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PREFÁCIO 

A problemática da droga, enquanto fenómeno humano e social e como objecto de 

conhecimento, constitui, desde há muito, terreno fecundo para a exploração por parte de 

estudiosos de várias procedências, que a ela vêm aportando, oferecendo os seus contributos 

em plúrimos segmentos do Saber. Ao longo das pregressas décadas, em especial após o 

decénio de Oitenta, a droga e a toxicodependência converteram-se em tema 

recorrentemente erigido em epicentro de investigações universitárias, regra geral 

destinadas ao mercado dos graus académicos, o que é motivado, a meu ver, por três 

factores: por um lado, porque a droga é apelativa para a investigação científica, dada a 

transversalidade de que se reveste e pela multiplicidade de abordagens que não só 

consente, como reclama; por outro lado, por força das dificuldades – e inabilidade, quando 

não incapacidade – com que os poderes procedem à respectiva gestão; e, enfim, já em um 

plano exógeno, em virtude da expansão que se tem vivido na produção de dissertações de 

mestrado e doutoramento nos territórios das Ciências Sociais e do Comportamento. 

A droga realiza uma tríplice função: toca, provoca e convoca. Toca genericamente as 

pessoas, num sentido afectivo-emocional, na medida em que não deixa ninguém 

indiferente, nem sequer desprovido de opinião, permitindo a efervescência discursiva do 

senso comum, não raramente vertida na discursividade da Opinião Pública (e também da 

publicada) e até de (alguma) Opinião Política; provoca, porquanto veio pôr em causa, de 

maneira reiterada, a aparente pacatez do sistema social, tornando-se objecto-agitador das 

pessoas e das práticas políticas, funcionando como átomo da desordem instalado na 

arquitectura sócio-institucional; e, convoca, uma vez que promove a congregação de 

técnicos e cientistas de origens diversas, adjudicando-lhes a incumbência de promoverem o 

saber das drogas. Esta vertente remete para o espaço da confluência disciplinar, numa 

perspectiva de transdisciplinaridade, ou mesmo de pós-disciplinaridade, abrindo caminho 

às pesquisas que privilegiam a integração e a pluralidade de conhecimentos no que à droga 

tange.  

Efectivamente, o estudo deste fenómeno faz-se de articulações e (re)compreensões, 

provocando também o próprio cientista e convocando-o permanentemente para colocar em 

causa aquilo que, em cada momento, pode ser tentado a imaginar assente. Quem se dedicar 

durante alguns anos a estudar este problema verificará por si mesmo que não existem 

verdades definitivas nem pressupostos rígidos: a droga revela sucessivas metamorfoses, 
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seja nos consumos e correspondentes práticas, seja no campo das representações e reacções 

sociais e institucionais (legislativas ou judiciais), seja no domínio das terapêuticas. 

A compreensão do fenómeno requer a capacidade de captar discursos e motivações de 

todos os actores sociais envolvidos, das suas interacções comunicacionais e dos fluxos que 

se estabelecem, bem como da inserção dos mesmos em cenários específicos, partindo-se do 

princípio que, no âmbito deste objecto científico, não existem protagonistas para sempre 

nem papéis secundários eternos, também aqui se evidenciando a metamorfoseação que a 

droga habiliza. 

Dentre os actores relevantes no contexto das drogas, o Legislador assume particular 

importância, decorrente do estatuto de soberania que detém e, principalmente, do peso que 

a mensagem por si proclamada avoca no caleidoscópio social. Landreville (1990) realça 

que, na fabricação legislativa, o Direito Penal é «...concebido como uma produção social 

submetida às mesmas relações de poder que os outros produtos sociais»; por isso, essa 

função legiferante não pode ser entendida como neutra, antes  possuindo dimensões várias, 

conjugando diversos sentidos, do político ao ético, dos interesses económicos aos 

estratégicos, traduzindo teias de influência e de conveniência – mas também de 

conivências – que se jogam nos tabuleiros do Poder (e dos poderes). Nesta linha, há que 

atender às causas contribuintes da emergência de normações penais, que se podem 

sintetizar, com Lascoumes, Roth & Sansonetti (1989), nas seguintes: as decorrentes de 

reivindicações colectivas; as originadas pela pressão das estruturas corporativas; as 

políticas; e as tecnocráticas, em todas elas sendo detectáveis actores semi-invisíveis, que se 

vão incorporando nos actores colectivos, designadamente na Opinião Pública, nos Media, 

na Opinião Política, fazendo-se co-obreiros das configurações legislativas. Acresce que o 

discurso do Legislador carece de ser captado e descodificado tendo em consideração os 

discursos proferidos por outros actores e um vasto quadro de referências e de 

representações, sociais e institucionais. Esta decifração do discurso do Poder que é a Lei 

impõe que o investigador observe o trabalho legislativo como a resultante de uma 

correlação de forças (sociais, políticas, corporativas e de interesses, mas sobretudo 

económicas, incluindo-se os lobbies), operantes num determinado contexto eco-temporal. 

Horton & Hunt (1981, p. 284) referem-se ao papel da Lei enquanto estruturadora dos 

relacionamentos do poder, o que permite vislumbrar também a maneira como se 

demarcam as fronteiras do Poder-não poder. Importa, porém, prestar atenção ao reforço de 
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um actor social cada vez mais visível: a Comunidade Técnico-científica. Na realidade, por 

diversos motivos, mas particularmente por causa da droga, o Legislador começou a 

escutar, com maior ou menor regularidade, a Comunidade de Técnicos e Cientistas, 

buscando o Saber para a construção dos normativos. Trata-se de uma mudança qualitativa 

de grande interesse, dado que prova a possibilidade de permeabilização do Poder face às 

expressões do conhecimento. Mas não é apenas uma alteração de pormenor, antes uma 

mudança de atitude por parte do Poder, ainda que nem sempre o Legislador adopte as 

sugestões dos técnicos e dos cientistas. Mediante esta reformulação da processologia 

criminalizadora, as linhas de discursividade e interacção/interferência entre actores 

adquirem um novo ritmo, tendo a droga servido de rampa de lançamento. Arranca-se, de 

facto, para uma outra atmosfera, onde as relacionalidades são diferentes, provocando 

reconfigurações do tecido institucional, desde logo no campo da produção normativa, feita 

sempre de tensionalidades, contando agora, na área dos comportamentos aditivos, com 

alguma frequência, com mais um actor interveniente. Esta novel fisionomia do legislar – e, 

também, do aplicar – sobre a droga consubstancia o que venho denominando como a 

intervenção juspsicológica (a penetração dos saberes, dos discursos, das práticas e das 

metodologias da Psicologia nos territórios jurídico-judiciais)  

A droga, constituindo um analisador epistémico, como afirma Da Agra (1982), inaugurou 

uma outra fase do processo de criminalização, permitindo detectar os interstícios 

comunicacionais gerados entre os discursos dos actores presentes: poder-se-á dizer que, 

também neste particular, o fenómeno de que se cura abriu uma nova gramática de gestão 

ao nível criminal. Mas os enunciados proferidos pelo Legislador sobre o objecto droga, 

desde a inclusão do actor Comunidade Técnico-científica, conheceram uma transformação 

que, não tendo sido rápida, foi, no entanto, reordenadora: aludo, naturalmente, à mudança 

de estação penalizadora, que teve lugar em 2000/2001, com a passagem do consumo e da 

posse para consumo de droga da esfera penal para a contra-ordenacional, destarte se pondo 

termo ao modelo criminalizador vigente desde 1924. Afigura-se inquestionável o papel 

desempenhado por aquele actor social para a descriminalização construtiva então 

desenhada. As considerações antecedentes legitimarão, porventura, a pertinência de se 

investigar o universo da criação legislativa sobre a droga e a toxicodependência, trabalho a 

que a Mestre Lúcia Dias se dedicou com empenho, coragem e saber, no âmbito do curso de 

Mestrado em Toxicodependência e Patologias Psicossociais, cuja tese ora é editada.    
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Conheci a Autora deste livro há alguns anos, quando estava a iniciar a recolha de 

bibliografia para a dissertação e, por indicação do meu Amigo Doutor António Almeida 

Santos, apareceu-me no gabinete da Universidade Lusófona, munida de muitas ideias e de 

um propósito inabalável: reflectir e investigar sobre as estações paradigmáticas da droga no 

nosso país, alicerçando-se numa abordagem pluridisciplinar. Acreditei de imediato que a 

anunciada intenção seria levada a bom porto: a Lúcia reunia todas as condições para a 

prosseguição desse intento: trabalhava na área, é determinada, por vezes com um traço 

obsessivo, como convém aos investigadores, e tem uma acentuada vontade de saber – 

elemento indispensável para qualquer pesquisa de natureza científica.  

Comprovando as qualidades da então estudante de Mestrado, a tese por ela construída e 

apresentada em provas públicas atingiu elevado nível, aconselhando a publicação: com 

efeito, o produto do labor académico deve ser divulgado e não se limitar à mera utilização, 

em fotocópias, pelos públicos sempre restritos dos frequentadores de bibliotecas 

universitárias, quase sempre alunos em trânsito de ano ou grau; importa tornar acessível 

aos estudiosos o que se vai produzindo nas nossas universidades, o que constitui uma 

maneira de as aproximar à comunidade, possibilitando uma dialéctica profícua à promoção 

do Saber. 

Resta-me formular um voto: que a Mestre Lúcia Dias prossiga pelos rumos em que aqui se 

inicia e continue a reflectir sobre estes problemas, desbravando outras ilhas do arquipélago 

das drogas, porventura ainda cobertas de neblina, e trazendo-as à luz. Porque a Ciência 

(também) é um jogo de tensionalidades entre as trevas do não-saber, o obscurantismo do 

não-querer saber, o despotismo do não-deixar saber e a luz do Saber. 

5 de Outubro de 2007 

Carlos Alberto Poiares 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 

Com este trabalho pretende-se descrever e compreender a evolução 

fenomenológica e jurídico-política das drogas em Portugal, pelo período compreendido 

entre 1970 e 2004, através da sua trajectória sócio-histórica, legal e estrutural, das 

dinâmicas dos mercados de drogas, das prevalências, padrões e tendências dos consumos e 

suas áreas de intervenção. 

A droga é um fenómeno global com reconhecimento na esfera internacional. Neste 

sentido, a aceleração do consumo de drogas tem assumido reconhecida preocupação, 

traduzindo-se na celebração de múltiplos tratados internacionais que, desde 1912, se têm 

vindo a constituir como a base jurídica do actual sistema internacional de controle de 

drogas, com coordenação das Nações Unidas, a partir de 1946. Em Haia, em 1912, é 

assinada a Convenção Internacional sobre o Ópio; em Genebra, em 1925, é assinada a 

Segunda Convenção Internacional do Ópio; em 1939 entra em vigor a Convenção de 1936 

referente à repressão do tráfico ilícito, em 1948 é assinado o Protocolo que submete a 

Controle Internacional as descobertas recentes de substâncias sintéticas e, em 1953, é 

assinado o Protocolo que regulamenta a cultura do Ópio. As circunstâncias atrás 

referenciadas levam à tomada de consciência de que o consumo de drogas constitui um 

grave problema para o indivíduo e um perigo social e económico para a humanidade 

conduzindo à aprovação, da Convenção Única sobre Estupefacientes realizada em Nova 

Iorque a 30 de Março de 1961 e ratificada a 21 de Dezembro de 1978. Em 1971, na 

Conferência das Nações Unidas que teve lugar em Viena, é adoptada a nova Convenção 

sobre as Substâncias Psicotrópicas.  

Em Portugal, o início do fenómeno do consumo de drogas coincidiu com um 

período em que as medidas nacionais eram praticamente inexistentes. Contudo, as poucas 

criações de iniciativas governamentais, na década de 60, inseriram-se no âmbito de um 

modelo jurídico-moral insuficiente, prejudicado ainda pela falta de preparação do 

aparelho policial e fiscalizador e pela manifesta imperfeição dos instrumentos legais 

vigentes1. Não obstante e dada a importância do medicamento a nível sanitário, económico 

e social o Governo português regulamentou, em 1968, o exercício da profissão 

                                                 
1 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Relatório – Centro de investigação e controle da droga. 
Lisboa. p. 1. 
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farmacêutica no país, através da aprovação do Decreto-Lei n.º 48 547, de 27 de Agosto de 

1968, emanado do Ministério da Saúde e Assistência. 

Nos finais dos anos 60, o consumo de drogas em Portugal, reunia características 

particulares e muito distintas dos outros países, consequência da conjuntura política, 

cultural e sócio-económica do país. O fenómeno da droga tido como um ‘perigo público’ 

que compromete a saúde pública e social e os recursos económicos da generalidade dos 

Estados2, espelhava as próprias peculiaridades do contexto social e económico de Portugal. 

A este respeito, Poiares, C. (1998, p. 239) sublinha que ao longo dos anos sessenta 

e setenta a mobilização para terras de África de grande parte da juventude constituiu 

causa da iniciação de muitos mundos dos estupefacientes, o que foi proporcionado quer 

pelo ambiente e costumes em que se introduziram, quer pelas condições psicológicas 

típicas do estado de guerra. 

Contudo, no caso português, não se equacionou de imediato um modelo generalista 

da relação jovens e drogas. No entanto, certas dinâmicas juvenis e certas formas de 

consumo ditaram um sentido eminentemente nacional, pelo que, após um período de 

transição política se reconheceu, nos anos 70, a necessidade de incorporar uma dinâmica 

legislativa afecta à juventude e ao consumo de drogas. 

Neste sentido, no início dos anos 70, Portugal caracterizava-se pela adopção de uma 

perspectiva criminalizadora face ao consumo de drogas traduzindo-se, uns anos mais tarde 

(1976), na adopção de uma atitude mais flexível influenciada pelo quadro compreensivo do 

fenómeno do consumo de drogas através da vertente psicossocial. Estas mudanças 

conduziram, necessariamente, à criação legislativa das estruturas de combate ao consumo e 

ao tráfico de drogas: Centro de Investigação Judiciária da Droga (CIJD) e o Centro de 

Estudos da Juventude (CEJ). 

No final da década de 70 inícios dos anos 80 a acção do Governo em matéria de 

drogas intensificou-se pela actuação conjunta dos três Centros de Estudos da Profilaxia da 

Droga (CEPD) - Norte, Centro e Sul - em particular no campo do tratamento com 

intervenção, também, na área da prevenção; do Centro de Investigação e Controle da 

Droga (CICD), designadamente ao nível do domínio do tráfico ilícito de estupefacientes; e 

do Gabinete Coordenador do Combate à Droga (GCCD) no empenho do combate ao 

                                                 
2 RODRIGUES, J. (1987). A toxicomania: dimensão do fenómeno e parâmetros duma resposta conjugada a 
nível nacional. In 2.ªs jornadas de saúde mental do Algarve. Aldeia das Açoteias. p. 4. 
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tráfico e ao consumo ilícito de drogas. Estes organismos foram reestruturados em 1982 

pelo Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga (GPCCD). 

 Já nos anos 80 Portugal conheceu uma época em que o consumo de heroína se 

sobrepôs ao do haxixe tão característico dos anos 70. Com a heroína surgiram novos 

problemas sociais, nomeadamente o VIH/SIDA - Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida; problema de saúde pública que se manifestou na população em geral e, 

rapidamente se estendeu à população toxicodependente, pelo consumo de drogas por via de 

administração endovenosa. Este aspecto exigiu uma intervenção mais pragmática no 

âmbito das políticas da redução de riscos e da minimização de danos. 

