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3Plano nacional:  
uma aposta na redução 

dos consumos

Começou a ser discutido o Plano Na-

cional para a Redução dos Comportamen-

tos Aditivos e das Dependências. Uma es-

tratégia dirigida às adições com e sem 

substâncias psicoactivas, para vigorar de 

2013 a 2020, e que tem por objectivos a 

UHGHÀQLomR�GDV�SROLWLFDV�H�GRV�VHUYLoRV�GH�
VD~GH��(VWH�SODQR�UHVXOWD�GRV�GHVDÀRV�TXH�
IRUDP� LGHQWLÀFDGRV� QRV� ~OWLPRV� DQRV� GH�
ampliar a abordagem e as respostas a to-

dos os comportamentos aditivos, o que 

consubstancia a grande inovação no do-

mínio das políticas de saúde, na medida 

em que estas problemáticas encerram ris-

cos e repercussões gravíssimas para os 

indivíduos, para as famílias e para a socie-

dade no seu todo.

Este é um plano equilibrado, porque 

investe nos dois grandes domínios: na 

redução da procura e na redução da 

oferta. O cidadão continuará a ser o cen-

tro da conceptualização das políticas de 

intervenção. Uma intervenção que im-

porta não esquecer, foi objecto de diver-

sas avaliações nacionais e internacio-

nais, tendo sido apontada como um 

exemplo a considerar e a seguir por mui-

tos países do mundo. Se a experiencia 

portuguesa constituiu para o mundo o re-

conhecimento de uma intervenção inova-

GRUD�H�HÀFD]��R�SODQR�TXH�DJRUD�p�SRVWR�
em discussão pública, é também um 

JUDQGH� GHVDÀR� SDUD� WRGRV� RV� SURÀVVLR-

nais que ao longo dos anos protagoniza-

ram este difícil combate numa área muito 

sensível e complexa.
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Este é um plano que aposta na preven-

ção, dissuasão, redução e minimização dos 

problemas relacionados com o consumo de 

substâncias psicoactivas, os comportamen-

tos aditivos e as dependências através de 

uma intervenção integrada. 

Que pretende reduzir a disponibilidade 

das drogas ilícitas e das novas substân-

cias psicoactivas no mercado, através do 

GHVPDQWHODPHQWR� GDV� UHGHV� GH� WUiÀFR� H�
GR�FULPH�RUJDQL]DGR��LQWHQVLÀFDQGR�D�FRR-

peração judiciária, policial e aduaneira a 

nível nacional e internacional.

Que pretende uma legislação que, re-

JXODPHQWH� H� ÀVFDOL]H� D� GLVSRQLELOL]DomR��
venda e consumo de substâncias psicoac-

tivas lícitas no mercado, seja feita de for-

ma segura e não indutora de uso e consu-

mo nocivo.

Que seja regulamentado o jogo legal e 

seguro por forma a não induzir ao compor-

tamento aditivo.

Que sejam asseguradas a qualidade 

dos serviços prestados aos cidadãos e a 

sustentabilidade das politicas de interven-

ção.

É um Plano ambicioso, difícil mas realis-

ta, porque assenta na larga experiencia de 

quem nada tem de provar à sociedade e ao 

mundo. E por isso deveria merecer uma es-

pecial atenção de toda a sociedade, dos pro-

ÀVVLRQDLV�� WpFQLFRV�� LQVWLWXLo}HV�H�GDV� IDPt-
lias… Porque este não é um problema dos 

outros, das famílias dos outros… Não! este é 

um problema de todos nós!

Sérgio Oliveira, director
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Entrevista com Wolfgang Götz, diretor do EMCDDA

“Portugal é um país  
de vanguarda em estratégia 
e prevenção do consumo”

Há 17 anos a viver em Portugal, Wolf-

gang Götz sente como poucos um 

QBÓT� RVF� DMBTTJmDB� DPNP� iEF� HFOUF�
PSEFJSB� BGÈWFM� DPSUÐT� F� USBCBMIBEP-

SBw�� 5FTUFNVOIB�EB� iGPSNB� DPNP� PT�
QPSUVHVFTFT� SFDFCFN� PT� FTUSBO-

HFJSPTw� RVF�BEKFUJWB� DPNP� iQBSUJDV-

MBSNFOUF� BDPMIFEPSBw� P� EJSFUPS� EP�
0CTFSWBUØSJP�&VSPQFV�EB�%SPHB�F�EB�
5PYJDPEFQFOEÐODJB�	&.$%%"
�QSPKF-

ta mesmo permanecer em terras lu-

TBT� EFQPJT� EF� DFTTBS� GVOÎÜFT� OB�
BHÐODJB� FVSPQFJB�� &N� FOUSFWJTUB� Ë�
A%FQFOEÐODJBT��8PMGHBOH�(ÚU[�FOV-

NFSB�EJWFSTBT�WBOUBHFOT�QBSB�P�QBÓT�
EFDPSSFOUFT�EB� mYBÎÍP�EF�VN�PSHB-

OJTNP�DPNP�P�&.$%%"�FN�-JTCPB��
"mSNBOEP� RVF� i1PSUVHBM� Ï� VN� EPT�
QBÓTFT� EF� WBOHVBSEB� FN� UFSNPT� EF�
FTUSBUÏHJB�EF�QSFWFOÎÍP�EP�DPOTVNP�
EF� ESPHBw� 8PMGHBOH� (ÚU[� DPOTUBUB�
RVF� iBMÏN� EF� 1PSUVHBM� TØ� P� 3FJOP�
6OJEP� F� B� *SMBOEB� UÐN� VN� TJTUFNB�
DPNQBSÈWFM�EF� JOUFSWFOÎÍP� UFSSJUPSJBM�
TJTUFNÈUJDB� RVF� QSJWJMFHJB� B� FYJTUÐO-

DJB� EF� EJBHOØTUJDPT� SJHPSPTPT� RVF�
GVOEBNFOUBN� B� JOUFSWFOÎÍP� FN� [P-

OBT� JEFOUJmDBEBT� DPNP� QSJPSJUÈSJBTw��
0�EJSFUPS�EP�&.$%%"�TVCMJOIB�BJOEB�
RVF� iEFTEF� PT� mOBJT� EPT� BOPT� ���
Portugal criou e pôs em funciona-

NFOUP� VNB� TÏSJF� EF� FTUSVUVSBT� F� EF�
QPMÓUJDBT�EF�DPNCBUF�Ë� UPYJDPEFQFO-

EÐODJB�BT�RVBJT�GPSBN�BMWP�EF�BUFO-

ÎÍP�QPMÓUJDB�F�BUSJCVÓEPT�SFDVSTPT�QÞ-

CMJDPTw�F�RVF�iNBOUÏN�F�BMJNFOUB�VN�
TJTUFNB� EF� JOGPSNBÎÍP� OBDJPOBM� FN�
NBUÏSJB�EF�ESPHB�F�EF� UPYJDPEFQFO-

EÐODJB�BUSBWÏT�EP�4*$"%�RVF�Ï�VN�
EPT�QPOUPT�GPDBJT�NBJT�CFN�QSFQBSB-

EPT�EB�SFEF�FVSPQFJB�F�VN�EPT�RVF�
FTUÈ�EJSFUBNFOUF�BTTPDJBEP�Ë�BWBMJB-

ÎÍP�NPOJUPSJ[BÎÍP�EB�SFTQFUJWB�FTUSB-

UÏHJB�OBDJPOBMw��

O Observatório Europeu da Droga e 

da Toxicodependência (EMCDDA) é 

uma das agências descentralizadas 

da UE, sedeado em Lisboa desde 

1995. Dada a proximidade e conhe-

cimento mais profundo sobre o nos-

so país, como avalia a evolução das 

políticas e práticas sobre drogas 

desde essa data até hoje?

Wolfgang Götz (WG) – Em 2011, o 

EMCDDA deu início a nova série de publi-

cações – os 'UXJ�3ROLF\�3URÀOHV – a pri-

meira das quais focava a política de luta 

contra a droga em Portugal. Apesar dessa 

SROtWLFD� WHU� ÀFDGR� FRQKHFLGD� SHOD� OHL� GD�
descriminalização do consumo de droga, 

este é apenas um dos elementos de uma 

PXGDQoD� PDLV� VLJQLÀFDWLYD� TXH� SDVVRX�
nomeadamente a responsabilidade da 

coordenação da política de combate à dro-

ga e à toxicodependência para o Ministério 

da Saúde. Este fator, aliado a outras mu-

danças feitas na mesma altura (como por 

exemplo, o aumento das respostas ao ní-

vel do tratamento da toxicodependência), 

produziram uma política que internamente 

se mostrou consistente e coerente, e que 

tenta responder aos problemas de consu-

mo de droga de uma forma pragmática. 

Este não é sempre o caso nas políticas 

modernas de luta contra a droga. Uma 

DQiOLVH� FLHQWtÀFD� FRPSDUDGD� GDV� QRVVDV�
estatísticas relativas a outros países de-

monstra que a lei da descriminalização do 

FRQVXPR� GH� GURJD� QmR� ¶HQFRUDMRX·� PDLV�
pessoas a consumirem drogas, como é 

muitas vezes temido. No entanto, essa po-

OtWLFD�QmR�GHYH�VHU�YLVWD�FRPR�XPD�¶EDOD�GH�
SUDWD·�SDUD�UHVROYHU�UDSLGDPHQWH�WRGRV�RV�
problemas associados ao consumo de 

droga. Por exemplo, as altas taxas de VIH 

persistem apesar de estarem sob controlo 

no quadro da área do tratamento. 

Que vantagens entende que pode-

rão advir para Portugal da exis-

tência de um organismo como o 

EMCDDA em território nacional?

:*�²�1D�PLQKD�SHUVSHWLYD��VmR�YiULDV�
as vantagens para Portugal do funciona-

mento neste país de um organismo como 

o EMCDDA. Em primeiro lugar, o facto de 

Lisboa ser o pólo aglutinador em matéria 

de informação sobre droga e toxicodepen-

dência na Europa. É em Portugal que os 

28 Estados-membros da UE e as institui-

ções europeias tomam decisões quanto à 

LQIRUPDomR� D� UHFROKHU� HP� FDGD� XP� GRV�
países da UE, sendo também aqui que 

essa informação é tratada, analisada e di-

fundida. Por outro lado, o facto de o 

EMCDDA estar sedeado em Lisboa impli-

ca a concentração em Portugal do pessoal 

PDLV�TXDOLÀFDGR�QHVWD�iUHD��1mR�Vy�R�SHV-

soal do EMCDDA propriamente dito, ou 

VHMD��DTXHOH�TXH�DTXL�UHVLGH�GXUDQWH�WRGR�
o ano, mas também os especialistas e os 

cientistas que aqui se deslocam para as 

muitas reuniões técnicas organizadas em 

cada ano pelo EMCDDA. Sendo também a 
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Portugal que, em número e numa frequên-

cia cada vez maior, se deslocam membros 

das administrações públicas nacionais e 

regionais, de organizações não-governa-

mentais, investigadores e estudantes, 

para apreenderem e assimilarem a infor-

mação que aqui produzimos. Um indicador 

PXLWR�VLJQLÀFDWLYR�GD�UHOHYkQFLD�H�GR�YDORU�
acrescentado pelo EMCDDA, é o facto de 

KDYHU� XP� FUHVFHQWH� LQWHUHVVH� GH� SDtVHV�
terceiros em colaborar com a agência, in-

teresse esse que resulta do facto do 

EMCDDA ser o vértice do principal sistema 

regional de informação sobre droga e toxi-

codependência a nível mundial. É ainda 

esse interesse que tem trazido a Lisboa re-

presentantes de países de todos os conti-

nentes e que têm levado a esses países a 

informação e o nome do informalmente 

FKDPDGR� ¶2EVHUYDWyULR� GH� /LVERD·�� 0DV�
seria redutor abordarmos o interesse do 

funcionamento em Portugal de uma agên-

cia da UE como o EMCDDA, apenas numa 

perspetiva técnica e institucional. Há ou-

tros aspetos que também devem ser valo-

UL]DGRV��7RGR�HVWH�ÁX[R�PLJUDWyULR�SHQGX-

ODU�� VHMD� SRQWXDO� VHMD� GH� PDLRU� GXUDomR��
transporta consigo elementos culturais, 

nomeadamente as formas de estar e de 

WUDEDOKDU�GH�FDGD�JUXSR�QDFLRQDO��1mR�Vy�
FDGD�XP�GRV�WUDEDOKDGRUHV�GR�(0&''$��
provenientes de cerca de 20 países dife-

rentes, traz para Portugal a sua própria 

idiossincrasia, mas leva também consigo 

os costumes e a forma de estar dos Portu-

JXHVHV�� HVSDOKDQGR� VHPHQWHV� GD� FXOWXUD�
nacional nos seus próprios países. Por últi-

PR��Ki�HOHPHQWRV�HFRQyPLFRV�H�ÀQDQFHL-
ros, que também não devem ser esqueci-

dos nem negligenciados, até porque são 

multiplicadores. É em especial o caso do 

ÀQDQFLDPHQWR�FRPXQLWiULR��TXH��HP�JUDQ-

de medida, entra na economia portuguesa, 

KDYHQGR�WDPEpP�RXWURV�HOHPHQWRV�LQGLUH-

WRV��FRPR�VHMD�D�UHFXSHUDomR�SUHGLDO�H�XU-
bana que foi potenciada pela instalação 

em Lisboa do EMCDDA e mais tarde da 

Agência Europeia de Segurança Marítima, 

FRP�TXHP�SDUWLOKDPRV�DWXDOPHQWH�R�FRP-

plexo de edifícios na recém baptizada Pra-

ça Europa no Cais do Sodré. 

Que tipos de relações institucionais 

existem entre o EMCDDA e as 

demais organizações portuguesas 

e como as avalia?

WG – Desde 1995, ano em que a 

agência começou a funcionar em Lisboa, 

que o EMCDDA tem colaborado com as 

Portugal e as novas drogas

Considera satisfatórias as respostas, sobretudo legislativas, implementadas 

recentemente em Portugal para fazer face ao fenómeno das smart shops e dos 

consumos de smart drugs? Que tipo de novas soluções deveriam ser 

preconizadas?

:*�²�$�SDUWLU�GH�PHDGRV�GD�GpFDGD�GH�������R�IHQyPHQR�GDV�VPDUW�VKRSV�ÁR-

UHVFHX�HP�YiULRV�SDtVHV�HXURSHXV��GHVDÀDQGR�R�QRUPDO�VLVWHPD�GH�FRQWUROR�GH�GUR-

JD�TXH�FXLGDGRVDPHQWH�DYDOLD�RV�ULVFRV�TXH�FDGD�VXEVWkQFLD�SRGH�WHU�SDUD�D�VD~GH�
pública antes de ser tomada qualquer medida de controlo. Com o aumento, em nú-

PHUR�H�WLSR��GH�VXEVWkQFLDV�GHWHWDGDV��RV�SDtVHV�WLYHUDP�GH�UHFRUUHU�D�RXWUDV�IRUPDV�
GH�FRQWUROR�SDUD�PDLV� UDSLGDPHQWH�UHWLUDUHP�HVWDV�VXEVWkQFLDV�GH�FLUFXODomR�� WHQ-

WDQGR�QR�HQWDQWR�HQFRQWUDU�VROXo}HV�PDLV�HVSHFtÀFDV��$OJXQV�SDtVHV��FRPR�3RUWX-

JDO��VHUYLUDP�VH�GH�OHLV�Mi�H[LVWHQWHV�GH�GHIHVD�GR�FRQVXPLGRU�SDUD�FRQÀVFDU�VXEV-

WkQFLDV�SHULJRVDV�RX�FRP�UyWXORV�SRXFR�FODURV��RXWURV�DSUHVVDUDP�VH�D�FODVVLÀFDU�
DV�VXEVWkQFLDV�FRPR�PHGLFDPHQWRV�R�TXH�VLJQLÀFD�TXH�VHULD� LOHJDO�YHQGr�ORV�VHP�
licença. Temos assistido a uma grande variedade de respostas legais, destacando-

VH� D� GHÀQLomR� GH� JUXSRV� GH� VXEVWkQFLDV� FRPR� GURJDV�� HP� YH]� GH� VH� OLVWDUHP�DV�
VXEVWkQFLDV� LQGLYLGXDOPHQWH�� H� D� DGRSomR� GH� OHJLVODomR� HVSHFtÀFD� SDUD� SURLELU� D�
YHQGD�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV�TXH�DPHDFHP�D�VD~GH�S~EOLFD��FRPR�IRL�IHLWR�SRU�
3RUWXJDO�HP�$EULO�GHVWH�DQR��2�UHVXOWDGR�FRPXP��TXDOTXHU�TXH�VHMD�R�WLSR�GH�DERU-
dagem legislativa e a sanção imposta (coima ou prisão), foi o encerramento das 

VPDUW�VKRSV�RX�R�DEDQGRQR�GD�YHQGD�GDV�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV��R�TXH��VHJXQGR�
RV�SULPHLURV�GDGRV�TXH�QRV�FKHJDUDP�H�TXH�DLQGD�HVWDPRV�D�DQDOLVDU��WHUi�DFRQWH-

cido em Portugal desde a adopção da legislação. No entanto, esta situação mostrou 

TXH�H[LVWH�XPD�FHUWD�SURFXUD�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV��H�SRGHPRV�WHU�D�FHUWH]D�
GH�TXH�RV�SURGXWRUHV�H�YHQGHGRUHV�WHQWDUmR�HQFRQWUDU�QRYDV�VXEVWkQFLDV�H�QRYDV�
formas de contornar a lei. Temos, a este propósito, seguido de perto a situação na 

1RYD�=HOkQGLD��RQGH�R�JRYHUQR�DSURYRX�QR�ÀQDO�GH�-XOKR�GHVWH�DQR�XPD�OHL�TXH�DX-

WRUL]D�H�UHJXODPHQWD�D�SURGXomR�H�YHQGD�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV�GH�EDL[R�ULVFR�
ao mesmo tempo que proíbe todas as outras, uma experiência na política de lei con-

WUD�D�GURJD�TXH�p�WmR�DXGD]�FRPR�D�GH�3RUWXJDO�Ki����DQRV�DWUiV�

´>«@�FDGD�XP�GRV�WUDEDOKDGRUHV�GR�(0&''$��
SURYHQLHQWHV�GH�FHUFD�GH����SDtVHV�GLIHUHQWHV��
WUD]�SDUD�3RUWXJDO�D�VXD�SUySULD�LGLRVVLQFUDVLD��

PDV�OHYD�WDPEpP�FRQVLJR�RV�FRVWXPHV�H�D�IRUPD�
GH�HVWDU�GRV�3RUWXJXHVHV�>«@µ
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DXWRULGDGHV� SRUWXJXHVDV�� VHMDP� HODV� QD-

cionais ou locais. Em primeiro lugar com o 

organismo que em Portugal tem a respon-

sabilidade de coordenar o cumprimento 

das obrigações nacionais em matéria de 

informação sobre droga, neste momento 

integrado no SICAD. Por outro lado, e por-

TXH�GDPRV�PXLWD�LPSRUWkQFLD�D�SRUPRV�UD-

pidamente a nossa informação à disposi-

ção dos responsáveis políticos portugue-

ses que tomam decisões nesta área, te-

mos promovido e mantido contatos 

regulares com o Parlamento, com Gover-

no e com a Presidência da República, pro-

FXUDQGR�DÀQDU�D�QRVVD�IRUPD�GH�WUDQVPLV-

são da informação por nós produzida à 

medida das suas necessidades. 

