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Reunião CNAD n.º 38, 5 de dezembro de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 77/2012 
 
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 63.º e artigo 26.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho) 

 
Processo disciplinar n.º 2046/2012 da Federação Portuguesa de Patinagem, relativo a três 
incumprimentos verificados no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade de Patinagem. 
 
O praticante desportivo em apreço teve três incumprimentos, por ausência de envio dentro do prazo 
legal, no espaço de 18 meses no âmbito do Sistema de Localização e foi devidamente notificado 
pela ADoP em relação a cada um dos incumprimentos.  
 
O CNAD, no respeito pelo Princípio de Equidade e tendo em vista todos os circunstancialismos do 
caso em apreço, decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um ano e três meses de 
suspensão da atividade desportiva.  
 

 
Parecer CNAD N.º 78/2012 
 
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 63.º e artigo 26.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho) 

 
Processo disciplinar n.º 2047/2012 da Federação Portuguesa de Patinagem, relativo a três 
incumprimentos verificados no âmbito do Sistema de Localização, na modalidade de Patinagem. 
 
O praticante desportivo em apreço teve três incumprimentos, por ausência de envio dentro do prazo 
legal, no espaço de 18 meses no âmbito do Sistema de Localização e foi devidamente notificado 
pela ADoP em relação a cada um dos incumprimentos.  
 
O CNAD, no respeito pelo Princípio de Equidade e tendo em vista todos os circunstancialismos do 
caso em apreço, decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de um ano e três meses de 
suspensão da atividade desportiva.  
 

 
Parecer CNAD N.º 79/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código PERDIGUEIRO, amostra “A” e “B” 2598803, cuja análise confirmou a 
presença de metilprednisolona, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado 
em 05/05/2012, na modalidade de Patinagem. 
 
O CNAD decide a aplicação de uma sanção de advertência em virtude de no âmbito do processo 
disciplinar instaurado ao praticante desportivo em apreço ter sido considerado que o mesmo atuou 
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de forma negligente. O praticante desportivo encontrava-se sujeito a tratamento com a substância 
detetada, e declarou-a ao MRCD na ação de controlo de dopagem. Contudo, não cumpriu os 
deveres de cuidado a que estava obrigado, informando-se sobre a necessidade de solicitação de 
AUT para a substância em causa. 
 

 
Parecer CNAD N.º 80/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código NUTRITIVO, amostra “A” 2599724, cuja análise confirmou a presença de 
canrenona, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 19/05/2012, na 
modalidade de Badminton. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Badminton e pela 
praticante desportiva, decide o CNAD aplicar à praticante desportiva a sanção de seis meses de 
suspensão da atividade desportiva pela prática de uma infração por violação de normas 
antidopagem, prevista pelo artigo 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho. 
 

 


