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Reunião CNAD n.º 44, 5 de junho de 2013 

_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 32/2013 
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 DESDOBRAR, amostra “A” 448052, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 11/09/2012, 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 
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 33/2013 
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 EXPATRIAR, amostra “A” 457281, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 05/01/2013, na modalidade de Basquetebol. 
 
Pelos fundamentos expostos em defesa do praticante desportivo, o CNAD, seguindo a 
linha orientadora de outros casos semelhantes, onde os pressupostos enunciados no 
artigo 62.º, Lei n.º38/2012, de 28 de agosto, 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 (seis) meses de suspensão da atividade desportiva, na condição de o praticante 
desportivo em causa se submeter a um Programa de Reabilitação para Canabinóides, 
aprovado pela ADoP em 3 de outubro de 2012.  
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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 de dois anos de suspensão da atividade desportiva. 
_____________________________________________________________________ 

Parecer CNAD N.º 34/2013 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(Artigo 27.º, n.º 1, alínea b) e no artigo 67.º, n.º 1, da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, e artigo 35.º, n.º 1, da 
Portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro) 

 
Processo com o código INTERPRETE, relativo à não comparência do praticante 
desportivo numa ação de controlo de dopagem fora de competição realizada em 
26/09/2012, na modalidade de Futebol. 
 
Face aos argumentos apresentados em defesa do praticante desportivo e atendendo a 
que não se encontram reunidos os requisitos para que possa ser aplicado o previsto 
no artigo 67.º, n.º 3, da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, a redução do período de 
suspensão com base em circunstâncias excecionais, a sanção a aplicar é a prevista 
no artigo 63.º, n.º 1, da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, ou seja, para a primeira 
infração a sanção a aplicar corresponde a dois anos de suspensão da atividade 
desportiva. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 35/2013 
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 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 disciplinar n.º 06/2012 da Federação Portuguesa de Vela, relativo a três 
incumprimentos verificados no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade 
de Vela. 
 
O CNAD, atendendo a todos os circunstancialismos apurados relativamente ao caso 
em apreço e no respeito pelo Princípio de Equidade, tendo em vista uma 
harmonização das sanções aplicadas pelas diferentes federações desportivas 
relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, decide aplicar à 
praticante desportiva uma sanção de dois anos de suspensão da atividade desportiva. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 36/2013 
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 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 disciplinar n.º 07/2012 da Federação Portuguesa de Vela, relativo a três 
incumprimentos verificados no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade 
de Vela 
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O CNAD, atendendo a todos os circunstancialismos apurados relativamente ao caso 
em apreço e no respeito pelo Princípio de Equidade, tendo em vista uma 
harmonização das sanções aplicadas pelas diferentes federações desportivas 
relativamente ao mesmo tipo de violações de normas antidopagem, decide aplicar ao 
praticante desportivo uma sanção de um ano de suspensão da atividade desportiva. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 37/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código COLECTIVO, amostra “A” 2599284, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 17/03/2012, na modalidade de Ginástica.  
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou 
ser necessário continuar este estudo longitudinal, não sendo possível com os dados 
atualmente disponíveis chegar-se a uma conclusão em definitivo. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 38/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código RAPIDEZ, amostra “A” 448841, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição 
realizado em 04/09/2012, 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 39/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código EQUINOCIAL, amostra “A” 463694, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 03/03/2013, na modalidade de Ciclismo.  
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou 
ser necessário continuar este estudo longitudinal com a colheita de mais uma amostra, 
não sendo possível com os dados atualmente disponíveis chegar-se a uma conclusão 
em definitivo. 
_____________________________________________________________________ 
 