Dado o nosso estatuto de organização 

internacional com sede em Lisboa, temos 

ainda relações privilegiadas com o Minis-

tério dos Negócios Estrangeiros, em espe-

cial com o Protocolo de Estado, e ainda 

com o Ministério das Finanças, devendo a 

ambos a criação e manutenção de boas 

condições de instalação e permanência 

em Portugal do pessoal da agência e das 

VXDV� IDPtOLDV��3RU� ~OWLPR�� H� VHP�SUHMXt]R�
de estarmos ao serviço dos 28 países da 

UE e dos países com os quais temos acor-

dos de cooperação estabelecidos – com 

WRGD�D�FDUJD�GH� WUDEDOKR�TXH�GDt�DGYpP��

tentamos dar uma atenção especial aos 

organismos portugueses, pondo na medi-

da das nossas possibilidades, o pessoal 

técnico do EMCDDA ao serviço daqueles. 

Temos recentemente estreitado as nossas 

UHODo}HV�FRP�D�&kPDUD�0XQLFLSDO�GH�/LV-

ERD��H�HVWDPRV�FRQÀDQWHV�GH�TXH� LUHPRV�
consolidar e aprofundar esta parceria com 

proveito mútuo. 

Como avalia o dispositivo assisten-

cial português implementado para 

prevenir e combater os problemas 

relacionados com as drogas?

WG – Portugal é um dos países de 

vanguarda em termos de estratégia de 

prevenção do consumo de droga, o que re-

sulta em especial de dois aspetos funda-

mentais: um primeiro aspeto é o facto das 

respostas preventivas serem guiadas por 

um diagnóstico territorial. Através do Plano 

2SHUDFLRQDO� GH� 5HVSRVWDV� ,QWHJUDGDV�
�325,��� VmR� LGHQWLÀFDGDV� iUHDV� SULRULWi-

ULDV��WHQGR�R�6,&$'��HP�FRQMXQWR�FRP�DV�
entidades locais, a responsabilidade de 

GHVHQKDU�XP�3URJUDPD�GH�5HVSRVWDV� ,Q-

tegradas (PRI) para essas mesmas áreas, 

por forma a rentabilizar os recursos dispo-

QtYHLV��2�IDWR�GH�FDGD�35,�VHU�XP�SURJUD-

ma de ação que integra respostas interdis-

ciplinares (prevenção, tratamento, redução 

de riscos/minimização de danos e reinser-

ção), que decorre do diagnóstico do territó-

rio, é um conceito relativamente original. 

Além de Portugal, só o Reino Unido e a Ir-

landa têm um sistema comparável de in-

tervenção territorial sistemática que privile-

gia a existência de diagnósticos rigorosos 

que fundamentam a intervenção em zonas 

LGHQWLÀFDGDV�FRPR�SULRULWiULDV��8P�VHJXQ-

GR�DVSHWR�D�VXEOLQKDU�GL]�UHVSHLWR�DR�IDFWR�
GR�6,&$'�WHU�VLVWHPDWL]DGR�H�XQLÀFDGR�DV�
respostas preventivas com os mesmos cri-

térios de seleção e avaliação para todos 

os programas, tendo ainda testado esta 

metodologia, por exemplo, na prevenção 

seletiva (para grupos vulneráveis) median-

te o Programa de Intervenção Focalizada 

(PIF) entre 2007 e 2010. Lamentavelmen-

te, algumas partes desta estratégia foram 

afetadas pelas consequências da crise 

económica.

Considera Portugal um país atento e 

preocupado com os problemas rela-

cionados com as drogas?

WG – Não posso deixar de considerar 

dessa forma. Portugal é um país que des-

GH�RV� ÀQDLV� GRV�DQRV���� FULRX� H� S{V�HP�
funcionamento uma série de estruturas e 

de políticas de combate à toxicodependên-

cia, as quais foram alvo de atenção política 

e atribuídos recursos públicos. Peça maior 

dessa atenção e preocupação pública, é a 

Estratégia nacional de combate à toxico-

dependência, estratégia essa que desde 

1999 se tem mantido consistente nos seus 

princípios fundadores, a ponto de ter atra-

vessado várias legislaturas e executivos, 

de diferentes quadrantes políticos, sem al-

terações de fundo, o que revela um eleva-

do grau de convergência nacional. Para 

além disso, ao longo destes anos, Portugal 

tem atribuído recursos políticos, adminis-

WUDWLYRV� H� ÀQDQFHLURV� j� FRRUGHQDomR�� LP-

plementação e monitorização/avaliação 

dessa política, criando estruturas parla-

mentares permanentes ou eventuais, atri-

buindo responsabilidades governativas e 

criando/mantendo estruturas de coordena-

ção administrativas e operacionais. Por úl-

timo, e não menos importante, Portugal 

mantém e alimenta um sistema de infor-

mação nacional em matéria de droga e de 

toxicodependência, através do SICAD, 

que é um dos pontos focais mais bem pre-

parados da rede europeia e um dos que 

está diretamente associado à avaliação/

monitorização da respetiva estratégia na-

cional.

´3RUWXJDO�p�XP�SDtV�TXH�GHVGH�RV�ÀQDLV�GRV�
DQRV����FULRX�H�S{V�HP�IXQFLRQDPHQWR�XPD�
VpULH�GH�HVWUXWXUDV�H�GH�SROtWLFDV�GH�FRPEDWH�
j�WR[LFRGHSHQGrQFLD��DV�TXDLV�IRUDP�DOYR�GH�

DWHQomR�SROtWLFD�H�DWULEXtGRV�UHFXUVRV�S~EOLFRV�µ
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Como avalia o acesso dos cidadãos 

europeus a programas de tratamen-

to de toxicodependências e patolo-

gias associadas?

WG – Com base em diversas fontes, in-

cluindo o indicador de procura de tratamento 

e os registos nacionais de substituição de 

opiáceos, estima-se que pelo menos 1,2 mi-

OK}HV� GH� SHVVRDV� WHQKDP� UHFHELGR� WUDWD-

mento por consumo de drogas na Europa 

GXUDQWH�������2V�FRQVXPLGRUHV�GH�RSLiFHRV�
representam o maior grupo, com 1 em cada 

2 consumidores em tratamento, enquanto 

que os dados relativos aos registos de trata-

mento sugerem que os consumidores de 

cannabis e de cocaína são respetivamente o 

segundo e o terceiro maior grupo em trata-

mento. Comparando com outras regiões do 

mundo, a Europa está entre os maiores 

prestadores de serviços de tratamento. 

(VWH� HOHYDGR� QtYHO� TXH� VH� YHULÀFD� DWXDO-
mente, resulta de uma grande expansão 

durante as duas últimas décadas de servi-

ços especializados em regime ambulató-

rio, com um importante envolvimento dos 

serviços de cuidados de saúde primários e 

de serviços de saúde mental, bem como 

do envolvimento de prestadores de servi-

ços de proximidade e de estruturas de bai-

[R�OLPLDU��7DO�FRPR�PXLWRV�SDtVHV�GR�2HVWH�
e Sul da Europa, Portugal fez grandes in-

vestimentos na área do tratamento, reduziu 

R� OLPLDU�GH�DFHVVR�H�PHOKRURX�D�FREHUWXUD�
JHRJUiÀFD�GR�WUDWDPHQWR�GXUDQWH�RV�~OWLPRV�
anos. Em alguns Estados-membros do Cen-

tro e do Leste da União Europeia, o acesso 

ao tratamento de substituição de opiáceos 

continua a ser limitado. Entre as consequên-

cias mais nocivas para a saúde do consumo 

de droga estão as doenças infeciosas provo-

FDGDV�SHOR�FRQVXPR�GH�GURJDV�LQMHWiYHLV�WDO�

FRPR�R�9,+�H�R�YtUXV�GD�KHSDWLWH�&��0DV��HP�
termos gerais, as notícias para a Europa são 

positivas: entre o grupo de consumidores de 

GURJDV�LQMHWiYHLV��Ki�XPD�WHQGrQFLD�SDUD�RV�
casos de VIH estabilizarem ou mesmo dimi-

QXtUHP� GHVGH� R� LQtFLR� GRV� DQRV� ������ 2�
DFHVVR�DRV�WHVWHV�GH�9,+�PHOKRURX�DWUDYpV�
de ofertas de testes dentro das estruturas de 

UHGXomR�GRV�GDQRV� �RX�GH� ¶EDL[R� OLPLDU� GH�
H[LJrQFLD·��H�D�GLVSRQLELOLGDGH�GH�WUDWDPHQWR�
com fármacos retrovirais também aumentou. 

2EVHUYDPRV�QR�HQWDQWR�TXH�DV�EDL[DV�WD[DV�
de transmissão do passado recente não são 

de forma alguma uma garantia de futuro: 

desde 2010 surgiram grandes surtos de VIH 

entre indivíduos que consomem droga por 

YLD�LQMHWDGD�QD�*UpFLD�H�QD�5RPpQLD��RQGH�
DV� PHGLGDV� GH� SUHYHQomR� VmR� SRXFDV�� 2�
JUDQGH� Q~PHUR� GH� QRYRV� FDVRV� GHVDÀD� D�
capacidade destes países para oferecerem 

tratamento adequado aos que necessitam. 

2V�VXUWRV�GH�9,+�VmR�XP�ULVFR�SDUD�DOJXQV�
dos outros países da nossa região, onde não 

foi feito qualquer investimento na prevenção. 

Estamos também preocupados com o aces-

so dos consumidores de drogas a testes e 

ao tratamento de infeção por VHC. Apesar 

deste tipo de infeção ter uma elevada taxa 

de prevalência entre consumidores de droga 

LQMHWDGD�GH�WRGD�D�(XURSD��VHQGR�HVWD�VXSH-

rior a 60% na maioria dos países, muitos são 

os que não sabem que são portadores do ví-

rus uma vez que é frequente os sintomas 

não serem perceptíveis. Estimamos que 

HVWD��DWp�DJRUD�´HVFRQGLGDµ�HSLGHPLD��YHQKD�
a ser um grande problema ao longo da próxi-

ma década, na medida em que a população 

HXURSHLD�GH�FRQVXPLGRUHV�GH�RSLiFHRV�LQMH-

WiYHLV�HP�HQYHOKHFLPHQWR��LQFOXL�PXLWRV�GRV�
TXH�YLYHUDP�FRP�KHSDWLWH�&�GXUDQWH����RX�
25 anos. 

Um “português” 

rendido

Após 17 anos a viver em Portugal, 

FRPR� GHÀQLULD� R� QRVVR� SDtV� HP�
traços gerais?

WG – Apesar de ser muito difícil e segu-

ramente redutor descrever um país em pou-

FDV�SDODYUDV��YHMR�3RUWXJDO�FRPR�XP�SDtV�GH�
JHQWH�RUGHLUD��DIiYHO��FRUWrV�H�WUDEDOKDGRUD��$�
forma como os portugueses recebem os es-

WUDQJHLURV� p� SDUWLFXODUPHQWH� DFROKHGRUD��
sendo em boa parte por causa disso que tan-

ta gente procura este país como destino tu-

UtVWLFR�H�DWp�SURÀVVLRQDO��-i�YLYL�SRU�RSomR�HP�
mais do que um país e não é por acaso que 

3RUWXJDO�p�DTXHOH�HP�TXH�PH�À[HL�PDLV�WHP-

po. Espero aliás continuar a viver aqui quan-

do me reformar. Devo dizer que Portugal 

constituiu para mim uma surpresa, na medi-

da em que se revelou diferente da ideia de 

SDtV�FRQVHUYDGRU�H�WUDGLFLRQDO�TXH�GHOH�WLQKD�
TXDQGR�DTXL� FKHJXHL�HP�������e�XP�SDtV�
muito mais complexo que tem conseguido 

FRQMXJDU�HVVH�SHUÀO�PDLV�FRQVHUYDGRU��FRP�
diversos elementos inovadores. Não só ao 

nível dos costumes, ao ter aberto a porta a 

novas formas de estruturação familiar e a no-

vas formas de intervenção social (entre as 

TXDLV�GHVWDFR�QDWXUDOPHQWH�D�SHUVSHWLYD�KX-

manista que deu origem à política de descri-

minalização do consumo e a uma nova for-

ma de abordar a toxicodependência), como 

também a nível técnico e empresarial, ao ter 

sido pioneiro numa série de tecnologias e 

serviços que demoraram mais tempo a ar-

rancar na maioria dos países da Europa: é 

por exemplo o caso do multibanco ou da via 

verde. Lamento muito a situação em que 

Portugal e os portugueses se encontram 

neste momento. Apesar de ser alemão, sin-

WR�PH� SDUWH� LQWHJUDQWH� GHVWH� SDtV��$TXL� À]�
DPLJRV�H�DTXL�VHPHHL�H�FROKL�DPL]DGHV�H�SRU�
isso sofro, quase da mesma forma que um 

português, com a crise que se instalou na so-

ciedade portuguesa. Mas estou convencido 

que Portugal irá superar este período difícil, 

precisando para isso, e antes de mais, de 

acreditar em si próprio e nas suas capacida-

des, coisa que muitas vezes os portugueses 

WrP� GLÀFXOGDGH� HP� ID]HU�� (VWRX� SDUWLFXODU-
PHQWH�j�YRQWDGH�SDUD�IDODU�GLVWR��Mi�TXH�Ki�
muitos anos que colaboro com portugueses, 

aliás a nacionalidade mais representada en-

WUH�RV�WUDEDOKDGRUHV�GR�(0&''$��SRGHQGR�
WHVWHPXQKDU�D�FDSDFLGDGH�GH�WUDEDOKR�H�DV�
TXDOLGDGHV�SURÀVVLRQDLV�GRV�VHXV�FRPSDWULR-

tas.
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Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das 

Dependências (PNRCAD) 2013 – 2020.

Foi elaborado, no âmbito da Estrutura 
de Coordenação para os Problemas 
da Droga, das Toxicodependências e 
do Uso Nocivo do Álcool, a primeira 
versão de um documento estratégi-
co. Este trabalho contou com a parti-
cipação de um vasto número de ser-
viços e entidades, públicas e priva-
das, bem como de técnicos de vários 
domínios do conhecimento que têm 
contribuído para o desenho da políti-
ca na área dos comportamentos adi-
tivos e das dependências.
No entanto e para que este docu-
mento possa reunir um consenso 
alargado, nomeadamente de todos 
aqueles que direta ou indiretamente 
intervêm nesta área, encontra-se em 
curso até ao dia 30 de setembro, um 
procedimento de recolha de contri-
butos e discussão pública.
1BSB� JTTP� FTUÈ� EJTQPOÓWFM� FNø IUUQ���
XXX�JEU�QU�15�1BHJOBT�.POUSB*%5�
BTQYø P� EPDVNFOUP� FN�1%'� QBSBEP-
XOMPBEøF�FOEFSFÎP�EF�DPSSFJP�FMFUSØ-
nico para envio de contributos.
Dependências apresenta uma breve 
resenha subordinada às principais 
metas e objetivos presentes nesta 
primeira versão do Plano Nacional 
para a Redução dos Comportamen-
tos Aditivos e das Dependências, 
que deverá vigorar até 2020.

Na avaliação externa ao PNCDT 2005-

�����FRQFOXLX�VH�TXH�VH�YHULÀFRX�XPD�PH-

lhoria nos principais indicadores da redução 

da procura e da oferta de substâncias psi-

FRDWLYDV�� VHQGR� TXH�� GDV� UHFRPHQGDo}HV�
IRUPXODGDV��VH�GHVWDFDP�DV�VHJXLQWHV��

���$� PDQXWHQomR� GD� FRRUGHQDomR� QD-

cional;

���2�SODQHDPHQWR�DGHTXDGR�GDV� LQWHU-
YHQo}HV��EDVHDGR�QD�SHULyGLFD�DWXD-

OL]DomR�GRV�GLDJQyVWLFRV�GH�QHFHVVL-
dades;

���$� GLVSRQLELOL]DomR� GH� XPD� RIHUWD� H�
FDUWHLUD� GH� VHUYLoRV� GLYHUVLÀFDGD��
adequada às necessidades;

���$�FRQVROLGDomR�GR�VLVWHPD�GH�DFRP-

SDQKDPHQWR��PRQLWRUL]DomR�H�DYDOLDomR�
���$� FRQWLQXLGDGH�GR�PRGHOR� JOREDO� GH�
JHVWmR�GD�TXDOLGDGH�GDV�LQWHUYHQo}HV�
���$� PDQXWHQomR� GDV� HVWUDWpJLDV� GH�

cooperação e articulação, nacionais 

e internacionais;

���2� IRPHQWR� GDV� Do}HV� GH� LQYHVWLJD-

omR��IRUPDomR�H�LQIRUPDomR��FRP�HQ-

IRTXH�QRV�&$'�
���2�GHVHQYROYLPHQWR�GD�iUHD�GH�FRPX-

QLFDomR��FRP�HQIRTXH�QR�PRGHOR�SRUWX-

JXrV�H�GLYXOJDomR�GH�ERDV�SUiWLFDV��
���2�ÀQDQFLDPHQWR�DGHTXDGR�
*OREDOPHQWH�� D� DYDOLDomR� UHDOL]DGD� H�

DV� UHFRPHQGDo}HV� JHUDLV� IRUPXODGDV�
DSRQWDP� SDUD� D� VXVWHQWDELOLGDGH� GRV� UH-

VXOWDGRV�DOFDQoDGRV�H�SDUD�R�DODUJDPHQWR�

GR� kPELWR� GD� (VWUXWXUD� GH� &RRUGHQDomR�
,QWHUPLQLVWHULDO�� DWUDYpV� GD� UHRULHQWDomR�
GRV�SUREOHPDV�OLJDGRV�jV�VXEVWkQFLDV�SVL-
coativas, nos quais se inclui o uso nocivo 

GR� iOFRRO�� DVVLP� FRPR� SDUD� RXWURV� &$'��
´2� DODUJDPHQWR� GR� OHTXH� GH� LQWHUYHQomR�
SDUD�D�iUHD�GRV�FRPSRUWDPHQWRV�DGLWLYRV�
H�GHSHQGrQFLDV�p�XPD�RSomR�HVWUDWpJLFD�
SHUWLQHQWH�TXH�GHYHUi�WUDGX]LU�VH�QD�DGH-

TXDomR�GDV� UHVSRVWDV�SDUD�D�DERUGDJHP�
GD�WHPiWLFD��1HVVH�VHQWLGR��VHUi�PXLWR�LP-

SRUWDQWH�YDORUL]DU�R�SDSHO�GD�(VWUDWpJLD�H�
FRRUGHQDomR� LQWHUPLQLVWHULDO� QR� SODQHD-

PHQWR� H� RSHUDFLRQDOL]DomR� GDV� LQWHUYHQ-

o}HV�H�R�NQRZ�KRZ�DGTXLULGR�SHORV�SURÀV-

VLRQDLV� H� LQVWLWXLo}HV� QHVWDV� PDWpULDV�µ�
�*HVDZRUOG��6$���������S����

Visão e princípios

2� QRYR� GRFXPHQWR� HVWUDWpJLFR� YLVD� D�
FRQVROLGDomR�H�DSURIXQGDPHQWR�GH�XPD�SR-

OtWLFD� S~EOLFD� LQWHJUDGD� H� HÀFD]� QR� kPELWR�
GRV�&RPSRUWDPHQWRV�$GLWLYRV�H�GDV�'HSHQ-

GrQFLDV��EDVHDGD�QD�DUWLFXODomR�LQWHUVHFWR-

ULDO�� RULHQWDGD� SDUD� D� REWHQomR� GH� JDQKRV�
VXVWHQWiYHLV�HP�VD~GH�H�EHP�HVWDU�VRFLDO�

2V�SULQFtSLRV�FRQVDJUDGRV�QR�DQWHULRU�
FLFOR�HVWUDWpJLFR�PDQWrP�VH��GHVWDFDQGR�
VH�R�KXPDQLVPR�H�SUDJPDWLVPR��FHQWUDOL-
GDGH� QR� FLGDGmR�� LQWHUYHQomR� LQWHJUDGD��
WHUULWRULDOLGDGH��TXDOLGDGH�H�LQRYDomR�

Objetivos gerais e metas

2V� UHVXOWDGRV� JOREDLV� DWp� DJRUD� REWL-
GRV�FRP�DV�SROtWLFDV�H�PHGLGDV�LPSOHPHQ-

WDGDV� LQGLFDP�TXH�D�HVWUDWpJLD�VHJXLGD�H�
RV� PRGHORV� XWLOL]DGRV� FRQVWLWXHP� D� EDVH�
GH�XPD�SROtWLFD�S~EOLFD�DGHTXDGD��TXH�FD-

UHFH�GH�PHOKRULD�H�GH�LQYHVWLPHQWR�
$�LQWHJUDomR�GDV�TXHVW}HV�OLJDGDV�DRV�

&$'�� QRPHDGDPHQWH� R� MRJR�� H[LJH� XPD�
HVSHFLDO� DWHQomR�� $� HVWUDWpJLD� JOREDO� GH�
atuação no contexto deste Plano assenta 

QXPD�DomR�FRRUGHQDGD��GH�IRUPD�D�SRWHQ-

FLDU�DV�VLQHUJLDV�HQWUH�RV�TXDGURV�HVWUDWp-

JLFRV�H�RUoDPHQWDLV�GRV�VHUYLoRV�H�RUJDQL-
]Do}HV�FRP�LQWHUYHQomR�QHVWHV�GRPtQLRV�

3RGH� OHU�VH� QD� SULPHLUD� YHUVmR� GR�
315&$'�TXH�RV�SULQFLSDLV�REMHFWLYRV�SHU-
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VHJXLGRV� SDVVDP� SRU� SUHYHQLU�� GLVVXDGLU��
UHGX]LU�H�PLQLPL]DU�RV�SUREOHPDV� UHODFLR-

QDGRV�FRP�R�FRQVXPR�GH�VXEVWkQFLDV�SVL-
FRDWLYDV��RV�FRPSRUWDPHQWRV�DGLWLYRV�H�DV�
GHSHQGrQFLDV�DWUDYpV�GH�XPD�LQWHUYHQomR�
LQWHJUDGD�� EDVHDGD� HP� PHFDQLVPRV� GH�
prevenção, dissuasão, redução de riscos, 

PLQLPL]DomR�GH�GDQRV�� WUDWDPHQWR�H�UHLQ-

VHUomR��XWLOL]DGRV�HP�FRQVRQkQFLD�FRP�D�
etapa do ciclo de vida do cidadão e o con-

WH[WR�HP�TXH�HVWH�VH�HQFRQWUD�H�HVWUXWXUD-

GRV�QXPD�UHGH�GH�UHIHUHQFLDomR�H�DUWLFXOD-

omR�GH�FXLGDGRV�
5HGX]LU�D�GLVSRQLELOLGDGH�GDV�GURJDV�LOt-

citas e das novas substâncias psicoativas no 

PHUFDGR�DWUDYpV�GD�SUHYHQomR��GLVVXDVmR�H�
GR�GHVPDQWHODPHQWR�GDV�UHGHV�GH�WUiÀFR�GH�
VXEVWkQFLDV�LOtFLWDV��HP�HVSHFLDO�GR�FULPH�RU-
JDQL]DGR��LQWHQVLÀFDQGR��D�QtYHO�LQWHUQR�H�LQ-

WHUQDFLRQDO��D�FRRSHUDomR�MXGLFLiULD��SROLFLDO�
H�DGXDQHLUD��EHP�FRPR�D�JHVWmR�GDV�IURQWHL-
UDV�p�RXWUR�REMHWLYR�À[DGR��

3RU�RXWUR�ODGR��SUHWHQGH�VH�JDUDQWLU�TXH�
D� GLVSRQLELOL]DomR�� YHQGD� H� FRQVXPR� GH�
VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV� OtFLWDV�QR�PHUFDGR��
VHMD�IHLWD�GH�IRUPD�VHJXUD�H�QmR�LQGXWRUD�GH�
XVR�FRQVXPR�QRFLYR�DWUDYpV�GH� OHJLVODomR��
UHJXODPHQWDomR�H�ÀVFDOL]DomR�DGHTXDGDV�

3URSRUFLRQDU�RSRUWXQLGDGHV�GH� MRJR� OH-

JDO�H�VHJXUR��H�QmR�LQGXWRU�GH�FRPSRUWDPHQ-

WR�DGLWLYR�DWUDYpV�GH�OHJLVODomR��UHJXODPHQ-

WDomR� H� ÀVFDOL]DomR� DGHTXDGDV� p� XP� GRV�
REMHWLYRV�SLRQHLURV�SUHVHQWH�QR�QRYR�SODQR��
TXH� YLVD� DLQGD� DVVHJXUDU� D� TXDOLGDGH� GRV�
serviços prestados aos cidadãos e a susten-

WDELOLGDGH�GDV�SROtWLFDV�H�LQWHUYHQo}HV�DWUD-

YpV�GD�FULDomR�GH�FRQKHFLPHQWR��GD�FDSDFL-
WDomR� GRV� SURÀVVLRQDLV�� GD� FRPXQLFDomR� H�
GD�FRRSHUDomR�LQWHUQDFLRQDO�

Opções estratégicas

� VHPHOKDQoD� GR� DQWHULRU� 31&'7�
����� ²� ������ LQYHVWLU�VH�i� HP� GRLV� JUDQ-

GHV�GRPtQLRV��D�UHGXomR�GD�SURFXUD�H�D�UH-

GXomR�GD�RIHUWD��
Na redução da procura o cidadão 

constitui o centro da conceptualização do 

TXDGUR� GDV� RSo}HV� GDV� SROtWLFDV� H� LQWHU-
YHQo}HV�� SRU� HWDSDV� GR� FLFOR� GH� YLGD� H�
FRQWH[WRV� GH� SHUWHQoD� TXH� FRQVWLWXHP� R�
desenho e a orientação do presente perío-

GR�HVWUDWpJLFR�GD�LQWHUYHQomR�HP�&$'��
2� FLFOR� GH� YLGD� FRQVWLWXL�VH� FRPR� R�

SURFHVVR� GHVHQYROYLPHQWR� KXPDQR� DRV�
QtYHLV�ItVLFR��FRJQLWLYR�H�SVLFRVVRFLDO��TXH�
YDL�GD�FRQFHomR�DWp�j�PRUWH��H�TXH�DFRQ-

WHFH�SRU�HWDSDV��e�DVVLP�XP�SURFHVVR�YLWD-

OtFLR��ÁH[tYHO�H�SOiVWLFR��PXOWLGLPHQVLRQDO�H�
PXOWLGLUHFLRQDO��TXH�DVVHQWD�HP�SURFHVVRV�
GH� PDWXUDomR� �HQTXDQWR� VHTXHQFLD� GH�
PXGDQoDV�ItVLFDV�H�SDGU}HV�GH�FRQGXWD�LQ-

ÁXHQFLDGRV�JHQHWLFDPHQWH�H�DVVRFLDGRV�j�
LGDGH�� H� GH� DSUHQGL]DJHP� �HQTXDQWR� VH-

TXHQFLD�GH�PXGDQoDV�FRQWLQXDV�GHFRUUHQ-

WHV�GD�H[SHULHQFLD��H�HVWi�GHSHQGHQWH�GRV�
fatores individuais, contextuais, sociais e 

KLVWyULFRV��)HOGPDQ���������
$�DERUGDJHP�SRU�FLFOR�GH�YLGD�DOLFHUoD�

VH�QXPD�SHUVSHWLYD�GLQkPLFD�H�ELR�SVLFR�VR-

FLDO��GR�SURFHVVR�GH�GHVHQYROYLPHQWR�GR�6HU�
+XPDQR��TXH�SHUPLWH�GLUHFLRQDU�H�LGHQWLÀFDU�
SHUtRGRV�FUtWLFRV�H�IRFDOL]DU�PDLV�DGHTXDGD-

PHQWH� DV� HVWUDWpJLDV� H� LQWHUYHQo}HV� D� GH-

VHQYROYHU�GH�DFRUGR�FRP�DV�QHFHVVLGDGHV�
FRPSHWrQFLDV� GRV� LQGLYtGXRV�PDQLIHVWDGDV�
QHVVH� SURFHVVR�� 6mR� FRQVLGHUDGDV� DV� VH-

JXLQWHV�HWDSDV�GR�FLFOR�GH�YLGD��
��*UDYLGH]�H�SHUtRGR�QHRQDWDO��
��&ULDQoDV�DWp�DRV���DQRV��
���-RYHQV�GRV����DRV����DQRV��VXE�HWD-

SDV�GRV����DRV�����GRV����DRV����H�
GRV����DRV����DQRV���

��$GXOWRV�GRV����DRV����DQRV��
��$GXOWRV�DFLPD�GRV����DQRV��
3DUD� LVVR��HP�FDGD�HWDSD�GR�FLFOR�GH�

YLGD��DV�LQWHUYHQo}HV�D�SUHFRQL]DU�GHYHP�

Metas:
���5HGX]LU�D�IDFLOLGDGH�
SHUFHELGD�GH�DFHVVR�
�VH�GHVHMDGR��QRV�
PHUFDGRV��&RORFDU�
3RUWXJDO�DEDL[R�GD�DWXDO�
PpGLD�HXURSHLD���SRQWRV�
SHUFHQWXDLV�HP������H�
��SRQWRV�SHUFHQWXDLV�HP�
�����

���$XPHQWDU�R�ULVFR�
SHUFHELGR�GR�FRQVXPR�
GH�VXEVWkQFLDV�
SVLFRDWLYDV�
���5HWDUGDU�D�LGDGH�GH�
LQtFLR�GR�FRQVXPR�GH�
VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV��
'LPLQXLU�R�LQtFLR�GH�
FRQVXPRV�FRP����DQRV�
RX�PHQRV�HP�����DWp�
�����H�����DWp������H�
R�LQtFLR�GH�SDGU}HV�GH�
FRQVXPR�QRFLYR�FRP�
���DQRV�RX�PHQRV�HP�
����DWp������H�����DWp�
������

���$XPHQWDU���DQR�DWp�
�����H���DQRV�DWp������
���'LPLQXLU�DV�SUHYDOrQFLDV�
GH�FRQVXPR�UHFHQWH�
�~OWLPRV����PHVHV���
SDGU}HV�GH�FRQVXPR�GH�
ULVFR�H�GHSHQGrQFLD�GH�
VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV��
5HGX]LU�HP�����DWp�
�����H�HP�����DWp�
�����

���'LPLQXLU�DV�SUHYDOrQFLDV�
GH�MRJR�GH�ULVFR�H�
GHSHQGrQFLD��5HGX]LU�
HP�����DWp������H�HP�
����DWp������

���'LPLQXLU�D�PRUELOLGDGH�
UHODFLRQDGD�FRP�&$'��
5HGX]LU�HP�����DWp�
�����H�HP�����DWp�
�����

���'LPLQXLU�D�PRUWDOLGDGH�
UHODFLRQDGD�FRP�&$'�
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WHU�HP�FRQWD�D�LGHQWLÀFDomR�GH�JUXSRV�VR-

FLDLV� GD� SRSXODomR� FRP� SUREOHPDV� DVVR-

FLDGRV� D� HVWH� IHQyPHQR�� D� YiULRV� QtYHLV�
�LQGLYLGXDO�� VRFLDO�� HFRQyPLFR�� GH� VD~GH��
MXGLFLDO�� HWF���� TXH� DGRWDP� FRPSRUWDPHQ-

WRV�GH�ULVFR�H�RX�TXH�HVWmR�PDLV�YXOQHUi-

YHLV� D� IDWRUHV� GH� ULVFR�� EHP� FRPR� FRP-

SUHHQGHU�SRUTXH�p�TXH�HVVHV�JUXSRV�VmR�
PDLV� YXOQHUiYHLV� RX� UHVLOLHQWHV� D� HVVHV�
SUREOHPDV� H� FRPSRUWDPHQWRV�� $V� TXHV-

W}HV�GR�JpQHUR�H�pWQLFDV�WrP�GH�VHU�WLGDV�
HP�FRQWD�QHVWD�DERUGDJHP��SRU�WHUHP�HV-

SHFLDO� UHOHYkQFLD� H� LPSDFWR� QR� DMXVWDGR�
GHVHQYROYLPHQWR�GRV�LQGLYtGXRV��)HOGPDQ��
�������

$VVLP��QD�GHÀQLomR�GD�LQWHUYHQomR�SRU�
FLFOR�GH�YLGD�GR�FLGDGmR��LPSRUWD�LGHQWLÀFDU�
QHFHVVLGDGHV� HVSHFtÀFDV� GH� FDGD� HWDSD��
WHQGR�HP�FRQWD�RV�IDWRUHV�GH�ULVFR�H�RV�ID-

WRUHV�GH�SURWHomR��QXPD�yWLFD�GH�SUHYHQ-

omR� GH� FRPSRUWDPHQWRV� GH� ULVFR� H� GH�
DJUDYDPHQWR�GRV�GHWHUPLQDQWHV�GH�VD~GH�
H� DLQGD� QXPD� SHUVSHWLYD� GH� JDQKRV� HP�
VD~GH�H�HP�EHP�HVWDU�VRFLDO�

)UHTXHQWHPHQWH�� D� LGHQWLÀFDomR� GH�
JUXSRV�HVWi�GLUHWDPHQWH� UHODFLRQDGD�FRP�
RV� FRQWH[WRV� VRFLDLV� RQGH� VH� LQVHUHP��
1HVWH�kPELWR��R�FRQWH[WR�VRFLDO�p�HQWHQGL-
GR�HQTXDQWR�XP�HVSDoR�SDUWLOKDGR�SRU�LQ-

GLYtGXRV�TXH�SRGHUi�HVWDU�DVVRFLDGR�D�GH-

WHUPLQDGRV� FRPSRUWDPHQWRV� GH� ULVFR� RX�
SUREOHPDV�GH�VD~GH��

1HVWH�VHQWLGR��D�DERUGDJHP�SRU�FRQ-

WH[WRV�H��GHQWUR�GHVWHV��R�HQIRTXH�HP�WHU-
PRV�GH�QtYHLV�GH�ULVFR�H�GH�FLFOR�GH�YLGD��
DFUHVFHQWD�PHOKRULDV�IDFH�DR�SODQHDPHQ-

WR�H�PRQLWRUL]DomR�GRV� UHVXOWDGRV�FRQGX-

FHQWHV� j� FRQWHQomR� GH� FRPSRUWDPHQWRV�
LQGXWRUHV�SRWHQFLDGRUHV�GH�GHSHQGrQFLDV��
No presente Plano, o enfoque da interven-

omR�VHUi�QRV�PHLRV�)DPLOLDU��(VFRODU��&R-

PXQLWiULR��5HFUHDWLYR��/DERUDO��5RGRYLiULR��
3ULVLRQDO�H�'HVSRUWLYR��SRU�VH�FRQVWLWXtUHP�
FRPR�DTXHOHV�RQGH�D� LQWHUYHQomR�p�PDLV�
SHUWLQHQWH�H�QHFHVViULD��

$�SUHYHQomR��D�GLVVXDVmR��D� UHGXomR�
GH�ULVFRV�H�D�PLQLPL]DomR�GH�GDQRV��R�WUD-

WDPHQWR�H�D� UHLQVHUomR�VHUmR�RV� WLSRV�GH�
intervenção a desenvolver para a prosse-

FXomR�GRV�REMHWLYRV�H�PHWDV�GHÀQLGRV��$V-

VLP�� WRUQD�VH� UHOHYDQWH� GHVHQYROYHU�� QR�
kPELWR�GRV�&$'��HVWUDWpJLDV�TXH� WHQKDP�
HP�FRQVLGHUDomR�WRGR�XP�FRQMXQWR�GH�GH-

WHUPLQDQWHV� H� IDWRUHV� TXH� LQWHUDJHP� QR�
GHVHQYROYLPHQWR� GH� IDWRUHV� SURWHWRUHV� H�
GH� ULVFR� SRWHQFLDGRUHV� GH� FRPSRUWDPHQ-

WRV�� FRQGXFHQWHV� D� XP� DJUDYDPHQWR� GH�
SUREOHPDV� LQGLYLGXDLV� H� VRFLDLV� DVVRFLD-

GRV� D� FRPSRUWDPHQWRV� DGLWLYRV� H� GHSHQ-

GrQFLDV��
1D� VLWXDomR� FRQMXQWXUDO� GR� SDtV�� Ki�

TXH�JDUDQWLU�D�LJXDOGDGH�GH�DFHVVR�GH�LQGL-
YtGXRV�FRP�&$'�DRV�VLVWHPDV�GH�VD~GH��
VRFLDLV�H�GH�VROLGDULHGDGH��3RU�RXWUR�ODGR��
DOJXPDV� YXOQHUDELOLGDGHV� TXH� FDUDFWHUL-
]DP�GLIHUHQWHV�JUXSRV�SRGHP�UHTXHUHU�XP�
QtYHO� PDLV� GLIHUHQFLDGR� GH� LQWHUYHQomR��
SHOR�TXH�p�WDPEpP�IXQGDPHQWDO�TXH�R�HQ-

IRTXH�H�D�SULRUL]DomR�GDV�Do}HV�WHQKD�HP�
FRQWD� RV� QtYHLV� GH� ULVFR� �QmR� FRQVXPR��
EDL[R� ULVFR�� ULVFR�� QRFLYR� H� GHSHQGrQFLD��
QHVVHV� GLIHUHQWHV� JUXSRV� SRSXODFLRQDLV��
Poderão ser estabelecidas linhas de ação 

SULRULWiULDV� FRQGXFHQWHV� D� XPD� PHOKRU�

JHVWmR�H�PRQLWRUL]DomR�GRV�IDWRUHV�GH�ULV-

FR�H�SURWHomR��QRPHDGDPHQWH�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�TXH�VH�HQFRQWUHP�HP�PDLRU�VLWXD-

ção de vulnerabilidade e/ou exclusão so-

FLDO��H�DVVRFLDGRV�D�&$'��WDLV�FRPR�
���-RYHQV� H� FRQVXPLGRUHV� SUREOHPiWL-

cos de substâncias psicoativas; 

��*UiYLGDV��
��7UDEDOKDGRUHV�GR�VH[R��
���3HVVRDV� ,QIHWDGDV� SHOR� 9,+�6,'$��

Hepatites e Tuberculose; 

���3HVVRDV�FRP�FRPSRUWDPHQWRV�VXLFL-
GiULRV� H� RUGiOLFRV�� VREUHWXGR� QRV�
PDLV�MRYHQV��S��H[��'UXQNRUH[LD���

���,GRVRV� �FRQVWDWDP�VH� SUREOHPDV� OL-
JDGRV�DR�FRQVXPR�DEXVLYR�GH�iOFRRO�
H� FRPSRUWDPHQWRV� LQGLFLDGRUHV� GH�
DGLomR�DR�MRJR���

���)LOKRV�GH�WR[LFRGHSHQGHQWHV��
���3RSXODo}HV�PLJUDQWHV��
'DQGR�FRQWLQXLGDGH�j�HVWUDWpJLD�GHVHQ-

YROYLGD�QRV�~OWLPRV�DQRV��QR�SUHVHQWH�3ODQR�
D�RSomR�HVWUDWpJLFD�HVWi�RULHQWDGD�QR�VHQWL-
GR� GD� RSHUDFLRQDOL]DomR� GH� LQWHUYHQo}HV�
JOREDLV� H� DEUDQJHQWHV�� TXH� LQWHJUHP� HVVH�
FRQWtQXR�TXH�YDL�GD�SURPRomR��SUHYHQomR��
WUDWDPHQWR��j�PDQXWHQomR��QD�TXDO�VH�LQFOXL�
UHLQVHUomR�VRFLDO��'HQWUR�GR�TXDGUR�OHJDO�HP�
YLJRU� QR�TXH� VH� UHIHUH�DR�XVR�H�DEXVR�GH�
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substâncias psicoativas licitas e ilícitas, a 

550'�H�D�'LVVXDVmR��WrP�LJXDOPHQWH�WUDGX-

omR�QR�DXPHQWR�GH�JDQKRV�HP�VD~GH�H�EHP
�HVWDU�GRV�FLGDGmRV��1HVWH�VHQWLGR��QR�SUH-

VHQWH�3ODQR�p� UHFRPHQGDGR� FRPR� LPSUHV-
FLQGtYHO�D�PRELOL]DomR�GH�UHFXUVRV�TXH�SUR-

PRYDP� R� GHVHQYROYLPHQWR� VDXGiYHO� GRV�
MRYHQV�H�DR�PHVPR�WHPSR�UHVSRQGDP�SUH-

FRFH�H�HÀFD]PHQWH�jV�QHFHVVLGDGHV�GDTXH-

OHV�TXH�Mi�WrP�WUDQVWRUQRV�PHQWDLV��HPRFLR-

QDLV� H� FRPSRUWDPHQWDLV�� GHVLJQDGDPHQWH�
RV�UHODFLRQDGRV�FRP�RV�&$'���15&�H�,20��
������

$� LQWHUYHQomR� HP� PDWpULD� GH� &$'�
GHYH�HQWmR�VHU�GHVHQKDGD�QXPD�SHUVSHWL-
YD�ELR�SVLFR�VRFLDO�H�DPELHQWDO��GLQkPLFD�H�
GHVHQYROYLPHQWDO��WHQGR�HP�FRQWD�DV�GLIH-

rentes fases do ciclo de vida do indivíduo, 

os seus percursos naqueles que são os di-

IHUHQWHV� GRPtQLRV� H� HVSHFLÀFLGDGHV� GRV�
FRQWH[WRV�QRV�TXDLV�VH�PRYH��GHVLJQDGD-

PHQWH�D� IDPtOLD�� D� HVFROD�� R� WUDEDOKR�H�D�
FRPXQLGDGH��DWUDYpV�GR�LQFUHPHQWR�H�GH-

VHQYROYLPHQWR�GH�PHGLGDV�H�UHVSRVWDV�DV-

VHQWHV�HP�DERUGDJHQV�H�SUiWLFDV�HÀFD]HV�
H�EDVHDGDV�HP�HYLGrQFLD��

3RU�RXWUR�ODGR��H�LQGLVVRFLiYHO�GD�UHGX-

omR�GD�SURFXUD��QD� UHGXomR�GD�RIHUWD� LP-

SRUWD�GLPLQXLU�D�GLVSRQLELOLGDGH�H�R�DFHVVR�
jV� VXEVWkQFLDV� LOtFLWDV� H� jV� 163�� UHJXOD-

PHQWDU�H�ÀVFDOL]DU�R�PHUFDGR�GDV�VXEVWkQ-

FLDV� OtFLWDV�H��QHVWH�FLFOR�HVWUDWpJLFR��SUR-

FXUDU�KDUPRQL]DU�RV�GLVSRVLWLYRV� OHJDLV� Mi�
existentes ou a desenvolver no referente à 

iUHD�GR�MRJR�H�GD�LQWHUQHW��
1D�UHGXomR�GD�RIHUWD�LQVFUHYHP�VH�GXDV�

GLPHQV}HV��XPD�TXH�VH�UHIHUH�jV�VXEVWkQ-

FLDV�LOtFLWDV�H�RXWUD�TXH�VH�UHIHUH�j�UHJXODomR�
H�UHJXODPHQWDomR�GR�PHUFDGR�GDV�VXEVWkQ-

FLDV�OtFLWDV�H�UHVSHWLYD�ÀVFDOL]DomR�
2�PHUFDGR�LOtFLWR�GH�HVWXSHIDFLHQWHV�H�

VXEVWkQFLDV� SVLFRWUySLFDV� FRQVWLWXL� XPD�
UHDOLGDGH� RFXOWD� Vy� HP� SDUWH� REVHUYiYHO�
DWUDYpV� GDV� DSUHHQV}HV�� HP� Q~PHUR� H�
quantidade, das substâncias ilícitas e dos 

LQVWUXPHQWRV�GR�WUiÀFR�RX�GR�FRQÀVFR�GRV�
capitais a ele associados, caracterizando-

VH� SRU� XPD� LQWULFDGD� GLQkPLFD� QHJRFLDO�
TXH�HVWDEHOHFH�XPD�UHODomR�GH�GHSHQGrQ-

FLD�H�FRPSOHPHQWDULGDGH�HQWUH�YiULDV�UHD-

OLGDGHV�FULPLQyJHQDV��
$V�GLQkPLFDV�FODQGHVWLQDV�TXH�VXVWHQ-

WDP� R� DEDVWHFLPHQWR� GRV� PHUFDGRV� GH-

VHQURODP�VH�HP�HVSDoRV�JHRJUiÀFRV�GtV-

pares, caracterizados por diferentes reali-

GDGHV� SROtWLFDV�� HFRQyPLFDV� H� VRFLDLV��
VXVWHQWDGDV� QR� GHVHQYROYLPHQWR� WHFQROy-

JLFR� GDV� FRPXQLFDo}HV� H� WUDQVSRUWHV�� LQ-

WHUSHQHWUDQGR�R�ORFDO�H�R�JOREDO��

$�HQXQFLDomR�HP�WHUPRV�WHyULFRV�GD�WL-
SRORJLD�UHVSHLWDQWH�DR�(VSHFWUR�*HRJUiÀFR�
GR�7UiÀFR�GH�(VWXSHIDFLHQWHV�IRL�LGHQWLÀFDGD�
SHOD� 3ROtFLD� -XGLFLiULD� �'&,7(��� HP� ������
FRPR�WHQGR�DV�VHJXLQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV��

���9HQGD�GLUHWD�DR�FRQVXPLGRU��
���$EDVWHFLPHQWR�GDV�UHGHV�ORFDLV��
���'LVWULEXLomR� SRU� JURVVR� GR�PHUFDGR�

nacional; 

���7UiÀFR�LQWHUQDFLRQDO��
���7UiÀFR�LQWHUFRQWLQHQWDO��
(P�FRQVRQkQFLD�FRP�RV�REMHWLYRV�GH-

ÀQLGRV�QD�(VWUDWpJLD�GD�8(�GH�/XWD�FRQWUD�
D�'URJD��������������D�UHGXomR�GD�RIHUWD�
GH� GURJD� SDVVD� ´SHOD� SUHYHQomR�� GLVVXD-

VmR�H�GHVPDQWHODPHQWR�GDV�UHGHV�GH�FUL-
PLQDOLGDGH� DVVRFLDGD� j� GURJD�� HP� HVSH-

FLDO�GR�FULPH�RUJDQL]DGR��JUDoDV�j�FRRSH-

UDomR�MXGLFLiULD�H�QR�GRPtQLR�GD�DSOLFDomR�
GD�OHL��j�SURLELomR�H�FRQÀVFR�GRV�SURGXWRV�
GR�FULPH��j�FRQGXomR�GH�LQYHVWLJDo}HV�H�j�
JHVWmR� GDV� IURQWHLUDV�µ� �&RVWD��&�� H� /HDO��
-���������

$�FUHVFHQWH�SURFXUD�YHULÀFDGD�QRV�~OWL-
PRV�DQRV�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV�TXH�
DPHDoDP� JUDYHPHQWH� D� VD~GH� S~EOLFD� H�
QmR�VH�HQFRQWUDP�SUHYLVWDV�QD� OHJLVODomR�
SHQDO��VXUJLQGR�QR�PHUFDGR�D�XP�ULWPR�GH�
LQRYDomR�TXH�XOWUDSDVVD�RV�SURFHGLPHQWRV�
GH� FULPLQDOL]DomR� SUHYLVWRV� QD� OHJLVODomR�
DSOLFiYHO�� OHYRX�j�UHJXODomR�GD�SURGXomR��
LPSRUWDomR�� H[SRUWDomR�� SXEOLFLWDomR�� GLV-

tribuição, venda, detenção ou disponibili-

zação de novas substâncias psicoativas, 

H[FHWR� TXDQGR� GHVWLQDGDV� D� ÀQV� LQGXV-

WULDLV�RX�XVR�IDUPDFrXWLFR��DV�TXDLV�SDVVD-

UDP� D� HVWDU� SURLELGDV� �'/� Q�� ����������
3DUD�XPD�HÀFD]�DSOLFDomR�GD�OHL��WRUQD�VH�
QHFHVViULR�DSHUIHLoRDU�RV�PHFDQLVPRV�GH�
ÀVFDOL]DomR��DWUDYpV�GD�DUWLFXODomR�GH� WR-

das as entidades envolvidas, prestando 

especial atenção à eventualidade destas 

VXEVWkQFLDV�SDVVDUHP�SDUD�R�PHUFDGR�LOt-
FLWR�

1R�kPELWR�GDV�HVWUDWpJLDV�GH�PLQLPL-
]DomR�GR�XVR�QRFLYR�GR�iOFRRO��RV�(VWDGRV�
WrP�DRV�VHX�GLVSRU�XP�FRQMXQWR�GH�PHGL-
GDV��IRUPDOPHQWH�HOHQFDGDV�QD�(VWUDWpJLD�
JOREDO�SDUD�D�UHGXomR�GR�XVR�QRFLYR�GR�iO-
FRRO��GD�206��UHODFLRQDGDV�FRP�D�GLVSRQL-
ELOLGDGH�H�DFHVVLELOLGDGH�GR�iOFRRO��GHVLJ-

QDGDPHQWH� D� ORFDOL]DomR� GRV� SRQWRV� GH�
venda, a densidade dos locais de venda, a 

HPLVVmR�GH�OLFHQoDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�YHQ-

GD��DV�KRUDV�GH�DEHUWXUD�H�HQFHUUDPHQWR�
GRV�HVWDEHOHFLPHQWRV��D�YHQGD�D�PHQRUHV��
FRP�R�PDUNHWLQJ�H�SXEOLFLGDGH��GHVLJQDGD-

PHQWH�D�SXEOLFLGDGH� IHLWD�SRU�PHQRUHV�H�
RX�GLULJLGD�D�PHQRUHV��R�WLSR�GH�SXEOLFLGD-

GH�H� ORFDLV��FRPR�SRU�H[HPSOR�� WHOHYLVmR��
UiGLR�� R� FLQHPD� H� RXWGRRUV�� D� SROtWLFD� GH�
SUHoRV��QRPHDGDPHQWH�RV� LPSRVWRV�GLUH-

WRV�VREUH�R�FRQVXPR��R�SUHoR�PtQLPR��DV�
KDSS\�KRXUV�H�SURPRo}HV��EHP�FRPR�D�UH-

GXomR�GR�LPSDFWR�GR�iOFRRO�LOHJDO��QmR�UH-

JLVWDGR�H�IDOVLÀFDGR�
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Porquê a redução de riscos  

e minimização de danos?

*  Paula Vale de Andrade 

Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e 

Dependências (SICAD) 

Divisão de Informação e 

Comunicação

Na década de 90, Portugal viu-se 
confrontado com um grave problema de 
saúde pública, o consumo problemático 
de drogas, em particular, o consumo inje-
tado de heroína torna-se a primeira preo-
cupação dos portugueses, não havendo 
ninguém que não conhecesse alguém to-
xicodependente. Em meados dos anos 
90, as estimativas apontavam para um 
número muito próximo dos 100 mil utili-
zadores de heroína - uma população al-
tamente fragilizada do ponto de vista so-
cial, na sua maioria com consumos por 
via endovenosa

Todos tinham uma opinião e uma so-
OXomR�SDUD�DFDEDU�FRP�R�´ÁDJHOR�GD�GUR-
ga”, opiniões e soluções, que se foram 
manifestando incapazes de lidar com o 
problema que crescia de dia para dia. 

Face a este cenário, é em 1999 que 
se começa a desenhar a primeira Estra-
tégia Nacional de Luta Contra a Droga. 
Inicia-se, assim, um novo ciclo na área 
da política portuguesa em matéria de 
drogas e dependências. De entre os 
princípios basilares desta Estratégia, 
destacam-se os do Humanismo e do 
Pragmatismo e assume-se que o toxico-
dependente é alguém que tem muito 
PDLV�D�EHQHÀFLDU�FRP�D�DFHVVLELOLGDGH�D�
cuidados de saúde e suporte social do 
que com medidas de repressão, bem 
como se arroga, igualmente, a legitimi-
dade da assunção de respostas inovado-
ras, inspiradas no que, comprovadamen-
te, já vinha a produzir resultados positi-
vos noutros países. 

Uma das grandes alterações preco-
nizadas pela Estratégia Nacional, e, sem 
dúvida, a mais emblemática, terá sido a 
descriminalização do consumo de todas 
as substâncias psicoativas, mas, a par 
da descriminalização do consumo, era 

fundamental criar uma rede de respos-
tas, que fosse de encontro aos proble-
mas diagnosticados já que as respostas 
até aqui implementadas não estavam a 
ser solução. Assim, é também regulado e 
aprovado um conjunto de medidas que 
permitiram a implementação de uma 
rede de serviços na área da Redução de 
Riscos e Minimização de Danos.

Através de estruturas, tais como, Ga-
binetes de Apoio, Equipas de Rua, Uni-
dades Móveis, Programas de Substitui-
ção Opiácea de Baixo Limiar de Exigên-
cia (Metadona), Pontos de Contacto e In-
formação, entre outros, foi criada uma 
rede de respostas (Rede Nacional de 
Redução de Riscos e Minimização de 
Danos) para realizar um trabalho de pro-
ximidade junto desta população, funda-
mental para a evolução positiva de todos 
os indicadores disponíveis para esta 
área, nomeadamente, redução dos con-
sumos por via endovenosa, redução sig-
QLÀFDWLYD�GH�QRYDV�LQIHo}HV�SHOR�9,+��UH-

dução do número de overdoses, bem 
como um considerável aumento de no-
vos utentes e maior capacidade de ade-
são desta população às respostas de 
saúde, tais como terapêuticas para as 
doenças infeciosas. Ou seja, aproximá-
mos as respostas de saúde, a uma popu-
lação altamente fragilizada que não ace-
dia, por vários motivos, a estes cuida-
dos.

O cenário atual? 

Estamos numa altura em que a pala-
vra de ordem é reduzir a despesa, e que 
para isso é preciso cortar nos recursos, 
KXPDQRV�H�ÀQDQFHLURV��RX�VHMD��FRP�PH-
nos fazer mais. Se há alturas em que as 
respostas sociais devem e têm que fun-
cionar, é precisamente nas alturas de cri-
se. É sempre possível desenvolver res-
postas inovadoras, quando há recursos 
para o fazer, é também possível imple-

“De entre os princípios 

basilares desta 

Estratégia, destacam-

se os do Humanismo 

e do Pragmatismo 

e assume-se que o 

toxicodependente é 

alguém que tem muito 

PDLV�D�EHQHÀFLDU�FRP�
a acessibilidade a 

cuidados de saúde 

e suporte social do 

que com medidas de 

repressão […]”
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mentar medidas de discriminação positi-
YD� TXDQGR� H[LVWH� WROHUkQFLD�� R� GHVDÀR�
chega é quando os recursos escasseiam 
e a tolerância dá lugar à intransigência. 

Para a área das dependências o de-
VDÀR�p�DLQGD�PDLRU��DOWHUDo}HV�SURIXQGDV�
na orgânica dos serviços acrescem ao 
GHVDÀR�GH�ID]HU�PXLWR�FRP�SRXFR��$�QH-
cessidade de alterar o paradigma de 
uma intervenção assente na existência 
de um modelo próprio de gestão do dis-
positivo de respostas para esta área, 
preconizado pelo extinto IDT (Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, I.P.), 
para uma intervenção em que esta, mes-
mo que progressivamente, passa a ser 
mediada pelo modelo gestionário de todo 
o serviço nacional de saúde, da responsa-
bilidade das ARS (Administrações Regio-
nais de Saúde I.P.). Por existir um modelo 
de gestão própria, foi possível realizar um 
trabalho de adequação ágil e continuo das 
respostas existentes no terreno às reais 
necessidades desta população, criando, 
nalguns casos, medidas de “discriminação 
SRVLWLYDµ��WDLV�FRPR�R�3URJUDPD�9LGD�(P-
prego e o Programa KLOTHO, que sabía-
mos poderem inverter um processo de ro-
tura social por um lado, e por outro, permi-
tir uma (re) aproximação fundamental às 
estruturas mais convencionais das áreas 
da saúde e social.

Que futuro?

Esta é a pergunta a que todos os ato-
res com responsabilidade, direta ou indi-
reta, nesta área procuram responder. 
Como manter a qualidade do acolhimen-
to e atendimento desta população, com a 
necessidade de racionalizar recursos por 
um lado, e por outro, efetuar uma transi-
ção serena, do dispositivo até aqui autó-
QRPR�H�HVSHFtÀFR��SDUD�XP�VHUYLoR�QD-
cional de saúde com uma dimensão de 
atuação amplamente diferente.

$VVLP��R�GHVDÀR�TXH�VH�FRORFD�D�WR-
dos os serviços envolvidos é o de, no 
quadro das mudanças introduzidas e 
sem perder a qualidade até aqui alcan-
çada, conseguir contribuir para o alarga-
mento do âmbito da intervenção, rentabi-
lizando e potenciando a utilização dos 
recursos existentes num momento em 
que as condições sociais poderão ser 
propícias a um recrudescimento do fenó-
meno.

O dispositivo criado pela Rede Na-
cional de Redução de Riscos e Minimiza-
omR�GH�'DQRV�p�ÁH[tYHO��SRGHQGR�D�VXD�

intervenção ser adaptada às necessida-
des reais, quer em termos das respostas 
aos utentes quer em termos das áreas 
JHRJUiÀFDV�RQGH�DWXDP��p�FRQVLGHUDYHO-
mente menos oneroso que as respostas 
convencionais na área da saúde pelo 
facto de não haver necessidade de gran-

des investimentos em termos de criação 
H�PDQXWHQomR� GH� LQVWDODo}HV� À[DV�� JD-
rante a qualidade da intervenção realiza-
da, em virtude da existência de um mo-
delo já validado, do ponto de vista técni-
co, para a autorização de criação de res-
postas nesta área bem como estão 
GHÀQLGRV�UHTXLVLWRV� OHJDLV�TXH�H[LJHP�D�
sua monitorização e avaliação, para 
além destes aspetos existe, ainda, a dis-
ponibilidade e know-how por parte da so-
ciedade civil, através das suas organiza-
ções (ONG e IPSS), para atuação nesta 
área de intervenção.

