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Reunião CNAD n.º 42, 3 de abril de 2013 

_____________________________________________________________________ 

Parecer CNAD N.º 16/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código RABINICE, amostra “A” e “B” 450888, cuja análise confirmou 
a presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 20/10/2012, na modalidade de Motociclismo. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação de Motociclismo de 
Portugal, e pelo praticante desportivo, o CNAD considera que os pressupostos 
definidos pelo artigo 62.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, não se encontram 
preenchidos.  
 
Tratando-se de um desporto motorizado, no 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 aplicação da sanção 
acessória e decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um ano de 
suspensão da atividade desportiva. 
_____________________________________________________________________ 

Parecer CNAD N.º 17/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código EXPULSÃO, amostra “A” 2599575, cuja análise confirmou a 
presença de prednisona, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 17/06/2012, na modalidade de Motociclismo. 
 
O CNAD concorda com a sanção de advertência proposta pela FPM, atendendo à 
menoridade do praticante desportivo, bem como ao facto de se encontrar sujeito a 
tratamento médico com a substância detetada, não a tendo contudo declarado ao 
MRCD na ação de controlo de dopagem, nem cumprido os deveres de cuidado a que 
estava obrigado, nomeadamente, informar-se sobre a necessidade de solicitar uma 
AUT para a substância em causa. Saliente-se o seu comportamento com baixo grau 
de culpa e a conduta ser-lhe imputada a título de negligência inconsciente, pois este 
não representou sequer como possível a prática da infração. 
_____________________________________________________________________ 

Parecer CNAD N.º 18/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código TIRANIA, amostra “A” 448564, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 02/12/2012, na modalidade de Voleibol. 
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Atendendo aos argumentos apresentados pela FPV, demonstrativos que estão 
preenchidos os pressupostos definidos no Programa de Reabilitação para 
Canabinóides 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 aplicar uma sanção de seis meses a um 
ano de suspensão da atividade desportiva, substituída por uma sanção a determinar 
de uma advertência a um mês de suspensão da atividade desportiva, na condição do 
praticante desportivo concordar, de forma livre e informada, em participar no Programa 
de Reabilitação para canabinóides da ADoP e se durante a realização do mesmo não 
tiver qualquer resultado analítico positivo para drogas sociais ou qualquer recusa em 
se submeter às colheitas de urina realizadas no âmbito do referido Programa. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 19/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código EXTERNATO, amostra “A” 2599201, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição 
realizado em 10/03/2012, na modalidade de Futebol.  
 
Em 16/12/2012, o mesmo praticante desportivo foi submetido a um controlo de 
dopagem em competição com o código REVOGÁVEL, amostra “A” 457505, cuja 
análise revelou também um resultado atípico (T/E >4). 
 
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 20/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código REGRESSAR, amostra “A” 450647, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 03/11/2012, na modalidade de Futebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol, 
demonstrativos que estão preenchidos os pressupostos definidos no Programa de 
Reabilitação para Canabinóides 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 aplicar uma sanção de seis 
meses a um ano de suspensão da atividade desportiva, substituída por uma sanção a 
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determinar de uma advertência a um mês de suspensão da atividade desportiva, na 
condição do praticante desportivo concordar, de forma livre e informada, em participar 
no Programa de Reabilitação para canabinóides da ADoP e se durante a realização do 
mesmo não tiver qualquer resultado analítico positivo para drogas sociais ou qualquer 
recusa em se submeter às colheitas de urina realizadas no âmbito do referido 
Programa. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 21/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código POMPOSO, amostra “A” 450897, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição 
realizado em 10/03/2012, 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. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 22/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código PARIDICA, amostra “A” 2600122, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 04/02/2012, na modalidade de Hóquei.  
 
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 23/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código DESNIVELAR, amostra “A” 2600710, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 22/01/2012, na modalidade de Karaté.  
 
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 24/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
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 17/01/2011, na modalidade de Ciclismo. 
 
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 25/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código PASMOSO, amostra “A” 2600091, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 05/02/2012, na modalidade de Futebol.  
 
Em 25/07/2012, o mesmo praticante desportivo foi submetido a um controlo de 
dopagem em competição com o código INDUSTRIAL, amostra “A” 2598898, cuja 
análise revelou também um resultado atípico (T/E >4). 
 
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 26/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código NUTRITIVO, amostra “A” 2599870, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 19/05/2012, na modalidade de Badminton.  
 
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 27/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código ANÚNCIO, amostra “A” e “B” 2598045, cuja análise confirmou 
a presença de clembuterol no decurso de um controlo de dopagem fora de 
competição, realizado em 09/09/2012 na modalidade de Canoagem. 
 
Face aos argumentos apresentados pelo praticante desportivo em sua defesa, 
considera-se que se encontram reunidos os requisitos previstos no artigo 67.º, n.º 3, 
da Lei n.º 38/2012, de 28 de Agosto, por subsistir uma dúvida razoável em relação à 
verosimilhança da prova apresentada relativamente à forma como a substância entrou 
no seu organismo. Com estes fundamentos, o CNAD decide a aplicação ao praticante 
desportivo em apreço de uma sanção de suspensão da atividade desportiva por um 
período de um ano. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 28/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código ESTATUTÁRIO, amostra “A” 457588, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 08/12/2012, na modalidade de Tiro.  
 
Em 29/12/2012, o mesmo praticante desportivo foi submetido a um controlo de 
dopagem fora de competição com o código EXPANSÃO, amostra “A” 457321, cuja 
análise revelou também um resultado atípico (T/E >4). 
 
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 29/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º da Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código INAPTIDÃO, amostra “A” 2599560, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição, 
realizado em 13-06-2012, na modalidade de Vela. 
 
O praticante desportivo em apreço já tinha obtido um resultado analítico positivo para 
a mesma substância (código AMERICANO, amostra “A” e “B” 2600248), tendo o 
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CNAD nesse processo concordado com a sanção de advertência proposta pela 
Federação, na condição de o praticante se submeter ao “Follow-Up”. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela mãe do praticante desportivo, à 
menoridade do praticante, bem como ao facto de resultar dos contactos estabelecidos 
com a mãe do praticante desportivo que este tem um bom enquadramento familiar, e 
que a prática desportiva pode representar um elemento fundamental para a sua 
integração social, o CNAD decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um 
ano de suspensão da atividade desportiva, na condição do praticante desportivo 
concordar, de forma livre e informada, em participar no Programa de Reabilitação para 
canabinóides da ADoP e se durante a realização do mesmo não tiver qualquer 
resultado analítico positivo para drogas sociais ou qualquer recusa em se submeter às 
colheitas de urina realizadas no âmbito do referido Programa. 
_____________________________________________________________________ 
 