A partir de 1983 Portugal conheceu uma nova era de reflexão política face ao 

fenómeno das drogas tomando-se uma visão sociológica e institucional: o 

toxicodependente era encarado como um cidadão doente e que, pelo seu estilo de vida, 

coloca problemas de saúde pública pelo que se torna necessário motivá-lo para tratamento. 

Deste modo, o modelo biopsicossocial surgiu como referência dominante no período entre 

1983 e 1999, marcado por uma nova tendência organizativa e estrutural na área da droga e 

da toxicodependência, por um lado, com a criação das estruturas do Projecto VIDA (em 

1987) e do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (em 1990) e, por 

outro lado, com a criação, a partir de 1999, do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência. 

Em 1999 com a aprovação da Estratégia Nacional de luta contra a droga, Portugal 

assumiu uma nova maturidade de intervenção política face ao fenómeno da droga. Desta 

forma, a Estratégia Nacional assentou num quadro de intervenção completo, reconhecendo 

a importância e interdependência de sete componentes essenciais: prevenção primária, 

tratamento, reinserção social, redução de riscos e minimização de danos, dissuasão, 

cooperação internacional e branqueamento de capitais. 

A partir de 2000 predomina, na política portuguesa em matéria de drogas, uma 

visão descriminalizadora do consumo de drogas que se mantém até hoje. Nesta óptica de 

análise percebe-se que o modelo português em matéria de políticas de drogas se 

desenvolveu, de 1970 a 2004, sob um prisma de transformações e mudanças sócio-

históricas que se deslocam desde o sistema repressivo até ao sistema descriminalizador. 

 Com o objectivo geral de descrever e compreender a evolução fenomenológica e 

jurídico-política das drogas em Portugal, pelo período compreendido entre 1970 e 2004, o 

plano deste trabalho assumiu três capítulos essenciais. 
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 O Capítulo I – Objecto e Metodologia de Investigação – esclarece os aspectos 

metodológicos que o condicionam, como sejam o objecto de estudo, objectivos da 

investigação e metodologia. Completamos este Capítulo procurando reforçar a base 

conceptual desta investigação - método histórico; através da comparação com outros 

métodos qualitativos, nomeadamente método fenomenológico, método da teoria 

fundamentada em dados e método etnográfico. 

 O Capítulo II – Política de Drogas – delimita o campo de investigação através de 

uma análise da trajectória sócio-histórica, legal e estrutural do fenómeno da droga em 

Portugal. Com o intuito de complementar esta análise identificaram-se quatro períodos 

dominantes: 1) Período de 1970 – 1974: Resistências de um Modelo Criminal; 2) Período 

de 1975 – 1982: Institucionalização do Poder segundo um Modelo Clínico Psicossocial; 3) 

Período de 1983 – 1999: O Modelo Biopsicossocial como referência dominante e 4) 

Período de 2000 – 2004/ ...: Um novo olhar: Modelo de Descriminalização do consumo de 

drogas. Estes períodos permitem, assim, potenciar o conhecimento das políticas das drogas 

em Portugal, pelo período entre 1970 a 2004. 

 O Capítulo III – Drogas: Tráfico/Consumo – compreende uma visão global do 

fenómeno (1970 – 2004) das drogas e a apresentação geral das suas Áreas de Intervenção: 

Prevenção Primária, Tratamento, Reinserção Social, Redução de Riscos e Minimização de 

Danos, Dissuasão do Consumo e Cooperação Internacional. 

 Pretende-se, neste capítulo, descrever e compreender a perspectiva da dinâmica dos 

mercados de drogas e a prevalência, padrões e tendências do consumo de drogas em 

Portugal, bem como clarificar princípios básicos inerentes à actuação evolutiva das 

principais áreas de intervenção ao longo do período em análise. 

 Por último apresentam-se as principais conclusões do trabalho efectuado, que nos 

parece levarem em consideração as questões essenciais relacionadas com o processo 

evolutivo das políticas das drogas em Portugal, 1970 – 2004, e indicam-se algumas linhas 

de investigação passíveis de desenvolvimento em posteriores estudos da mesma índole. 
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CAPÍTULO  I 

  

 

OBJECTO DE ESTUDO E METODOLOGIA  

 

 

 

 

1.1.  OBJECTO DE ESTUDO 

 

 

 O tema do presente trabalho _ As Drogas em Portugal: o Fenómeno e os Factos 

Jurídico-políticos de 1970 a 2004 _ integra-se no contexto das preocupações dominantes 

do Governo Português face ao problema das drogas e das toxicodependências em 

diferentes áreas: da prevenção à dissuasão do consumo, do tratamento à reinserção social 

dos toxicodependentes, da redução de riscos e minimização de danos à cooperação 

internacional. 

Por estas razões, esta investigação considerou, para sua fundamentação teórica, dois 

temas centrais: Políticas de drogas e Drogas: Tráfico/Consumo. 

Quanto ao primeiro tema central – Políticas de drogas; respeita à trajectória sócio-

histórica, legal e estrutural das políticas de drogas em Portugal, pelo período compreendido 

entre 1970 e 2004. 

 O segundo tema central – Drogas: Tráfico/Consumo; propõe-se empreender a 

análise do fenómeno das políticas de drogas em Portugal tendo presente uma visão global 

da situação do tráfico/consumo de drogas em Portugal e suas áreas de intervenção 

(prevenção primária, tratamento, reinserção social, redução de riscos e minimização de 

danos, dissuasão do consumo e cooperação internacional), no período referenciado. 

 O espaço geográfico privilegiado desta dissertação é Portugal. Tal opção radica no 

facto de ter presente que o fenómeno das drogas e das toxicodependências tem vindo a 

assumir, cada vez mais, um papel relevante de intervenção política em Portugal e por se 
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considerar importante conhecer e compreender a realidade histórica portuguesa de 

estruturação da política global do referido fenómeno, nas diferentes áreas. 

O espaço temporal considerado tem início em 1970 e termina a 2004. A primeira 

data assinala a aprovação do Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro de 1970, assente 

numa perspectiva criminalizadora do consumo de drogas, data em que, pela primeira vez, 

Portugal assume a natureza criminal do consumo e da posse de drogas. A segunda 

corresponde à data em que se procedeu à avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a 

droga, aprovada em 1999 e ao lançamento das 12 linhas de acção fundamentais a uma 

nova Estratégia Portuguesa de combate às drogas e às toxicodependências, 2005 – 2012. 

Entre estas datas, a lógica seguida nesta investigação, com as devidas cautelas 

metodológicas, contempla uma divisão temporal por períodos, evidenciando em cada 

período momentos de mudança e viragem que determinam as tendências do período 

posterior. A opção por períodos prende-se, em nosso entender, com a forma que melhor se 

adapta à organização dos dados cronologicamente sequenciais e que servem de base a esta 

investigação. Constituindo uma outra forma de empreender uma análise rigorosa das 

políticas de drogas em Portugal, parece-nos que a divisão por épocas, também ela, permite 

reconhecer e identificar os períodos de mudança mais significativos neste domínio, até aos 

dias de hoje. 

Deste modo, a periodização dificilmente se pode fazer de forma rigorosa e precisa, 

dado que geralmente não basta um evento – datado, embora, com rigor – para provocar 

um corte ou uma ruptura em história (Mendes, J., 1993, p. 158). 

Refira-se ainda que a periodização não poderá ser generalizável a todos os campos 

da realidade histórica. Isto é, o social, o cultural, o político e o económico encontram-se 

sujeitos a ritmos diferentes, pelo que os limites temporais que se venham a estabelecer para 

um deles podem não ter significado para o outro (Mendes, J., 1993, p. 159). Além do mais, 

parece-nos ser enriquecedor para o presente estudo, do ponto de vista histórico, 

experimentar a adopção de uma nova periodização e respectivas datas – limite. Tratar-se-á 

de um bom ensejo para chamar a atenção para certos eventos, até aí secundarizados 

(Mendes, J., 1993, p. 159).   

Por último, importa esclarecer os conceitos inerentes à delimitação de um espaço e 

de um tempo. 

 A delimitação de um espaço poder-se-á basear no critério político – realidade do 

espaço de um país; no critério administrativo – aplicado a circunscrições administrativas, 
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tais como distritos e concelhos ou segundo modalidades administrativo-jurídicas ou 

administrativo-religiosas, isto é, comarcas e paróquias, respectivamente; no critério 

geográfico – fundado em factores de natureza geográfica ou numa determinada região e no 

critério económico – conceito implícito na área económica procura abranger um 

determinado espaço, localidade e respectiva população (Mendes, J., 1993, pp. 145-147). 

A delimitação de um tempo considera os conceitos de: década - do latim decas, 

significa série de dez; geração – cerca de 30 anos; época – faixa cronológica para a qual se 

toma como base um acontecimento notável geral de carácter social, histórico, cultural, etc.; 

período – tempo transcorrido entre duas datas ou dois factos mais ou menos marcantes e 

era – ponto determinado no tempo, que se toma por base para a contagem dos anos3. 

 

 

 

1.2.  OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Esta investigação sustentada na importância do fenómeno das drogas e das 

toxicodependências assume como objectivo geral descrever e compreender a evolução 

fenomenológica e jurídico-política das drogas em Portugal, pelo período compreendido 

entre 1970 a 2004. 

Os principais objectivos específicos são os seguintes: 

 

A – Quanto ao tema central – Políticas de drogas: 

 

1 – Descrever e analisar a evolução das políticas de drogas em Portugal, numa 

perspectiva sócio-histórica, legal e estrutural, pelo período compreendido entre 

1970 e 2004. 

2 - Compreender a evolução das políticas das drogas em Portugal com base em 

discursos políticos, propostas de lei e projectos de lei. 

 

 

                                                 
3 FERREIRA, A. (1999). Novo Aurélio Séc. XXI: O dicionário da língua portuguesa, (3.ª ed. ver. e ampl.) Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira. 
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 B – Quanto ao tema central – Drogas: Tráfico/Consumo: 

 

1 – Descrever e analisar a evolução das principais áreas de intervenção: prevenção 

primária, tratamento, reinserção social, redução de riscos e minimização de danos, 

dissuasão do consumo e cooperação internacional. 

2 – Contextualizar o fenómeno das drogas em Portugal, numa perspectiva da 

dinâmica associada aos mercados de droga: preços/apreensões e tendências por 

droga, pelo período compreendido entre 1970 e 2004. 

3 – Apresentar uma visão global do fenómeno das drogas em Portugal, com base 

em dados de prevalência, padrões e tendências do consumo de drogas, pelo período 

compreendido entre 1970 e 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

 

1.3.  METODOLOGIA  

 

 

 Com o objectivo de descrever e compreender a evolução fenomenológica e 

jurídico-política das drogas em Portugal, pelo período compreendido entre 1970 e 2004, 

neste trabalho considera-se, como fundamento metodológico, a metodologia qualitativa, 

objectivando-se, sempre que se justifique, a clarificação ideal do fenómeno, pela 

metodologia quantitativa (dados quantificáveis, representativos do fenómeno da droga em 

Portugal). 

 A combinação do método qualitativo e do método quantitativo permite aumentar a 

diversidade, enriquecer a compreensão do objecto de estudo e realizar os objectivos 

específicos (Lobiondo-Wood, G. & Haber, J., 2001, p. 134). 

 Os vários autores que estão na base deste trabalho sobre metodologia de 

investigação qualitativa (Lobiondo-Wood, G. & Haber, 2001; Streubert, H. & Carpenter, 

D., 2002; Delgado, J. & Gutiérrez, J., 1994; Paillé, P. & Mucchielli, A., 2003; Turato, E., 

2003) consideram que a validade de um estudo de natureza qualitativa reside num esforço 

intelectual constante, intuitivo e natural, visando tornar transparente e compreensível o 

objecto de estudo. 

 Neste sentido consideramos pertinente dar a este trabalho o sentido etimológico da 

palavra Metodologia (metodos + logos) significa o estudo teórico e de investigação sobre 

os métodos concebidos e empregues pelos investigadores, bem como suas origens, 

paradigmas, características e alvos (Turato, E., 2003). 

 O Método designa as regras gerais concebidas em teoria, com o anseio de se 

encontrarem explicações sobre a natureza ou compreensões sobre o homem. O método 

consiste na definição de um caminho que permita orientar toda a investigação até ao final: 

el camino se hace caminando (Turato, E., 2003). Assim, o método é, neste trabalho, 

apresentado como um constante processo de triangulação que nos auxilia nas explicações 

e compreensões do fenómeno da droga em Portugal. 
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1.3.1. Triangulação 

 

 

Nesta perspectiva adoptamos como estratégia metodológica a triangulação, que 

resulta na combinação do método qualitativo e do método quantitativo. 

Os investigadores qualitativos podem escolher a triangulação como uma estratégia 

de investigação para assegurar a finalização dos resultados ou para os confirmar 

(Campbell e Fiske, 1959; Miles e Huberman, 1989; Patton, 1980) (Streubert, H. & 

Carpenter, D., 2002, p. 352). 

O conceito de triangulação de acordo com Morse (Lobiondo-Wood, G. & Haber, 

J., 2001, p. 135) remete para uma combinação de métodos designados de triangulação 

simultânea ou sequencial. Por triangulação simultânea entende-se a combinação de 

métodos qualitativos e quantitativos num estudo. Na triangulação sequencial, somente 

uma abordagem é utilizada num estudo, podendo o investigador planear e implementar a 

segunda abordagem baseado nos resultados da primeira. 

Denzin (Lobiondo-Wood, G. & Haber, J., 2001, p. 135) descreve quatro tipos de 

triangulação: dados, investigador, teoria e metodologia. Posteriormente, Janesik expandiu a 

perspectiva de Denzin identificando uma triangulação interdisciplinar: 1) triangulação de 

dados – uso de uma multiplicidade de fontes de dados num estudo; 2) triangulação do 

investigador – uso de alguns investigadores ou avaliadores; 3) triangulação da teoria – uso 

de múltiplas perspectivas para interpretar um único conjunto de dados; 4) triangulação de 

métodos – uso de múltiplos métodos para estudar um único problema e 5) triangulação 

multidisciplinar – uso de múltiplas disciplinas para informar o processo de pesquisa. 

Miles e Huberman (Streubert, H. & Carpenter, D., 2002, p. 338) proporcionam 

outra perspectiva, descrevendo métodos de triangulação a nível da colheita de dados como 

um estado de espírito. Consideram ainda que o investigador qualitativo rigoroso está em 

constante processo de confirmação dos resultados, utilizando para tal vários métodos de 

colheita de dados para assegurar o rigor e a integridade dos resultados. 

A oposição entre o método qualitativo e o método quantitativo ocupou um lugar de 

destaque na discussão entre os investigadores no campo das ciências sociais (Delgado, J. & 

Gutiérrez, J., 1994; Streubert, H. & Carpenter, D., 2002; Turato, E., 2003). 
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Entre los investigadores sociales no hay serias diferencias entre quienes observan 

sin pensar y quienes piensan sin observar; las diferencias más bien se refieren a qué clase 

de pensamiento, qué clase de observación y qué clases de vínculos, si es que hay alguno, 

existen entre ambas cosas (Delgado, J. & Gutiérrez, J., 1994, p. 69). 

