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A Assembleia da República acolheu, no dia 30 de junho, uma sessão co-
memorativa dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta Contra a Dro-
ga (ENLCD). A iniciativa coube à Comissão Parlamentar de Saúde e con-
tou com a participação de vários elementos que contribuíram para o dese-
nho e implementação da ENLCD. Curiosamente, ou talvez não, já passa-
ram bem mais de 20 anos de uma estratégia que terá deixado de ser o que 
era desde as alterações estruturais que todos os nossos leitores conhece-
rão... E, a pensar nos profissionais que intervêm nesta área dos CAD, este 
atraso nem será levado a mal... bem pior será o tempo passado entre es-
sas alterações e a espera para se decidir voltar à “normalidade”. Em suma, 
foi entre 2002 e 2004 que foi desenhada a substituição do Modelo Portu-
guês por algo bem menos funcional.

Um dos interventores no evento, João Goulão, começou por apresentar 
a realidade portuguesa na altura da criação da comissão de sábios, em 
1998, considerando que essa mesma realidade “deu-nos terreno favorável 
para termos políticas progressistas nesta matéria”. Como recordou, “a ba-
liza colocada a esta comissão foi que as propostas a serem apresentadas 
teriam de se ater aos tratados internacionais de que Portugal é signatário”. 
Destacando os dois princípios fundadores que acompanharam a ENLCD, o 
humanismo e o pragmatismo, recordou que o chamado “Modelo Portu-
guês” não se resume à descriminalização do consumo, resultando de uma 
abordagem integrada, de que fazem parte as áreas do tratamento, preven-
ção, reinserção, redução de riscos e minimização de danos e dissuasão.

A diminuição das pessoas atingidas por este fenómeno, a redução dos 
utilizadores problemáticos, dos utilizadores de heroína, do uso injetável, 
das notificações por VIH associadas à toxicodependência e das mortes 
por overdose, foram alguns dos impactos positivos da ENLCD. Igualmen-
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te, destacou-se a possibilidade de intervir precocemente e de forma inte-
grada com os utilizadores de drogas e de os colocar em contato com os 
serviços de saúde e a rede pública de serviços especializados, proporcio-
nada pela intervenção das Comissões para a Dissuasão da Toxicodepen-
dência. Fez-se ainda referência à curiosidade que a abordagem portugue-
sa tem despertado junto de muitos países, considerado um exemplo de 
boas práticas e de respeito pelos direitos humanos, que procuram inspira-
ção para o desenvolvimento das suas próprias políticas.

Ao realçar o caminho percorrido, que considerou estar longe de ter re-
solvido todos os problemas, deixou um alerta sobre a situação atual: “o 
dispositivo montado para enfrentar o problema da droga e da toxicode-
pendência, em Portugal, tem vindo a trabalhar para a sua própria extinção, 
porque o suporte dedicado a esta área tem vindo a decrescer, de há alguns 
anos a esta parte”.

Nesta sessão comemorativa que contou, igualmente, com as presenças 
do presidente da Assembleia da República, de outros membros da comis-
são de sábios, de profissionais da sociedade civil e de deputados, os ora-
dores apontaram aspetos históricos, entre os quais se destacam a mudan-
ça da área da justiça para a da saúde, as decisões com base no conheci-
mento e na evidência científica, as abordagens integradas, os contextos, a 
redução de riscos, o desinvestimento na área da prevenção e a necessida-
de de reforçar a intervenção preventiva e a promoção de um debate e refle-
xão sobre as politicas públicas, atendendo às caraterísticas presentes e 
às rápidas mudanças das substâncias e dos comportamentos de risco.  

Dependências acompanhou o evento e recolheu depoimentos de alguns 
dos presentes...
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Augusto Santos Silva, Presidente da AR

“Gostaria de saudar a Comissão de Saúde por este encontro, que valori-
za a ENLCD e saudar especificamente o facto de a esta Comissão se asso-
ciarem a Comissão dos Assuntos Constitucionais e a Comissão de Educa-
ção e Ciência, o que respeita o espírito, letra e consequências da nossa es-
tratégia nacional, que tem como característica marcante diferentes pon-
tos de vista, disciplinas e saberes para nos ajudar a prevenir a 
toxicodependência, para a tratar e apoiar a reinserção daqueles que, nal-
gum período da sua vida, nela caíram.

Mais de 20 anos depois, a avaliação da ENLCD só pode ser positiva. 
Desde logo, porque resultou naquela que foi a sua mudança fundamental, 
o facto de passar a tratar a toxicodependência a partir da saúde pública e 
do apoio social e não exclusiva ou predominantemente a partir da perspe-
tiva judicial ou policial. A segunda razão para esta avaliação positiva pren-
de-se com o facto de a implementação da ENLCD ter feito reduzir os da-
nos da toxicodependência, melhorar as condições do tratamento e aumen-
tar a nossa capacidade de prevenir a toxicodependência, dissuadir as pes-
soas da toxicodependência e apoiar a reinserção. A terceira razão tem a 
ver com o facto de, quando a estratégia foi discutida e lançada, muitos re-
ceios terem surgido publicamente mas nenhum dos mesmos se veio a ve-
rificar. Ao contrário do que alguns, legitimamente, temiam, não se verificou 
nenhum aumento do consumo ou tráfico de droga em Portugal, não se 
concretizou o risco de banalização do consumo, nem houve nenhuma im-
plicação quanto à desproteção de crianças ou adolescentes. Pelo contrá-
rio, os resultados da estratégia foram contrários a esses receios e prova-
ram o quanto os mesmos eram infundados. Também por isso, a ENLCD 
tornou-se uma referência internacional e uma fonte de inspiração para vá-
rias outras políticas de países e para as orientações e organizações inter-
nacionais vinculadas a esta lógica de uma atitude humanista e sem receio 
de proceder à descriminalização do consumo.

Devemos, contudo, assinalar uma certa insuficiência quanto à com-
preensão nacional e internacional da nossa estratégia, que vejo demasia-
das vezes reduzida à decisão de descriminalizar a posse e consumo quan-
do a nossa estratégia é muito mais do que isso. É uma estratégia integra-
da, que envolve um conjunto coerente de respostas em todas as dimen-
sões: prevenção, RRMD, tratamento e reinserção. Julgo que ainda temos a 
responsabilidade de, na apresentação internacional da nossa ENLCD, fo-
car o seu caracter sistémico e natureza integrada.

