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S8 — Canabinóides. — O Δ9-tetrahidrocanabinol (THC)
natural ou sintético e os canabinóides (THC like) (haxixe,
marijuana, HU-210) são proibidos.
S9 — Glucocorticosteróides. — Todos os glucocorticosteróides são proibidos quando administrados por via
oral, rectal ou por injecção intravenosa ou intramuscular.
De acordo com a Norma Internacional de Autorização
de Utilização Terapêutica, uma declaração de uso deve ser
realizada pelo praticante desportivo para a administração
de glucocorticosteróides por via intra-articular, periarticular, peritendinosa, epidural, intra-dérmica e inalatória,
excepto nos casos indicados abaixo.
As preparações tópicas quando utilizadas para tratamento de patologias do foro dermatológico (incluindo
ionoforese e fonoforese), auricular, nasal, oftalmológico,
bucal, gengival e perianal não são proibidas e não necessitam de autorização de utilização terapêutica ou de
declaração de uso.
Substâncias proibidas em alguns desportos em particular

P.1 — Álcool. — Álcool (etanol) é proibido somente em
competição, nos desportos a seguir indicados. A detecção
será realizada pelo método de análise expiratória e ou pelo
sangue. O limite de detecção (valores hematológicos) para
considerar um caso como positivo é 0,10 g/L.
Aeronáutica (FAI).
Automobilismo (FIA).
Bowling (FIQ) (bowling de 9 pinos e bowling de 10 pinos).
Karaté (WKF).
Pentatlo Moderno (UIPM) (disciplina de tiro).
Motociclismo (FIM).
Motonáutica (UIM).
Tiro com arco (FITA).
P.2 — Beta-bloqueantes. — Os beta-bloqueantes são
proibidos somente em competição nos seguintes desportos,
excepto se especificado de outra forma:
Aeronáutica (FAI);
Automobilismo (FIA);
Bilhar e snooker (WCBS);
Bobsleigh (FIBT);
Boules (CMSB);
Bowling (FIQ) (bowling de 9 pinos e bowling de 10 pinos);
Bridge (FMB);
Curling (WCF);
Esqui/snowboard (FIS) saltos e estilo livre;
Ginástica (FIG);
Golfe (IGF);
Lutas amadoras (FILA);
Motociclismo (FIM);
Motonáutica (UIM);
Pentatlo moderno (UIPM) para a disciplina de tiro;
Tiro (ISSF, IPC) (proibido igualmente fora de competição);
Tiro com arco (FITA) (proibido igualmente fora de
competição);
Vela (ISAF) só nos timoneiros, na categoria de match
racing.
Beta-bloqueantes incluindo mas não limitados aos seguintes: acebutolol; alprenolol; atenolol; betaxolol; bisoprolol; bunolol; carvediolol; carteolol; celiprolol; esmolol;
labetalol; levobunolol; metipranolol; metoprolol; nadolol; oxprenolol; pindolol; propranolol; sotalol; timolol.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 28/2010
Por ordem superior se torna público que, em 16 de
Dezembro de 2009, a República Portuguesa depositou,
junto do Governo dos Estados Unidos da América, o seu
instrumento de ratificação do Tratado para a Antártida,
adoptado em Washington, em 1 de Dezembro de 1959.
Portugal é Parte do Tratado aprovado, para ratificação,
pela Resolução da Assembleia da República n.º 96/2009 e
pelo Decreto do Presidente da República n.º 107/2009, ambos publicados no Diário da República, 1.ª série, n.º 217,
de 9 de Novembro de 2009.
Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos,
27 de Janeiro de 2010. — O Subdirector-Geral, Miguel
de Almeida e Sousa.
Aviso n.º 29/2010
Por ordem superior se torna público que, em 8 de Janeiro
de 2010, o Reino de Espanha depositou o seu instrumento
de adesão à Recomendação do Conselho de Cooperação
Aduaneira Relativa à Alteração da Convenção para a Criação de Um Conselho de Cooperação Aduaneira, de 30 de
Junho de 2007.
Portugal é Parte da mesma Recomendação aprovada,
para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 85/2009 e pelo Decreto do Presidente da República
n.º 84/2009, ambos publicados no Diário da República,
1.ª série, n.º 173, de 7 de Setembro de 2009, tendo depositado o seu instrumento de ratificação em 7 de Outubro
de 2009, conforme o Aviso n.º 106/2009, publicado no
Diário da República, 1.ª série, n.º 204, de 21 de Outubro
de 2009.
Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos,
27 de Janeiro de 2010. — O Subdirector-Geral, Miguel
de Almeida e Sousa.
Aviso n.º 30/2010
Por ordem superior se torna público que, em 17 de
Dezembro de 2009, a República Portuguesa depositou,
junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, o seu instrumento de ratificação do Acordo Internacional de 2006
sobre as Madeiras Tropicais, adoptado em Genebra em
27 de Janeiro de 2006.
Portugal é Parte do mesmo Acordo aprovado, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República
n.º 64/2008 e pelo Decreto do Presidente da República
n.º 153/2008, ambos publicados no Diário da República,
1.ª série, n.º 240, de 12 de Dezembro de 2008.
Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos,
27 de Janeiro de 2010. — O Subdirector-Geral, Miguel
de Almeida e Sousa.
Aviso n.º 31/2010
Por ordem superior se torna público que, por notificação
de 20 de Novembro de 2006, o Secretário-Geral das Nações
Unidas notificou ter a Dinamarca, em 20 de Novembro de
2006, efectuado uma declaração ao Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional, adoptado em Roma em 17
de Julho de 1998.