 Se ao longo dos tempos, no seio das ciências sociais e humanas se tem procurado 

quantificar os fenómenos de forma a torná-los mensuráveis, hoje há um diferente 

reconhecimento do material discursivo (discursos) e da análise qualitativa para melhor 

compreender os processos no âmbito de uma dinâmica pessoal, interaccional, social, e 

talvez mesmo, sistémica (Turato, E., 2003).  

É através desta combinação e seus modos de análise que as limitações de um único 

método podem ser reduzidas ou ultrapassadas. Com base nas metodologias neopositivistas, 

Miles e Hubermam (Streubert, H. & Carpenter, D., 2002) defendem o método tipo 

qualitativo/quantitativo considerando erróneas as teorias que defendem a irreconciabilidade 

entre as abordagens qualitativas e as abordagens quantitativas e o nível de prática onde os 

pesquisadores combinam ambas. 

Em contraste com a investigação de natureza quantitativa, que permite a definição 

de procedimentos de explicação dos fenómenos estudados através de modelos 

matemáticos, a investigação qualitativa centra-se nas experiências sociais dando sentido à 

vida humana (Streubert, H. & Carpenter, D., 2002, p. 2). 

A este respeito defende Paillé, P. & Mucchielli, A. (2003, p. 24) que a investigação 

qualitativa é, antes demais, um acto fenomenológico, uma experiência significativa do 

mundo, uma transacção experimental, uma actividade de produção de meios que não 

podem ser reduzidos a operações técnicas. 

Defende ainda este autor que a análise qualitativa exige, sobretudo, um esforço 

contínuo com o objectivo de encontrar um conjunto pertinente de dados, de forma a torná-

los compreensivos e globais, tendo em conta um problema prático ou teórico que preocupa 

o investigador (Paillé, P. & Mucchielli, A., 2003, p. 35). 

Analisar qualitativamente um fenómeno é, sobretudo, observar, perceber, 

comparar, numerar, julgar, etiquetar, constatar, reler, ordenar, integrar e verificar: c’est tout 

à la fois découvrir et montrer que ceci est avant/après/avec cela, que ceci est plus 

important/évident/marqué/replacer un détail dans un ensemble, lier un sentiment à un 

objet, rapporter un événement à un contexte; c’ est rassembler et articuler les éléments d’ 

un portrait éclairant, juger une situation, dégager une interprétation, révéler une 
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structure, construire ou valider une théorisation (Paillé, P. & Mucchielli, A., 2003, p. 24). 

A análise qualitativa apresenta-se, empiricamente, como um acto de reconstituição de 

conjuntos de significados.  

Os termos significado e significação referem-se a uma classe de objectos que mais 

não têm que o objectivo de procurar compreender o mundo real (Turato, E., 2003). 

Deste modo, a metodologia qualitativa permite a investigação de crenças e atitudes 

sobre temas e assuntos em que a relação de confiança torna possível o acesso do 

pesquisador a dados que não seriam acessíveis por métodos quantitativos. Assim, no 

estudo qualitativo não é a coisa que interessa, mas a significação que as coisas ganham. O 

pesquisador procura entender o processo pelo qual as pessoas constróem significados e 

descrevem o que são aqueles significados. Pode dizer-se que a análise qualitativa está na 

base de toda a actividade humana na relação com a realidade e com os outros; visando 

abordar os dados de modo pertinente tornando-os compreensivos, globais e explicativos de 

um fenómeno (Lobiondo-Wood, G. & Haber, J., 2001).  
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Figura 1. Investigação qualitativa: método histórico 
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1.3.2. Método Histórico 

 

 

É neste entender que o interesse deste trabalho se situa ao nível do fenómeno 

observado. Para contextualizar e fundamentar a credibilidade, verificabilidade, adequação 

e confirmação do objecto de estudo (Lobiondo-Wood, G. & Haber, J., 2001, p. 137) esta 

investigação, tendo presente os quatro principais métodos da abordagem qualitativa ( 1- 

método fenomenológico; 2- método da teoria fundamentada em dados; 3- método 

etnográfico e 4- método histórico) recorre ao método histórico, do modo como Cardoso, 

C., s./d.; Rego, A., s./d.; Mendes, J., 1993; Lobiondo-Wood, G. & Haber, J., 2001 e 

Streubert, H. & Carpenter, D., 2002; o teorizam. 

Pelas características implícitas a cada um dos métodos verifica-se que o método que 

melhor se adequa à concretização dos objectivos delineados nesta investigação é, sem 

dúvida, o método histórico. 

O método histórico é, desta forma, uma abordagem sequencial fundamental à 

compreensão do passado por meio de colheita, organização e avaliação crítica dos factos. 

Assim, tendo-se neste trabalho por opção metodológica a investigação histórica 

importa clarificar, antes demais, o conceito de história. O termo história no contexto do 

saber científico, enquanto ramo do conhecimento humano, pode entender-se como uma 

disciplina científica que se ocupa de relatos, análises e pesquisas de documentos 

conduzidos pelos historiadores (Turato, E., 2003, p. 286). 

A cientificidade da história exige que os factos se apresentem devidamente 

explicados, relacionados e sistematizados. O conceito de história é ainda apresentado por 

Ernst Bernheim (Rego, A., s./d., p. 8) como a ciência que investiga e expõe os 

acontecimentos relativos à evolução, no tempo, dos seres humanos e das suas actividades 

colectivas e à relação psicofísica de causalidade que entre elas exista, segundo os valores 

colectivos de cada época. E por Wilhelm Bauer (Rego, A., s./d., p. 8): como a ciência que 

trata das mudanças do ser humano em diferentes realidades sociais, estudando os 

fenómenos a partir dos seus efeitos nas diferentes épocas históricas e dirigindo a sua 

principal atenção para as transformações que não se repetem no espaço e no tempo. 

Assim, a história poder-se-á entender como a ciência dos acontecimentos passados, 

baseados em resultados de uma procura da verdade. 
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A importância deste método, no presente estudo, reside na possibilidade de se 

atingir a compreensão cronologicamente sequencial da história, evolução e tendências das 

políticas de drogas em Portugal, no período compreendido entre 1970 e 2004, por meio da 

colheita de documentos, organização e análise dos dados, perspectivando a avaliação 

crítica dos factos históricos. Um facto denomina-se histórico quando pertence ao passado 

e deixou vestígios de si mesmo em documentos (Rego, A., s./d., p. 9). permitindo 

Podem considerar-se três tipos diferentes de factos históricos essenciais à 

compreensão do fenómeno em estudo: geográficos (que situa os factos no espaço), 

cronológicos (que reparte os factos por diversas épocas, datas, idades) e lógicos (que 

classifica os factos segundo o seu próprio valor). 

Neste trabalho partimos do critério histórico-cronológico, que permite repartir os 

factos históricos no tempo: por interpretação e correspondência de calendários (Juliano, 

muçulmano, gregoriano, cômpulo eclesiástico); por datação das fontes e por 

estabelecimento de ciclos e ritmos, bem como da periodização em geral (Mendes, J., 1993, 

p. 106).  

Para el historiador todo comienza y todo termina por el tiempo; un tiempo 

matemático y demiurgo sobre el que resultaría demasiado fácil ironizar; un tiempo que 

parece exterior a los hombres, ‘exógeno’, dirían los economistas, que les empuja, que les 

obliga, que les arranca a sus tiempos particulares de diferentes colores: el tiempo 

imperioso del mundo.4 No entanto, Mendes, J. (1993) vem defender que o êxito de uma 

investigação histórica não depende tanto da utilização da técnica cronológica mas, e em 

grande parte, das questões previamente equacionadas. Neste sentido Henri-I. Marrou 

(Mendes, J., 1993, p. 186) vem afirmar que o verdadeiro Historiador é aquele que sabe 

escolher um problema, solicitar ao passado resposta e que, simultaneamente possua para 

nós, posteridade, um interesse real, um valor existencial, e que por outro lado 

corresponda a uma realidade no meio estudado.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 CARDOSO, C. (s.d.). Introducción al trabajo de la investigación histórica: conhecimento, método e história. 
Barcelona: Crítica, Grupo Editorial Grijalbo. p. 197. 
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1.3.3. Técnicas de Recolha de Dados 

 

 

 Uma vez definido o modelo conceptual que serve de base a esta investigação, é 

necessário seleccionar as técnicas de investigação que vão permitir responder ao objecto de 

estudo. 

 Nesta perspectiva, a investigação histórica baseia o seu conhecimento dos factos 

históricos identificando as fontes de dados, essencialmente através de documentos escritos 

(Cardoso, C., p. 139). De acordo com Henri-I. Marrou documento é toda a fonte de que o 

espírito do historiador sabe tirar qualquer coisa para o conhecimento do passado 

humano, encarado sob o ângulo da pergunta que lhe foi feita (Mendes, J., 1993, p. 88). 

 Para descrever a evolução fenomenológica e jurídico-política das drogas em 

Portugal combinamos fontes primárias e fontes secundárias. Por fontes primárias, 

também designadas de directas, entende-se todos os documentos escritos directamente 

relacionados com o tema da investigação (publicados no período estudado ou mais tarde). 

Consideram-se fontes secundárias ou indirectas, os trabalhos ou estudos os artigos de 

revista, comunicações e livros que se debruçam sobre o tema em análise. 

 Refere a este propósito Cardoso, C., (s./d., p. 175) que a distinção entre fontes 

primárias e secundárias é de natureza epistemológica e metodológica e indica que as 

primárias são a base principal de uma verdadeira investigação, que pretende desvendar 

novos conhecimentos. 

 Como fontes primárias utilizámos as seguintes: 

 

- Documentos oficiais; 

- Debates Parlamentares publicados nos Diários da Assembleia Constituinte e da 

República a partir de 1970; 

- Relatórios anuais sobre a evolução do fenómeno da droga na União Europeia e na 

Noruega; 

- Relatórios nacionais sobre o fenómeno da droga; 

- Planos de Acção; 

- Estatísticas oficiais; 

- Legislação internacional e nacional relativa à problemática da droga; 
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 Como fontes secundárias: 

 

- Comunicações livres; 

- Livros científicos sobre as questões de: história de Portugal pós 25 de Abril até aos 

dias de hoje, política das drogas e das toxicodependências e evolução dos conceitos 

das diferentes áreas de intervenção neste domínio; 

- Artigos de revistas nacionais nomeadamente a Revista Toxicodependências - sobre 

as novas tendências evolutivas a nível histórico-político do fenómeno das drogas e 

das toxicodependências e as suas áreas de intervenção; 

 

 

De forma a confirmar a genuinidade e autenticidade das fontes primárias e 

secundárias, esta investigação passou por um processo de crítica. Por crítica entende-se a 

parte da ciência histórica que tem por fim determinar o valor dos documentos e dos seus 

testemunhos (Mendes, J., 1983, p. 123) 

Deste modo, foram utilizadas durante este processo analítico de selecção e 

classificação das fontes documentais, dois tipos de crítica: crítica externa e crítica interna. 

Neste sentido, este trabalho passou por um processo de crítica interna, no sentido de 

procurar o verdadeiro significado e valor do conteúdo do documento e de crítica externa, 

assente na procura da autenticidade dos conteúdos (Streubert, H. & Carpenter, D., 2002, p. 

232). 
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1.3.4. Técnicas de organização e análise de Dados 

 

 

Após a identificação das fontes de dados documentais importa abordar, neste 

trabalho, a técnica privilegiada de organização e análise dos factos históricos. 

Assim, como técnica de análise, esta investigação opta pela análise temática, isto 

é, pela identificação de temas representativos da análise do fenómeno e que servem de 

resposta aos objectivos definidos. 

A análise temática consiste em proceder sistematicamente ao ajustamento, ao 

reagrupamento e, posteriormente, à avaliação discursiva dos temas abordados no corpo 

teórico, pela utilização de um verbatim de entrevista, de um documento organizacional ou 

de notas de observação (Paillé, P. & Mucchielli, A., 2003, p. 124). 

O objectivo principal da tematização é apresentar os resultados em forma de 

relatório final (Paillé, P. & Mucchielli, A., 2003, p. 144). 

Na perspectiva de Paillé, P. & Mucchielli, A. (2003, p. 124) a análise temática tem 

duas funções essenciais: uma função de ajustamento e uma função de documentação. A 

primeira função diz respeito ao trabalho de compreender/discernir um conjunto de temas 

de um corpo cujo objectivo consiste em encontrar todos os temas pertinentes, 

ligados/associados aos objectivos do estudo. A segunda função consiste na capacidade de 

documentar a importância de determinados temas no seio do conjunto temático, isto é, ter a 

capacidade de evidenciar reagrupamentos e recorrências ao longo da investigação. 

Portanto, proceder a uma análise temática significa atribuir temas através dos 

documentos em análise. 

De acordo com os mesmos autores a tematização pode assumir dois tipos: 

tematização contínua e tematização sequencial. A tematização contínua consiste na 

atribuição de temas de forma ininterrupta, permitindo a construção de uma árvore temática. 

Deste modo, os temas são identificados e anotados à medida da leitura do texto, 

posteriormente reagrupados e associados às necessidades e, por fim, hierarquizados sob a 

forma de temas centrais e reagrupados em temas associados. Esta árvore é construída 

progressivamente ao longo da investigação e não somente no final. 
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A tematização sequencial procede de uma lógica hipotético-dedutiva, construída 

em dois tempos. Num primeiro tempo, uma amostra de um corpo teórico tirada à sorte e 

analisada com o objectivo de constituir uma ficha temática. Esta constituir-se-á numa lista 

de temas hierarquizados ou não, à qual correspondem definições que a permitem 

identificar aquando da leitura de um texto. Esta ficha é, posteriormente, aplicada num 

segundo tempo, quer de maneira estrita, quer de forma a possibilitar que mais temas sejam 

acrescentados ao estudo em análise. 

Neste entender esta investigação privilegia a tematização contínua, através da 

construção de uma árvore temático-ideológica. A análise temática não tem por função 

interpretar nem teorizar. Ela é, sobretudo, uma técnica que faz sobressair a síntese dos 

temas centrais que representam o corpo de análise. 

Ao longo da construção representativa e estrutural do conteúdo de análise, em 

forma de árvore temático-ideológica, foram criados temas principais de análise e de 

interpretação do fenómeno idênticos para todas as épocas, com o intuito de facilitar a 

descrição e compreensão da evolução das políticas de drogas em Portugal, sua história, 

evolução e tendências, no período compreendido entre 1970 e 2004. Estes temas principais 

foram, assim, reagrupados em temas secundários e estes em sub-temas (Paillé, P. & 

Mucchielli, A., 2003, p. 139). 

Para se encontrarem os primeiros temas centrais, procedemos a diferentes leituras 

do material de estudo salientando, através de sublinhados e anotações informais, os 

aspectos essenciais do material sob o prisma global de análise (Paillé, P. & Mucchielli, A., 

2003, p. 132). 

Os documentos foram sistematicamente examinados e organizados por temas, 

reagrupados em temas secundários e em sub-temas, em função das épocas estabelecidas na 

investigação. Posteriormente, os mesmos documentos foram analisados de forma 

progressiva e linear, isto é, foram tematizados numa lógica cronológica (Paillé, P. & 

Mucchielli, A., 2003, p. 133). 