Que ensinamentos podemos retirar destes 20 anos de implementação? 
Um deles é a enorme vantagem de olhar para este fenómeno do ponto de 
vista dos direitos humanos e a partir de uma abordagem humanista, que 

respeita a dignidade de todas as pessoas, independentemente das cir-
cunstâncias em que possam estar conjunturalmente envolvidas. Há outra 
vantagem, a de dizer não aos preconceitos e de nos apoiarmos, nas políti-
cas públicas, no trabalho científico e técnico, convocando diferentes disci-
plinas e sabendo ouvir as organizações da sociedade civil que, no terreno, 
atuam junto dos protagonistas para enfrentar os problemas em causa. Um 
terceiro ensinamento muito evidente para mim é que é sempre melhor 
identificar e enfrentar os problemas do que escondê-los. Aliás, é essa visi-
bilidade dos problemas que nos permite delinear estratégias e seguir a 
sua implementação, incrementando e corrigindo o que for necessário. O 
último ensinamento é aquele que Nelson Mandela exprimiu melhor do que 
ninguém: as coisas são impossíveis até ao dia em que são possíveis. E 
lembro-me bem, olhando para o Prof. Vitalino Canas, de quantas vezes 
nos disseram que isto seria impossível... 

Por isso, a minha terceira questão: o que já se fez é muito e não deve ser 
desvalorizado. Reduzimos muito significativamente o consumo crónico, 
assim como as mortes associadas às doenças provocadas pela toxicode-
pendência e as overdoses e o nosso país classifica muito bem as compa-
rações internacionais que dizem respeito a estas questões. O facto é que 
persistem problemas muito graves no que respeita à toxicodependência, à 
economia e criminalidade que em torno dela se organizaram. A nossa es-
tratégia foi centrada e bem no lado da procura, sendo que o lado da oferta, 
em muitos países, continua a ser um monopólio dos traficantes. A ques-
tão que se coloca é sabermos se estamos em condições para enfrentar, 
nas políticas públicas, também este lado da oferta e, se estivermos, como, 
em que condições e em que circunstâncias. A luta contra a droga e a toxi-
codependência está muito longe de ter acabado e, evidentemente, temos 
de ser parte nessa luta, sem hipocrisias, sem recalcamentos, com prudên-
cia e responsabilidade mas também com coragem”.

 
João Goulão, Diretor-Geral do SICAD

“Muito do que gostaria de dizer já foi dito mas gostaria de chamar a 
atenção para algumas circunstâncias que conduziram à elaboração desta 
ENLCD e, uma vez que tenho tido grandes responsabilidades ao longo des-
tes anos na execução da estratégia e nas inflexões que, entretanto, lhe de-
ram seguimento através de planos nacionais, dizer-vos em que ponto esta-
mos. 

É evidente que não resolvemos todos os problemas relacionados com 
drogas em Portugal, longe disso, mas como pretendo partilhar convosco, 
as coisas mudaram francamente. Todos nos lembramos de Lisboa nos 
anos 90, a canábis era e continua a ser a substância ilícita mais consumi-
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da, mas a principal droga de consumo problemático era a heroína, que ti-
nha um peso avassalador no desencadear de problemas relacionados 
com droga em Portugal. Havia muitos consumos concomitantes de heroí-
na e cocaína e as principais consequências que encontrávamos tinham a 
ver com o consumo por cia endovenosa e a partilha de materiais de inje-
ção, mortes por overdoses, várias doenças transmissíveis... Havia uma 
grande visibilidade pública do fenómeno e uma criminalidade aquisitiva 
que provocava uma preocupação muito presente no dia-a-dia dos portu-
gueses, a tal ponto que os problemas relacionados com a droga se foram 
tornando a principal preocupação dos portugueses. No Eurobarómetro de 
1997, inquiridos sobre a principal preocupação, referiam droga e toxicode-
pendência. Nesta altura, estimamos que teríamos 1% da população, ou 
seja, 100 mil pessoas, utilizadores problemáticos de drogas, sobretudo de 
heroína. E os ambientes de marginalidade e exclusão e todos os demais 
problemas relacionados com drogas eram perfeitamente transversais a 
todos os grupos sociais e era praticamente impossível encontrarmos uma 
família portuguesa que não fosse afetada. E isso, se calhar, foi favorável a 
que tivéssemos o terreno aberto para desenvolver políticas progressistas 
nesta área. Uma vez que não se tratava de um fenómeno de margens, a 
tendência seria dizer-se que o meu filho não era um criminoso mas antes 
um doente que precisava de ajuda e isto esteve também na raiz daquilo 
que o Alexandre Quintanilha contava, quando as pessoas, no final das ses-
sões de discussão pública, vinham ter connosco e manifestavam um 
apoio entusiástico à ideia de descriminalizar e de considerar que as pes-
soas padeciam de uma doença e que esses doentes tinham a mesma dig-
nidade que os demais.

