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Reunião CNAD n.º 27, 14 de dezembro de 2011 
 

 
Parecer CNAD N.º 47/2011 
 
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 FALANGETA, amostra “A” 407068, cuja análise confirmou a presença de 
Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
04/06/2011, na modalidade de Automobilismo e Karting. 
 
Decide o CNAD, tendo em conta a necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas 
diferentes federações desportivas relativamente ao mesmo tipo de violações de normas 
antidopagem e o respeito pelo Principio da Equidade, aplicar ao praticante desportivo a sanção de 
seis meses de suspensão da atividade desportiva pela prática de uma violação de normas 
antidopagem, prevista e punida pelo artigo 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho. 
 

 
Parecer CNAD N.º 48/2011 
 
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 FERRAR, amostra “A” e “B” 407676, cuja análise confirmou a presença de 
Metilhexanamina, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 10/07/2011, 
na modalidade de Natação. 
 
Decide o CNAD, tendo em conta a necessidade de harmonizar as sanções aplicadas pelas 
diferentes federações desportivas relativamente ao mesmo tipo de violações de normas 
antidopagem e o respeito pelo Principio da Equidade, aplicar uma sanção de oito meses de 
suspensão da atividade desportiva pela prática de uma violação de norma antidopagem, prevista e 
punida pelo artigo 59.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, considerando que estão 
preenchidos os respetivos pressupostos. 
 

 
 