 Neste sentido, foram identificados 4 períodos cronológicos (1 - Período de 1970 – 

1974: Resistências de um Modelo Criminal; 2 - Período de 1975 – 1982: 

Institucionalização do Poder segundo um Modelo Clínico Psicossocial; 3 - Período de 1983 

– 1999: O Modelo Biopsicossocial como referência dominante; 4 - Período de 2000 – 

2004/ ...: Um novo olhar: Modelo de Descriminalização do consumo de drogas).  
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 Em cada um deles procede-se ao seu reagrupamento em tema principal, temas 

centrais, temas secundários e sub-temas, permitindo construir a nossa árvore temática. O 

tema principal que respeita ao objecto de estudo desta investigação – As drogas em 

Portugal: o fenómeno e os factos jurídico-políticos de 1970 a 2004 - subdivide-se em dois 

temas centrais: o primeiro Tema Central diz respeito às Políticas de drogas e o segundo 

Tema Central às Drogas: Tráfico/Consumo. 

 O primeiro Tema Central é reagrupado num tema secundário: Trajectória Sócio-

histórica, Legal e Estrutural. O segundo Tema Central é reagrupado em dois temas 

secundários. O primeiro Tema Secundário - Uma visão global do fenómeno (1970 – 2004) 

é, por sua vez, subdivido em sub-temas: Mercados de Droga: preços/apreensões e 

tendências por droga e prevalência, padrões e tendências no consumo de drogas. O 

segundo Tema Secundário - Áreas de Intervenção: Formação de Campos Especializados é, 

por sua vez, subdividido em sub-temas: prevenção primária, tratamento, reinserção social, 

redução de riscos e minimização de danos, dissuasão e cooperação internacional.  

 Em suma, esta investigação baseada na evidência histórica procura contribuir para 

uma melhor compreensão do fenómeno das drogas em Portugal, nomeadamente, das suas 

continuidades, interrupções, revisões e previsões ao longo de 34 anos (1970 – 2004).  
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Figura 2. Árvore temático-ideológica 
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Nótula: a suprareferenciada “árvore temático-ideológica” foi elaborada pela própria autora em função da 
dissertação que aqui se apresenta. 
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CAPÍTULO  II 

  

 

POLÍTICAS DE DROGAS  

 

 

 

2.1. TRAJECTÓRIA SÓCIO-HISTÓRICA ,  LEGAL E ESTRUTURAL 

 

 

 

2.1.1. Período de 1970 – 1974: Resistências de um Modelo Criminal 
 

 

Os anos 70 em Portugal foram a expressão de profundas mudanças político-

institucionais, económicas e sócio-culturais que se constituiram como referências 

essenciais à caracterização do fenómeno da droga no país. 

É neste quadro histórico-social que o poder político lançou a primeira campanha 

portuguesa contra a droga, através do slogan “DROGA–LOUCURA–MORTE”. Esta 

campanha, como refere Poiares, C. (1998, p. 239) traduziu-se na afixação de cartazes de 

parede em Lisboa e noutros lugares, onde se exibia uma caveira desenhada sobre fundo 

preto e salpicado das iniciais LSD. Todavia, o reflexo do slogan não parece corresponder, 

no entanto, a um pedido de protecção do corpo social, que não podia, ainda, na altura, 

perceber claramente aquilo que se passava em grupos bastantes restritos de jovens 

(Fernandes, L., 1990, p. 211). 

Como refere Da Agra, C. (1993, p. 31) esta campanha não veio suscitar inquietação 

quanto à problemática da droga junto dos portugueses, como também nenhum estudo 

epidemiológico sobre a incidência e prevalência deste fenómeno foi elaborado ou realizado 

para fundamentar tal campanha. 

Contudo, o fenómeno da droga surge, pela primeira vez em Portugal, como uma 

questão de domínio político, através do qual se procurou sensibilizar os cidadãos para os 

problemas associados à droga. A este respeito, Poiares, C. (1998, p. 242) entende que esta 
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mensagem é um reflexo da relação entre a campanha da droga e a da guerra: se precisamos 

de soldados que defendem a Pátria, não deixemos que enlouqueçam e morram com a 

droga. Também é neste sentido que Da Agra, C. (1993, p. 35) analisa o teor implícito nesta 

campanha: como a droga se associa à loucura e à morte assim certos acontecimentos 

políticos: eles são de morte e de loucura. REVOLUÇÃO-LOUCURA-MORTE eis o 

significado de DROGA-LOUCURA-MORTE, da primeira campanha anti-droga. 

Deste modo, a droga começou a ser entendida na perspectiva estatal como um 

factor essencial de suporte às teorias explicativas dos acontecimentos que colocam em 

causa a ordem social estabelecida como greves, movimentos estudantis, ao mesmo tempo 

que é associada à loucura e à morte. A droga, nesta perspectiva era como uma ameaça 

externa à sociedade e intencionalmente tida como um veículo de afastamento entre a 

opinião pública e o regime ditatorial, tornando-se num bode expiatório (Da Agra, C., 1993, 

p. 35). Por esta ordem de razões, assinala Poiares, C. (1998, p. 242), a droga é tida como o 

inimigo da saúde social do país, a causa da ruína, justificando que todos se envolvessem 

no combate contra esse novo espírito do mal, como de um grande exorcismo nacional se 

tratasse; e, esquecidos ou adormecidos, os verdadeiros problemas, já existentes e 

alarmantes, hibernariam enquanto o regime procurava sanar, ou, pelo menos, gerir as 

suas próprias contradições. Na prática esta concepção da droga resultou numa estratégia 

de defesa do regime ditatorial ameaçado pelas constantes transformações da ordem social e 

política. 

Perante as razões históricas analisadas a questão da aplicabilidade da lei na área da 

droga assumiu maior significado com a aprovação do Decreto-Lei n.º 420/70, a 3 de 

Setembro de 1970, sob a égide do Ministro da Justiça, Almeida Costa, assente numa 

perspectiva criminalizadora do consumo de drogas. Pela primeira vez, Portugal entendeu 

assumir a natureza criminal do consumo e da posse de drogas, sendo o consumo punido 

com pena de prisão até 2 anos.  

Em Sessão Legislativa n.º 53, da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional e 

Câmara Corporativa, de 9 de Dezembro de 1970, o Deputado Leal de Oliveira refere-se ao 

problema do tráfico de estupefacientes, elogiando o Governo na pessoa do Ministro da 

Justiça, Almeida Costa, pela promulgação do Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro 

que condiciona a produção, o tráfico e o uso de estupefacientes. 

Apelando à degradação moral e física originada pela droga na juventude...que 

procura na evasão, no sonho, na morte psíquica, um caminho efemeramente mais fácil e 
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sedutor5, o orador realçou alguns factores de interesse: citando o Presidente Nixon, 

afirmou que, em 1969, mais de 8 milhões de americanos consumiam a marijuana e 180.000 

heroína. Um terço dos estudantes fumavam haxixe e 16% dos universitários eram viciados 

em drogas. Em França, afirmou existirem 50.000 toxicómanos, com especial relevo da 

camada juvenil. Paulo VI lançou um apelo público para a intensificação da luta contra as 

drogas considerando-as como um dos maiores flagelos do nosso tempo6. 

Referiu ainda que, em Portugal, o Presidente da República considerou as drogas 

como um excelente veículo de corrupção dos costumes e da integridade física. Uma tal 

questão abriu caminho a uma outra dimensão do fenómeno da droga, símbolo corruptor da 

moralidade7. Para além desta intervenção, teve a palavra o Deputado Delfino Ribeiro, 

consultor português, do Institut for the Study of Traffication, organismo internacional, que 

se dedica ao estudo da toxicomania. 

Na sua inerência de funções, foi co-autor do projecto do Decreto n.º 46 361, de 8 de 

Junho de 1965, regulador em Macau do comércio, uso e detenção de estupefacientes.  

Exerceu em Macau o cargo de Juiz do Tribunal de Polícia a quem competia julgar 

os casos de flagrante delito concernentes ao consumo e de vogal nato do Centro de 

Combate à toxicomania. De facto, a problemática da droga assumiu, desde há muito, 

especial relevância no território de Macau, (...) foi em Macau que surgiram as primeiras 

leis de droga aprovadas no espaço jurídico nacional, ainda no século XIX (Poiares, C., 

1998, p. 219).  

O mesmo Deputado definiu-se como conhecedor das complexas implicações de 

ordem social e moral inerentes ao consumo e ao tráfico de narcóticos8, sublinhando que a 

questão da droga foi evidenciada pela promulgação do Decreto-Lei n.º 420/70, pelo 

alcance preventivo e repressivo que denota. Consequentemente, Almeida Santos tem vindo 

ao longo dos anos a apreciar esta questão da repressão, defendendo a ineficácia do modelo 

repressivo: Se a repressão mais sofisticada e mais violenta coabita há décadas com o 

contínuo progresso do flagelo; se já ninguém tem hoje dúvidas da sua ineficácia 

generalizada, por que continuamos a resistir à procura e experimentação de outras 

                                                 
5 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 9 
de Dezembro de 1970. p. 1095. 
 

6 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 9 
de Dezembro de 1970. p. 1095. 
7 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 9 
de Dezembro de 1970. p. 1095. 
8 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 9 
de Dezembro de 1970. p. 1095. 
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soluções e outras respostas?.9 Ao procurar uma resposta para a justificação do consumo 

crescente de drogas aponta como causa, das causas próximas, o tráfico de drogas. E qual a 

principal causa do tráfico? O lucro fabuloso propiciado pelos altos preços que a 

proibição promove. A preços de mercado livre, as drogas são em geral baratas e o lucro 

pouco estimulante.10 

Neste ponto de vista, Almeida Santos defende em todo o processo a liberalização e 

a despenalização do tráfico. Será possível avançar para a liberalização e a despenalização 

do tráfico? Não o será de facto enquanto o não for in mente.11 

2Defende ainda que os Estados deveriam obrigar-se a adquirir, a preços baixos, as 

drogas, na sua fonte de origem e a fornecê-las a preços de mercado livre, ou gratuitamente, 

no seu estado puro, àqueles que possuíssem cartão de identidade como toxicodependentes, 

com certificação médica da droga de que dependem e da quantidade mínima de que 

precisam12. Como vantagens imediatas e seguras, Almeida Santos, aponta o fim da pressão 

do tráfico sobre o consumo; o fim da criminalidade ligada à procura ilícita de meios para 

adquirir a droga; o esvaziamento, por metade, das prisões desse vasto mundo; a 

inutilidade dos dispendiosos meios policiais, prisionais e científicos hoje aplicados ao 

combate ao tráfico de drogas; a redução da criminalidade internacional organizada, 

nomeadamente o tráfico de armas, o terrorismo, o branqueamento de dinheiro (...) a 

criação de condições mais favoráveis a medidas de prevenção primária e secundária, que 

deverão ser aperfeiçoadas e intensificadas13. 

Analogicamente, sabe-se que os contornos mais repressivos e mais autoritários 

produzidos pela publicação da Lei Seca, nos Estados Unidos da América, conduziu ao 

aumento do consumo de álcool, pelo simples acto de proibição. Coincidência ou não, o 

facto é que após a revogação da Lei Seca, constatou-se ter havido a diminuição do 

consumo de álcool.  
3Retomando o debate, o Presidente da Assembleia Nacional vem defender que o 

Decreto-Lei n.º 420/70 deve evitar a não progressão dos focos existentes a fim de se 

                                                 
9 SANTOS, A. (2000). Do outro lado da esperança. Instituto Camões. Lisboa: Universidade do Sagrado 
Coração. pp. 82 e 83. 
10 SANTOS, A. (2000). Por Favor Preocupem-se?. Lisboa: Editorial Notícias. p. 80. 
11 SANTOS, A. (2000). Por Favor Preocupem-se?. Lisboa: Editorial Notícias. p. 80. 
 

12 SANTOS, A. (2000). Por Favor Preocupem-se?. Lisboa: Editorial Notícias. pp. 80 e 81. 
13 SANTOS, A. (2000). Por Favor Preocupem-se?. Lisboa: Editorial Notícias. pp. 81 e 82. 
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tornarem perigosos e irreversíveis surtos epidémicos14, para além de deverem ser criados 

departamentos que possibilitem uma aplicação prática e eficiente da lei. 

Consequentemente, durante o ano de 1971 e 1972, manteve-se em discussão 

parlamentar a questão da toxicomania aliada à questão da comunicação vista como o 

movimento responsável pela imoralidade, violência, droga, pornografia e erotismo, 

transformando os mais altos e belos sentimentos humanos em joguete de interesses 

unicamente grosseiros e materialistas15. Em 1973, a temática da juventude versus droga 

constituiu-se como parte integrante dos debates parlamentares. A 11 de Dezembro de 1973, 

em Sessão Legislativa n.º 11, da XI Legislatura, a Deputada Alda de Moura de Almeida, 

focou os aspectos positivos da juventude, considerando serem o futuro da pátria, o futuro 

de Portugal. Denotou preocupação pela introdução do vício da droga em Portugal, sendo 

necessário recorrer à família, à escola e à terapêutica, para que a juventude não se perca e 

o país não se desfalque.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 9 
de Dezembro de 1970. p. 1096. 
15 SECRETARIA-GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL E CÂMARA CORPORATIVA. Diário da Sessão n.º 053, de 07 
de Janeiro de 1971. p. 1282. 
16 ASSEMBLEIA NACIONAL. Diário da Sessão n.º 011, de 12 de Dezembro de 1973. p. 0166. 
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2.1.2. Período de 1975 – 1982: Institucionalização do Poder segundo um 

Modelo Clínico Psicossocial 

 

 

 

A época da Revolução do 25 de Abril de 1974 trouxe consigo a desagregação de 

um regime autoritário e conservador, intitulado de Estado-Novo, que permitiu a livre 

expressão de opinião num quadro institucional democrático e pluralista, que desembocou 

na Constituição de 1976 e na estruturação do novo regime democrático – O ‘Estado Novo’ 

desenhado pela Constituição de 1933 é radicalmente distinto do ‘Estado Democrático’ 

arquitectado pela Constituição de 1976 (Canotilho, G., s./d., p.197). 

O modelo Constitucional de 1976 respondeu a uma descontinuidade do direito 

constitucional português, entrando em ruptura com a ordem trazida do diploma 

constitucional anterior. 

O profundo efeito da entrada num Estado Social de Direito não ficou impune à 

questão da droga que, directa ou indirectamente, se tornou objecto dos discursos dos 

governantes nacionais.  

Em 1975 foi aprovado, em matéria de drogas, o Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de 

Dezembro, emanado da Presidência do Conselho de Ministros, sob a vigência do VI 

Governo Provisório, presidido por Pinheiro de Azevedo, que marcou o início da criação 

das estruturas de combate à droga em Portugal. 

Dado que as drogas se instalaram em Portugal quase como um direito juvenil, este 

diploma, tendo por base a proporção numérica de consumidores de drogas no país, incidiu 

sobre a população mais jovem, considerando como prioridade das políticas do Governo a 

aplicação de um modelo de intervenção que visasse, por um lado, o tratamento médico-

social do toxicómano e, por outro, que assegurasse a cobertura profiláctica da população 

em alto risco. 

Assente numa perspectiva clínico-policial coordenada para o problema da droga, 

este dispositivo legal veio criar o Centro de Estudos da Juventude (CEJ) e o Centro de 

Investigação Judiciária da Droga (CIJD). 