Falamos então de 100 mil utilizadores problemáticos, 98% dos quais 
eram utilizadores de heroína, dos quais 48% utilizavam por via injetável, 
que contribuíam com 56% para as novas notificações de infeção por VIH 
em cada ano, tínhamos cerca de 350 mortes anuais por overdose... A res-
posta: a tal estratégia de 1999, um novo paradigma que dela resultou e, 
muito importante, a única baliza que nos foi colocada aquando da produ-
ção da proposta da estratégia, foi mais ou menos isto: podem propor aqui-
lo que entenderem mas temos que nos ater aos tratados internacionais de 
que Portugal é signatário. E a tal proposta de descriminalização, manten-
do a penalização, é uma espécie de uma solução de meio caminho que 
nos permitiu ter o melhor de dois mundos, ou seja, retirar da esfera da 
atuação criminal o mero uso e posse para uso pessoal de substâncias ilí-
citas mas assumir uma configuração que nos mantinha de acordo com os 
tratados da ONU, de que somos signatários. E isto ainda não mudou... 
Além disto, era proposta uma coordenação nacional, uma estrutura institu-
cional para coordenar e implementar a política e o tal modelo integrado de 
intervenção. A estratégia assentava em vários princípios, entre os quais 
destacaria o do humanismo e do respeito pelas pessoas em todas as cir-
cunstâncias, e do pragmatismo, que visava aproveitarmos o que se tem re-
velado positivo em experiências de outros países que enfrentaram situa-
ções semelhantes à nossa. Esta estratégia debruça-se sobre a redução da 
oferta mas é sobretudo desenvolvida na redução da procura, em que te-
mos o tratamento, como fundamental, oferecendo a todos que o preten-
dessem a possibilidade de se tratarem, a prevenção, a reinserção, a RRMD, 
assumindo que, mesmo quando as pessoas continuam a consumir, são 
merecedoras do investimento por parte do estado no sentido de terem 
uma melhor qualidade e esperança de vida, a descriminalização acaba por 
ser mais uma medida incluída nesta estratégia... chamamos a isto tudo 
abordagens integradas e a avaliação era também uma componente desde 
logo prevista. A descriminalização deve ser sempre entendida como uma 
das medidas da política mais abrangente de drogas e não como a política 
portuguesa. Há outra medida que me parece fundamental e que tem sido 
coroada de êxito na nossa realidade, que foi a constituição de estruturas 
de coordenação nacional. O que se tem pretendido atingir no âmbito dos 
CAD é uma maior abrangência que envolve várias áreas ministeriais.

Da Lei 30 de 2000, é importante ter presente que altera apenas um dos 
artigos da anterior lei da droga, o decreto-lei 15 de 1993, que no essencial 

se mantém em vigor. Mas daí que resulta que o toxicodependente é consi-
derado um doente que necessita de cuidados de saúde; a intervenção da 
dissuasão proporciona uma oportunidade para uma intervenção precoce, 
específica e integrada com o utilizador de drogas. Temos a possibilidade, 
neste contexto, de interagir com pessoas que, de outra maneira, não pro-
curam apoio, serviços ou cuidados. Consideramo-lo cada vez mais um dis-
positivo de prevenção indicada. Como estamos e onde estamos, o consu-
mo de drogas continua a ser proibido em Portugal. E estas comissões não 
são instâncias do Ministério da Justiça nem tribunais de drogas como 
existem noutros países. São serviços que estão na dependência do Minis-
tério da Saúde e que privilegiam a abordagem de saúde junto dos utiliza-
dores de drogas. O objetivo é interromper o mais precocemente possível 
um percurso que pode levar as pessoas a um consumo mais problemático 
no futuro.

Gostaria também de lembrar que desbravámos caminho: Pouco depois 
da aprovação da ENLCD e sobretudo da aprovação da descriminalização 
do consumo, houve uma enorme pressão colocada sobre o governo portu-
guês pelas instâncias da ONU, os chamados guardiões das convenções, e 
demorou tempo até que a evidência dos resultados que fomos apresen-
tando conduzisse a uma alteração da atitude dos órgãos da ONU. Em 
2016, em Nova Iorque, na Sessão Especial da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas Sobre Drogas, o presidente da INCB disse que a abordagem 
portuguesa é um modelo das melhores práticas, completamente compro-
metido com os princípios das convenções de controlo de drogas. Penso 
que é motivo de orgulho e um dos impactos a nível internacional o facto de 
termos desbravado um terreno que, hoje, outros países podem trilhar com 
muito mais segurança e sem recearem a oposição dos órgãos mais con-
servadores no seio da ONU.

A política portuguesa é muito mais do que a dissuasão e descriminali-
zação. É a âncora onde se junta uma série de intervenções, como a pre-
venção, o tratamento, a reinserção, a RRMD, sendo também uma compo-
nente importante da nossa estratégia a redução da oferta. Curiosamente, 
também a este nível verificamos impactos.

Como disse inicialmente, não resolvemos todos os problemas relacio-
nados com drogas... mas, se tínhamos em 1998, 1% da população afetada 
por este fenómeno, hoje teremos 0,33%. Se tínhamos 100 mil utilizadores 
problemáticos, hoje estimamos ter 33.200. Os 98% de utilizadores de he-
roína cifram-se hoje em 16%. Dos 48% que utilizavam por via injetável, se-
rão hoje 2%. 56% das notificações por VIH eram relacionadas com drogas, 
hoje são 3%. Das 350 mortes anuais por overdose, em 2001 passaram a 
51.

Para terminar, podemos constatar, depois de 2001, pequenos aumentos 
de consumo de substâncias ilícitas entre adultos, não necessariamente 
consumos problemáticos; uma redução do consumo de substâncias ilíci-
tas entre os adolescentes, que se verifica desde 2003; uma redução do 
peso das infrações por consumo no sistema de justiça criminal; uma redu-
ção da prevalência do uso de drogas injetáveis; uma redução das mortes 
relacionadas com o consumo de opiáceos e com doenças infeciosas; uma 
redução da estigmatização dos utilizadores de drogas; um aumento das 
quantidades de drogas apreendidas pelas autoridades – libertar as forças 
policiais da interação com meros utilizadores, as vítimas da droga, mais 
do que com os “tubarões”, permitiu de alguma forma libertar recursos para 
se dedicarem a organizações de tráfico com alguma importância e, por 
essa via, obter resultados chocantemente mais significativos.

Contudo, isto traduz-se num “pau de dois bicos”: há uma queda no ran-
king das prioridades políticas. Costumamos dizer que o dispositivo mon-
tado para enfrentar os problemas da droga em Portugal tem vindo a traba-
lhar para a sua própria extinção. A atenção e o suporte dedicado a esta 
área tem vindo a decrescer de há uns largos anos a esta parte. 

Penso que há também lições a retirar: esta experiência portuguesa in-
troduziu coerência num sistema que considera mais importante tratar do 
que punir. Inicialmente, foi contestada pelas instâncias da ONU e é hoje 
apontada como um modelo de boas práticas, de acordo com o espírito 
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dos tratados. Consideramos importante a existência de um critério objeti-
vo que permita a distinção entre o desencadear de procedimentos crimi-
nais e contraordenacionais. Este é um modelo assente na complementari-
dade entre as respostas públicas e privadas, sendo também importante a 
atividade reguladora do estado em relação à intervenção privada. Hoje em 
dia, o SICAD tem uma abrangência de intervenção mais alargada, não só 
no que respeita às substâncias psicoativas ilícitas, mas também em rela-
ção às lícitas, à prevenção dos comportamentos aditivos no geral e à dimi-
nuição das dependências”.

