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Reunião CNAD n.º 55, 16 de setembro de 2014 

_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 17/2014 
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) 

 
À consideração do Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) foi colocado o Processo 
Disciplinar n.º n.º 03/Disc. – 14/15 da Federação Portuguesa de Futebol, relativo 
ao controlo de dopagem com o código “INELUTÁVEL”, amostra “A” e “B” n.º 449612, 
realizado em competição em 30/03/2014 a uma praticante desportiva da modalidade 
de Futsal, cuja análise confirmou a presença de prednisona. 
  
Atendendo a que se encontram reunidos todos os pressupostos do artigo 62.º, da Lei 
n.º 38/2012, de 28 de agosto, e na decorrência de anteriores decisões do CNAD no 
mesmo sentido, decide-se concordar com a sanção proposta pela Federação 
Portuguesa de Futebol de aplicar à praticante desportiva uma sanção de advertência, 
em virtude de no processo disciplinar instaurado se ter verificado um comportamento 
com baixo grau de culpa e a conduta lhe ser imputada a titulo de negligência 
inconsciente, pois a praticante desportiva em causa não representou sequer como 
possível a prática da infração. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 18/2014 
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) 

 
À consideração do Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) foi colocado o Processo 
Disciplinar n.º 03-2013 da Federação Portuguesa de Boxe, relativo ao processo 
com o código “ELUCIR”, amostra “A” e “B” n.º 461211, cuja análise confirmou a 
presença de metilhexaneamina no decurso de um controlo de dopagem em 
competição realizado em 01/06/2013, a um praticante desportivo dessa modalidade.  
 
Acorda o Conselho Nacional Antidopagem, tendo em conta a necessidade de 
harmonização das decisões sancionatórias em casos semelhantes e em respeito pelo 
Principio da Equidade, sancionar o praticante desportivo com 8 meses de suspensão 
da atividade desportiva pela prática de uma infração por violação de norma 
antidopagem, prevista e punida pelo artigo n.º 62.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de 
agosto, por se considerar que estão preenchidos os respetivos pressupostos a saber: 
 

a) O praticante demonstrou como a substância proibida entrou no seu organismo 
através da toma de um suplemento alimentar intitulado “Jack 3D”;  

e  
b) Que o seu uso não visou o aumento do rendimento desportivo ou ter efeito 

mascarante, argumento que é de aceitar à luz do princípio in dubio pro reo.  
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