Para além destes argumentos, im-
porta referir que a manutenção de uma 
intervenção de proximidade, junto de po-
pulações e/ou grupos de maior vulnera-
bilidade é, comprovadamente, uma das 
IRUPDV�PDLV�HÀFD]HV�GH�DFDXWHODU��GHV-
de logo, o recrudescimento de consumos 
problemáticos prevenindo e reduzindo 
riscos em situações e/ou comportamen-
tos associadas ao consumos de substân-
cias psicoativas.

É minha convicção, que a Rede Na-
cional de Redução de Riscos e Minimiza-
ção de Danos, é um dos principais pila-
res em todo este novo sistema, já que, 
poderá funcionar como placa giratória 
em todo o processo de triagem e enca-
minhamento de populações e/ou grupos 
de maior vulnerabilidade para as estrutu-
ras de saúde e sociais, permitindo que 
os utentes quando acedam a estes servi-
ços possam já ter adquirido as compe-
tências que lhes permitam uma maior ca-
pacidade de vinculação e adaptação às 
exigências requeridas.

artigo publicado no  

jornal Defesa de Espinho

“Uma das grandes 

alterações 

preconizadas pela 

Estratégia Nacional, 

e, sem dúvida, a mais 

emblemática, terá sido 

a descriminalização 

do consumo de 

todas as substâncias 

psicoativas, mas, a par 

da descriminalização 

do consumo, era 

fundamental criar uma 

rede de respostas, 

que fosse de encontro 

aos problemas 

diagnosticados […]”

� O consumo de drogas ev marcou a fase inicial da epidemia da infeção pelo VIH em Portugal 
mas ao longo dos últimos anos a proporção de casos atribuídos a esta forma de 
transmissão tem vindo a diminuir. 

�  >1000 Æ ~200 (2001 -> 2009)  
 

 
 
 

Diagnóstico da infecção VIH por categoria de transmissão em Portugal no período de 1983-2009 

(Coordenação Nacional para a infecção VIH/sida) 
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CRI Lisboa Ocidental 

QSPNPWF�i3FnFYVTw

i3FnFYVTw� GPJ�P� MFNB�EP�9*�&ODPOUSP�
TPCSF� %FQFOEÐODJBT� EB� &RVJQB� EF�
5SBUBNFOUP�EB�"NBEPSB�F�P�7�&ODPO-
USP�-PDBM�EP�$3*�-JTCPB�0DJEFOUBM��0�
FWFOUP�EFDPSSFV�EVSBOUF�PT�EJBT����F�
��� EF� +VOIP� OP� "VEJUØSJP� 3FDSFJPT�
EB�"NBEPSB�F�GPJ�iTFSWJEPw�FN�WÈSJBT�
NFTBT� SFEPOEBT�� /VNB� BMUVSB� FN�
RVF�B�&RVJQB�EB�"NBEPSB�DFMFCSB����
BOPT� EF� BDUJWJEBEF� FTUJWFSBN� FN�
EJTDVTTÍP�UFNBT�DPNP�B�QSFWFOÎÍP�
P�VTP�P�NBV�VTP�F�P�BCVTP�EB�*OUFS-
OFU� GBNÓMJB� F� EFQFOEÐODJBT� QBUPMP-
HJB� EVBM� EPFOÎB�NFOUBM� QSPCMFNBT�
MJHBEPT�BP�ÈMDPPM�PV�33.%�OP�DPODF-
MIP�EB�"NBEPSB��
"�JOJDJBUJWB�PSHBOJ[BEB�QFMB�"ENJOJT-
USBÎÍP�3FHJPOBM�EF�4BÞEF�EF�-JTCPB�
F�7BMF�EP�5FKP�F�QFMB�&RVJQB�EF�5SBUB-
NFOUP�EB�"NBEPSB�EP�$3*�EF�-JTCPB�
0DJEFOUBM� WJTPV�QSPNPWFS� B�QBSUJMIB�
EF�JOGPSNBÎÍP�F�FYQFSJÐODJBT�OP�USB-
CBMIP�EF�QSFWFOÎÍP�USBUBNFOUP�SFJO-
TFSÎÍP�F�SFEVÎÍP�EF�SJTDPT�F�NJOJNJ-
[BÎÍP�EF�EBOPT�OB�ÈSFB�EBT�EFQFO-
EÐODJBT�

João Ribeiro,  

Director CRI Lisboa Ocidental

3RUTXr�´5HÁH[XVµ"
João Ribeiro (JR) - Esta organização 

coube à Equipa de Tratamento da Amado-
ra, obedecendo ao critério de rotatividade 
que elegemos ano após ano no seio do 
CRI Lisboa Ocidental. Foi esta equipa que 

propôs o tema, que terá a ver com o facto 
de, nesta transição em que estamos a 
aprender a integrar-nos na ARS e a mudar 
alguns dos nossos referenciais, adaptan-
do-nos a um contexto diferente, ser impor-
WDQWH�UHÁHFWLU�H�ID]HU�XP�EDODQoR��1mR�Vy�
olhar para o passado mas, igualmente, 
olhando o presente, tentar diagnosticar o 
que será necessário manter ou aprofundar 
no futuro.

$ÀUPRX�� QHVWH� HQFRQWUR� TXH�� IDFH�
DRV� FRUWHV�RUoDPHQWDLV�TXH�R�SDtV�
WHP�YLYLGR��TXH�WrP�DIHFWDGR��HQWUH�
RXWUDV��D�iUHD�GD�VD~GH��VH� WLYHVVH�
TXH� DFDEDU� FRP� DOJXPD� XQLGDGH�
QHVWD�iUHD�GH�LQWHUYHQomR��D�HTXLSD�
GD�$PDGRUD�VHULD�D�~OWLPD«�3RU�TXH�
PRWLYRV�R�VXVWHQWD"
JR - Considero que, em termos de po-

líticas e serviços públicos de saúde, quem 
decide tem que estar, em primeiro lugar, 
atento aos mais desprotegidos. E esta uni-
dade vai precisamente ao encontro desses 
públicos, dos mais carenciados e daqueles 
TXH�PDLV�GLÀFLOPHQWH�WHULDP�DFHVVR�D�FXL-
dados de saúde se não existisse este tipo 
de estrutura. Se um dia tiverem que se de-
ÀQLU�SULRULGDGHV�QHVWH�SDtV��Ki�TXH�SHQVDU�
antes de mais em salvar e manter tudo o 
que tenha a ver com as populações que 
têm mais carências, muitas vezes as me-
nos próximas e com menos acesso aos 
serviços. Temos pois que trabalhar nesse 
sentido do outreach, da proximidade e da 
facilitação do acesso. E se há algo que 
ninguém vai fazer pelo serviço público é 
nestas áreas…

(PERUD�QmR�WHQKD�HVWDGR�SUHVHQWH�
DR�ORQJR�GDV�GXDV�GpFDGDV�GH�H[LV-
WrQFLD� GHVWH� VHUYLoR�� TXH� EDODQoR�
ID]�GHVWHV����DQRV�GH�DFWLYLGDGH"
JR - Eu cheguei em 1999 ao IDT e sin-

to, acima de tudo, que há um reconheci-
PHQWR�GH�WXGR�R�TXH�IRL�IHLWR��1mR�VHUi�SRU�
acaso que continua a ser defendido pelos 
responsáveis na ARS que as nossas estru-
turas devem ser mantidas e acarinhadas. 

1R�IXQGR��HQWHQGR�LVWR�FRPR�XP�UHFRQKH-
cimento do valor de tudo o que foi alcança-
do.

&RPR�VH�HQFRQWUD�GRWDGR�R�FRQFH-
OKR�GD�$PDGRUD�HP�WHUPRV�GH�HTXL-
SDV� GH� LQWHUYHQomR� HP� GHSHQGrQ-
FLDV"
JR - A Amadora é um concelho muito 

rico ao nível das estruturas de que dispõe. 
Existem muitas organizações com compe-
tência para intervirem…

7DPEpP�p�XP�WHUULWyULR�FRP�PXLWDV�
SUREOHPiWLFDV«
JR - Precisamente. Historicamente, foi 

sempre um concelho considerado com vá-
rios tipos de problemas mas implantaram-
se aqui muitas organizações e é fácil tra-
balhar em comunidade e com os recursos 
existentes. A própria Câmara Municipal da 
Amadora, como foi possível constatar nes-
te encontro, também está muito próxima 
GH� QyV�� EHQHÀFLDPRV� GH� XPD� H[FHOHQWH�
colaboração, bem como da parte de inú-
meras IPSS, que aqui desempenham um 
excelente trabalho. É daqueles territórios 
TXH�� WHQGR� PDLV� GLÀFXOGDGHV�� WDPEpP�
existe mais suporte para dar resposta a 
esses problemas.

4XH� LPSRUWkQFLD�DVVXPH�D�iUHD�GD�
UHGXomR� GH� ULVFRV� QXP� WHUULWyULR�
FRPR�R�GD�$PDGRUD"
JR - Contrariamente ao que se pensa, 

penso que também era necessário no eixo 
Oeiras Cascais desenvolver um trabalho 
neste campo. São vistos como concelhos 
mais elitistas mas a nossa coordenadora 
da Equipa Oeiras Cascais tem pedido in-
sistentemente para que se replique uma 
unidade deste tipo nesse território, o que 
considero que deveria ser feito em vários 
pontos do país. Aqui, na Amadora e Sintra, 
no local onde a nossa equipa está coloca-
da, permite-lhe contactar com muita gente 
dos dois concelhos, gente de Queluz, do 
0RQWH� $EUDmR�� ]RQDV� LGHQWLÀFDGDV� FRPR�
carenciadas de intervenção de proximida-
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de. Felizmente, tivemos a sorte de a Câ-
mara Municipal nos ter cedido aquele es-
paço para paragem da nossa unidade e aí 
foi possível abranger uma grande popula-
ção. Ficámos junto ao Bairro de Santa Fi-
lomena, existem outros bairros… seria im-
portante junto ao Bairro 6 de Maio…

0DV�DVVHJXUDP�XPD�FREHUWXUD�LQWH-
JUDO�GR�WHUULWyULR"
JR – Sim e todos os utentes são bem-

vindos à unidade móvel. Claro que vêm 
mais aqueles que estão mais próximos…

4XH�LPSRUWkQFLD�DVVXPH�R�HQYROYL-
PHQWR�GR�SRGHU�ORFDO�QHVWH�WLSR�GH�
HVWUDWpJLDV�H�LQWHUYHQo}HV"
-5� ²� 1mR� FRQVLJR� LPDJLQDU� HVWH� WLSR�

de trabalho sem o envol± os representan-
tes máximos do povo, são eleitos e têm se-
guramente uma palavra a dizer.

4XDQWDV� HQWLGDGHV� HVWmR� UHSUHVHQ-
WDGDV�QHVWH�&5,"
JR – São imensas… Este CRI tem 

quatro concelhos, Amadora, Sintra, Oeiras 
e Cascais, onde trabalhamos com todas 

as áreas da sociedade civil, escolas, IPSS, 
centros de saúde, autarquias, entidades 
patronais para colocação dos nossos uten-
tes ao abrigo do programa Vida Empre-
go…

&RPR�WHP�VLGR�D�PLVVmR�GH�UHLQVH-
ULU�XWHQWHV�QXPD�pSRFD�FRPR�D�TXH�
YLYHPRV"
JR – Está mais difícil… Parece haver 

PDLRU�GLÀFXOGDGH�GH�UHVSRVWD�GD�6HJXUDQ-
ça Social, a economia também não está 
EHP��SRUWDQWR�DV�SHVVRDV� WrP�PDLRU�GLÀ-
culdade em encontrar emprego…

7UDWD�VH�GH�XP�IDFWRU�GH�ULVFR�SDUD�
UHFDtGDV"
JR – Sim. Talvez mais até na área do 

álcool do que nas ilícitas.

$V� QRYDV� GURJDV� WrP� FRQVWLWXtGR�
XP�SUREOHPD�QHVWH�WHUULWyULR"
JR – As novas drogas não apareceram 

muito nestes concelhos. Apareceram mais 
em Lisboa… Pelo que me vou aperceben-
do, voltaram a aparecer pessoas mais jo-
vens a consumir heroína e cocaína.

+i�FHUFD�GH�VHWH�PHVHV��IDOiYDPRV�
VREUH�D� LQWHJUDomR�GR�&5,�QD�$56��
1D�~OWLPD�HQWUHYLVWD�GHQRWDYD�RSWL-
PLVPR�IDFH�j�SRWHQFLDO�RSWLPL]DomR�
GH�UHFXUVRV«�&RQÀUPRX�R"
JR – Ainda é muito cedo para avaliar. 

Temos sido bem tratados pela ARS mas 
ainda nos encontramos numa fase de 
adaptação que é mútua. Também houve 
uma reorganização dos cuidados de saú-
de primários e, como tudo isto aconteceu 
ao mesmo tempo, agora é que se vai fa-
zendo esse trabalho, aos poucos. Mas 
continuo optimista.

1R�kPELWR�GR�YRVVR�S~EOLFR�LQWHUQR��
FRPR�DYDOLD�R�FOLPD�HQWUH�RV�SURÀV-
VLRQDLV� GR� &5,�� TXH� UHFHQWHPHQWH�
YLYHUDP�XPD�PXGDQoD�UHVXOWDQWH�GD�
H[WLQomR�GR�,'7"
JR - Sinto algumas pessoas com uma 

certa inquietação, ao que não será alheio o 
ambiente do país. Fala-se de rescisões na 
IXQomR�S~EOLFD�H�DV�SHVVRDV�ÀFDP�VHPSUH�
com algum receio mas não sinto que tenham 
VLGR�DIHFWDGDV�QD�VXD�PRWLYDomR�H�SURÀVVLR-
nalismo. Mas não me parece que a inquieta-
ção seja tão consequente do facto de termos 
saído do IDT como da situação conjuntural 
GR� SUySULR� SDtV�� 0DV� UHDÀUPR� TXH� WHQKR�
uma equipa fantástica, a qual avaliaria com 
um cinco numa escala de zero a cinco.

A Amadora é um 
concelho muito rico ao 
nível das estruturas de 
que dispõe. Existem 
muitas organizações 

com competência para 
intervirem…
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Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Aveiro

Um modelo multidisciplinar 
focado no humanismo  

e na reabilitação
Quando um indivíduo é abordado por 
uma determinada entidade policial e 
detém na sua posse substância estu-
pefaciente, constante das tabelas I a 
IV anexas ao Decreto Lei n.º 15/93 de 
22 Janeiro, que não ultrapassa os li-
NJUFT�EFmOJEPT�OP�NBQB�BOFYP�Ëø1PS-
taria n.º 94/96 de 26 Março, iniciam-
se os procedimentos que darão ori-
gem a um processo de contra orde-
OBÎÍP��"T�"VUPSJEBEFT�1PMJDJBJT� UÐN�
OFTUB� PDBTJÍP� B� DPNQFUÐODJB� EF�
JEFOUJmDBS�P�DPOTVNJEPS�BQSFFOEFS�F�
pesar as plantas, substâncias ou pre-
parados encontrados na posse do 
DPOTVNJEPS� QSPDFEFS� Ë� FMBCPSBÎÍP�
EF�VN�BVUP�EF�PDPSSÐODJB�SFNFUFS�P�
NFTNP�Ë�$PNJTTÍP�QBSB�B�%JTTVBTÍP�
EB�5PYJDPEFQFOEÐODJB�UFSSJUPSJBMNFO-
te competente e promover, sempre, 
uma política de prevenção e proximi-
EBEF�� 0T� USÉNJUFT� MFHBJT� UÐN� JOÓDJP�
BQØT� B� SFDFQÎÍP� OBT� $PNJTTÜFT�
para a Dissuasão da Toxicodepen-
EÐODJB�EP�BVUP�EF�PDPSSÐODJB�OPUÓDJB�
elaborado por parte das autoridades 
policiais ou certidão dos Serviços do 
.JOJTUÏSJP�1ÞCMJDP�F�5SJCVOBJT��"�QBSUJS�
deste momento o indivíduo passará a 
ser denominado de “indiciado”. 
"Tø$PNJTTÜFT� QBSB� B� %JTTVBTÍP� EB�
5PYJDPEFQFOEÐODJBø TÍP� B� FOUJEBEF�
responsável pelo processamento das 
DPOUSB�PSEFOBÎÜFT� F� B� QFMB� BQMJDB-
ÎÍP�EBT�SFTQFDUJWBT�TBOÎÜFT�

Após os competentes procedimentos 
contra-ordenacionais, ao chegar à CDT, o 
Indiciado é ouvido pelos membros (presi-
dente e vogais) e técnicos (equipa multi-
disciplinar) de forma a realizarem um diag-
nóstico da sua situação. Cabe aos técni-
cos superiores elaborarem um relatório 
onde constam os elementos fundamentais 
que abordam o enquadramento dos res-
pectivos consumos, enquadramento fami-
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OLDU�� VRFLDO� H� SURÀVVLRQDO�� UHFROKLGRV� SRU�
ocasião da entrevista preliminar, e parecer 
técnico. Aos membros da CDT cabe ouvir 
o indiciado em contexto de audição e reu-
nir os elementos necessários para formu-
lar um juízo sobre a sua caracterização, 
sendo que o parecer do Técnico Superior 
será um elemento de ponderação na deci-
são a tomar. Caracterizados os Indiciados 
como consumidores toxicodependentes ou 
consumidores não toxicodependentes, é 
GHÀQLGR� R� SURFHGLPHQWR� D� SURVVHJXLU� H�
pronunciada a decisão.

Os elementos da equipa técnica (Direi-
to, Psicologia, Sociologia, Serviço Social) 
acompanham sempre o decorrer do pro-
cesso e trabalham com os indiciados para 
o sucesso e cumprimento do tratamento e/
ou intervenção social e laboral (Diligências 
de Motivação). No caso de Indiciados não 
toxicodependentes, é efectuado um diag-
nóstico de cada situação, salvaguardando 
os encaminhamentos para entidades de 
prevenção primária e/ou intervenção so-
cial e laboral. Trabalhar a Dissuasão é ta-
refa da equipa técnica tanto nos casos de 
consumidores não toxicodependentes 
como toxicodependentes.

Dependências foi até ao distrito de 
Aveiro e entrevistou a Presidente da CDT 
ORFDO��+HOHQD�6RÀD�$OPHLGD�&DWDULQR��SDUD�
perceber como funciona uma das estrutu-
ras que fazem do modelo português, as-
sente na descriminalização e no humanis-
mo, um caso de sucesso a nível mundial.

Sob que tutela funcionam actual-

mente as Comissões para a Dissua-

são da Toxicodependência?

6RÀD�$OPHLGD�²�$V�&RPLVV}HV�SDUD�D�
Dissuasão da Toxicodependência estão 
GHSHQGHQWHV�GR�6,&$'�²�6HUYLoR�GH�,QWHU-
venção nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências, que é uma Direção Geral 
do Ministério da Saúde. Dentro da estrutu-
ra interna do SICAD existe uma sub-estru-
tura, a EMPECO, a Equipa Multidisciplinar 
de Planeamento Estratégico e Coordena-
ção Operacional, de que as CDT estão 
mais diretamente dependentes e que nos 
presta um apoio de proximidade, fornece 
RULHQWDo}HV� WpFQLFR�MXUtGLFDV� H� SDUHFHUHV�
de diversa ordem, além de estabelecer a 
ponte com a Direcção-Geral do SICAD.