 
Alexandre Quintanilha, Comissão ENLCD

“Gostava de começar por dizer que, provavelmente, a pessoa que me-
nos sabe sobre drogas nesta sala sou eu. Quando um querido amigo, já fa-
lecido, António Rocha Melo, de uma forma informal, me desafiou a presidir 
à Comissão, foi isso que disse: Não sei nada sobre o assunto... E a sua 
resposta surgiu de uma forma muito sensata: Se calhar isso é a melhor 
coisa, pois vem sem ideias já feitas...

Gostava de fazer uma pequena história sobre o que foi a Comissão e 
enfatizar que o que desejamos é que todas as políticas que saiam des-
ta casa sejam baseadas no conhecimento mais robusto que existe na 
altura e com cuidado relativamente ao que não se sabe. Creio que esta 
ENLCD foi um bom exemplo disso e devia ser replicada em muitas ou-
tras áreas.

O Grupo de Trabalho da ENLCD foi constituído no dia 16 de fevereiro de 
1998 e integrava uma série de especialistas em diferentes áreas do conhe-
cimento, o Prof. Cândido da Agra, que se interessou sempre pela área da 
criminologia, o Dr. João Goulão, atual Diretor-Geral do SICAD e que esteve 
sempre ligado a esta área, o António Lourenço Martins, juiz conselheiro, o 
Júlio Machado Vaz, que era professor com interesse na área da sexologia 
mas também das drogas, a enfermeira Maria Manuela Marques, o Nuno 
Pereira Miguel, um dos médicos que há mais tempo se dedicava a estas 
questões da redução de riscos, eu próprio, que era professor na área da 
biofísica, o Joaquim Rodrigues, que era psicólogo e foi o primeiro presi-
dente do IDT e o Daniel Sampaio. Eu era o único sem qualquer experiência 
nesta área do grupo...

O objetivo foi propor uma estratégia inovadora. O relatório que prepará-
mos estava dividido em vários temas e relafosters: na prevenção, Daniel 
Sampaio; tratamento, redução de riscos e integração, João Goulão e Nuno 
Miguel; estrutura legal e perspetivas internacionais, que deu muita discus-
são e fez com que a votação final não tivesse sido por unanimidade, devi-
do ao receio que isto pudesse interferir com algumas estruturas interna-

cionais, João Lourenço Martins; na investigação e treino, Cândido da Agra; 
e o impacto foi entregue a Júlio Machado Vaz e a Joaquim Rodrigues.

Tivemos reuniões semanais no Porto e em Lisboa e, muito importante, 
realizámos vários debates públicos, imensamente participados. Alugá-
mos uma série de cinemas enormes, em vários pontos do país, onde fo-
mos explicar o que estávamos a fazer. Isto foi para mim muito comovedor 
porque, no fim destas sessões, vinham muitas pessoas agradecer o traba-
lho que estávamos a fazer. Pessoas humildes, das mais variadas áreas, 
pais, mães, irmãos... fiquei muito marcado por estes vários debates públi-
cos que fizemos por este país fora.

O timetable parecia praticamente impossível: o grupo foi formado em 
fevereiro de 1998 e entregámos a estratégia no verão desse ano. Passá-
mos quatro meses e meios em reuniões intensivas, às vezes vários dias 
por semana, e ela foi adotada, na íntegra, pelo governo, em abril de 1999. 

E enfatizava três aspetos: a ideia de termos políticas integradas de vá-
rios domínios, haver um Shift, considerando o toxicodependente não como 
um criminoso mas como um doente e que teria de estar sempre baseado 
no conhecimento acumulado e na confiança que se ia restabelecendo à 
medida que o diálogo ia continuando. Passados mais de 20 anos, os resul-
tados são reconhecidos. Em 2019, houve uma conferência internacional 
sobre redução de riscos, no Porto, que reuniu 140 países de todo o mundo, 
onde tivemos ainda a sorte de ter o Prof. Daniel Sampaio a abrir essa con-
ferência. Apesar de não ser perfeita, através do seu impacto, a ENCLD ga-
nhou uma visibilidade internacional crescente. Lembro-me que, passados 
dois anos, a Interpol veio a Portugal e reuniu com as duas principais polí-
cias portuguesas, num evento muito fechado, para nos parabenizar e agra-
decer pela estratégia, dado o impacto que estava a ter.

A decisão do Governo, ao adotar a estratégia em 1999 foi arrojada e ar-
riscada, foi muito importante termos pessoas como a Elza Pais e o Vitali-
no Canas também envolvidas neste processo e foi possível porque tínha-
mos António Guterres como Primeiro-Ministro e Jorge Sampaio como Pre-
sidente da República, mas também porque era baseada em quatro princí-
pios que não me canso de repetir: no conhecimento mais sólido existente 
na altura, na frustração com a situação vigente - o que estava a ser aplica-
do na altura falhou em todo o mundo -, na capacidade de ouvir os diferen-
tes stakeholders e na confiança nos investigadores e nos trabalhadores 
que viviam e acompanhavam os utilizadores.

O conhecimento leva tempo, deve estar sempre aberto a novos dados e 
dúvidas e a confiança também leva tempo e desaparece facilmente por-
que é muito frágil.

Termino com duas mensagens de que gosto muito e que também esti-
veram por detrás da estratégia. Uma, do Bertrand Russel, que nos dizia 
que o problema do mundo de hoje é que fools and fanatics are always so 
certain of themselves and wiser people so full of doubts; a outra, da minha 
bíblia, Marcel Proust, que diz que a viagem da descoberta tem muito me-
nos a ver com a procura de novas paisagens do que olhar para as paisa-
gens com olhos diferentes”.
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Daniel Sampaio, Comissão ENLCD

“Começaria por dizer que o contexto em que a Comissão incidiu o seu 
trabalho é muito diferente da realidade de hoje. No final dos anos 90, quan-
do surgiu a ideia desta comissão, tínhamos um elevado consumo sobretu-
do de heroína, com muitas mortes associadas a overdoses ou suicídio, 
nas prisões tínhamos muitas pessoas com problemas de toxicodependên-
cia que cometiam crimes e era preciso fazer qualquer coisa. Uma das pri-
meiras iniciativas foi a criação do Centro das Taipas, em 1987, a primeira 
estrutura dedicada claramente ao tratamento das toxicodependentes, e 
depois surgiu esta comissão, cuja história é muito interessante. 

