tel.: 21 795 40 00  Fax.: 21 797 75 29 
www.idesporto.pt  antidopagem@idesporto.pt        Pág. 3 em 4 
    
 

Parecer CNAD N.º 54/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código INSTALAÇÃO, amostra “A” 406622, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 22/01/2011, 
na modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 55/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código MICRÓMETRO, amostra “A” 2600772, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 04/08/2011, 
na modalidade de Natação. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 56/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LISAL, amostra “A” 2599671, cuja análise revelou um resultado atípico (T/E 
>4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 17/05/2012, na 
modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
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Parecer CNAD N.º 58/2012 
 
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, no respeito pelo Princípio de Equidade e tendo em vista todos os circunstancialismos 
apurados no âmbito do procedimento disciplinar e o grau de cooperação demonstrado pelo 
praticante desportivo, decide concordar com a sanção proposta pelo Conselho de Disciplina da FPC 
de aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um ano de suspensão da atividade desportiva.  
 
Esta decisão é baseada no previsto n.º 2 do Artigo 14.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, levando 
em consideração as circunstâncias excecionais previstas no Artigo 10.5.3 do Código Mundial 
Antidopagem para violações de normas antidopagem e é tomada no âmbito das atribuições do 
CNAD, definidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho. 
 

 