Como é constituída a equipa da CDT 

de Aveiro?

6RÀD�$OPHLGD���$V�&'7�WrP�XPD�HV-
trutura hierarquizada, prevendo três 

membros (um presidente e dois vogais), 
uma equipa técnica e uma equipa admi-
nistrativa. O número dos colaboradores 
destas equipas é variável ao longo do 
território nacional. Aqui em Aveiro, tínha-
mos inicialmente previsto duas colabora-
doras na equipa técnica: uma técnica su-
perior de psicologia e uma técnica supe-
rior de sociologia, mas, por vários moti-
vos, actualmente existe apenas uma 
técnica da área da sociologia. Em suma, 
atualmente temos um jurista, que é 
membro vogal, o Dr. António Cavacas; 
uma socióloga, a Dra. Gabriela Cierco, 
também membro vogal; a técnica supe-
rior de sociologia, Dra. Paula Paiva; e a 
assistente técnica D. Elsa Fontoura. E 
eu, técnica superior de serviço social, 
como presidente da CDT de Aveiro.

Que vantagens têm vindo a resultar 

da implementação de uma equipa 

como esta no território de Aveiro?

6RÀD�$OPHLGD���0XLWDV��QD�PLQKD�RSL-
nião! Começámos logo por mudar o pa-
radigma de intervenção nesta problemá-
tica. Temos que trabalhar mentalidades e 
culturas, o que resulta num processo 
moroso. O facto de Portugal ter sido pio-
neiro neste modelo de descriminaliza-
ção, no sentido de centrar a sua aborda-
gem no indivíduo, enquanto consumidor 
e não criminoso, enquanto pessoa que 
eventualmente necessitará de determi-
nados cuidados de saúde, sociais ou ou-
tros torna a abordagem muito mais hu-
manista. No fundo, trata-se de um pro-
cesso que temos vindo a construir… Te-
mos constatado que muitos técnicos que 
trabalham nesta área, não conhecem 
DLQGD�D�/HL�QHP�DV�&RPLVV}HV��(�HVWH�p�
um trabalho que temos vindo a divulgar. 
Sabemos que existe muita visibilidade 
internacional mas também notamos que 
a mesma contrasta com a falta de visibi-
lidade nacional.

,VVR�GLÀFXOWD�R�YRVVR�WUDEDOKR"
6RÀD�$OPHLGD���1mR�GLÀFXOWD«�$OLiV��p�

também aí que temos que focar a nossa 
intervenção: não só com o utente, no sen-
tido de lhe explicar individualmente esta al-
teração da Lei (porque também existe ain-
da muita confusão entre despenalização e 
descriminalização), mas também é funda-
mental dar a conhecer às famílias que os 
acompanham à CDT, e ainda, aos parcei-
ros públicos e privados com quem articula-
mos.

Em termos procedimentais, como 

se desenrola todo o processo des-

GH�TXH�XP�XWHQWH�p�QRWLÀFDGR�DWp�j�
GHOLEHUDomR�ÀQDO�GD�&'7"
6RÀD�$OPHLGD���([LVWHP�GXDV�YLDV�SDUD�

que os utentes sejam registados como indi-
ciados: uma pelas forças policiais e outra pe-
las forças judiciais. Mas acrescentaria um 
terceiro tipo de utente: os pedidos informais 
de ajuda, seja por familiares, seja por telefo-
ne, seja porque se apresentam aqui a pedir 
algum tipo de ajuda informal. Isto também 
acontece, ainda que mais esporadicamente, 
e, enquanto técnicos que intervêm na área 
social, estamos aqui para ajudar. Essencial-
PHQWH��RV�LQGLFLDGRV�VmR�QRWLÀFDGRV�SHOD�IRU-
ça policial quando são abordados na posse 
de substâncias estupefacientes previstas na 
Lei, quando são abordados a consumir em 
locais públicos, ou ainda a comprar para 
consumo próprio. São estes os três ilícitos 
contra-ordenacionais no âmbito da Lei que 
nos regulamenta. No momento da aborda-
JHP� SROLFLDO� VmR�� GH� LPHGLDWR�� QRWLÀFDGRV��
sendo que os indiciados têm 72 horas para 
se apresentarem na CDT territorialmente 
competente. Depois disso, a Lei prevê vá-
ULDV�IRUPDV�GH�QRWLÀFDomR�FDVR�R�LQGLYtGXR�
QmR�FRPSDUHoD��GHVGH�D�QRWLÀFDomR�SRVWDO�
DWp�HP�~OWLPD�LQVWkQFLD��j�QRWLÀFDomR�SROL-
cial, em que pedimos colaboração às for-
ças policiais da área de residência do indi-
FLDGR�SDUD�TXH�RV�QRWLÀTXHP�SDUD�VHUHP�
ouvidos em contexto de audição presen-
cial. Já aqui, depois de um breve acolhi-
mento, feito pela assistente técnica, em 
TXH�VH�SURFHGH�DR�SUHHQFKLPHQWR�GD�ÀFKD�
de entrada, os utentes são ouvidos em 
contexto de audição por uma equipa multi-
disciplinar, que terá que ter quórum (pre-
sença de pelo menos dois membros). Aqui 
em Aveiro, a apresentação é realizada pe-
los membros e, dependendo da disponibili-
dade de agenda da CDT, tanto poderão 
estar os membros a acompanhar a técnica 
superior na avaliação psicossocial do indi-
víduo e no levantamento do historial dos 
consumos, como poderá esse momento 
ser realizado apenas pela técnica superior, 
que nos dará o parecer técnico e nos auxilia-
rá a decidir da forma mais ajustada à situa-
omR�GR�LQGLFLDGR��([LVWHP�TXHVW}HV�SUpYLDV�
que passam por saber se o indiciado é pri-
mário ou reincidente e de que tipo de consu-
midor se trata. Daí resulta não só a delibera-
ção mas também a nossa intervenção, atra-
vés de técnicas motivacionais, de encami-
nhamento e tudo o que seja necessário 
diligenciar junto dos parceiros.
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Quer dizer que a abordagem, no 

seio da própria CDT acaba por ad-

quirir contornos por si já terapêuti-

cos…

6RÀD�$OPHLGD���6LP«�$�QRVVD�DERUGD-
gem centra-se na promoção da mudança 
de comportamento dos indiciados face ao 
uso e abuso de substâncias psicoativas. 
Embora não tenhamos psicóloga desde 
2006, a nossa equipa multidisciplinar pro-
cura garantir a qualidade necessária das 
LQWHUYHQo}HV�DRV�XWHQWHV�

Entre que moldes podem variar as 

deliberações produzidas?

6RÀD�$OPHLGD���2�JURVVR�GDV�GHOLEHUD-
o}HV� FRUUHVSRQGH� D� VXVSHQV}HV� SURYLVy-
rias do processo. Isto porque grande parte 
dos nossos dos nossos processos diz res-
SHLWR�D�LQGLYtGXRV�FODVVLÀFDGRV�FRPR�FRQ-
sumidores não toxicodependentes primá-
rios. No caso de consumidores toxicode-
pendentes, a grande maioria dos proces-
sos também têm uma decisão de 
suspensão provisória do processos ou por 
já estarem em tratamento ou porque con-
seguimos motivá-los a aderirem a um pro-
cesso dessa natureza. Também aplicamos 
GHFLV}HV�ÀQDLV�FRQGHQDWyULDV��HP�WXGR�VH-
melhantes, independentemente do tipo de 
consumidor de que se trata (à excepção 
das coimas, pois nunca se aplicam a toxi-
codependentes): proibição de exercer de-
WHUPLQDGD� SURÀVVmR�� SURLELomR� GH� VDLU� GR�
país sem autorização; proibição de acom-
panhar, alojar ou receber certas pessoas; 
cassação de licença de uso e porte de 

arma; proibição de frequentar determina-
dos locais; proibição de gerir determinados 
VXEVtGLRV��DGPRHVWDo}HV�� WUDEDOKR�JUDWXL-
to a favor da comunidade (só com a con-
cordância voluntária do indiciado) e apre-
VHQWDo}HV� SHULyGLFDV� HP� ORFDO� D� GHWHUPL-
nar pela Comissão. Sendo certo que, des-
WDV� VDQo}HV�� QHP� WRGDV� FRQVLGHUDPRV�
H[HTXtYHLV�� 'LÀFLOPHQWH� DSOLFDUHPRV� XPD�
sanção de proibição de frequentar um de-
terminado local se depois não temos re-
cursos humanos, técnicos ou logísticos 
para fazermos cumprir essa sanção. Por 
outro lado, o espírito das CDT consiste em 
DSOLFDU� VDQo}HV� FRQVWUXWLYDV� H�� FRPR� WDO��
não faria sentido aplicarmos uma sanção 
de proibição de exercer determinada pro-
ÀVVmR�TXDQGR� VDEHPRV�TXH�R� WUDEDOKR�p�
“terapêutico”, assim como também não va-
mos aplicar uma coima a um indivíduo que 
não possui rendimentos. Temos que ade-
quar o que existe na lei à situação concre-
ta de cada indivíduo, fazendo imperar o 
bom senso.

 … O que acabará por si só por re-

sultar como mecanismo dissua-

sor…

6RÀD�$OPHLGD���&ODUDPHQWH«�2�IDFWR�
de se tornarem indiciados constitui, por si 
só, um efeito dissuasor, começando pela 
DERUGDJHP� SROLFLDO�� SHODV� QRWLÀFDo}HV��
pelo facto de os pais virem muitas vezes a 
saber do processo contraordenacional, 
pelo facto de que podem ser sancionados 
e de terem que vir responder formalmen-
te… Há, efectivamente, uma responsabili-
zação que os ajuda a amadurecer e a to-
marem consciência das consequências 
que podem originar os seus actos. 

É sabido que os padrões de consu-

PR�LQGLFDP�SHUÀV�FDGD�YH]�PDLV�MR-

vens… Com que frequência têm sur-

gido indiciados menores na CDT?

6RÀD�$OPHLGD� �� &RQVWDWDPRV� TXH� RV�
SDGU}HV�GH�FRQVXPRV� WrP�YLQGR�D�VRIUHU�
DOWHUDo}HV�� QRPHDGDPHQWH� QD� SUHFRFLGD-
GH� GDV� SULPHLUDV� H[SHULrQFLDV� H� YHULÀFD-
mos que, na CDT, surgem cada vez mais 
processos de menores de 16 anos. A lei só 
se aplica efetivamente a indivíduos com 
idade igual ou superior a 16 anos, mas, a 
verdade é que nos últimos anos, temos 
YLQGR�D�YHULÀFDU�TXH�DV�IRUoDV�SROLFLDLV�ID-
zem uma maior intervenção a jovens e 
adolescentes com idades cada vez mais 
precoces. Se falarmos em substâncias, o 
haxixe continua a ser a substância motiva-

dora do maior número de processos em 
contextos recreativos, nomeadamente fes-
WDV� H� VDtGDV� GH� ÀP�GH�VHPDQD�� HP� TXH��
por vezes, também surge associada a co-
caína. Constatamos que também existem 
consumos de substâncias como MDMA e 
ácidos, mais afectas ao período de verão e 
em contextos igualmente festivos.

(�QR�TXH�FRQFHUQH�jV�VPDUW�GUXJV«�
Apesar da alteração legislativa, não 

VHUi�SURSULDPHQWH�IiFLO�LGHQWLÀFDU�D�
posse de substâncias psicoactivas, 

particularmente quando as mesmas 

são “mascaradas”…

6RÀD�$OPHLGD� �� (IHFWLYDPHQWH�� D� /HL�
das Novas Substâncias Psicoactivas foi 
publicada a 18 de Abril mas parece-me 
que ainda existe alguma falta de orienta-
ção. Nessa lei, está prevista a publicação 
de uma portaria relativamente às referidas 
substâncias, que ainda não foi publicada. 
Apenas é considerada contra-ordenação a 
posse de substâncias que estão incluídas 
entre as listas I a IV anexas ao Decreto Lei 
n.º 15/93 de 22 Janeiro, ora as chamadas 
smart drugs ainda não foram incluídas 
nessas listas. Portanto, o seu âmbito ainda 
não compete às CDT. Parece-me que a 
PDLRU�GLÀFXOGDGH�UHVLGH�DLQGD�QD�VXD�FODV-
VLÀFDomR��'H�TXDOTXHU� IRUPD��D� OHL� WHYH�R�
condão de eliminar a falsa sensação de 
segurança que sentiam, sobretudo alguns 
jovens, ao adquirir este tipo de substân-
cias em lojas abertas ao público.

Imaginemos que alguém se sente 

no direito de consumir uma deter-

minada substância presente na lis-

WD�GDV� LOtFLWDV��p�HQFDPLQKDGR�SDUD�
D�&'7�PDV�DÀUPD�R�LQWXLWR�GH�FRQ-

tinuar a consumir, até porque não 

está a cometer qualquer crime…

6RÀD�$OPHLGD� ��&ULPH�QmR�HVWi�D�FR-
meter mas está a cometer um ilícito con-
traordenacional… Portanto, começamos 
ORJR� SRU� FODULÀFDU� D� GHVFULPLQDOL]DomR� GR�
consumo de estupefacientes. Em boa ver-
GDGH�� XPD� SHUFHQWDJHP� VLJQLÀFDWLYD� GRV�
indiciados mais jovens, chegam-nos revol-
tados e contrariados derivado essencial-
mente do desconhecimento da Lei. Cum-
pre-nos transmitir alguma sensação de 
FRQÀDQoD�SDUD�TXH�VH�VLQWDP�FRP�UHODWLYR�
à vontade… Aliás, de outra forma, não 
conseguiríamos trabalhar. Temos que os 
fazer perceber que o foco da situação está 
neles. Cometeram um ilícito e estão a ser 
responsabilizados por isso. Pela minha ex-
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periência, concluo que, por muito resisten-
tes que por vezes se revelem inicialmente, 
QR� ÀQDO� GD� DXGLomR� DFDEDP� SRU� SDUWLOKDU�
LQIRUPDo}HV�TXH�QHP�SHUJXQWiPRV�

Calculo que a intervenção sistémi-

ca adquira especial relevância neste 

tipo de situações…

6RÀD�$OPHLGD���6HP�G~YLGD��SRU�HVVH�
motivo as CDT funcionam como uma pla-
taforma de articulação entre os vários 
parceiros com responsabilidades diretas 
e indiretas na aplicação da Lei. Mas, 
muitas vezes, a intervenção sistémica 
começa pelas famílias que ao tomarem 

conhecimento da ocorrência policial e do 
respetivo processo contraordenacional 
�DWUDYpV� GDV� QRWLÀFDo}HV� SUHYLVWDV� QD�
Lei), fazem questão de acompanhar os 
VHXV�ÀOKRV�j�&'7��1HVWH�FDVR��H�KDYHQ-
do manifestação de interesse, procura-
mos promover um trabalho de acolhi-
mento, de contenção e disponibilização 
de informação às famílias, nomeada-
PHQWH� VREUH� TXHVW}HV� MXUtGLFDV� H� TXHV-
W}HV�UHODFLRQDGDV�FRP�FRQVHTXrQFLDV�It-
sicas e psicológicas resultantes do uso e 
abuso de substâncias psicoativas. Mui-
tas vezes, criam-se tabus à volta desta 
problemática e tanto os indiciados como 

os restantes elementos da família têm di-
ÀFXOGDGH� HP� FRPXQLFDU� DFHUFD� GHVWH�
tipo de ocorrências. Noutros casos, ain-
da que mais pontualmente, além dos 
SDLV�QmR�TXHUHUHP�TXH�RV�VHXV�ÀOKRV�YH-
nham cá responder perante o processo 
de que são alvo, entendem que os mes-
mos não têm qualquer problema de com-
portamento de uso e abuso de substân-
cias. Nesses casos, o trabalho já tem 
que ser feito um pouco ao contrário e ca-
be-nos alertar, embora sem dramatis-
mos, para a existência de um problema 
que tem que ser “tratado” e não silencia-
do.

Comemoração do Dia Internacional  
de Luta Contra a Droga

No passado dia 26 de junho esta Co-
missão para a Dissuasão da Toxicodepen-
dência do Distrito de Aveiro em associação 
com a Equipa de Intervenção Direta e 
Equipa de Rua da IPSS “Florinhas do Vou-
ga” encetaram uma ação conjunta de co-
memoração do “Dia Internacional de Luta 
Contra a Droga”.

A iniciativa decorreu na Praça Joaquim 
de Melo Freitas, no centro da cidade de 
Aveiro, no período da manhã, tendo conta-

do com a participação de dezenas de 
crianças que frequentam as valências de 
ATL das “Florinhas do Vouga”.                                

Na praça, as crianças e os transeuntes 
mais curiosos desenharam e escreveram 
mensagens de sensibilização e promoção 
de estilos de vida saudáveis, livres de dro-
ga.

$�ODUJDGD�GH�FHUFD�GH�����EDO}HV�FRP�
mensagens alusivas à problemática das 
Drogas e Toxicodependências foi o ponto 

alto desta iniciativa, com a alegria e deter-
minação das crianças,  claramente inte-
gradas nesta iniciativa.

Inclusivamente, em tom descontraído, 
como se pretendia, Afonso Neves, de 9 
anos, uma das crianças participantes, inte-
grada no espírito da ação de sensibiliza-
ção, e em resposta ao cumprimento infor-
mal de um idoso que por lá passava, res-
pondeu-lhe: “Bom dia, Senhor!... e faça o 
favor de ser feliz!” 
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“Saúde, Neurociências 
e Adições”

A Associação Portuguesa para o Estu-

do das Drogas e das Dependências (APE-

DD) em colaboração com o Departamento 

de Educação da Universidade de Aveiro, 

vai realizar o seu Congresso Nacional de 

Adictologia, nos dias 21 e 22 de Novembro 

de 2013, no Auditório da Universidade de 

Aveiro. Tem como tema geral “Saúde, 

Neurociências e Adições”.

Não é fácil abordar o problema das 

drogas, das dependências e dos com-

portamentos aditivos. Está envolvido por 

muitos mitos, alguns interesses e é um 

problema difícil de resolver. Ainda por 

cima em muitos casos de consumo de 

substâncias psicoativas estas doenças 

estão associadas a outras patologias 

como a SIDA, as Hepatites, doenças 

respiratórias, disfunções cardio vascula-

res, comorbilidades psiquiátricas e inca-

pacidades provocadas por acidentes ou 

violência, e que não só provocam uma 

deterioração das condições físicas e 

mentais do indivíduo, como também fe-

nómenos de marginalidade e descrimi-

QDomR�VRFLDO��GLÀFXOWDQGR�PXLWDV�YH]HV�R�
inicio ou a continuidade do tratamento e 

a reabilitação das pessoas com esta pro-

blemática.

Nos últimos anos alterou-se conside-

UDYHOPHQWH� R� SHUÀO� GRV� XWLOL]DGRUHV� GH�
substâncias psicoativas muito no sentido 

do policonsumo onde o álcool tem uma 

presença crescente, e no recurso às no-

vas substâncias psicoativas, particular-

mente os novos mercados de estimulan-

tes, em que a diversão assume estatuto 

cerimonial com implicações na perceção 

da vida social.

