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Laboratório de Análises de Dopagem acreditado a nível 

internacional para o controlo de dopagem 

 

Lisboa, 23 de setembro de 2022 – O Laboratório de Análises de Dopagem (LAD), 

recentemente integrado no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 

recuperou a sua acreditação internacional. A decisão foi tomada hoje em Sydney, 

Austrália, pelo comité executivo da Agência Mundial Antidopagem (AMA), após 

recomendação do seu grupo consultivo de especialistas. O laboratório português 

volta, assim, a integrar a lista de 30 entidades a nível mundial acreditadas pela AMA 

para a realização de análises a amostras de controlo de dopagem. 

 

Com esta decisão, o LAD volta a poder efetuar análises de deteção e identificação da 

presença de substâncias ou métodos proibidos em amostras biológicas, de acordo com 

o estabelecido na Norma Internacional para Laboratórios da AMA. Isto permitirá uma 

melhor utilização dos recursos na luta contra a dopagem, uma vez que as amostras 

recolhidas em Portugal, nomeadamente em competições desportivas internacionais 

realizadas em território nacional, deixarão de ser enviadas para laboratórios 

estrangeiros. 

 

A acreditação agora concedida demonstra a competência técnica e científica do LAD 

e do cumprimento dos exigentes requisitos impostos pela AMA. De acordo com João 

Ruivo, diretor do laboratório, esta é uma notícia “importante para o país e para o 

desporto nacional, pois permite fortalecer a luta contra a dopagem em Portugal, 

ajudando a preservar a saúde dos praticantes desportivos e mantendo a ética e 

integridade das competições desportivas”. 

 

Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do INSA, lembra que “foi graças 

ao esforço das estruturas do Ministério da Saúde, coordenadas pelo INSA, em estreita 

colaboração com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, que se conseguiu 
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concluir este processo de acreditação mundial em tempo recorde (cerca de três 

meses)”. Para o responsável máximo deste Instituto, a integração do LAD no INSA 

permitiu ao laboratório “a afirmação da sua competência enquanto uma das 30 

unidades de nível mundial acreditadas pela AMA e a resposta adequada ao desafio de 

afirmação na luta contra a dopagem, a nível nacional e internacional”. 

 

O passo decisivo para esta acreditação foi a aprovação, em 5 de maio de 2022, pelo 

Conselho de Ministros, do Decreto-Lei que procedeu à integração do LAD no INSA, 

respondendo à obrigatoriedade estabelecida pela Norma Internacional de 

Laboratórios da AMA de, a partir deste ano, todos os laboratórios acreditados serem 

administrativa e operacionalmente independentes de qualquer organização 

desportiva ou outra tutelada pelo membro do Governo responsável pela área do 

Desporto. 

 

A acreditação do LAD, para além de dar visibilidade ao controlo de dopagem efetuado 

no nosso país e de reforçar a luta contra a dopagem, permite ao Estado deixar de 

depender de análises encomendadas a laboratórios europeus e, paralelamente, 

arrecadar receitas de análises de dopagem solicitadas por outros países. 

 

O LAD é uma das entidades nacionais de antidopagem, juntamente com a Autoridade 

Antidopagem de Portugal e o Colégio Disciplinar Antidopagem. É uma unidade com 

autonomia técnica e científica que iniciou a sua atividade em 1980 e obteve a sua 

primeira acreditação em 1987 pelo Comité Olímpico Internacional, tendo sido, 

continuamente, reconhecida a sua competência a nível nacional e internacional. 

Desde esse tempo, o laboratório cresceu a par da consciencialização política e social 

em relação à problemática da dopagem em Portugal e no mundo. 

 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200  
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