Ao Centro de Estudos da Juventude competia o estudo dos problemas ligados ao 

fenómeno da droga, nomeadamente, o do tratamento médico-social do toxicómano numa 

perspectiva clínico-social, o da prevenção antidroga no campo da profilaxia na população 
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em alto risco e o da problemática da população juvenil relacionada com o consumo de 

drogas (artigo 1.º, Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de Dezembro). 

Ao Centro de Investigação Judiciária da Droga competia estudar os problemas 

judiciais da droga, bem como o desenvolvimento de actividades de investigação, 

fiscalização e repressão criminal nesse domínio. 

Embora sejam mínimas as referências à problemática da droga, por parte dos 

governantes e dirigentes políticos, o que se poderá explicar pelo facto de não existir ainda 

a percepção da mais-valia política gerada pelo fenómeno (Poiares, C., 1998, p. 271), este 

diploma legal veio consagrar a necessidade de se analisar o fenómeno da droga no domínio 

clínico, psicossocial e repressivo. 

Em Sessão Constituinte de 3 de Abril de 1976, o Deputado do PS, Manuel Pereira 

Dias, questionou o Governo, através do Ministério da Justiça, sobre quais os técnicos e 

recursos humanos disponíveis para o combate à droga, se estes recursos, depois do 25 de 

Abril de 1974, foram aumentados e em que quantidades. Se o consumo de drogas, em 

ascensão, contribuíu para o aumento de toxicómanos em Portugal e quais os números 

destes, ainda que aproximadamente, bem como sobre quais os meios utilizados para 

desintoxicação, tratamento e recuperação dos afectados pelo uso de drogas17. 

Respondendo ao requerido, o Ministro da Justiça, João de Deus Pinheiro, referiu, 

no que à primeira questão diz respeito, não possuir o Ministério números que 

exequibilizem a resposta; e relativamente à segunda questão limitou-se a responder que por 

Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de Dezembro, foram criados na Presidência do Conselho de 

Ministros, o Centro de Estudos da Juventude e o Centro de Investigação Judiciária da 

Droga18. 

Terá este Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de Dezembro, desempenhado um papel 

decisivo na história das drogas em Portugal ou legitimou apenas a possibilidade de revisão 

de todo o processo legal pela sua redutibilidade prática? Na verdade, este diploma 

evidenciando uma forte componente moral inseriu-se no âmbito dum modelo jurídico-

moral ultrapassado e a sua execução traduziu-se apenas na aplicação de medidas 

repressivas que enfermam ainda da deficiente preparação, neste domínio, dos serviços de 

investigação policial e de fiscalização19. 

                                                 
17 ASSEMBLEIA CONSTITUINTE. Diário da Sessão n.º 132, de 3 de Abril de 1976. p. 021. 
18 ASSEMBLEIA CONSTITUINTE. Diário da Sessão n.º 132, de 3 de Abril de 1976. p. 021. 
19 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). A droga – Guia prático para o uso dos agentes de 
autoridade. Centro de Investigação e Controlo da Droga, p.2. 
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Em 1976 foi alimentado o discurso público sobre a droga, expresso numa nova 

campanha anti-droga de sensibilização da opinião pública, ao nível dos media (Da Agra, 

C., 1993, p. 31). Esta campanha decorreu em torno do slogan: flagelo de liamba. De 

acordo com Poiares, C. (1998, p. 265) esta campanha surgiu em consonância com o 

crescimento do consumo de liamba, determinado, em parte, pelo afluxo ao continente de 

cidadãos residentes nas províncias ultramarinas, que retornaram em 1975-1976, sendo 

portadores do hábito de consumir essa substância; por outro lado, a crise económico-

social em que destacava o desemprego e a falta de saídas profissionais para as camadas 

mais jovens, tornou-se causa próxima da vulgarização das drogas ditas leves. 

Assim, com a tomada de posse, a 23 de Julho de 1976, do I Governo Constitucional 

(findo a 23 de Janeiro de 1978), governado pelo Partido Socialista (presidido por Mário 

Soares) e atendendo à tendência para a globalização do problema da droga, começou a 

procurar-se diferentes visões e intervenções que permitissem contemplar as abordagens 

psicossociais, culturais e outras, sem contudo se despojar as medidas actualizadas de 

carácter punitivo e proibitivo. A sua configuração, assim como a sua argumentação, 

pragmatiza-se, respeitando o princípio da complementaridade e interdependência das 

medidas a aplicar contra a procura e a oferta. Deste modo, face à incapacidade de resposta 

das estruturas criadas em 1975 e tendo por base o significativo aumento de consumo de 

drogas, optou-se, em 1976, por um sistema funcional tripartido20 que permitiu explicar o 

fenómeno da droga através das componentes biomédica, psicológica e sociológica, sendo 

constituídos sobre um fundo político-moral (Poiares, C., 1998, p. 267). 

É nesta conjuntura política e neste processo de revisão de conceitos que o Ministro 

da Justiça, Almeida Santos, a quem competia a responsabilidade directa da 

toxicodependência, veio dar um sentido mais preciso à configuração histórica na qual se 

inscrevem as preocupações e pensamentos voltados para o fenómeno da droga. 

Numa atitude de rigor e exigência, aliadas à experiência política, veio, o Ministro 

da Justiça Almeida Santos, acrescentar suplementos à justiça, pela promulgação do 

Decreto-Lei n.º 790/76, de 5 de Novembro, do Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de 

Novembro e do Decreto-Lei n.º 792/76, de 5 de Novembro. A afirmação destes diplomas 

veio possibilitar dar forma legal e organizacional às estruturas governamentais de combate 

ao consumo e ao tráfico de droga. 

                                                 
20 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). A droga – Guia prático para o uso dos agentes de 
autoridade. Centro de Investigação e Controlo da Droga, p.2. 
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Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 790/76, de 5 de Novembro, criou o Gabinete 

Coordenador do Combate à Droga (GCCD), na dependência directa do Primeiro-

Ministro. O Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de Novembro, veio estruturar, organicamente, o 

Centro de Investigação Judiciária da Droga (CIJD), passando a denominar-se Centro de 

Investigação e Controle da Droga (CICD), ao qual competia a repressão do tráfico ilícito 

de drogas. O Decreto-Lei n.º 792/76, de 5 de Novembro, ao alterar o Centro de Estudos da 

Juventude (CEJ), institui e estrutura o Centro de Estudos da Profilaxia da Droga 

(CEPD), ao qual competia a prevenção, tratamento e inserção social do toxicodependente.  

Especifica no seu preâmbulo, o Decreto-Lei n.º 790/76, de 5 de Novembro, a 

relevância da criação institucional de um organismo (GCCD) destinado a assegurar a 

coordenação e integração das acções desenvolvidas pelo Centro de Estudos da Profilaxia 

da Droga (CEPD) e pelo Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD), e ainda 

assegurar no plano externo, o cumprimento das obrigações decorrentes da adesão de 

Portugal às convenções internacionais deste sector. 

Salienta, na esfera da sua actuação, a coordenação da contribuição dos 

departamentos policiais, parapoliciais, escolares e sanitários, para a prevenção e o 

desestímulo do consumo da droga e investigação do seu tráfico ilícito (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 790/76). 

O fenómeno da droga é, aqui, abordado como um flagelo que invade o universo. 

Sem que a afirmação represente menosprezo pela relevante acção das actuais estruturas 

policiais, que têm feito o possível com os escassos meios ao seu dispor, a verdade é que 

ainda se não encara o flagelo social da difusão e consumo de droga em termos 

minimamente planificados e científicos (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 790/76). 

De acordo com Da Agra, C. (1993, p. 44) a DROGA-EPIDEMIA, ultrapassa, como 

uma catástrofe que não escolhe indivíduos mas se precipita sobre populações a exigir 

planificação profiláctica (1993, p. 44). 

A aplicação desta lei permite-se ao abandono das especificidades de um modelo 

criminal. Coube ao Governo, e no que respeita ao traficante de droga, defini-lo e encará-lo 

como um inimigo relevante da sociedade moderna, devendo ser punido até à sua eficaz 

neutralização. Não podemos continuar a deixar destruir os nossos filhos para que um 

punhado de malfeitores continue a lucrar com a sua fraqueza, a sua doença ou a sua 

morte (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 790/76). 
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Como refere o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de Novembro, as 

sociedades humanas têm de defender-se deste reforçado flagelo que ameaça pervertê-las e 

destruí-las, promovendo a co-responsabilização global que não dispensa uma 

...contribuição individual dos cidadãos que lhe são imunes (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

791/76). 

Com a criação do Centro de Investigação e Controle da Droga, abriu-se um novo 

percurso apoiado nos sólidos pilares das medidas agora tomadas e a tomar em breve 

capazes de destruir ou neutralizar a taxa de criminalidade no nosso país (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 791/76). Estudos epidemiológicos indicam existir uma correlação entre o 

consumo de drogas e as actividades delinquentes, isto é, os adolescentes cometem mais 

infracções criminais quanto maior o consumo de drogas - Cette observation est généralisée 

dans les états occidentaux de l’hémisphère nord et c’est problablement le cas au Brésil (Le 

Blanc, M., 1996). 

De acordo com o diploma referido uma vigilância especial passará também a ser 

exercida sobre certos tipos sociais de predisposição a este género de delinquência: 

rufiões, vadios, jogadores, etc. (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 791/76).  

Sendo, operacionalmente, um serviço virado para a repressão da oferta compete-lhe 

genericamente a investigação e o estudo dos problemas relacionados com o tráfico e o 

consumo de drogas (artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 791/76) facilitados pelo tratamento 

centralizado, a que se procede com interesses ao nível da prevenção e da investigação das 

infracções criminais relativas à droga. No entanto, a actividade do CICD não se esgotou 

em detenções de traficantes ou nas apreensões de droga, nem tão pouco na formação 

técnica específica do pessoal dos diversos organismos representados no seu Grupo de 

Planeamento. Competia também ao CICD a realização de estudos e a proposição de 

medidas de modo a tirar partido das potencialidades dos diversos organismos envolvidos 

no combate à droga, bem como a investigação de indícios de crimes respeitantes à 

importação, exportação, produção e transformação da droga (artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 

791/76).   

De inspiração clínico-psicossocial, o Decreto-Lei n.º 792/76, de 5 de Novembro, 

veio reconhecer o fenómeno da droga como um problema à escala mundial, com enorme 

gravidade e extensão. Assim, o uso de drogas é, ainda que casualmente, um produto de 

uma instituição social, um constructo social, que reconhece uma multiplicidade e 

heterogeneidade de formas.  
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Destacam-se como factores contribuintes para este estado desenvolto a crise da 

juventude nas sociedades de consumo e de abundância; a crise das estruturas sociais e da 

família e, não raro, o projecto de utilizar a disseminação da droga como instrumento 

político de destruição da sociedade burguesa e ainda os lucros proporcionados pelo 

comércio e o tráfico de droga (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 792/76). 

Genericamente constatou-se que a droga, entendida como um factor de crise e de 

abundância, vem-se constituindo como um factor de desorganização dos indivíduos e da 

sociedade (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 792/76). De facto, a ambivalência da acção das 

drogas não age menos sobre a acção do que sobre a contemplação, sobre a vontade do que 

sobre o olhar puro (Jünger, E., 2001, p. 24). Daí que o problema da droga deva ser 

entendido não de forma isolada, mas de uma forma globalizante na sua complexidade 

médico-psico-sociológica (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 792/76). 

Esta perspectiva vem demonstrar uma evolução qualitativa na abordagem 

indivíduo-consumidor, enquanto realidade bio-psicossocial. Não deixando contudo de 

aludir a factores que constituem condições de alto risco para o uso da droga, 

nomeadamente as situações de inadaptação social, de conflito  na estrutura familiar, de 

ócio laboral e escolar, e de insegurança, entre outras (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

792/76). 

Competia ainda ao Centro de Estudos da Profilaxia da Droga estudar as condições 

psicossociais que possam contribuir para a instabilidade, inadaptação e condutas 

associais e anti-sociais no âmbito do consumo da droga e problemas afins (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 792/76). 

O Centro de Estudos da Profilaxia da Droga previa, na sua orgânica, a criação de 

equipas médico-psico-sociais em trabalho directo com as estruturas existentes na 

comunidade e com a população em geral e a extensão do trabalho já iniciado no domínio 

da prevenção, visando coordenar a nível nacional todas as acções a desenvolver na área da 

profilaxia, tratamento e reintegração social dos consumidores de drogas (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 792/76). 

O Centro de Estudos da Profilaxia da Droga encontrava-se, assim, voltado para o 

aspecto psicossocial da problemática da droga e tem em vista a redução da procura através 

de sistemas de prevenção, tratamento e reabilitação. 

No essencial, os serviços do Estado entendem como factores relevantes da redução 

e até extinção do consumo abusivo de drogas uma acção preventiva e punitiva no campo 
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da oferta. Esta acção apresenta-se ao Estado de forma realizável, para não implicar 

modificações estruturais21. 

Pela primeira vez em Portugal, este normativo introduziu, ainda que de forma 

indirecta, em matéria de drogas, a questão da descriminalização do consumo de drogas. O 

legislador expressa a necessidade de se proceder à revisão do ilícito penal consistente no 

consumo de drogas, que melhor caberia no âmbito de um conjunto de normas de mera 

ordenação social. Como teremos oportunidade de constatar posteriormente, a questão da 

descriminalização do consumo de drogas terá a sua aprovação legal pela publicação da Lei 

n.º 30/2000, de 29 de Novembro, emanada da Assembleia da República22. De facto, 

estabelece o Decreto-Lei n.º 792/76 que o ideal seria substituir o modelo punitivo pelo 

tratamento clínico do consumidor, em que o consumidor de drogas apareceria como um 

doente e não como um delinquente, visto o uso de drogas conduzir a um enfraquecimento, 

e até uma escravização da vontade e, por isso mesmo, deverá estar imune [...] a uma 

imputação de culpa (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 792/76). 

A racionalidade legislativa deste diploma assente na pluridisciplinaridade foi 

sublinhada pelo Ministro da Justiça, Almeida Santos, na qualidade de Delegado do 

Primeiro-Ministro, no VII Congresso Internacional para a Problemática da Droga, 

realizado em Lisboa, nos dias 17 e 22 de Outubro de 1977. Reconheceu, no seu discurso 

inaugural que a proliferação do tráfico e consumo de drogas constitui um flagelo sem 

fronteiras, que só pode ser solucionado a partir de uma acção plurinacional concertada que 

passa não só pelo diálogo, mas também pela comunhão de reflexões e experiências, e pela 

acção conjunta dos Governos a partir de protocolos firmados23. 

Defendeu que o tráfico ilícito devia ser punido mais duramente e que quanto ao 

consumidor de drogas, deviam sobrepor-se medidas curativas às repressivas, e o 

tratamento voluntário ao tratamento compulsivo24. 

É nesta qualidade que se observa a necessidade de condicionar a actividade 

repressiva numa política global que reconheça a dinâmica do binómio oferta/procura, 

com coordenação dos diferentes Programas de Acção25.  

                                                 
21 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 2. 
 

22 Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 
23 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). A droga – Guia prático para o uso dos agentes de 
autoridade. Centro de Investigação e Controlo da Droga. 
 

24 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). A droga – Guia prático para o uso dos agentes de 
autoridade. Centro de Investigação e Controlo da Droga. 
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Como se terá ocasião de perceber posteriormente, estes três organismos inseridos 

na Presidência do Conselho de Ministros serão, em 1982, reduzidos a dois organismos, 

pela inserção do Centro de Investigação e Controle da Droga na Polícia Judiciária e 

transferidos para a dependência do Ministro da Justiça. 