Pretendemos com este congresso 

trazer o que ao nível atual tem sido evi-

GHQFLDGR�QD�LQYHVWLJDomR�FRP�UHÁH[R�QD�
intervenção em matéria de dependên-

cias/adições e particularmente das neu-

rociências e o seu contributo para a 

compreensibilidade e tratamento das pa-

tologias aditivas, caminhando no sentido 

de ultrapassar a escassa ligação que 

H[LVWH� QD� DERUGDJHP� FOtQLFD�� HQWUH� DV�

Temas do Congresso
����$�DERUGDJHP�GDV�DGLo}HV�QRV�FXLGDGRV�GH�VD~GH�SULPiULRV��GHVDÀRV�H�PXGDQoDV
���$�FRPXQLGDGH�H�D�UHFXSHUDomR�GH�FRQVXPLGRUHV�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV
���$�GRU�H�R�GHVDVVRVVHJR�HP�DGLo}HV
���$�,QYHVWLJDomR�HP�$GLo}HV��,PSRUWkQFLD�GDV�1HXURFLrQFLDV
���$WXDLV�SDGU}HV�GH�FRQVXPR�FRP�RX�VHP�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV
���&RPSRUWDPHQWRV�DGLWLYRV�H�VD~GH�PHQWDO
���(VWUDWpJLDV�GH�3UHYHQomR�QRV�&RPSRUWDPHQWRV�$GLWLYRV�H�'HSHQGrQFLDV
���eWLFD��GLUHLWR��GLUHLWRV�KXPDQRV�H�FRQVXPR�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV
���,QWHUYHQomR�FRPXQLWiULD��D�LPSRUWkQFLD�GR�GLDJQyVWLFR��GR�SODQHDPHQWR�H�GD�DYDOLD-

ção para uma intervenção integrada

���1RYRV�3RVLFLRQDPHQWRV�QR�7UDWDPHQWR�GDV�$GLo}HV�&RPSOLFDo}HV�RUJkQLFDV�QDV�
adições 1

���&RPSOLFDo}HV�RUJkQLFDV�QDV�DGLo}HV��
���3ROtWLFDV�S~EOLFDV�HP�DGLo}HV
���6D~GH�H�VHJXUDQoD�QRV� ORFDLV�GH�GLYHUVmR�QRWXUQD�7UDWDPHQWRV� ,QWHJUDGRV�QDV�

Adições

Conferências:
���$�FDQQDELV�D�SODQWD�LQRFHQWH�"
���2�iOFRRO�H�RXWUDV�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV
���2�GLUHLWR�LQGLYLGXDO�H�R�EHP�HVWDU�GD�FRPXQLGDGH
���́3URPRWH�UHVHDUFK�LQ�DGGLWLRQV�DQG�KDUPRQL]H�WUHDWPHQWV�LQ�(XURSHµ

manifestações psicopatológicas e a base 

biológica que as suporta. Realce para as 

alterações cerebrais em especial as rela-

FLRQDGDV�FRP�R�FyUWH[�SUp�IURQWDO�SHUPL-
tindo saber da necessidade de pôr em 

marcha intervenções que regularizem os 

processos cognitivos de maneira a facili-

tar o melhor aproveitamento das inter-

venções terapêuticas.

A transição oportuna do conhecimento 

resultante da investigação para a realida-

de da prática clínica constitui uma das con-

dições necessárias na abordagem e inter-

venção que se querem baseadas na evi-

GrQFLD��e�SRLV�VDOXWDU�D�FRRSHUDomR�HQWUH�
R� LQYHVWLJDGRU� H� R� SURÀVVLRQDO� GH� FDPSR�
no desenvolvimento de um interesse e lin-

guagem comuns. Compreender a relação 

HQWUH�DV�EDVHV�ELROyJLFDV��R�FRQWH[WR�VRFLR�
cultural e o comportamento dos indivíduos 

de forma a obter benefícios para os doen-

ZZZ�DGLFWRORJLD�FRP���JHUDO#DGLFWRORJLD�FRP

João Curto Presidente da Direcção da 
Associação Portuguesa para o Estudo das 
Drogas e das Dependências
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5HJXODPHQWR�GH�&RPXQLFDo}HV�OLYUHV�H�3RVWHUV

���2V�WUDEDOKRV�GHYHUmR�VHU�RULJLQDLV�H�YHUVDU�WHPDV�OLJDGRV�jV�DGLo}HV�

����2�UHVXPR�GR�SRVWHU�GHYH�VHU�DSUHVHQWDGR�HP�IROKD�$��H�HQYLDGR�HP�VXSRUWH�LQIRU-
PiWLFR�SDUD�JHUDO#DGLFWRORJLD�FRP�DWp�DR�GLD����GH�2XWXEUR�GH������

����2V�SRVWHUV�VHOHFFLRQDGRV�SDUD�DSUHVHQWDomR�GHYHP�VHU�YLVtYHLV�D�����PHWURV�H�WHU�
FRPR�GLPHQV}HV�Pi[LPDV������P�GH�DOWXUD�H������P�GH�ODUJXUD��'HYHP�VHU�DÀ[D-

GRV�SHORV�VHXV�DXWRUHV�DWp�jV�������KRUDV�GR�GLD����GH�1RYHPEUR�H�ÀFDUmR�HP�H[-

posição durante os dois dias.

���2V�SRVWHUV�Vy�VHUmR�DFHLWHV�VH�XP�GRV�DXWRUHV�HVWLYHU�LQVFULWR�QR�FRQJUHVVR�

����2�-~UL��QRPHDGR�SHOD�FRPLVVmR�RUJDQL]DGRUD�� UHVHUYD�VH�R�GLUHLWR�GH�VHOHFomR�H�
avaliação.

����$RV�DXWRUHV�VHUi�HQWUHJXH�R�FHUWLÀFDGR�GH�DSUHVHQWDomR�GD�FRPXQLFDomR�OLYUH�H�SRV-
ters.

���2�M~UL�DYDOLDUi�TXDO�R�PHOKRU�SRVWHU�DSUHVHQWDGR�DR�TXDO�VHUi�DWULEXtGR�XP�SUpPLR�

���2�SUpPLR�Vy�VHUi�HQWUHJXH�PHGLDQWH�D�SUHVHQoD�GRV�DXWRUHV�

tes, mas tendo presente que a primeira 

preocupação é sem dúvida para com a 

HPDQFLSDomR� GDV� FULDQoDV� H� GRV� MRYHQV��
avaliando os fatores de risco e de prote-

ção, conduzindo a medidas de prevenção 

sobre o uso de substâncias psicoativas e 

outras formas geradoras de dependência 

FRPR�D�QHW��R�MRJR�SDWROyJLFR�RX�D�LPDJHP�
corporal.

2V�WHPDV�D�GHEDWHU�SURFXUDP�QmR�Vy�
ter estas ideias presentes como abran-

ger outras dimensões que compõem 

HVWD� FRPSOH[D� GRHQoD� GRV� FRPSRUWD-

mentos aditivos, esperando assim susci-

tar a participação e o debate dos diferen-

WHV�SURÀVVLRQDLV�H�GH�WRGRV�DTXHOHV�TXH�
se interessam pelos problemas relacio-

nados com as adições.

Congresso Nacional de Adictologia

“Saúde, Neurociências 
e Adições”

21 e 22 de Novembro de 2013
Auditório da Universidade de Aveiro

    INSCRIÇÃO:  Almoços de trabalho incluído 
Não sócios - 60 € 
Sócios – 40 € (Inclui quota de 2013)  
Estudante – 25 €                                  

Pagamento por transferência bancária para o NIB: 003502390001931183024,  
enviando comprovativo da respectiva transferência para  

geral@adictologia.com e indicando nome completo.
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SOS: doentes hepáticos 

descriminados

A Associação SOS Hepatites acusa Mi-
nistério da Saúde de descriminação 
face aos doentes com Hepatite. A acu-
sação, a formalizar no ministério públi-
co, é fundamentada em factos concre-
tos, nomeadamente o Hospital São 
João, no Porto, recusar um novo trata-
mento a doentes com hepatite, enquan-
to os mesmos fármacos são disponibili-
zados por outros hospitais.
De acordo com a presidente da SOS 
Hepatites, Emília Rodrigues, “existem 
doentes de alto risco do Hospital São 
João que não têm acesso a uma forma 
de tratamento para doenças hepáticas, 
WFSJmDBOEP�TF�VNB�iDMBSB�GBMUB�EF�JHVBM-
dade na distribuição dos fármacos”, 
em contraponto dos que são seguidos 
pelo Hospital Santo António”. Em entre-
vista a Dependências, Emília Rodrigues 
alerta para uma situação de tratamento 
desigual, determinada por critérios 
como a área de residência, localidade 
de nascimento ou austeridade, que po-
EFSÍP�TBMWBS�WJEBT�PV�KVTUJmDBS�ØCJUPTy

Que motivos estiveram na origem da 
apresentação de uma queixa por par-
te da Associação SOS Hepatites no 
Ministério Público contra o Ministério 
da Saúde?
Emília Rodrigues (ER) - A SOS Hepatites 

pretende apresentar uma queixa porque, 
neste momento, existe uma enorme falta de 
equidade e de igualdade no país relativa-
mente aos doentes com Hepatite C, nomea-
damente na terapia tripla. Temos hospitais, 
como o São João, que não dá medicação, 
enquanto o Santo António dá. O doente não 
pode depender da área de nascimento nem 
muito menos da área de residência para ter 
acesso à medicação. Daí a nossa intenção 
de apresentarmos uma queixa no Governo.

Como se aperceberam dessa realida-
de? Foram os próprios utentes que se 
queixaram?
ER – Os doentes começaram a queixar-

se… O medicamento teve aprovação em 
Agosto de 2011 e, neste momento, ainda não 
há medicação. São AUE (Autorizações de 
8WLOL]DomR�(VSHFLDO���R�TXH�QRV�GHL[D�DÁLWRV�

face à eminência de acabarem face ao seu 
suposto termo devido à nova restrição em 
curso… As pessoas não podem perder o 
acesso à medicação por não haver dinheiro. 
Falamos de pessoas infectadas há muitos 
anos, muitos deles pré-cirróticos, outros já 
cirróticos e que têm que usufruir do direito à 
medicação. Não queremos a terapia tripla 
para todos os doentes, até porque não é isso 
que indicam as guidelines. Mas é necessário 
acudir as pessoas senão elas irão morrer…

De que universo de pessoas em trata-
mento estamos a falar?
ER – Mais de mil… Só no Porto, no São 

João, são 600 e no Santo António 300. E es-
tamos a falar num problema de saúde públi-
ca, em cirroses que podem desenvolver can-
cro, em pessoas que vão morrer num futuro 
demasiado próximo por falta de medicação.

Recentemente, a propósito da publi-
cação de um relatório do OEDT, Wo-
fgang Gotz referia-se à Hepatite C 
como uma epidemia que se vai alas-
trando por toda a Europa…
ER – Tenho noção disso e nós, SOS, 

Aliança Mundial das Hepatites e Associação 
Europeia dos Doentes do Fígado estamos 
muito preocupados. Alguns são casos novos, 
nomeadamente os de toxicodependência e 
de co-infecção com VIH e outros são casos 
velhos, pessoas que foram descobertas re-
centemente mas que estão infectadas há 
muitos anos. A própria OMS já entendeu tra-
tar-se de uma epidemia silenciosa. É uma 
assassina silenciosa, que não dá sintomas e 
esta é a maior das preocupações. Quando o 
doente percebe que algo não está bem já se 

encontra numa fase muito avançada da 
doença. E isso preocupa-nos imenso.

A doença continua sub-diagnostica-
da?
ER – Sim, particularmente em Portu-

gal… Como sempre, infelizmente, estamos 
na cauda da Europa…

Que consequências poderão advir 
para a população infectada?
ER – A maioria vai morrer porque, quan-

do forem diagnosticados, estarão numa fase 
avançadíssima e, para muitos, não haverá 
salvação. Nós continuamos a alertar: comba-
tentes da guerra do ultra-mar e da Índia, mu-
OKHUHV�TXH�À]HUDP�DERUWRV��TXH�IRUDP�PmHV�
RX� TXH� À]HUDP� SHTXHQDV� FLUXUJLDV�� GHVGH�
pequenas suturas antes de 1992 devem pre-
venir hoje. Porque se tentarem remediar 
amanhã, provavelmente, não encontrarão re-
médio.

E estamos a falar de uma doença in-
fecciosa…
ER – É infecciosa através do sangue. 

Embora alertemos para o uso do preserva-
tivo, a Hepatite C não é transmissível se-
xualmente, excepto se houver sangue nos 
dois sexos em simultâneo durante o acto 
sexual. Mas estamos a falar de uma doen-
oD�FRQWDJLRVD��2V�KRPHQV��TXDQGR�WrP�À-
lhos do sexo masculino, partilham a lâmina 
de barbear, as próprias mulheres utilizam a 
lâmina do marido e esse pode ser um foco 
de infecção. O mesmo se aplica aos corta 
unhas ou ao alicate. Temos que pedir aos 
médicos de família para fazerem o rastreio. 
Nós vamos celebrar uma parceria que per-
mitirá às pessoas fazerem análises sem te-
rem credencial ou sem a necessidade de 
se deslocarem ao médico de família. Va-
mos ter o kit SOS Hepatites, o rastreio à B, 
à C e à ALT, o indicador que nos indica to-
das as alterações que poderão existir no fí-
gado. A pessoa dirige-se à Rede Lab e 
paga um montante que será posteriormen-
te dedutível no IRS. Todos os nossos asso-
ciados terão um desconto de 20 por cento 
em qualquer análise que realizem na Rede 
Lab, que contará com mais de 250 postos 
de colheita.
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Há duas dezenas de anos assistimos 
ao aparecimento das metanfetaminas no 
nosso mundo do consumo de substâncias 
psicoativas. Atrás delas, por vezes como 
adulterantes, surgiram outras moléculas, 
nomeadamente anfetaminas e alguns alu-
cinogénios “puros”.

Curiosamente, apesar do reconhecido 
potencial aditivo de algumas dessas subs-
tâncias, o seu consumo raramente se ma-
QLIHVWDYD� FRPR� SUREOHPiWLFR�� 9HULÀFDYD�
se, isso sim, que o seu uso se colava a 
grupos sociais e subculturas mais ou me-
QRV�EHP�GHÀQLGRV�H�TXH�JLUDYDP�HP�WRUQR�
da festa, da procura de novas estéticas, 
sensações e modelos de vida, por vezes 
mesmo em torno da procura da espirituali-
dade.

Os anos foram passando e as unida-
des de saúde em Portugal, que tinham a 
seu cargo os problemas inerentes ao uso 
de substâncias, nunca se debruçaram 
muito sobre este fenómeno. Pelo menos 
nunca sentiram a necessidade de o fazer 
para lá da satisfação da curiosidade, já 
que raramente o uso destas substâncias 
motivava a procura de tratamento por de-
pendência. No entanto, nas urgências dos 
hospitais iam surgindo alguns casos de 
complicações e intoxicações agudas.

Progressivamente os padrões de uso 
de substâncias psicoativas associados a 
ambientes recreativos, nomeadamente em 
festas e festivais de música eletrónica, 
PDVVLÀFDUDP�VH� H� WRUQDUDP�VH� FDGD� YH]�
mais abusivos e percetíveis.

$V� PRGLÀFDo}HV� TXH� VH� REVHUYDUDP�
suscitaram o interesse da comunidade 
FLHQWtÀFD�SDUD�R�IHQyPHQR��DVVLP�FRPR�R�
das equipas que trabalhavam na preven-
ção e na redução de riscos e minimização 
de danos. Estas começaram então a atuar 
junto dos consumidores, nos contextos de 
uso.

Paralelamente a oferta de substâncias 
foi-se alterando, surgindo recentemente 
novas moléculas no mercado, desta vez à 
venda em lojas legais. Algumas destas 
substâncias também já eram conhecidas 
havia muito tempo, desde os laboratórios 
farmacológicos às cerimónias xamânicas, 

mas outras eram realmente novas e, por 
serem novas, os seus efeitos eram desco-
nhecidos.

Ou por o seu consumo se ter dissemi-
nado, ou pela diferença de contexto ou 
mesmo devido às características próprias 
a estas substâncias, registou-se então um 
aumento claro do recurso aos serviços de 
urgência hospitalar na sequência de intoxi-
cações agudas, por vezes acompanhadas 
de quadros psicóticos com características 
particularmente preocupantes.

Ao mesmo tempo surgia, nas equipas 
de tratamento, um número crescente de 
pessoas com problemas associados ao 
uso destas substâncias, nomeadamente 
com queixas de dependência. Assim pode-
mos estar no dealbar de uma nova era no 
consumo e comercialização de substân-
cias psicoativas, apesar da proibição re-
cente da sua venda.

É que, ao prático desconhecimento 
destas substâncias e dos seus efeitos e à 
rapidez do aparecimento de novas molé-
culas, junta-se a mudança no seu modo de 
comercialização, fruto dos subterfúgios do 
mercado e das novas tecnologias de co-
municação que colocam grandes proble-
mas às autoridades que procuram o seu 
controlo.

Com o claro aumento da visibilidade 
deste fenómeno tanto para a sociedade 

em geral como para as equipas de trata-
mento, parece-nos estar na hora de contri-
buir para divulgar os seus contornos junto 
dos que trabalham nesta área da saúde, 
bem como junto de todos os que se pos-
sam interessar por esta matéria.

Acreditando que o conhecimento da 
população de consumidores é essencial 
para a abordagem preventiva e terapêuti-
ca, decidimos centrar neles a nossa aten-
ção. Assim sendo, desenhámos o Encon-
tro das Taipas de 2013 colocando o enfo-
que no indivíduo – nos novos consumido-
res – não descurando, no entanto, a 
divulgação do que já se conhece sobre as 
substâncias agora utilizadas.

Temas a abordar:
����&DUDFWHUL]DomR� GD� SRSXODomR� TXH�

consome as novas substâncias de 
abuso

����&DUDFWHUL]DomR�GR�VHWWLQJ�RQGH�RFRU-
rem os consumos, em particular 
quando em contexto de festa

���&DUDFWHUL]DomR�GRV�FDVRV�TXH�DSUH-
sentem consumo destas substân-
cias, a serem seguidos na consulta 
da UD/ Centro das Taipas

���$ERUGDJHP� FOtQLFD� GHVWHV� FDVRV� QD�
consulta da UD/ Centro das Taipas
���'HVFULomR� HSLGHPLROyJLFD� GD� SURGX-

ção, comércio e consumo destas subs-
tâncias a nível nacional e mundial

���1RYDV�IDFHWDV�GR�WUiÀFR
���'HVFULomR� IDUPDFROyJLFD� GDV� QRYDV�

substâncias de abuso
���0RGR�GH�DWXDomR�H�R�HIHLWR�GH�DOJX-

mas destas substâncias sobre o SNC
���5LVFRV� DVVRFLDGRV� DR� XVR� GHVWDV�

substâncias
���0RGHORV� GH� LQWHUYHQomR� IDFH� DRV�

consumidores destas substâncias 
�SUHYHQomR�� 550'�� LQWHUYHQomR� QD�
crise, tratamento em casos de de-
pendência, intoxicação aguda e da 
psicose tóxica).

Esperamos que, tal como nós, consi-
dere estes temas do maior interesse e 
atualidade. Contamos consigo para o de-
bate, em novembro, no XXVI Encontro das 
Taipas.

