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Reunião CNAD n.º 36, 3 de outubro de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 68/2012 
 
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 CONTRADITAR, amostra “A” 2597952, cuja análise confirmou a presença 
de Canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 29/06/2012, 
na modalidade de BILHAR. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Bilhar 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, o CNAD concorda com a proposta da FPB de aplicação de 
uma sanção de advertência ao praticante desportivo em causa. 
 
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.  
 
Para efeitos da aplicação da presente decisão deverá ser tido em consideração o disposto no artigo 
71.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, segundo o qual todos os outros resultados desportivos 
alcançados a partir da data em que a amostra positiva foi recolhida, quer em competição quer fora 
de competição, ou em que ocorreram outras violações das normas antidopagem, são anulados com 
todas as consequências daí resultantes, até ao início da suspensão preventiva ou da suspensão. 
 

 
Parecer CNAD N.º 69/2012 
 
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 processo com o n.º de registo 12186714 A, amostra “A” e “B” 2018509, cuja análise 
confirmou a presença de Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 19/05/2012, na modalidade de Automobilismo e Karting. 
 
O CNAD, tendo em conta a necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes 
federações desportivas relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, 
respeitando assim o Principio da Equidade, em aplicar ao praticante desportivo, a sanção de seis  
meses de suspensão da atividade desportiva pela prática de uma infração por violação de normas 
antidopagem, prevista e punida pelo art.º 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho. 
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Parecer CNAD N.º 70/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com os códigos JUSTIFICAR, amostra “A” 2600664, INSINUANTE, amostra “A” 2600187, 
e ENCEFALITE, amostra “A” 2599805, cujas análises revelaram resultados atípicos (T/E >4), no 
decurso de três controlo de dopagem em competição, realizados respetivamente, em 11/12/2011, 
25/02/2012, e 23/03/2012, 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. 
 
 