Numa análise paralela o Deputado Álvaro Ribeiro (CDS), em Sessão Legislativa da 

Assembleia da República, de 23 de Novembro de 1976, entendeu comentar o tema “Droga, 

violência e sexualidade”. Neste contexto, referiu-se às drogas, designando-as por 

“toxifilias”, desqualificando o seu processo repressivo e emancipa as potencialidades 

libertadoras dos Decretos-Lei n.ºs 790/76 e 791/76, que enfraquecem as repressivas. 

Reciprocamente, contestou ou interrogou o facto de o acto político de tal modelo menos 

repressivo ser da competência do Ministério da Justiça que, pela suas competências, se 

funda numa definição de justiça criminal, tendendo a meter no mesmo saco consumidores e 

traficantes. Questionou ainda: Será que se considera crime o uso de drogas? 

Sublinhou ainda o peso negativo da prática instituída de prender e julgar o 

consumidor, ao contrário da tendência psiquiátrica, que vai ao ponto de propor centros de 

consulta anónima, bem como da desenfreada perseguição ao inocente cânhamo, cuja 

cultura, poderá vir a ser necessária incentivar para o aproveitamento de fibras, face aos 

custos actuais dos seus substitutos sintéticos. De resto, não lembraria a ninguém, 

certamente, combater o alcoolismo arrancando todas as vinhas do país26.  

 Durante a I Legislativa, o Governo Constitucional teve por iniciativa enviar à 

Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 19/I que regulava o regime das 

substâncias psicotrópicas, a qual foi presente à IV Comissão de Segurança Social e Saúde. 

 Esta iniciativa do Governo revestiu-se de importante relevância, visto ter vindo 

cobrir aspectos omissos da legislação portuguesa neste campo e, simultaneamente, 

contribuir para a criação de mecanismos eficazes de combate à droga, no que respeita ao 

controle dos circuitos percorridos pelas substâncias psicotrópicas e à  prevenção das 

drogas. No próprio preâmbulo da proposta do Governo são realçados estes aspectos, ao 

afirmar-se que: O abuso de certas substâncias psicotrópicas, as toxicofilias subsequentes e 

o tráfico ilícito a que dão lugar causam graves problemas de saúde pública e de ordem 

                                                                                                                                                    
25 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 2. 
26 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Diário da Sessão n.º 043, de 23 de Novembro de 1976. p. 1332. 
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social que é imperioso prevenir e combater eficazmente pela adopção de medidas que 

condicionem a utilização de tais substâncias apenas para fins legítimos27. 

 Embora se tenha presente os compromissos assumidos por Portugal com vários 

países em matéria de drogas (1971) resultando na chamada Convenção de Viena, a verdade 

é que até à presente data, ainda não tinham sido publicadas, em Portugal, as disposições 

necessárias ao cumprimento das normas referentes à produção, importação, exportação, 

venda e detenção de substâncias psicotrópicas. Esta lacuna vem ser preenchida pela 

Proposta de Lei n.º 19/I, anunciadora da aprovação da Lei n.º 21/77, de 23 de Março. 

Estará o Direito em condições de assumir um verdadeiro papel de justiça ou a 

liminariedade que vai do acto de subscrição da Convenção de Viena à aprovação da Lei n.º 

21/77, de 23 de Março (6 anos), não permite a expressão legal e política das disposições da 

lei? 

É na perspectiva de dar resposta a esta questão que a Proposta de Lei n.º 19/I, 

desceu a discussão na generalidade, em Sessão Legislativa de 21 de Janeiro de 1977, 

presidida por António Duarte Arnaut. Intervieram na discussão os Deputados Moreira da 

Silva (PSD), Álvaro Ribeiro (CDS), José Manuel Jara (PCP), José Niza (PS), Oliveira Dias 

(CDS) e o Ministro dos Assuntos Sociais, Armando Bacelar.  

A referida Proposta de Lei foi aprovada por unanimidade, fazendo declarações de 

voto os Deputados Gomes Carneiro (PS) e Oliveira Dias (CDS) e sendo aprovado um 

requerimento do PSD para baixar a proposta à Comissão de Segurança Social e Saúde, a 

fim de ser aí votada na especialidade28. 

O Deputado Moreira da Silva (PSD) afirmou concordar com os objectivos desta 

legislação no sentido de, esta, poder evitar os graves problemas da saúde pública e da 

ordem social, controlando o tráfico ilícito da droga. Já por sua vez, o Deputado Oliveira 

Dias (CDS) anotou algumas reservas, no seu discurso, quanto ao artigo 9.º da proposta e 

quanto à composição das listas que lhe são anexas, que, por terem já passado 6 anos sobre 

a elaboração do texto da Convenção, as modificações e alterações ao seu texto deverão ser 

encaradas com naturalidade e só poderão fazer-se através de negociações multilaterais. 

Neste entendimento, o Grupo Parlamentar do CDS votou, na generalidade, a favor 

do texto da proposta do Governo, assim como, na especialidade, votou a favor da referida 

proposta da Comissão relativa ao artigo 18.º da Proposta de Lei, bem como de outras 

                                                 
27 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 066, de 22 de Janeiro de 1977. p. 2174. 
28 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 067, 25 de Janeiro de 1977. p. 2181. 
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propostas de emenda ou aditamento. Neste sentido, a Comissão tomou por decisão efectuar 

algumas modificações ao texto da proposta do Governo no sentido de melhorar alguns dos 

seus aspectos e elaborar, através da Direcção-Geral da Saúde, normas de simples e rápida 

execução, no que respeita aos circuitos legais das drogas, à execução das medidas por 

infracções cometidas, aos aspectos meramente penais e aos aspectos que dizem 

directamente respeito à prevenção, tratamento e recuperação dos toxicodependentes. 

José Manuel Jara, Deputado do PCP, reconheceu que embora a Proposta de Lei n.º 

19/I tenha vindo atrasada alguns anos, está de acordo com a Convenção de Viena de 1971. 

Através desta lei, defendeu o mesmo Deputado, ficaram proibidas as drogas não 

comercializadas e sem utilidade terapêutica, como os alucinogéneos do tipo LSD e 

mescalina, o haxixe e outras idênticas envolvendo, o seu tráfico, pesadas penas. Quanto às 

drogas comercializadas, como os barbitúricos e as anfetaminas, passaram a ficar 

regulamentadas por um regime restritivo que visava impedir o seu consumo para além das 

indicações terapêuticas. 

Algumas questões foram levantadas pelo Deputado: Em que termos se fará a 

coordenação entre a acção médica e a acção judicial?29, visto que no preâmbulo da 

presente lei é afirmado o princípio da separação entre a acção judicial sobre o tráfico 

ilícito, a cargo do Centro de Investigação e Controle da Droga e a acção médico-social, a 

cargo do Centro de Estudos da Profilaxia da Droga.  

A subordinação dos dois campos a um mesmo Gabinete Coordenador levará ao 

condicionamento de um aspecto ao outro? Será correcto subordinar os aspectos médicos-

profilácticos do Ministro da Justiça, alienando o tratamento dos toxicómanos das 

estruturas dos serviços de saúde?30.  

Na linha de debate da Proposta de Lei, o Deputado José Manuel Jara, chamou ainda 

a atenção para o facto de como será possível responder aos problemas médicos que 

dezenas de milhares de toxicómanos levantam com um quadro de 49 técnicos e apenas 11 

médicos especialistas? Bem como, para a possível tendência em face de exiguidade dos 

meios médicos preconizados, para uma solução repressiva sobre o consumidor, aliás 

ilusória, quando essa acção deverá incidir e com toda a severidade sobre os traficantes e 

redes de tráfico?31.  

                                                 
29 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 067, 25 de Janeiro de 1977. p. 2197. 
30 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 067, 25 de Janeiro de 1977. p. 2197. 
31 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 067, 25 de Janeiro de 1977. p. 2198. 
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Face a esta questão, a perspectiva do Partido Comunista atestou a máxima 

severidade contra os traficantes, investigando e detectando as suas redes e punindo-os com 

pesadas penas. Quanto aos consumidores, deverão valorizar-se acima de tudo os aspectos 

médicos e sociais. Para tal, seleccionou alguns exemplos de acções que se deveriam 

desenvolver: a preparação acelerada e programada dos técnicos de saúde mental para 

enfrentar os problemas das toxicomanias: a integração dos serviços médicos especializados 

da prevenção, cura e reabilitação nas estruturas de saúde mental, com o apoio dos centros 

de saúde e unidades clínicas e dinamização e amplo esclarecimento da população, com o 

apoio das comissões integradoras dos serviços de saúde locais, administrações distritais de 

saúde e autarquias locais, no sentido de darem a sua contribuição para a prevenção 

primária das toxicomanias e reabilitação e integração social dos toxicómanos32.  

Em suma, o PCP defendeu o apoio a todas as medidas que visavam pragmatizar 

uma política adequada de prevenção do consumo de drogas, tratamento e reabilitação dos 

consumidores, defendendo a punição severa dos traficantes. 

No sentido de dar continuidade ao debate da Proposta de Lei n.º 19/I, o Deputado 

José Niza, começou por considerar muito importante e muito adaptada, ao momento, a 

iniciativa do Governo considerando como aspecto positivo, a unanimidade de pontos de 

vista que se verificou de todos os partidos e grupos parlamentares representados na 

Comissão. Anotou alguns comentários sobre a situação do fenómeno da droga em Portugal 

desde os anos 60, época em que, segundo o orador, o aparecimento brusco e inesperado 

deste fenómeno em Portugal constituiu realmente um problema nacional. 

 O Ministro dos Assuntos Sociais, Armando Bacelar, também ele se regozijou, em 

nome do Governo, pela unanimidade que a discussão Proposta de Lei n.º 19/I obteve nesta 

Assembleia. Considerou ainda que este diploma reconhece que há tarefas que podem unir o 

Executivo e o Legislativo e que, um problema como o da droga não é, de forma alguma, 

uma questão ideológica, é, sobretudo, uma luta comum que no nosso país se trava contra 

um flagelo que o atinge. A droga tem de ser objecto de uma acção que é envolvente, que é 

conjugada, dos cidadãos, das organizações e das diversas instituições aos níveis científico, 

técnico, dos meios, dos recursos, do ensino, ao nível legislativo, ao nível de todas as forças 

sociais, porque em todas elas há incidências que podem favorecer ou combater o uso da 

droga e a sua generalização.33 Defendeu, ainda, que o combate contra a droga para além 

                                                 
32 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 067, 25 de Janeiro de 1977. p. 2198. 
33 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 066, de 26 de Janeiro de 1977. p. 2202. 
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de ser social é, também, um combate multissectorial que deve conjugar iniciativas de 

vários sectores do Estado e dos particulares. 

 Chamou a atenção para o facto de, na política do actual Governo, este não ser o 

primeiro diploma, mas antes o quarto diploma em que o I Governo Constitucional toma a 

iniciativa. Referiu-se aos Decretos-Leis n.º 790/76, n.º 791/76 e n.º 792/76, de 5 de 

Novembro, que se enquadram numa acção que deverá ser permanente, activa e dotada dos 

meios possíveis para que a droga seja eficazmente combatida no nosso país34. 

 O lançamento da Proposta de Lei n.º 19/I veio permitir a aprovação da Lei n.º 

21/77, de 23 de Março que acentuava a importância de prevenir e combater eficazmente 

os problemas de saúde pública e de ordem social, que dão lugar ao abuso de substâncias 

psicotrópicas.  

Visou este diploma legal a regulação do regime jurídico aplicável às substâncias 

psicotrópicas pela adopção de providências que restrinjam a utilização de tais substâncias 

à prossecução de fins legítimos (Preâmbulo da Lei n.º 21/77). Incluiu, ainda este diploma, 

um conjunto de medidas proibicionistas e criminalizadoras da utilização e detenção das 

substâncias psicotrópicas, bem como seus sais, ésteres e éteres, a que aludem as listas I, II, 

III e IV que lhe foram anexas. 

 Também neste período surgiu a promulgação do Decreto-Lei n.º 233/77, de 2 de 

Junho, originário da Presidência do Conselho de Ministros, pela necessária uniformização 

de critérios de recrutamento do pessoal administrativo previsto nos quadros anexos aos 

Decretos-Leis n.ºs 790/76, 791/76 e 792/76, de 5 de Novembro. 

De um discurso político atento à saúde público-moral da humanidade e aos 

problemas sociais derivados do abuso de drogas, resultou a elaboração, em 30 de Janeiro 

de 1979, da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, com o objectivo de prevenir e 

combater o abuso de drogas e o seu tráfico ilícito. 

Em 20 de Abril de 1979, foram entregues ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 

em Nova Iorque, os instrumentos de adesão do Governo de Portugal à Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas, realizada em Viena, em Fevereiro de 1971. 

No âmbito do combate à droga foi, ainda em 1979, aprovado: o Despacho n.º 

19/79, de 16 de Janeiro que determinou que se constituisse um grupo de trabalho para o 

estudo da inclusão, nos cursos de formação para professores, dos tópicos essenciais do 

problema da Droga; o Despacho Normativo n.º 181/79, de 30 de Julho que criou dois 

                                                 
34 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 066, de 26 de Janeiro de 1977. p. 2202. 
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grupos de trabalho, um para avaliação das acções levadas a cabo pelos GCCD, CICD e 

CEPD, outro destinado ao plano de reestruturação do CEPD; a Portaria n.º 430/79, de 16 

de Agosto que estabeleceu as equiparações dos cargos de direcção e chefia do GCCD, 

CICD e CEPD e o Decreto-Lei n.º 379/79, de 8 de Setembro que estabeleceu as normas 

legais de combate ao doping. Com a publicação do Despacho Normativo n.º 321/79, de 

17 de Outubro que suspendeu a execução do Despacho Normativo n.º 181/79, de 30 de 

Julho encerrou-se e reviu-se uma fase de motivação política do Governo em matéria de 

drogas baseada no modelo criminal e na punição do uso de drogas ilícitas.  

Pôde verificar-se que a maioria dos problemas de drogas, na década de 70, se 

relacionavam com consumos privados de haxixe. Dez anos depois (anos 80) a situação 

torna-se completamente distinta, motivada pela intensificação do consumo de heroína. 

Nesta década sobressairam outros aspectos, socialmente menos positivos, tais como 

o desemprego, as transformações sociais e económicas, uma maior incorporação das 

mulheres no mercado de trabalho e o aparecimento do VIH/SIDA - problema de saúde 

pública que rapidamente se estendeu à população toxicodependente, por consumo de 

drogas pela via de administração endovenosa. 

Concretamente, a acção política na área das drogas motivou o Governo, em 1982, 

sob a responsabilidade absoluta do VIII Governo Constitucional, governado por Manuel 

Pinto Balsemão (PSD), a romper com as trajectórias políticas emanadas do anterior 

Governo, a coordenar e colaborar em iniciativas políticas que, especificamente, respondem 

às novas necessidades do fenómeno da droga. 

Nesta ordem de razões, os anos 80 inauguraram uma época de crescente 

preocupação social com respeito às drogas. Começou a irrupção das toxicodependências 

pesadas, nomeadamente da heroína e por algum tempo ignorou-se o problema, até que 

este se tornou evidente e gritante. Começaram então a irromper organizações de 

tratamento de toxicómanos não geridas por profissionais de saúde, muitas das quais 

vindas do exterior (Neto, D., 1987). 