Foi presidida pelo Alexandre Quintanilha, que teve um papel absoluta-
mente fundamental, justamente por não ser um especialista em toxicode-
pendência, o que foi para mim uma importantíssima lição. O seu papel foi 
questionar permanentemente as perspetivas de membros multidisciplina-
res e criou-se um dinamismo de trabalho extremamente importante.

Não foi fácil a comissão ir para o terreno e trabalhar com as pessoas. 
Ouvimos muita gente, desde as juventudes partidárias aos partidos políti-
cos, passando por pessoas que trabalhavam em ONG, especialistas de 
psiquiatria, fizemos uma pesquisa bibliográfica muito extensa sobre o as-
sunto... mas tínhamos a noção de que enfrentávamos a importante mis-
são de mudar qualquer coisa, ao contrário do que sucede com muitos ou-
tros grupos de trabalho. Éramos conhecidos pela crítica como a “comis-
são dos sábios” e havia a expetativa, na sociedade portuguesa, que fôsse-
mos mais um grupo de trabalho constituído para não fazer nada. Os 
críticos ficaram surpreendidos porque, desde o início, tivemos uma pers-

petiva de integração: era preciso pensar na prevenção, no tratamento e em 
investigação relacionada com o problema e não poderíamos avançar sem 
investigar, perceber o que se fazia noutros países, quais eram as estrutu-
ras de tratamento, como os serviços podiam ser ligados ao SNS e, sobre-
tudo a área da prevenção, com que nos preocupávamos.

Evocando o meu irmão Jorge Sampaio, que tinha uma enorme preocu-
pação com a questão da toxicodependência- Antes de ser Presidente da 
República tinha sido presidente da Câmara Municipal de Lisboa, onde 
constitui grupos dedicados à questão da toxicodependência na cidade e 
acompanhou desde sempre os trabalhos desta comissão, promovendo, 
durante a presidência, seminários sobre toxicodependência. Sentíamos 
que tínhamos, não apenas o apoio do governo para a prossecução do nos-
so trabalho, mas igualmente da presidência da república.

A discussão que houve no seio da comissão tinha a ver com dois con-
ceitos: a despenalização e a descriminalização. Optámos, por maioria, 
pelo conceito da descriminalização. Desde 2001, a aquisição, posse e con-
sumo de drogas deixou de ser crime em Portugal. O que tem uma impor-
tância enorme porque, nos tempos de Salazar, de Marcelo Caetano e nos 
primeiros tempos pós-25 de abril, o consumo de drogas era crime e essa 
posição de considerar o toxicodependente um criminoso afastou-o das es-
truturas de saúde e levou-o às estruturas policiais. Não é que estas não se-
jam importantes na questão da toxicodependência mas a pessoa toxico-
dependente precisava de ser considerada um doente, por forma a aproxi-
má-lo das estruturas de saúde. Então, por maioria, decidiu-se descriminali-
zar o consumo mas não despenaliza-lo. Continua a ser um ato punível por 
lei mas não alvo de processo crime. 20 anos depois, esta parece uma mu-
dança relativamente pequena mas, na altura, teve um impacto enorme e 
foi muito discutida. A lei nº 30 de 29 de novembro de 2000 considerou o 
toxicodependente alguém que precisava de apoio e de ajuda e, na génese 
desse trabalho, estiveram as comissões para a dissuasão da toxicodepen-
dência, que foram criadas como serviços especializados para a aplicação 
da lei. As pessoas que eram apanhadas a consumir, em vez de serem pre-
sas, como eram antigamente, eram encaminhadas para estruturas que as 
apoiavam, podendo seguir-se uma intervenção psicológica ou psiquiátrica 
mais estruturada. Este processo de contraordenação correspondeu a uma 
visão muitíssimo importante do problema da toxicodependência: conside-
rar o toxicodependente como uma pessoa em sofrimento. Antes desta co-
missão, os toxicodependentes eram chamados toxicómanos, o que quer 
dizer, aqueles que têm a mania das drogas...

20 anos depois, temos muitas ainda muitas questões relacionadas com 
a toxicodependência, mas gostaria de destacar uma área em que conside-
ro que todos falhámos, a prevenção. Neste SNS agora tão discutido, creio 
que os senhores deputados deverão fazer uma reflexão sobre como pre-
venir as doenças. Também no campo da toxicodependência, há um cami-
nho vastíssimo a fazer e esta casa tem algumas responsabilidades nega-
tivas, nomeadamente devido ao facto de o esforço preventivo que foi feito 
nos anos seguintes a esta lei de 2000 não ter ido para a frente”.
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Fernando Negrão, Presidente da Comissão de Assuntos 
Constitucionais

