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A apresentação da base da estrutura do Plano 
Nacional de Redução dos Comportamentos Adi-
tivos e Dependências (PNRCAD) 2021-2030 de-
correu no dia 20 de abril, num evento  onli-
ne  onde participaram 122 pessoas. João Gou-
lão, Coordenador Nacional para os Problemas 
da Droga, das Toxicodependências e do Uso No-
civo do Álcool, referiu-se ao início de uma vasta 
discussão pública e de um processo que se de-
seja amplamente participado, enquanto o Secre-
tário de Estado Adjunto e da Saúde, António La-
cerda Sales, em mensagem aqui replicada por 
Dependências, anunciou que estão a ser feitos 
todos os esforços para que a implementação 
deste novo plano seja feita com um SICAD mais 
fortalecido. 
João Goulão destacou alguns resultados da 
avaliação externa do anterior plano nacional, 
2013-2020, um dos pontos de partida para a 
construção do novo, referindo quatro pontos po-
sitivos revelados pela avaliação externa: inter-
venções globalmente positivas, o reconheci-
mento internacional da política portuguesa, o 
alargamento do enfoque para além das subs-
tâncias ilícitas tradicionais e o compromisso de 
um vasto número de entidades para a realiza-
ção do novo PNRCAD.

Após salientar algumas das recomendações fei-
tas pela equipa de avaliação externa, o também 
Diretor-Geral do SICAD, com base em dados epi-
demiológicos, apontou como preocupantes  o 
aumento do jogo online e a existência de indiví-
duos já com dependência de internet, embora li-
geira a moderada, tendo afirmado que “é funda-
mental sermos mais eficazes com tudo o que se 
relaciona com as substâncias, mas também 
com outros tipos de comportamentos nomea-
damente com o jogo”. 
O novo PNRCAD terá a duração de dez anos, di-
vidido por três períodos (2021-2024/2025-
2027/2028-2030), cada um com um plano de 
ação próprio. A centralidade no cidadão conti-
nuará a ser um princípio fundamental. O cruza-
mento entre os ciclos de vida e os diversos con-
textos será feito através de três pilares: empo-
derar, através de uma participação ativa e do 
exercício de  cidadania esclarecida e de siste-
mas sociais promotores de estilos de vida sau-
dáveis; cuidar, sendo o garante de suporte a to-
dos os que precisam de respostas na área dos 
CAD e proteger, relacionado não só com as me-
didas diretamente dirigidas à criminalidade, as-
sociada ao consumo e ao tráfico ilegal de subs-
tâncias, e com medidas para regular e fiscalizar 
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a oferta de substâncias ou a exposição a situa-
ções potencialmente aditivas, protegendo os 
mais vulneráveis. 
O PNRCAD é o instrumento que define uma es-
tratégia partilhada e integrada no que respeita 
aos CAD, procurando reduzir a exposição e de-
senvolvendo a perceção de risco associada a 
estes comportamentos e ao sofrimento por eles 
gerado, visando ter comunidades mais saudá-
veis, através de políticas públicas que respeitem 
os direitos humanos, contribuindo para uma so-
ciedade mais informada, saudável e segura.  
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que 
encerrou o evento, elogiou a iniciativa e recor-
dou a importância da Estratégia Nacional de 
Luta Contra Droga, tendo alertado para o enve-
lhecimento da população dependente de subs-
tâncias ilícitas à qual “é urgente dar resposta 
que garanta o aumento da sua qualidade de 
vida”.
Depois de se referir ao impacto da pandemia da 
covid19 nos CAD, manifestou o desejo de que 
este novo PNRCAD “seja um documento estraté-
gico que integre as preocupações da sociedade 
em matéria de qualidade de vida relacionada 
com os comportamentos aditivos e as depen-
dências e que responda às necessidades das 
pessoas com estes comportamentos e aos pro-
fissionais que desenvolvem atividade nesta 
área”. António Lacerda Sales terminou a sua in-
tervenção apelando a todos os parceiros para 
que reforcem o seu envolvimento nas diversas 
etapas deste plano.    
O novo Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e das Dependências 
2021-2030 marcará as políticas públicas na pre-
sente década. Todos os contributos para a 
construção deste documento podem ser envia-
dos para planonacional@sicad.min-saude.pt. 

António Lacerda Sales, Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
“Gostaria de felicitar o Sr. Diretor Geral do SICAD 
e coordenador nacional para os problemas da 
droga, das toxicodependências e do uso nocivo 
do álcool, Dr. João Goulão, pela apresentação 
desta iniciativa e por nunca deixar de lutar pela 
saúde dos portugueses. 