A relevância da problemática da droga na sociedade portuguesa, na década de 80, 

surgiu associada às debilidades económicas, demográficas e sociais emergentes do 

pesadíssimo ónus trazido pelo regresso dos desalojados das ex-colónias, que ao terem de 

ser reintegrados na sociedade portuguesa, reflectiram nela fenómenos de aumento 

demográfico, problemas económicos, sociais, pessoais e morais como a habitação e a 

alimentação. Abriu-se, assim, uma larga faixa de marginalização social, geradora de 
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tensões e desequilíbrios graves. A redução do poder de compra e o desemprego são 

factores que, directa ou indirectamente, surgem como associados ao aumento do consumo 

de drogas no nosso país, bem como os crimes decorrentes do seu consumo. 

As reflexões apresentadas sugerem ao Estado Português uma nova definição de 

estratégia de intervenção quer no domínio punitivo, quer no domínio da segurança pública. 

É neste contexto de mudança que a problemática da droga foi retomada em 

discussão parlamentar pelos partidos políticos. A 16 de Setembro de 1981, em Sessão 

Legislativa n.º 95, da II Legislatura, Armando Lopes, Deputado do PS, sublinhou o 

aumento considerável, em particular nas escolas e entre os jovens em geral, do consumo de 

drogas. Associou o aumento do uso de drogas à passividade do Governo Português, não 

obstante a promessa constante do Programa do VII Governo de lutar contra a situação de 

permissividade do uso de droga. 

As condições políticas do momento já pouco têm que ver com as questões 

tradicionais centradas numa cultura política de um Estado virado para a repressão das 

drogas pelo que, a questão da droga, foi retomada nesta governação, com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro, emanado do Ministério da Justiça (Ministro 

Menéses Pimentel). 

Estando o sistema político em processo de afirmação ascendente, em que se depara 

com mudanças das condições de acção política, vemos desaparecer uma tradição de 

publicações legislativas na área das drogas ligada, em 1970 ao Ministério da Justiça e, 

posteriormente, à Presidência do Conselho de Ministros, retomando ao Ministério da 

Justiça, em 1982, com a publicação do Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro. 

Que ordem de razões terá levado o poder político, após 7 anos, a romper com a 

Presidência do Conselho de Ministros e a regressar ao Ministério da Justiça? Esta medida 

legislativa de retomar ao Ministério da Justiça terá implicado o fim não só dos organismos 

existentes até ao momento e encarregados de executar a política no domínio da droga, mas 

também de todo um plano de acção?  

De facto, as políticas das drogas até agora instituídas têm estado, para o efeito, na 

dependência da Presidência do Conselho de Ministros, salvo o Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 

de Setembro, emanado do Ministério da Justiça.  

Recorde-se que o diploma de 1970 surgiu como um modelo representativo do 

paradigma criminal e com a afirmação do conjunto legislativo de 1976, emanado da 

Presidência do Conselho de Ministros, instituiu-se uma exclusiva decisão teórica em favor 
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de um paradigma clínico-psicossocial. Com intenção esclarecedora mas também 

reformadora, este Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro opta por retomar a 

dependência do Ministério da Justiça. 

Parece, pois, prioritário analisar a explicação avançada por este normativo para a 

inserção orgânica no Ministério da Justiça. Num último momento do seu preâmbulo, o 

Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro esgotou a sua fundamentação referindo que a 

opção pelo Ministério da Justiça, se deve não só a razões pontuais de suporte orçamental 

mas, essencialmente, porque passa pela sua área de actuação uma parcela significativa 

daqueles a quem medidas aqui previstas podem aproveitar, designadamente os cidadãos 

condenados pelos tribunais e os jovens carecidos de amparo por se encontrarem em risco 

de comportamento associal (Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro).  

Como refere Poiares, C. (1998, p. 346) no texto deste diploma - e em particular na 

respectiva parte preambular – constata-se que o legislador expressou menores capacidade 

e vontade política para a compreensão da problemática, sob o prisma do consumidor, do 

que o autor do Decreto-Lei n.º 792/76. 

Sob todos os aspectos considerados, entendeu a promulgação do Decreto-Lei n.º 

365/82, de 8 de Setembro, ser essencial criar um Gabinete de Planeamento e de 

Coordenação do Combate à Droga (GPCCD), organizado na dependência do Ministério 

da Justiça, destinado a planear e a coordenar actividades do Centro de Estudos da 

Profilaxia da Droga (CEPD), bem como as de outros organismos que prossigam 

objectivos de luta contra a droga (Decreto-Lei n.º 365/82). Este reorganizou o Gabinete 

Coordenador do Combate à Droga e o Centro de Estudos da Profilaxia da Droga, 

integrando o Centro de Investigação e Controle da Droga  na Secção Central de 

Investigação de Estupefacientes da Polícia Judiciária. 

Na sua análise preambular reflectiu aspectos concretos da situação mundial quanto 

ao abuso do consumo de drogas: o fenómeno atinge elevadas proporções, aumenta o 

número de consumidores, aumenta os estupefacientes e os medicamentos psicotrópicos 

ilícitos, muitas vezes associados a bebidas alcoólicas, cresce a produção ilegal e o tráfico 

de estupefacientes. 

A nível nacional, não obstante o movimento crescente do fenómeno determinado 

pelas drogas, Portugal evidenciou índices de menor gravidade comparativamente a outros 

países. Verificou-se, no entanto, uma acentuada situação de risco que em grande medida 
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resulta de terem sido transferidas para Portugal muitas das operações do tráfico 

internacional da droga (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 365/82). 

Simultaneamente, sobressaiu a possibilidade de se fazer uma avaliação 

aprofundada dos meios e competências atribuídos ao Gabinete Coordenador do Combate à 

Droga (GCCD), ao Centro de Estudos da Profilaxia da Droga (CEPD) e ao Centro de 

Investigação e Controle da Droga (CICD) (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 365/82). Este 

processo de avaliação remetia para a reestruturação dos organismos mencionados, 

destinados ao reforço das políticas de combate à droga. 

Este normativo considerava que a luta contra o abuso de drogas deveria ser vista em 

duas perspectivas que, embora interligadas, exigem métodos e concepções diferentes. 

Havia que, por um lado, recorrer à erradicação da produção e tráfico ilícitos de droga, de 

forma a conduzir os toxicodependentes a uma operação clínica e de reinserção social e, por 

outro, exercer uma acção mais profiláctica a fim de eliminar a procura de droga. 

Deste modo, abriu-se uma nova era de reflexão política face ao problema da droga 

em Portugal, acentando numa perspectiva sociológica e institucional, menos economicista 

e menos apaixonada – logo mais racional – do que o conjunto legislativo produzido em 

1975 e 1976 (Poiares, C., 1998, p. 344). 

Esta iniciativa legislativa reforçou a autonomia dos Serviços Regionais que, desde 

1977, dispunham de Centros em Lisboa, Coimbra e Porto, na convicção de que as acções 

carecem de uma aferição ao meio em que se desenvolvem (Decreto-Lei n.º 365/82). Do 

ponto de vista executivo estes Centros Regionais abrangeram programas nas áreas da 

prevenção primária, secundária e terciária.  

Com a aplicação prática deste normativo o poder governativo pretendeu dar relevo 

à prevenção primária, facultando-lhe os meios para um alargamento das suas actividades, 

dotar os Centros Regionais com meios suficientes para um alargamento de acção na área 

da prevenção secundária, através da abertura de hospitais de dia, convertíveis em hospitais 

de noite e centros de acolhimento e actividades para casos em risco e através da criação de 

uma unidade de internamento. Finalmente, pretendeu fazer um esforço acentuado na área 

da reinserção de toxicodependentes, no sentido de definir eficazmente um processo de 

readaptação e reintegração social de ex-toxicodependentes. 

Simultaneamente, constatou-se que este Decreto-Lei tem por base uma abordagem 

psicossociológica do consumo de drogas. Entendido como um dispositivo que visa 

compreender, acompanhar e esclarecer o fenómeno da droga abdicou, na sua reflexão 
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crítica, da questão da eventual descriminalização trazida à luz pelos dispositivos legais de 

1975 e 1976, parecendo ausentar-se de uma realidade menos punitiva, enquadrável no 

desenrolar temporal das políticas das drogas. Nesta perspectiva, que culmina entre a 

hipótese de o drogado ser considerado doente ou delinquente, este dispositivo legal 

preferiu manter em aberto a questão do consumo de drogas associado à criminalidade. Na 

verdade o delinquente distingue-se do infractor não tanto pelo acto praticado mas pela sua 

própria vida que pertinentemente o caracteriza. Contudo, este diploma não deixou de 

reconhecer, na sua nova dinâmica de intervenção de luta contra a droga, ser de primordial 

importância a investigação de crimes relacionados com o tráfico de estupefacientes. 

Na sua análise cruzou a ineficácia da sobreposição de competências atribuídas à 

polícia judiciária e ao CICD sublinhando que, em 1976, não se imaginava que um 

delinquente iniciasse a sua actividade criminosa em modalidades tão graves como o roubo 

à mão armada contra estabelecimentos bancários, com motivações que radicam no uso de 

estupefacientes (Decreto-Lei n.º 365/82). Pelo que a interligação entre o tráfico de drogas e 

outro tipo de criminalidade veio exigir uma resposta oprganizativa integrada que culminou 

na integração do CICD na Polícia Judiciária. 

Um ponto comum a todas as experiências criminológicas é a inadaptação de uma 

acção individual, grupal ou ambiental por parte do indivíduo. Nesta perspectiva, e pelo 

significativo desenvolvimento da delinquência, poder-se-ia falar da existência de uma crise 

da socialização, ou seja, uma crise da aprendizagem dos processos de autocontrole que 

conduzem o indivíduo ao conformismo das normas que regulam a vida social, 

independentemente de toda a intervenção coerciva de tipo institucional, de natureza 

judiciária ou policial.  

Esta crise de socialização tradicional manifesta em si mesma, em primeiro lugar, 

uma crise do controlo social do tipo moral, resultante de uma interiorização pelo indivíduo 

dos códigos sociais aos quais ele se conforma espontaneamente ou por um sentimento 

interiorizado de obrigação. Este modo de regulação está, sem dúvida, em crise, visto o 

próprio termo moral estar quase banido do glossário das sociedades ditas modernas. 

O segundo aspecto desta crise é o controlo social que os indivíduos exercem uns 

sobre os outros através da Surveillance mutuelle, susceptível de se traduzir em sanções 

informais. 

A consequência destes dois fenómenos poder-se-á traduzir na crise das formas 

societais do controlo social, ou seja, uma crise do controlo social informal, que a sociedade 
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tende a fazer interiorizar pelo indivíduo, quer ao impor-lhe pressões sobre a conduta social 

imediata, quer ao impor-lhe um controlo social independente de todas as formalizações 

jurídicas e de toda a intervenção de um aparelho institucional do tipo judiciário ou policial, 

um controle social que se repousa essencialmente sobre um autocontrolo dos indivíduos ao 

nível do seu próprio comportamento, quer voluntária (moral), quer forçosamente (pressões 

do meio). Constatada esta crise, pode dizer-se que a crise tradicional de socialização dá 

lugar a uma socialização mediática construída na lógica de funcionamento dos media e das 

grandes audiências. 

Enquanto a socialização tradicional acentua os valores ascéticos de autocontrolo – 

voluntário ou forçado –, a socialização mediática, por razões de eficácia e de audiência, 

privilegia valores hedonistas de satisfação e consumo. 

A criminalidade actual nos jovens é reveladora de um fenómeno mais global em 

que a crise de mecanismos tradicionais de socialização é a crise de atitudes de autocontrolo 

ou de autodisciplina que resultam no comportamento dos indivíduos. 
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2.1.3. Período de 1983 – 1999: O Modelo Biopsicossocial como 
referência dominante 

 

 

 

 Considerando estes pilares governativos e numa ordem complementar foi 

apresentada durante a III Legislatura a Proposta de Lei n.º 20/III, pelo Ministro da 

Justiça, Mário Raposo, que concedeu ao Governo autorização legislativa para alterar os 

regimes em vigor: tipificando novos ilícitos penais e contravencionais, definindo novas 

penas, ou modificando as actuais, tomando para o efeito, como ponto de referência, a 

dosimetria do Código Penal, em matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde 

pública; em matéria de delitos de corrupção, tráfico de influências e outras fraudes que 

ponham em causa a moralidade da Administração Pública; em matéria de consumo e 

tráfico ilícito de drogas; em matéria de responsabilidade dos membros dos órgãos do 

Estado, dos agentes da administração central, regional e local e dos órgãos das empresas do 

sector empresarial do Estado.  

 Em Sessão Legislativa de 13 de Julho de 1983, o Ministro da Justiça esclareceu que 

para além de uma autorização genérica em matéria penal, esta autorização especial 

expressa a intenção do Governo de tipificar novos quadros de ilícitos penais, não 

ultrapassando os três anos entre crimes menos graves e os crimes mais graves. De referir 

que, anteriormente, na vigência do Código anterior, era de 2 anos o limite inferior das 

penas maiores. Há nesta autorização, por assim dizer, uma limitação da dosimetria penal35. 

Neste seguimento, o Deputado do PCP, José Manuel Mendes, questionou o 

Ministro da Justiça quanto ao problema das drogas. Interrogou, perante o actual regime que 

prevê penas pesadas para os consumidores de droga e que não estabelece qualquer 

distinção entre o grande traficante e o pequeno passador e se está prevista alguma alteração 

no sentido despenalizatório ou se, pelo contrário, se prevê a aplicação de sanções mais 

graves para este domínio, no sentido do combate à droga36.  

 No que respeita ao consumo de drogas, o Ministro da Justiça esclareceu que a sua 

intenção vai no sentido da sua penalização e não da sua despenalização, contudo não deixa 

de reconhecer a necessidade de se estabelecer uma distinção entre o pequeno traficante, 

                                                 
35 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão de 14 de Julho de 1983. p. 0900. 
36 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão de 14 de Julho de 1983. pp. 0899 e 0900. 
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que é, também, um consumidor (e em que a gravidade do acto praticado é naturalmente 

menor), e o grande traficante, profissional, digamos assim, e que nem sequer tem a 

atenuante de ser ele próprio um drogado37. Sublinhou, ainda, a necessidade de manter a 

penalização das drogas, muito embora considere que na parte relativa à saúde pública isso 

não deva acontecer, por se encontrar prevista pelo artigo 273 º do Código Penal. 

 Verifica-se que a temática da droga é relevada para segundo plano, sendo dada 

maior importância aos outros pontos da Proposta de Lei. Submetida a votação, foi 

aprovada, com votos a favor do PS, do PSD, da União de Esquerda Socialista (UEDS) e da 

Aliança Social Democrática Independente (ASDI), votos contra do PCP e abstenções do 

CDS e do MDP/CDE. Desta aprovação resultou a Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, 

emanada da Assembleia da República, que concedeu autorização legislativa ao Governo 

em matéria penal e processual penal. Ao abrigo da referida autorização foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro, emanado dos Ministérios da Justiça e da 

Saúde. 

A virtude deste diploma legal encontrou-se na necessidade de alinhar o direito 

português em matéria de drogas pelas convenções internacionais, incrementando uma 

perspectiva clínica e ressocializadora relativa ao consumo de drogas e uma forte repressão 

respeitante ao tráfico. 