“Começo por saudar o presidente e os deputados da Comissão de Saúde 
por trazerem de novo este tema à discussão da AR. Passamos o tempo todo 
em discussões tonitruantes acerca dos intermináveis problemas do país, que 
já têm 20 ou 30 anos, e soluções para eles vão sendo devagarinho e o proble-
ma, bem como as grandes discussões, mantêm-se. E deixamos muitas vezes 
para trás problemas essenciais da nossa sociedade como a violência domés-
tica e no namoro, a saúde mental, a delinquência juvenil, a proteção das crian-
ças, o alcoolismo, cuja atenção é quase zero, tratando-se de um problema en-
démico e gravíssimo nas famílias e no nosso país e ele próprio causador da 
violência doméstica. Hoje, estamos a discutir a toxicodependência e faço vo-
tos para que consigamos trazer outros temas tão importantes como este 
para discutirmos no Parlamento e arranjarmos soluções e mais ferramentas 
para combater estes problemas. Uma nota histórica: o governo do Dr. António 
Guterres caiu, houve eleições, foi formado um novo governo e o partido que ga-
nhou as eleições seguintes foi o PSD e o primeiro-ministro, o Dr. Durão Barroso, 
que fez uma coligação com o CDS do Dr. Paulo Portas, formando governo. E o 
Dr. Durão Barroso convidou-me para presidente do instituto que faria a fusão 
de dois outros institutos existentes, um liderado pelo Dr. João Goulão, que ti-
nha por missão o tratamento, a RRMD, a reinserção e demais áreas, e outro li-
derado pela deputada Elza Pais, que se dedicava à prevenção. Saúdo os dois 
pelo excelente trabalho que fizeram e herdei, o que facilitou a minha missão, de 
fazer a fusão. Não foi fácil, dada a existência de duas culturas completamente 
diferenciadas e ao assédio da direita e centro direita relativamente aos malefí-
cios desta estratégia, assediado pela esquerda e extrema esquerda porque 
achavam que eu ia para ali para destruir uma estratégia que estava a funcionar 
e, quando menos esperava, tenho as Nações Unidas a questionar-me sobre o 
que se passava em Portugal, uma vez que os consumos de droga teriam dis-
parado e exigiam uma resposta. Lembro as inúmeras reuniões e preparação 
que tive que fazer mas a fusão foi feita, as Nações Unidas ficaram mais des-
cansadas e conseguimos manter a ENLCD, cujos 20 anos agora comemora-
mos com orgulho. Num caso raro, a grande maioria dos deputados está de 
acordo com esta ENLCD. Última nota para dizer que me recordo bem da dico-
tomia entre o toxicodependente criminoso e o toxicodependente doente. An-
tes de ser presidente do IDT fui diretor nacional da PJ e também fui juiz e te-
nho a convicção de que todos os consumidores de droga já não eram vistos 
como criminosos, nem para os juízes nem para as polícias. O problema com 
que nos deparávamos era o que fazer com estes jovens... não havia estrutu-
ras de apoio. Transformando a política relativamente à droga e, deixando de 
haver o criminoso e passando a haver o doente, passaram a haver respostas”.

Ricardo Batista Leite,  
deputado do PSD

“Permitam-me violar o protocolo e cumprimentar primeiro os 
amigos da Ares do Pinhal e o Luís Mendão porque são de facto 
aqueles que estão no terreno, no trabalho de base comunitária, 
que fazem a diferença neste combate que já ultrapassa os mais 
de 20 anos. Cumprimento também o João Goulão, um herói nesta 
luta de tantos anos (...)

Como médico, comecei o internato de doenças infeciosas qua-
se no início da implementação desta ENLCD e, ao viver junto da-
queles que viviam com VIH, tuberculose e hepatites virais e eram 
vítimas de décadas de uso problemático de substâncias no nosso 
país, mudou profundamente a minha forma de ver a problemática. 
Tinha uma ideia repleta de preconceitos, que foi destruída e re-
construída a partir dessa experiência. Compreender que temos 
que ter políticas que não sejam de punir mas de cuidar, mais do 
que tratar e, por isso, quando falamos na descriminalização do 
uso de drogas no nosso país, é um passo fundamental mas não é 
o único. O sucesso do caso português resulta profundamente da 
descriminalização com o resto da visão que foi implementada, 
que inclui naturalmente a RRMD, o apoio social, a integração do 
acesso ao emprego, no fundo, o compreender os múltiplos deter-
minantes da vida de quem vive com um uso problemático e que 
nós, como sociedade, temos que abordar. Portugal foi pioneiro e 
alguns países até avançaram do ponto de vista da legislação, no 
sentido de olhar para a nossa experiência quanto à descriminali-
zação, mas face à incapacidade de terem esta abordagem de ter-
reno com base nas organizações de base comunitária da socieda-
de civil, de terem uma política assente na RRMD, não foram capa-
zes de ter o mesmo sucesso. Devemos continuar a lutar por isso 
e, hoje, o facto de António Guterres ser Secretário-Geral das Na-
ções Unidas deve ser um fator de motivação adicional para que 
todos os esforços governamentais de relações externas conti-
nuem a lutar para a transformação das leis dos países por esse 
mundo fora, no sentido de compreenderem que o caminho de con-
tinuarem a pôr pessoas na prisão por utilizarem substâncias, in-
dependentemente de serem lícitas ou ilícitas, está errado. 20 
anos depois, já não somos uma experiência. Somos uma realida-
de confirmada”.
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Patrícia Faro, deputada do PS

“No momento em que fazemos uma reflexão dos mais de 20 anos de 
um trabalho e de um percurso desenvolvido, não posso esquecer todos os 
dirigentes, operacionais e técnicos que deram forma a toda esta estraté-
gia. Juntos e juntas, sim, fizemos a diferença. A partir de 2005, assistimos 
em Portugal a uma forte intervenção social e política nesta matéria. O PS 
lutou ativamente no âmbito da prevenção da toxicodependência, incluindo 
a adoção de uma estratégia e a criação de planos nacionais orientadores 
da nossa ação. Uma estratégia integrada de prevenção, de RRMD, de trata-
mento, de reinserção e de dissuasão. A partir de 2001, o consumo foi des-
criminalizado, assente no princípio antes tratar do que punir, um modelo 
elogiado a nível mundial. A partir de 2012, o modelo sofreu algumas altera-
ções, sabemos que ainda hoje há falhas e estamos todos convocados 
para as suprir e colmatar e, por isso, é necessário refletir no seu impacto. 
Essa reflexão já começou, sendo inegável a vantagem de um tipo de estru-
tura integrada e integradora de todos os profissionais e competências. Vi-
vemos um período de alguma acalmia e não vamos, obviamente, retroce-
der. Todas as experiências acumuladas dos profissionais e o know-how 
que foi sendo adquirido durante todo este percurso são mais valias para 
continuarmos a dar os passos certos e seguros nesta temática. O nosso 
compromisso é e será sempre o de desenvolver e implementar estratégias 
e políticas públicas que dignifiquem a pessoa humana e minimizem os ris-
cos para a saúde física e mental de todas as pessoas com CAD. Neste per-
curso, o novo Plano Nacional de CAD já foi apresentado e creio que daqui 
sairá um serviço mais fortalecido e que irá ao encontro das necessidades 
que persistem e das emergentes”.