António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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O sucesso da política portuguesa na área dos 
CAD é reconhecido, nacional e internacional-
mente, nomeadamente no que respeita às 
substâncias ilícitas e, particularmente, desde 
há cerca de 20 anos, na sequência da publica-
ção da Estratégia Nacional de Luta Contra a 
Droga, em 1999, e da Lei da Descriminalização 
de 2000, cujas orientações têm norteado os 
planos nacionais que se lhes seguiram, imple-
mentados através dos respetivos planos de 
ação.
O âmbito da abrangência destes planos tem 
vindo, justificadamente, a ser alargado para 
além das substâncias psicoativas ilícitas, em 
resultado dos novos desafios que se foram co-
locando no que respeita aos CAD, em geral na 
sociedade atual, tendo sido já incluídos no an-
terior Plano Nacional para a Redução dos CAD 
2013-2020 o uso nocivo do álcool, dos medi-
camentos, dos anabolizantes e do jogo.
Este plano nacional assenta nas mais avança-
das abordagens de saúde pública a nível inter-
nacional, encontrando-se alinhado com uma 
perspetiva de redefinição das políticas e dos 
serviços de saúde, o que contribui para a conti-
nuidade e implementação eficaz de um mode-
lo integrado de intervenção. Destaco por isso 
o consenso alcançado em matéria de políticas 
públicas sobre CAD, que pode estar associado 
ao progressivo desaparecimento da agenda 
mediática, e consequentemente também so-
cial e política, dos problemas associados a es-
tes comportamentos. Parece existir uma evo-
lução muito significativa das perceções predo-
minantes na sociedade portuguesa relativa-
mente à questão das adições e dependências, 
bem como aos consumidores. Destacam-se 
igualmente o reconhecimento internacional 
dos méritos da política portuguesa e dos re-
sultados alcançados relativamente às metas 
definidas e ao custo efetividade das ações de-
senvolvidas.
Este plano nacional assentou no compromis-
so de um conjunto muito vasto de entidades 
em trabalharem em objetivos comuns. Foi 
muito positivo o alargamento do enfoque de 
atuação para outros domínios além das subs-
tâncias ilícitas tradicionais, passando a com-
preender um vasto leque de CAD que o ciclo 
estratégico 2013-2020 estabelece com o prin-
cípio da centralidade no cidadão, consideran-
do o seu contexto e ciclo de vida nos diferen-
tes tipos de intervenções que contribuam para 
a promoção da saúde e bem-estar.
No que se refere à redução da oferta, para 
além da componente já estabelecida da dimi-
nuição da disponibilidade e do acesso às 
substâncias ilícitas tradicionais, surgem igual-
mente novas propostas, não só no sentido de 
dar uma maior visibilidade às novas substân-
cias psicoativas, como também de integrar 
pela primeira vez a regulamentação e fiscaliza-

ção do mercado de substâncias lícitas, com as 
áreas do jogo e da internet.
Conhecemos o caminho percorrido, mas não 
retiramos o foco dos desafios passados, 
não só pelas alterações ocorridas no mode-
lo de gestão política, mas também porque se 
assiste a um envelhecimento da população 
dependente de substâncias ilícitas à qual é 
urgente dar resposta que garanta a sua qua-
lidade de vida. De facto, a evidência dos es-
tudos mais recentes revela au aumento do 
consumo e consequente diminuição da per-
ceção de risco do consumo de canábis e de 
outras substâncias ilícitas, de pedidos de 
tratamento por consumo de cocaína e caná-
bis, do agravamento do consumo de álcool 
entre os mais jovens, mas também dos mais 
velhos e, em especial, das mulheres, do nú-
mero overdoses dos de óbitos por intoxica-
ção alcoólica e do número de acidentes e 
óbitos rodoviários por efeitos do álcool, dos 
internamentos hospitalares e das mortes 
atribuíveis ao álcool… mas também a dupli-
cação da dependência alcoólica e da depen-
dência do jogo… é importante referir tam-
bém o impacto da pandemia por Covid-19, 
que tem contribuído para um agravamento 
das situações relativas a alguns consumos 
de substâncias psicoativas ilícitas e do ál-
cool, que já se tinham verificado nos últimos 
anos. Em Portugal tem também vindo a cres-
cer o número de pedidos de ajuda de famí-
lias que se debatem com a crescente utiliza-
ção dos ecrãs por parte das crianças e jo-
vens, mas também da população adulta, 
com consequências ao nível do rendimento 
escolar e profissional, havendo um cada vez 
maior número de pedidos de autoexclusão 
no jogo online. Por isso se torna tão premen-
te preparar um plano estratégico para dar 
resposta a este e outros desafios.
O Sr. Coordenador nacional apresentou hoje 
as linhas mestras para este plano, um plano 

que se quer com a abrangência de todos os 
CAD e que seja um documento estratégico 
que integre, por um lado, as preocupações 
da sociedade em matéria de qualidade de 
vida relacionadas com os CAD e responsa, 
por outro lado, às necessidades das pes-
soas com estes comportamentos e às dos 
profissionais que desenvolvem atividade 
nesta área. Mantendo os princípios que nor-
tearam os planos anteriores, reforçando o 
princípio da centralidade no cidadão e aten-
tos às condições próprias de cada indivíduo, 
mas também às condições externas que po-
dem potenciar comportamentos de risco 
nesta área, importa garantir a capacidade de 
decisão informada, a acessibilidade, equida-
de e qualidade das respostas necessárias e 
a proteção e segurança dos próprios e das 
comunidades ao longo de toda a sua vida e 
em diferentes contextos, sem excluir nin-
guém e em respeito total pelo cumprimento 
dos direitos humanos e que a estrutura de 
base, hoje aqui apresentada, corporiza nos 
três pilares de intervenção: empoderar, cui-
dar e proteger.
Gostaria de concluir, assegurando que esta-
mos a envidar todos os esforços para que a 
aprovação deste Plano Nacional para a Redu-
ção dos CAD 2021-2030 possa ser feita por 
um conselho interministerial para os CAD, e 
que o Sr. coordenador nacional tenha na im-
plementação deste plano um SICAD com uma 
estrutura mais fortalecida. Terminarei dizendo 
que, para atingir a proposta deste novo plano, 
o Ministério da Saúde junta-se ao Sr. coorde-
nador nacional, convocando todos os parcei-
ros a aumentarem o seu envolvimento, quer no 
desenho, na definição das prioridades e objeti-
vos, quer no acompanhamento e monitoriza-
ção. Da nossa parte, da parte do XXII Governo 
Constitucional, podem com certeza continuar 
a contar connosco”.


