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Reunião CNAD n.º 45, 10 de julho de 2013 

_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 40/2013 
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 FRUGALIDADE, amostra “A” e “B” 463684, cuja análise 
confirmou a presença de hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem 
em competição realizado em 10/03/2013, na modalidade de Futebol. 
 
Face ao apurado no âmbito do procedimento disciplinar em causa e atendendo a que 
não se encontram reunidos os requisitos para que possa ser aplicado o artigo 62.º, da 
Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, a sanção a aplicar encontra-se prevista no artigo 61, 
n.º 1, da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, ou seja, para a primeira infração a sanção a 
aplicar corresponde a dois anos de suspensão da atividade desportiva. Este parecer 
vinculativo do CNAD, visa harmonizar as sanções aplicadas pelas diferentes 
federações desportivas relativamente ao mesmo tipo de violações de normas 
antidopagem, aplicando assim o Principio da Equidade. 
_____________________________________________________________________ 

Parecer CNAD N.º 41/2013 
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 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 de Triatlo de Portugal, relativo a 
três incumprimentos verificados no âmbito do Sistema de Localização, na 
modalidade de Triatlo. 
 
O CNAD, seguindo a linha orientadora de outros casos semelhantes (Pareceres CNAD 
n.º 52/2012 – Ciclismo, Parecer CNAD n.º 74/2012 – Atletismo e Parecer CNAD n.º 
76/2012 – Patinagem), no respeito pelo Princípio de Equidade e levando em 
consideração todos os circunstancialismos referidos em sede de processo disciplinar, 
decide aplicar ao praticante desportivo uma sanção de 1 (um) ano de suspensão da 
atividade desportiva. O CNAD baseia a sua decisão em virtude de no processo 
disciplinar instaurado ao praticante desportivo se ter verificado um comportamento 
com baixo grau de culpa e de a conduta lhe ser imputada a título de negligência 
consciente. Saliente-se ainda o facto de o praticante desportivo ter demonstrado 
arrependimento ativo ao enviar o formulário de localização referente aos 1.º, 2.º e 3.º 
trimestres de 2012. 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 42/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código DISTENÇÃO, amostra “A” 463050, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 20/11/2011, na modalidade de Futebol.  
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou 
que o valor da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a 
variabilidade das concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra 
dentro dos valores normais de excreção fisiológica. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 43/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código EXTREMISMO, amostra “A” 2599448, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 27/05/2012, na modalidade de Rugby. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou 
que o valor da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a 
variabilidade das concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra 
dentro dos valores normais de excreção fisiológica. 
_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 44/2013 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código BORRAR, amostra “A” 2600115, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 04/03/2012, na modalidade de Karaté. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou 
que o valor da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a 
variabilidade das concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra 
dentro dos valores normais de excreção fisiológica. 
_____________________________________________________________________ 
 