José Soeiro, deputado do BE

“Gostaria, em nome do BE, de me associar a esta comemoração e ao 
elogio do modelo português e da coragem que teve a comissão que, en-
tão, deu o pontapé de saída para este processo e promoveu uma mudança 
paradigmática ao opor-se à criminalização e a uma abordagem policial e 
ao defender uma abordagem centrada na saúde e nos direitos humanos, 
uma abordagem integrada, que tinha todos os aspetos de que falaram 
mas, alguns dos quais, só muito tardiamente vimos acontecer. Eu sou do 
Porto e, durante muitos anos, tivemos que discutir acesamente a existên-
cia, por exemplo, a existência de uma sala de consumo assistido ou vigia-
do, que já estava prevista há muito e tardou a acontecer. O modelo portu-
guês foi um enorme sucesso, foram aqui já sublinhados os dados que o 
sustentam e recordo que o BE nasceu em fevereiro de 1999 e, no primeiro 
processo eleitoral, era conhecido por duas causas: uma nova abordagem 
às drogas e à toxicodependência e a reforma fiscal.

Creio que hoje não estamos apenas convocados a velar o património de 
conquistas do modelo português mas igualmente a pensar sobre o futuro. 
Continuamos a olhar para o paradigma da proibição no seu conjunto como 
um modelo que falha todos os dias, achamos que é preciso fazer muito 
mais, nomeadamente do lado da oferta e termos políticas públicas que 
substituam plenamente essa abordagem proibicionista, que assentem na 
liberdade e autonomia. Há um direito aos estados alternativos de cons-
ciência, que é um direito individual, seja pelo prazer, pela diminuição da 
dor, por experiências de transcendência, que deve ser respeitado. É possí-
vel fazer mais na proteção da saúde, também do lado da oferta e veja-se o 
debate sobre o controlo das substâncias que são consumidas e a aferição 
do que é realmente consumido. Na redução de abordagens dissuasoras, 
que muitas vezes também são repressivas e não fazem sentido. Podemos 
dar novos passos na regulação, fazer mais do ponto de vista da proteção 
da saúde, na RRMD, é preciso inscrever duradouramente na política públi-
ca experiências de intervenção que já são muito mais do que projetos. É 
possível regular a produção e o consumo de forma muito mais eficaz, é 
preciso trabalhar mais na redução do tráfico e no combate ao monopólio 
criminoso no tráfico, é o modelo de abordagem proibicionista e policial 
que alimenta os traficantes e é possível fazer muito mais na regulação da 
economia das drogas, sempre numa abordagem humanista, baseada na 
ciência e que seja capaz de investir mais na segurança do que na coerção. 
Finalmente, há que valorizar, nomeadamente a nível remuneratório, todos 
os profissionais que intervêm nesta área”. 
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João Dias, deputado do PCP

“Gostaria de dizer que foi um gosto ouvir o que nos trouxeram a esta 
sessão e agradecer-vos todo o trabalho e envolvimento que tiveram 
numa estratégia que a todos nos orgulha e nos deve deixar satisfeitos 
face ao percurso feito, mas simultaneamente preocupados com o mui-
to que é preciso fazer e corrigir, tendo em consideração alterações fei-
tas ao longo destes 20 anos. O facto de estarmos numa sessão come-
morativa não deve impedir-nos de identificar dificuldades e obstáculos 
que defrontamos, sendo também importante reconhecer o caminho e 
os passos dados no combate ao consumo de drogas.

Permitam-me que traga um pouco da minha experiência, entre 
1993 e 1996, na minha formação como enfermeiro, em que tive a 
oportunidade de experienciar o que era este mundo da toxicodepen-
dência nos estágios. Havia algo que sentíamos quando procuráva-
mos a especialidade: a impotência, nesta área, para encontrarmos a 
satisfação do sucesso e os resultados em saúde. Numa outra área, 
uma unidade de emergência médica sediada no Hospital S. Francis-
co Xavier, em 1996, tínhamos uma preocupação quando intervínha-
mos no Casal Ventoso, em que as overdoses eram quase diárias, 
realidades que permitiram conhecer uma problemática que, dez 
anos após a ENLCD, quase nos fez sair das preocupações, tais fo-
ram os ganhos em saúde que atingimos para a população. É impor-
tante assinalarmos este percurso e percebermos o porquê de ter-
mos atingido este sucesso. Alguns pilares fundamentais: a descri-
minalização, o facto de combatermos a doença e não os doentes, o 
papel das comissões de discussão da toxicodependência, uma das 
coisas mais importantes e que se perdeu, nomeadamente a estraté-
gia de coerência, a estrutura nacional, cuja extinção se deve ao go-
verno do PSD. A avaliação é fundamental e, nessa altura, um investi-
mento foi visto como um gasto, tomando-se decisões políticas que 
não tiveram em consideração o que esteve subjacente a esta estra-
tégia, o conhecimento técnico e científico. É hora de corresponder a 
compromissos e deve ser assumido por nós o compromisso de reto-
marmos na estratégia aquilo que a mesma precisa, o que lhe foi reti-
rado. Preocupa-nos a necessidade de reforço da intervenção, de 
mais trabalhadores, de mais equipas, de mais resposta pública, de 
mais respeito por aqueles que trabalham e se dedicam com carrei-
ras e salários dignos, de passar da fase do projeto para a fase do 
programa, devidamente estruturado e financiado para que se asse-
gure a continuidade no tempo”.