António Costa Director  
da UD/ Centro das Taipas
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observa a estabilidade no uso de drogas 

tradicionais e aponta o aumento alarmante 
de novas substâncias psicoativas

A sessão especial de alto nível de 
Viena é um marco fundamental no 
caminho para a Revisão de Drogas 
das Nações Unidas em 2016.

Em um evento especial de alto nível 
da Comissão de Narcóticos, o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Cri-
me (UNODC) lançou hoje em Viena o 
Relatório Mundial sobre Drogas 2013. O 
evento especial de alto nível marca o pri-
meiro passo no caminho para a revisão 
de alto nível da Declaração Política e 
Plano de Ação, que será realizada pela 
Comissão de Narcóticos em 2014. Além 
disso, em 2016 a Assembleia Geral das 
Nações Unidas realizará uma Sessão 
Especial sobre a questão das drogas.

(PERUD� RV� GHVDÀRV� UHODFLRQDGRV� D�
drogas estejam surgindo a partir de no-
vas substâncias psicoativas (NSP), o 
Relatório Mundial sobre Drogas 2013 
aponta para a estabilidade no uso de 
drogas tradicionais. O relatório servirá 
como uma referência chave no caminho 
até a revisão de 2016.

O Diretor Executivo do UNODC, Yury 
Fedotov, disse: “Nós concordamos em 

um caminho para a nossa discussão em 
andamento. Espero que ele leve a uma 
DÀUPDomR� GD� LPSRUWkQFLD� GDV� FRQYHQ-
ções internacionais de controle de dro-
gas, bem como a um reconhecimento de 
que as convenções são humanas, cen-
WUDGDV�QRV�GLUHLWRV�KXPDQRV�H� ÁH[tYHLV��
e�QHFHVViULD� WDPEpP�XPD�rQIDVH�ÀUPH�
na saúde, e devemos apoiar e promover 
alternativas de meios de subsistência 
sustentáveis. Além disso, é essencial re-
conhecer o importante papel desempe-
nhado pelos sistemas de justiça criminal 
na luta contra o problema mundial das 
drogas e a necessidade de melhorar o 
trabalho contra precursores químicos”.

Problemas emergentes com 
drogas
Comercializadas como “drogas líci-

tas” e “designer drugs”, as NSP estão se 
proliferando num ritmo sem precedentes, 
FULDQGR�GHVDÀRV� LQHVSHUDGR�QD�iUHD�GH�
saúde pública. Fedotov pediu uma ação 
conjunta para impedir a fabricação, o trá-
ÀFR�H�R�DEXVR�GHVVDV�VXEVWkQFLDV�

O número de NSP comunicadas pe-
los Estados-Membros para o UNODC su-
ELX�GH�����QR�ÀQDO�GH������SDUD�����HP�
meados de 2012, um aumento de mais 
GH������3HOD�SULPHLUD�YH]��R�Q~PHUR�GH�
NSP excedeu o número total de substân-
cias sob controle internacional (234). 
Como novas substâncias nocivas têm 
surgido com uma regularidade infalível 
no cenário das drogas, o sistema inter-
nacional de controle de drogas enfrenta 
DJRUD�XP�GHVDÀR�GHYLGR�j�YHORFLGDGH�H�
j�FULDWLYLGDGH�GR�IHQ{PHQR�GDV�163�

Este é um problema de drogas alar-
mante – mas as drogas são lícitas. Ven-
didas abertamente, inclusive através da 
internet, as NSP, que não passaram por 
testes de segurança, podem ser muito 
mais perigosas do que as drogas tradi-
cionais. Os nomes pelos quais são co-
nhecidas nas ruas, como “spice”, “miau-
miau” e “sais de banho” levam os jovens 
a acreditar que eles estão curtindo uma 
diversão de baixo risco.

'DGD� D� DPSOLWXGH� TXDVH� LQÀQLWD� GH�
alterações da estrutura química das 
NSP, novas formulações estão ultrapas-
sando os esforços para impor um contro-
le internacional. Enquanto a aplicação da 
OHL�ÀFD�SDUD�WUiV��RV�FULPLQRVRV�WrP�VLGR�
rápidos em explorar este mercado lucra-
tivo. Os efeitos adversos e o potencial vi-
ciante da maioria dessas substâncias 
não controladas são, na melhor das hi-
póteses, pouco conhecidos.

(P�UHVSRVWD�j�SUROLIHUDomR�GDV�163��
o UNODC lançou um sistema de alerta 
antecipado, que permitirá que a comuni-
dade global monitore o aparecimento 
das NSP e tome medidas apropriadas.

Panorama global
Enquanto o uso de drogas tradicio-

nais, como a heroína e a cocaína, parece 
estar em declínio em algumas partes do 
mundo, o abuso de medicamentos de 
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prescrição e de novas substâncias psi-
coativas está crescendo. Na Europa, o 
consumo de heroína parece estar em de-
clínio. Enquanto isso, o mercado de co-
caína parece estar se expandindo na 
América do Sul e nas economias emer-
gentes da Ásia. O uso de opiáceos (he-
roína e ópio), por outro lado, continua es-
tável (cerca de 16 milhões de pessoas, 
RX� ����� GD� SRSXODomR� HQWUH� ��� H� ���
anos), apesar de uma alta prevalência 
de uso de opiáceos relatada no Sudoes-
te e Centro da Ásia, Sudeste e Leste da 
Europa e América do Norte.

A África está emergindo como um 
GHVWLQR�SDUD�R�WUiÀFR��EHP�FRPR�SDUD�D�
produção de substâncias ilícitas, embora 
os dados disponíveis sejam escassos. 
Fedotov pediu apoio internacional para 
monitorar a situação e evitar que o conti-
nente se torne cada vez mais vulnerável 
DR�WUiÀFR�GH�GURJDV�H�DR�FULPH�RUJDQL]D-
do. Há também uma necessidade de aju-
dar o grande número de usuários de dro-
gas que são vítimas dos efeitos colate-
UDLV�GR�WUiÀFR�GH�GURJDV�DWUDYpV�GR�FRQ-
tinente.

Novos dados revelam que a preva-
lência de pessoas que injetam drogas e 
também vivem com HIV em 2011 foi me-
nor do que o estimado anteriormente: a 
estimativa é de que 14 milhões de pes-
VRDV� HQWUH� DV� LGDGHV� GH� ��� H� ��� DQRV�
usem drogas injetáveis, enquanto 1,6 mi-
lhões de pessoas que injetam drogas 
também vivem com HIV.

Essas estimativas revisadas são 
����PDLV�EDL[DV�SDUD�R�Q~PHUR�GH�SHV-
VRDV�TXH�LQMHWDP�GURJDV�H�����PDLV�EDL-
xas para o número de pessoas que inje-
tam drogas e vivem com HIV. Essas mu-
danças são resultado da revisão de esti-
mativas em países que adquiriram novos 
dados de vigilância comportamental des-
de as estimativas anteriores, que foram 
feitas em 2008.

Em termos de produção, o Afega-
nistão manteve a sua posição como o 
maior produtor e cultivador de ópio a 
QtYHO� PXQGLDO� ����� GD� SURGXomR� GH�
ópio ilícito global em 2012). A área glo-
bal de cultivo da papoula de ópio atin-
JLX� �������� KD�� ����PDLV� GR� TXH� HP�
2011. No entanto, por causa de uma 
safra de baixo rendimento devido a 
uma doença que afeta a planta da pa-
poula no Afeganistão, a produção mun-
GLDO�GH�ySLR�FDLX�SDUD������� WRQHODGDV�
HP� ������ ���� PHQRV� GR� TXH� QR� DQR�

DQWHULRU� H� ���� PHQRV� GR� TXH� QR� DQR�
de pico de 2007.

As estimativas da quantidade de co-
FDtQD�IDEULFDGD�YDULRX�GH�����D�������WR-
neladas em 2011, praticamente inaltera-
da em relação ao ano anterior. As maio-
res apreensões de cocaína do mundo – 
não ajustada para pureza – continuam a 
VHU� UHODWDGDV� QD� &RO{PELD� ����� WRQHOD-
GDV�� H� QRV� (VWDGRV� 8QLGRV� ���� WRQHOD-
das). O uso de cocaína continua caindo 
nos Estados Unidos, o maior mercado de 
cocaína do mundo. Em contrapartida, 
DXPHQWRV� VLJQLÀFDWLYRV� QDV� DSUHHQV}HV�
têm sido observados na Ásia, Oceania, 
América Central e do Sul e no Caribe em 
2011.

O uso de estimulantes do tipo anfeta-
mínico (ATS, na sigla em inglês), excluin-
do o ecstasy, continua a ser generaliza-
da a nível mundial e parece estar au-
mentando na maioria das regiões. Em 
������FHUFD�GH������GD�SRSXODomR�PXQ-
GLDO�FRP�LGDGH�HQWUH����H����DQRV�������
milhões de pessoas) tinham usado ATS 
no ano anterior.

A prevalência de ecstasy em 2011 
����PLOK}HV�GH�SHVVRDV��RX������GD�SR-
SXODomR�� IRL�PHQRU�GR�TXH�HP�������1R�
entanto, a nível global, as apreensões de 
ATS subiram para um novo recorde de 
����WRQHODGDV�HP�������TXH�p�����PDLRU�

do que em 2010 (74 toneladas) e o dobro 
GR�YDORU�GH����������WRQHODGDV��

Metanfetaminas continuam a domi-
nar o negócio de ATS, correspondendo a 
����GDV�DSUHHQV}HV�JOREDLV�GH�$76�HP�
2011. Comprimidos de metanfetamina 
permanecem como o ATS predominante 
no Lete e Sudeste Asiático: 122,8 mi-
lhões de comprimidos foram apreendi-
dos em 2011, embora esse número re-
SUHVHQWH�XP�GHFOtQLR�GH����HP�UHODomR�
a 2010 (134,4 milhões de comprimidos).

As apreensões de metanfetamina 
cristalizada, no entanto, aumentou para 
8,8 toneladas, o nível mais alto nos últi-
mos cinco anos, indicando que a subs-
tância é uma ameaça iminente. O México 
registrou suas maiores apreensões de 
metanfetamina, mais do que dobrando 
dentro de um ano, partindo de 13 tonela-
das para 31 toneladas, o que representa 
umas das maiores apreensões relatadas 
globalmente.

A cannabis continua a ser a substân-
cia ilícita mais utilizada. Enquanto o uso 
de cannabis tem claramente diminuído 
entre os jovens na Europa durante a últi-
ma década, houve um pequeno aumento 
na prevalência de usuários de cannabis 
�����PLOK}HV��RX������GD�SRSXODomR�HQ-
WUH����H����DQRV���HP�FRPSDUDomR�FRP�
DV�HVWLPDWLYDV�DQWHULRUHV�HP������
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Hablemos un poco…  

de drogas.

* Dr. Godofredo Reinicke B.

El abordar el consumo de drogas  
como un tema de salud pública, ha per-
mitido a los gobiernos de los países la-
tinoamericanos, tomar nuevos rumbos, 
dar giros intensos a las políticas tradi-
cionales sobre drogas basadas  en in-
terdicción,estos cambios han estimula-
do  a los expertos y  funcionarios insti-
tucionales asignados a requerir de sus 
gobiernos la necesidad de impulsar, 
planificar o  emitir  una política que 
afronte el problema de drogas desde la 
demanda y la reducción del daño, que 
además  contemple planes,  programas 
de prevención con características na-
cionales, de aplicación regional o muni-
cipal,que los mismos  cuenten  con  
elementos y  herramientas suficientes 
de modo tal,  que la circulación de cual-
quier sustancia, por sí misma, no re-
presente una amenaza a la superviven-
cia de la sociedad.

Esto permitirá desmitificar el con-
cepto tradicional, resultado de políticas 
externas de concebir a los usuarios 
tanto de drogas lícitas como ilícitas,co-
mo socios de la delincuencia y del tráfi-
co de drogas.

Siguiendo recomendaciones inter-
nacionales, los cambios deben ser de 
carácter gradual, consistentes e irre-
versibles dirigidos a mejorar los facto-
res de protecciónde la población.

Debemos reflexionar sobre El Plan 
Nacional de Prevención de Drogas, 
anunciado por el Gobierno Plurinacio-
nal de Bolivia, que en los próximos me-
ses estará vigente.

Deberá contemplar acciones y re-
comendaciones orientadas a mejorar 
las condiciones de la población general 
y  de los usuarios de drogas, vale decir 
con concepción en base a una estrate-
gia dereducir los dañosque provoca el 
consumo de sustancias,  en el entendi-
do  de que la prevención por sí sola,  es 
una acción de reducción de daños.

La planificación  debe contener di-
ferentesestrategias y programas en 
sectores vulnerablesademás el espíritu 
de apoyar a la población general y los 
demandantes de droga, pero es nece-
sario asimismo impulsar iniciativas de 
fortalecer vínculos interinstitucionales 
y crear instrumentos que apoyen su im-
plementación.

Sin estos elementos, indicadores 
de impacto, de efecto y de productos 
pueden verse en dificultades para ex-
plicar la efectividad de estos progra-
mas, de ahí su necesidad de articular-
se a los Sistemas Nacionales de Salud, 
Educación o subsistemas como el Ré-
gimen Penitenciario, de Seguridad Ciu-
dadana, de Rehabilitación y de Rein-
serción Social.

El no contar con  estudios periódi-
cos de prevalencias, tendencias, inclu-
so un estudio preciso de los centros de 
rehabilitación de reinserción social, ni 
datos de la población vulnerable, que 
se acercana solicitar ayuda, pueden 
complicar su operatividad, más aún 
consecuentes a información tergiversa-
da, desconocimiento odesinterés de las 
autoridades.

Por esta razón y en el impulso de 
colaborar con datos orientadores, es 
que Puente, Investigación y Enlace 

(PIE), inicia el próximo mes un estu-
dio investigativo sobre las capacida-
des  de las   Comunidades Terapéuti-
cas registradas en el eje troncal de 
Bolivia,resaltando en la investigación 
las características epidemiológicas 
de pacientes con consumo problemá-
tico internados en centros de trata-
miento de las ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, El 
Alto y Chuquisaca, permitirá conocer 
y comprender, los patrones de consu-
mo, el historial de consumo, las dro-
gas que más daño han causado, el 
perfil sociodemográfico de los pacien-
tes y  datos de interés  adicional.

Metodológicamente, se utilizaría el 
protocolo de investigación estandariza-
do  de la CICAD cuya aplicación permi-
te ser  referente consistente de obten-
ción de datos, similar a  países vecinos 
como  Argentina, Chile, Colombia, don-
de ya se realizó el estudio. 

Los resultados sin duda, impulsa-
rán nuevas medidas o políticas públi-
cas  a partir del conocimiento en cada 
Municipio o Gobernación de cada de-
partamento en estudio, la información 
será relevante al ser desde la comuni-
dad hacia los gobernantes, cuyo enfo-
que de base será en el marco de los 
derechos humanos, la salud y la inte-
gración social.

Es indudable que la deuda principal 
se proyecta en la población vulnerable 
que se encuentra excluida del sistema 
educativo, por lo tanto posee menos 
acceso y cobertura de servicios de pre-
vención, detección temprana,  de trata-
miento, de ahí reiteramos la imperiosa 
necesidad de vinculación institucional, 
especialmente el de salud, para que el 
consumo de drogas o cualquier actitud 
adictiva problemática, tanto por efectos 
de drogas lícitas (Alcohol, tabaco, inha-
lantes,  medicamentos) como ilícitas 
(pasta base o cocaína y marihuana ) se 
la asista sin estigma y  como cualquier 
otra enfermedad.



27Baja el precio de la cerveza 
en Dinamarca un 15%

* Mireia Pascual

El gobierno danés ha bajado el 

impuesto sobre la cerveza en un 

15%. Desde el 1 de julio el alcohol 

se hace más accesible, no sólo 

para su propia población, sino tam-

bién para los países vecinos como 

Suecia y Noruega (que tiene los 

impuestos más altos).

En 2004 Finlandia redujo el im-

puesto en un 33% y el consumo au-

mentó un 10%. Esto llevó al aumen-

to en los daños relacionados con el 

alcohol, no sólo para los bebedores, 

sino también en la población gene-

ral. Se informó que las muertes rela-

cionadas con el alcohol aumentaron 

en un 23%, lo que trasladado a ci-

fras, son 207 muertes.

Según el Gobierno danés está 

abandonando un impuesto sobre 

las bebidas que supuestamente le 

cuesta al país millones de euros, 

ya que los consumidores cruzan la 

frontera para hacer compras en 

Alemania. El Ministro de Finanzas, 

Bjarne Corydon espera un “pode-

roso brote de crecimiento” para la 

economía danesa. Sin embargo, 

no se ha hablado ni evaluado el 

impacto sobre el sector de salud y 

social (urgencias, alcohol al volan-

te, fracaso escolar, problemas de 

adicción etc).

En momentos de crisis cada 

gobierno busca aumentar sus in-

gresos, mientras el gobierno danés 

ha decidido bajar el impuesto, la 

semana pasada el gobierno es-

pañol tomaba la medida opuesta 

con el fin de recaudar 700 millones 

al año. El pasado viernes, durante 

la presentación delnuevo librode-
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séOñorbe, subdirector de la dele-

gación del gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas, PNSD, 

respondía ante los medios que es 

bueno subir los impuestos: “Se ha 

demostrado que la imposición re-

duce el consumo”, dijo en un acto 

el viernes pasado.

Según una encuesta realizada por 

la Organización Mundial del Comercio 

de Dinamarca (DSK), el 60% de los 

hogares daneses ha comprado cerve-

za o refrescos en Alemania durante el 

año pasado. Sin embargo, es sor-

prendente que hace sólo cuatro años, 

el 60% de los hogares, dijo en la mis-

ma encuesta que “nunca” se acerca-

ban a la frontera alemana para reco-

ger suministros de ningún tipo.

El peligro potencial es que po-

dríamos estar presenciando una 

carrera de fondo de descensos de 

los impuestos. Ya que la bajada de 

impuesto en el país danés podría 

contribuir a la disminución de los 

mismos en los países vecinos - to-

dos para el beneficio del creci-

miento económico repentino.

La European Alcohol Policy Al-

liance, Eurocare, piensa que en 

cuestión de los impuestos especia-

les debería haber una respuesta por 

parte de la Unión Europea, ya que 

este tipo de medidas, en muchas 

ocasiones afecta a los intereses de 

los poderes y a otros países.

Los impuestos especiales míni-

mos actuales de la UE no han cam-

biado desde 1992, lo que significa 

que su valor real se ha reducido 
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a la inflación. Ya en 2006 la Comi-

sión Europea presentó una pro-

puesta para ajustar los niveles mí-

nimos para la inflación. En ese mo-

mento la unanimidad no fue obteni-

da y la propuesta sigue estando 

sobre la mesa del Consejo.

Mariann Skar, Secretario General 

de Política de Alcohol Alianza Euro-

pea (Eurocare), ha comentado que “el 

aumento de los impuestos especiales 

el alcohol conducirá en la mayoría de 

los países a un aumento de los ingre-
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puestos públicos. Dada la crisis eco-

nómica actual y la búsqueda de más 

dinero tiene mucho sentido aumentar 

los impuestos al alcohol y estamos pi-

diendo a la Comisión Europea revisar 

las directivas europeas sobre estos 

impuestos especiales.”

El peligro potencial 

es que podríamos 

estar presenciando 

una carrera de fondo 

de descensos de los 

impuestos.

España acaba de 
incrementar el mismo 

impuesto  
para recaudar 700 
millones anuales

Finlandia lo redujo en 
2004 y el consumo 
aumentó un 10%
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