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Reunião CNAD n.º 46, 25 de setembro de 2013 

_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 45/2013 
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 Disciplinar n.º 1/2013 da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, relativo 
ao controlo de dopagem com o código EPOPEICO, amostra “A” e “B” 461496, cuja 
análise confirmou a presença de clembuterol, no decurso de um controlo de dopagem 
em competição realizado em 03/03/2012. 
 
Face ao apurado no âmbito do procedimento disciplinar em causa o CNAD decide a 
aplicação à praticante desportiva em apreço de uma sanção de suspensão da 
atividade desportiva por um período de um ano, de acordo com a competência que lhe 
e conferida no artigo 27.º, alínea b) do n.º 1, da Lei n.º 38/2012, de 28 de Agosto. 
 
Na sua proposta de decisão, o Conselho de Disciplina da FPTM considerava também, 
a par de ”… eliminar o período de suspensão…”, a possibilidade de “… validar os 
resultados por ela obtidos, com base nas circunstâncias excecionais alegadas…”. 
 
A validação dos resultados obtidos é excluída porque, não havendo quaisquer 
dúvidas, pelo resultado analítico positivo, de que se verificou uma violação de norma 
antidopagem num controlo de dopagem em competição, a possibilidade de se validar 
os resultados obtidos nessa competição fica afastada por não haver qualquer base 
legal que a sustente. Tal resulta claramente do n.º 1 do artigo 74.º da Lei n.º 38/2012, 
de 28 de agosto: “A violação de uma norma antidopagem no âmbito de um controlo 
em competição conduz automaticamente à invalidação do resultado individual obtido 
nessa competição com todas as consequências daí resultantes, incluindo a retirada de 
quaisquer medalhas, pontos e prémios.”  
 
É de notar que a exceção prevista no n.º 3 do referido artigo 74.º não se aplica ao seu 
n.º 1, mas apenas ao seu n.º 2, preceito que não se aplica neste caso.  
 
Por outro lado, e mesmo que estivessem em causa outros resultados obtidos num 
evento desportivo (que não os da competição em que foi realizado o controlo), a 
aplicação da exceção prevista no n.º 3 exigiria que a praticante desportiva pudesse 
“…demonstrar que na origem da infração em causa não esteve qualquer conduta 
culposa ou negligente da sua parte.”  
 
A decisão do CNAD de utilizar a atenuação máxima que o n.º 3 do artigo 67.º da Lei 
n.º 38/2012, de 28 de agosto, permite, baseia-se no facto de se ter verificado que a 
praticante desportiva foi negligente, mas não significativamente negligente, colaborou 
na descoberta da verdade dando uma explicação sobre a forma com a substancia foi 
introduzida no seu organismo e porque no momento da realização do controlo de 
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dopagem registou no formulário do controlo antidopagem a toma do medicamento em 
causa. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 46/2013 
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 LESTO, amostra “A” 462910, cuja análise confirmou a 
presença de metilfenidato, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 08/06/2013, na modalidade de Rugby. 
 
Atendendo a que se encontram reunidos todos os pressupostos do artigo 62.º, da Lei 
n.º 38/2012, de 28 de agosto, o CNAD concorda com a sanção proposta e decide 
aplicar ao praticante desportivo uma sanção de advertência em virtude de no processo 
disciplinar instaurado ao praticante desportivo se ter verificado um comportamento 
com baixo grau de culpa e a conduta ser lhe imputada a titulo de negligencia 
inconsciente, pois o praticante não representou sequer como possível a prática da 
infração. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 47/2013 
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 HOSPEDARIA, amostra “A” 462923, cuja análise confirmou a 
presença de terbutalina, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 09/03/2013, na modalidade de Patinagem. 
 
Embora o praticante desportivo tenha solicitado à CAUT uma AUT para a substância 
específica, a mesma não lhe foi concedida em virtude do pedido não ter sido 
acompanhado dos exames médicos necessários. Embora o praticante desportivo 
tenha sido informado da necessidade de remeter os referidos exames, e em 19/06/13 
ter informado que a realização dos exames estava agendada para dia 27 de junho, até 
à elaboração da proposta de decisão (19 de setembro de 2013) da Federação de 
Patinagem de Portugal, este não os tinha remetido à ADoP para que a sua solicitação 
pudesse ser apreciada.  
 
Nos casos em que se verifica estarem preenchidos todos os pressupostos do artigo 
62.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, mas que as AUT não sejam concedidas em 
virtude de, não ter sido demonstrado a inexistência de uma alternativa terapêutica à 
utilização da substância específica, ou não terem sido cumpridos os formalismos 
necessários, neste caso a entrega dos exames médicos, tem sido Jurisprudência da 
ADoP aplicar uma sanção de seis (6) meses de suspensão da atividade desportiva. 
        
Nestes termos e pelos fundamentos expostos acordam os Conselheiros do Conselho 
Nacional Antidopagem e tendo em conta a necessidade de harmonizar as sanções 
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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 
pelo artigo 62.º, da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 48/2013 
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 REGISTO, amostra “A” 461918, cuja análise confirmou a 
presença de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 27/04/2013, na modalidade de Patinagem. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação de Patinagem de Portugal, 
nomeadamente que praticante desportivo responde por sucessão, em virtude de ainda 
não ter decorrido um ano sobre o fim do cumprimento de sanção anterior de natureza 
diferente, nos termos do artigo 26.º, n.º 1, aliena a) do Regulamento de Justiça e 
disciplina, segundo o qual são circunstâncias agravantes de qualquer falta disciplinar a 
qualidade de capitão de equipa, o CNAD concorda com a sanção proposta pela 
Federação de Patinagem de Portugal. 
 
Deste modo decide aplicar uma sanção de seis meses a um ano de suspensão da 
atividade desportiva, substituída por uma sanção de três meses 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. 
_____________________________________________________________________ 