Elsa Belo, Ares do Pinhal

“A Ares do Pinhal é uma ONG que existe há quase 40 anos e nas-
ceu da falta de respostas que havia. Quatro psiquiatras sentiram, na 
altura, a necessidade de criar respostas e, nesse sentido, a Ares do 
Pinhal foi a primeira resposta da sociedade civil ao problema das 
adições em Portugal. O nosso presidente foi sempre o Dr. Nuno Pe-
reira Miguel, que muito nos orgulha ter participado na comissão que 
nos faz estar aqui hoje. Já passaram por nós 28.763 pessoas desde 
que a associação foi criada e, como costumamos dizer, foi com elas 
que aprendemos e continuamos a aprender tudo o que sabemos. 
São o nosso principal veículo de formação. Em 1997, fomos convi-
dados a fazer a intervenção em RRMD – na altura fazia-se muito 
pouca intervenção nesta área - no Casal Ventoso e este foi o início 
da nossa jornada em redução de danos. Hoje, temos três projetos 
neste eixo, que abrangem muitas pessoas, a unidade móvel com 
programa de substituição com metadona, o programa de consumo 
vigiado fixo, no antigo espaço do Casal Ventoso e um centro de aco-
lhimento para pessoas em situação de emergência, com responsabi-
lidades na área da saúde e dos CAD. A RRMD, para nós, significa so-
bretudo estar próximo das pessoas, sem grandes expectativas e fle-
xibilizando ao máximo o acesso a todos os serviços de saúde, com 
uma preocupação constante em adaptar a nossa linguagem à des-
tas pessoas e investir na relação técnica e de confiança com os nos-
sos utentes. É considerar as necessidades básicas do ser humano 
como sendo a primeira necessidade, é trabalhar diariamente na edu-
cação e na literacia em saúde, é trabalhar a pobreza associada ao 
fenómeno das adições, bem como a falta de rede familiar e institu-
cional de pessoas que continuam a não ter instrumentos para fazer 
face às suas dificuldades. No fundo, consideramos que a abstinên-
cia é o menor dos nossos problemas porque a nossa preocupação é, 
justamente, o cuidar da pessoa. E cuidar é diferente de tratar, de 
curar. É cuidar a sua família, é cuidar a sua comunidade e cuidar to-
dos nós.

Para terminar, gostaria de sublinhar que a Ares do Pinhal já foi re-
conhecida duas vezes pela OMS, uma das quais pelo tratamento que 
faz com o VIH e outra com o tratamento da Hepatite C e esperamos 
ter brevemente o reconhecimento pelo tratamento que fazemos com 
a tuberculose. Somos visitados por todo o mundo e sabemos que as 
pessoas sentem uma enorme admiração por o nosso país, pequeni-
no, saber fazer tão bem este trabalho”..
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Luís Mendão, GAT

“Neste momento, sou o coordenador nacional da Iniciativa Cidadã para Regula-
mentação Responsável da Canábis para Uso de Adultos, algo que não poderia de 
referir como disclousure. Segundo disclousure, mas muito sabido, há 45 anos 
atrás, usei heroína e cocaína, donde penso que me ficou uma infeção por Hepatite 
C, entretanto curada, mas o fígado ainda tem todas as cicatrizes e outras mazelas. 
Esse momento foi determinante, estudava eu em França, no que me construí como 
cidadão. Rapidamente me interessei na forma como as nossas sociedades esta-
vam a responder ao problema do uso de drogas ou de substâncias psicoativas. 
Portanto, é uma constante na minha vida a reflexão e a ação sobre este assunto.

Sobre a questão da RRMD, é uma filosofia a que Portugal aderiu e que tem mos-
trado sinais de grande eficácia e que não faz depender da abstinência o apoio às 
pessoas que usam drogas. E isso marca também a possibilidade de as pessoas 
chegarem ao SNS e a outras estruturas e de não estarem permanentemente con-
frontadas com a polícia.

A minha apresentação é também uma homenagem ao homem político que mais 
marcou a minha vida e com quem tive o privilégio de trabalhar durante quase 30 
anos, o Dr. Jorge Sampaio, um homem de causas, com um profundo envolvimento 
na reforma das políticas de drogas, tanto que foi um dos fundadores da Global Co-
mission On Drug Policy, em 2011, uma organização com vários chefes de estado. 
Não posso também deixar de recordar que fizemos uma homenagem no funeral 
do Dr. Jorge Sampaio, a agradecer enquanto pessoas com tuberculose, com VIH, 
com hepatites, pessoas que usam drogas, migrantes, etc., aquela que nos parece 
ser a herança que deixou e esperamos que não desapareça.

Numa referência semelhante à do Dr. João Goulão, no que respeita à evolução 
do número total de casos de SIDA diagnosticados anualmente, a entrada em vigor 
da estratégia surge no ponto mais alto, sendo que Portugal tinha a pior epidemia 
global da Europa Ocidental e Central. Mais tarde, esta foi a política pública de saú-
de que teve os resultados mais citados a nível europeu e mundial.

Não obstante, e talvez também devido à sucessão de diferentes governos ter al-
terado a implementação da estratégia, muito daquilo que estava escrito nunca foi 
implementado e, como exemplo, tivemos de esperar quase 20 anos pelas estrutu-
ras de consumo seguro. Recordo que, numa sessão nesta AR, apresentámos uma 
série de recomendações para reavivar o caminho para a continuação de reformas 
baseadas no melhor conhecimento, nos direitos humanos e na dignidade da pes-
soa. Algumas, ainda que parcialmente, finalmente avançaram, outras não e uma 
delas consiste na devolução de cidadania às pessoas que usam drogas e a neces-
sidade de lhes reconhecer as competências de vida em muitas coisas e, portanto, 
poderem ser profissionalizados enquanto pares, enquanto trabalhadores na res-
posta desta área para as pessoas que têm consumos problemáticos. Acho que é 
uma das coisas que ainda está longe de acontecer..

António Maló de Abreu, Presidente da Comissão 
Parlamentar de Saúde

“Esta sessão comemorativa do 20º aniversário da ENLCD 
é uma iniciativa da Comissão de Saúde, que tenho a honra de 
presidir e que tinha como objetivo principal a promoção de 
um espaço de reflexão e debate em torno desta temática. 
Congratulo-me por termos, em conjunto, concretizado este 
propósito, agradecendo a todos os que participaram e contri-
buíram para enriquecer este momento. Faço votos para que, 
em novo balanço, possamos continuar a dar boa nota dos su-
cessos neste combate contra um inimigo coletivo, deveras 
desleal e traiçoeiro. A Esta sessão não esqueceu, como não 
podia esquecer em justa homenagem, os pioneiros desta EN-
LCD e não pode esquecer igualmente os esforços da luta diá-
ria, continuada e persistente de muitos. Esta sessão enobre-
ce as senhoras e os senhores deputados que se empenha-
ram na sua realização, realça a importância da Comissão de 
Saúde que tenho a honra de presidir como promotora tam-
bém de oportunos debates, abertos à sociedade e com os 
olhos no futuro e dignifica a Assembleia da República casa 
da democracia, onde servimos Portugal e os portugueses 
com a maior das humildades mas com a consciência plena 
das nossas altas responsabilidades de que não abdicamos”.