Todavia, recorde-se que apesar de Portugal ter ratificado, em Dezembro de 1971, a 

Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes e, em Abril de 1979, ter aderido à 

Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas, de 1971, o nosso país não fez a adaptação 

sistemática do seu direito interno e de algumas das suas estruturas organizativas de modo 

a inserir-se, eficazmente, na luta que a comunidade internacional vem apreendendo contra 

um dos ‘flagelos’ dos nossos dias, o tráfico e consumo de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 430/83).  

Com o intuito premente de levar conhecimento à intervenção política em matéria de 

droga, este diploma veio alterar o regime em vigor até ao presente momento e tipificar 

novos ilícitos penais e contravencionais, tendo por base a definição de novas penas e 

modificação das actuais. 

Aos factores invocados somam-se outros resultantes da necessidade de se reforçar o 

controle do mercado ilícito de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, de se proceder à 

                                                 
37 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão de 14 de Julho de 1983. p. 0900. 
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revisão das penalidades sobre o tráfico ilícito, ao mesmo tempo que se criam instrumentos 

processuais para investigação mais aprofundada. 

Este processo organizativo, decorrente das referidas convenções internacionais, 

ficou a cargo do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga 

(GPCCD). Dá-se ênfase participativa ao Centro de Estudos da Profilaxia da Droga através 

dos seus três Centros Regionais e procuram-se soluções para o tratamento de 

toxicodependentes. 

Surge como determinante os esforços a empreender na luta ao tráfico, considerando 

a punição contra os traficantes de drogas legalmente desajustada. Propõe-se, neste sentido, 

medidas de combate semelhantes às utilizadas contra as organizações terroristas.  

 Expressou, ainda, o Decreto-Lei n.º 430/83 a necessidade de uma visão 

interdisciplinar nesta matéria e uma adequada articulação entre os diversos departamentos 

e instituições da comunidade. 

A adopção de soluções no domínio do consumo de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas permitiu levantar algumas questões ao legislador: deverá o consumo de 

droga, ainda que ocasional, ser censurado penalmente? Sendo o toxicodependente um 

cidadão gravemente afectado na sua saúde como tratá-lo? O que fazer se não aceita 

voluntariamente o tratamento? Onde o internar se se entender que deve utilizar-se o 

tratamento compulsivo? (Decreto-Lei n.º 430/83). 

Reconhecendo o aspecto ilusório do uso de drogas, tidas como alienantes de curto 

período ou germe de grave perturbação e numa perspectiva preventivo-educacional, este 

Decreto-Lei encontra solução na educação para uma vida saudável, onde a escola, a 

família, o meio ambiente do trabalho e do lazer auxilia o desenvolvimento da 

personalidade de cada um. É todo o habitat social que está em causa, no fundo, a 

qualidade da vida que vivemos (Decreto-Lei n.º 430/83). 

Pelo mencionado, confirma-se a necessidade de incorporar trabalhos dirigidos à 

prevenção primária, com intervenção no ecossistema físico, psicológico e social. 

Como sustento a esta afirmação, Cesare Beccaria (s./d., pp. 160 e 161) defende que 

o mais seguro mas mais difícil meio de prevenir os delitos é aperfeiçoar a educação (...) 

levar à virtude pelo caminho fácil dos sentimentos e desviar os jovens do mal pelo 

caminho infalível da necessidade e do inconveniente, e não pelo caminho incerto da 

autoridade, que não consegue senão uma simulada e passageira obediência.  
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Por outro lado, a questão levantada do toxicómano enquanto doente carente de 

cuidados médicos, permitiu sugerir que tudo deve ser feito para o tratar, por sua causa e 

também pela protecção devida aos restantes cidadãos (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

430/83). 

Das disposições do Decreto-Lei n.º 430/83 ressaltou a ideia de que o 

toxicodependente é encarado como um cidadão gravemente afectado na sua saúde, pelo 

que se torna necessário motivá-lo para tratamento. 

O tratamento poder ser espontâneo, sendo dada a garantia ao toxicodependente de 

anonimato e de segredo profissional (art. 37.º, n.ºs 1 e 3 do Decreto-Lei n.º 430/83), ou 

voluntário, visando o toxicodependente em contacto com as estruturas judiciárias, 

proporcionando-lhe o benefício da suspensão da pena caso opte pela medida de tratamento. 

Contudo, a lei não deixou de prever a medida de tratamento compulsivo quando provado 

que o toxicodependente não aceita a proposta de tratamento voluntário ou, depois de o 

iniciar, o interrompe sem motivo justificado. 

De referir, no entanto, que o êxito desta medida de tratamento e da reinserção 

depende da adesão do paciente permitindo, por outro lado, admitir uma limitação à 

liberdade pessoal só justificável se compatível com a dignidade humana. A ser admitida, 

deve ser limitada no tempo (art. 30.º, da Constituição da República Portuguesa) e só pode 

ser imposta por decisão judicial (art. 27.º, n.º 2 da Constituição), exigências que o 

Decreto-Lei n.º 430/83 respeita38. 

A aplicação desta medida implica a responsabilização do consumidor de drogas no 

sentido de o motivar a interromper o consumo e a fazer um projecto de vida alternativo. 

Ora para esta responsabilização e motivação é, por vezes, necessário tentar fazê-lo parar, 

mesmo que compulsivamente, para que o toxicodependente entenda a importância da sua 

recuperação. O tratamento do toxicodependente visa, assim, a sua recuperação enfatizando 

uma ideia de defesa social. No entanto, a nítida conexão entre os aspectos de punibilidade 

do consumo, do tratamento e da reinserção encontra expressão nesse diploma. 

De facto, importa observar que, pela primeira vez, na história das drogas em 

Portugal, o Ministério da Saúde apareceu enquadrado na realidade portuguesa como parte 

integrante do combate ao uso e abuso de drogas, conjuntamente com o Ministério da 

                                                 
38 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1987). A lei portuguesa e os comportamentos de toxicodependência. Gabinete de 
Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. 
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Justiça. Reflectir sobre o actual funcionamento das instituições do nosso sistema político 

ligado à toxicodependência trará, inevitavelmente, a compreensão deste facto. 

A aplicação prática da conjugação destes dois Ministérios manifestar-se-á no 

alargamento interno de funcionamento das estruturas ligadas ao combate da droga, no 

sentido de conceder à medicina e à justiça o problema de quem consome drogas? Ou não 

será, a questão do toxicodependente ser um delinquente ou um doente, uma reflexão 

importada do Decreto-Lei que criou o Centro de Estudos da Profilaxia da Droga?  

A resposta a esta questão tenderá a ser afirmativa: Dado o melindre do problema, e 

de acordo com a experiência de outros países e os pareceres de peritos internacionais, a 

solução médico-social do fenómeno da droga terá de ser procurada com total 

independência em relação às medidas e estruturas de carácter judiciário ou policial  

(Decreto-Lei n.º 792/76). Se bem entendido, quem consome drogas pode ser um doente ou 

um delinquente; pode ser, também, ambas as coisas ou não pertencer a nenhuma das duas 

categorias39. 

De forma complementar, surgiu, em 1984, o Decreto-Regulamentar n.º 71/84, de 

7 de Setembro, visando o controlo do mercado lícito e da utilização das drogas para fins 

médicos e científicos o cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a 

distribuição, a importação, a exportação, o trânsito, a detenção a qualquer título e o uso 

de substâncias e preparados referidos nos artigos 2.º, 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 430/83, 

de 13 de Dezembro, e tabelas anexas, ficando sujeitas aos condicionamentos, autorizações 

e fiscalização constantes desse diploma e do presente Decreto Regulamentar (Decreto-

Regulamentar n.º 71/84). 

Em 2 de Agosto de 1985, por despacho do Ministro da Justiça, foi criado um grupo 

de trabalho, constituído pelo Subdirector Geral do Gabinete e pelos Directores dos Centros 

Regionais do CEPD, com o intuito de elaborar um projecto relativo ao sistema orgânico de 

controlo, prevenção e profilaxia da droga. No entanto, no decorrer de dificuldades surgidas 

o grupo não deu por concluídos os seus trabalhos. 

A tomada de consciência a nível nacional da complexidade do fenómeno da droga e 

a necessidade de ensaiar medidas e métodos que suscitem discussões e soluções adequadas 

ao combate do fenómeno, vêm determinar uma tomada de posição do poder político. Nesta 

lógica, em 1987, foi criado o Projecto VIDA – Plano integrado de combate ao tráfico 

                                                 
39 BERGERET, J. & LEBLANC, J. (1991). Toxicomanias: uma visão multidisciplinar. Porto Alegre: Artes 
médicas. p. 56. 



 62

ilícito e uso indevido de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º  23/87, de 21 de Abril, emanada da Presidência do 

Conselho de Ministros. 

Numa perspectiva histórica e cronológica o Projecto VIDA será reformulado em 

1990, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/90, de 21 de Abril, que reforça o 

Programa Nacional de Combate à Droga. Em 1992, o Decreto-Lei n.º 248/92, de 9 de 

Novembro, dota o Projecto VIDA de uma nova estrutura orgânica. Este diploma é, 

posteriormente, alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/94, de 19 de Maio de 1994. Ainda neste 

mesmo ano, é aprovado o Regulamento dos Núcleos Distritais ou Regionais do Projecto 

VIDA. Em 1996, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/96, de 8 de Janeiro, 

determina a unificação num único diploma do estatuto normativo do Projecto VIDA e o 

Decreto-Lei n.º 193/96, de 15 de Outubro reformula o Programa Nacional de Prevenção da 

Toxicodependência – Projecto VIDA. Em 1998, o Decreto-Lei n.º 266/98, de 20 de Agosto 

revoga o Decreto-Lei n.º 193/96, de 15 de Outubro e define a natureza e as finalidades do 

Programa de Prevenção da Toxicodependência – Projecto VIDA. Este será extinto com a 

criação do IPDT, de acordo com o enunciado na Estratégia Nacional de luta contra a 

droga – Resolução do Conselho de Ministros, n.º 46/99, de 26 de Maio e com a publicação 

do Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio, artigo 44.º. 

As condições conjunturais que fornecem o enquadramento contextual do Projecto 

VIDA assentaram numa mudança estratégica e de reformulação dos dispositivos 

institucionais especializados, conservando, no entanto, a matriz biopsicossocial (Poaires, 

C., 1998, p. 539). 

Como refere Bordieu, P. (1989, p. 81) a razão de uma medida política e dos seus 

efeitos sociais não está na vontade do indivíduo ou da própria sociedade mas, antes, no 

campo de forças antagonistas ou complementares no qual, em função dos interesses 

associados às diferentes posições e dos hábitos dos seus ocupantes, se geram as ‘vontades’ 

e no qual se define e redefine continuamente, na luta – e através da luta – a realidade da 

instituição e dos seus efeitos sociais previstos e imprevistos. 

Neste quadro, torna-se visível as razões particulares que conduziram à aprovação 

desta resolução. 

No seu conteúdo preambular a Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87, de 

21 de Abril aludiu como ordem prioritária de razões, a situação preocupante do estado de 
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Portugal em matéria de tráfico ilícito e o uso indevido de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas, desde os anos 70. 

A par disso, verificou que ao longo da década de 70 adensou-se a generalizada 

preocupação perante um flagelo que, entre nós, como na generalidade dos países, tarda 

em ser vencido e em denotar, sequer, consistentes indícios de retrocesso (Preâmbulo da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87). 

Este dispositivo denotou uma certa aceitação de incapacidade de resposta das 

políticas nacionais sob drogas, não obstante os esforços despendidos pelo sistema 

funcional dos Decretos-Leis publicados em 1976 e, posteriormente, em 1983. 

Para deixar clara a necessidade dos novos conteúdos e das novas medidas 

introduzidas por esta resolução, recorreu-se à apresentação de alguns dados quantitativos 

que facultam o conhecimento do fenómeno da droga em Portugal. Conclui-se que a 

situação no país inspira alguns cuidados, referindo que nos últimos cinco anos 

quadruplicaram o número de presumíveis traficantes detidos ou identificados (148 em 

1982 e 597 em 1986) e quintuplicaram o volume de drogas apreendidas (cerca de 1,2 T e 

de 5,7 T, respectivamente em 1982 e 1986) (Preâmbulo da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 23/87). 

Admitiu, ainda, esta resolução que, apesar de a grande parte da droga que circula 

em Portugal se destine a fornecer outros países, não deixa de progredir o seu crescimento 

em território nacional sendo diversificada a sua origem, variados os locais de entrada e 

diferentes os circuitos utilizados para a sua cada vez mais alargada distribuição interna 

(Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87). Refere, a este propósito o 

Guia Prático para o uso dos Agentes de Autoridade, elaborado pela Presidência do 

Conselho de Ministros, conjuntamente com o Centro de Investigação e Controle da Droga 

que, embora Portugal não sendo um produtor de droga ilícita de grande preponderância, a 

melhor forma de reduzir o fornecimento do mercado clandestino passa pela adopção de 

severos mecanismos de controle das dotações e movimento interno da droga lícita, bem 

como, das pessoas e mercadorias que tocam as nossas fronteiras (s./d., p. 24). 

Portugal foi considerado, quanto à cocaína proveniente da Colômbia e do Brasil, 

um dos países integrantes da rota do tráfico, efectuado através de cidadãos sul-americanos, 

sendo a cidade de Lisboa o ponto de redistribuição, nomeadamente, para Madrid e Paris 

(s./d., p. 26). Este facto foi reforçado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87, 

quando se refere que das apreensões efectuadas as mais significativas são as das chamadas 
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drogas duras (cerca de 0,75 kg de heroína em 1982 e 18,8 kg em 1986, cerca de 4,3 kg de 

cocaína em 1982 e 164,6 kg em 1986). 

No entanto, não deixou este diploma de situar a complexidade do problema das 

drogas a um nível mais geral do que teórico. Os prejuízos decorrentes do uso/abuso do 

consumo de drogas não se manifestam apenas nos indivíduos e na sociedade mas, também, 

ao nível da saúde (física e mental) de cada toxicodependente e ao nível do tráfico, da 

prostituição, do roubo e da corrupção (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 23/87).  

Tendo em vista os objectivos arugumentativos desta resolução, o legislador retoma 

a mensagem discursiva de 1976 e 1983, respondendo a algumas das imagens frequentes 

naqueles tempos legislativos (Poiares C.,1998, p. 540). 

A droga indissociável da vivência humana é um problema. À implementação 

definitiva da droga como um problema social, corresponde uma tendência milenar, pelo 

homem, de buscar uma solução nas diversas substâncias como o álcool, o ópio, a cocaína, 

os cogumelos alucinogéneos, para certas dores físicas ou morais provocadas pela própria 

existência humana. 

Ora, o problema da droga é encarado de maneira diferente conforme os pontos de 

vista focados, sendo um processo essencial a análise de vários métodos e teorias 

subjacentes à toxicodependência.  

Segundo Nowlis, H. (1989), existem quatro formas de encarar a utilização da droga 

nas suas três componentes (a substância, o indivíduo e o contexto). São elas: o modelo 

jurídico-moral, o modelo médico ou de saúde pública, o modelo psicossocial e o 

modelo sócio-cultural, não esquecendo que qualquer um destes, é o exemplo da 

diversidade de hipóteses formuladas em torno da toxicodependência. 

O Modelo jurídico-moral coloca a ênfase no produto (a droga em si) enquanto 

agente activo, considerando-o inofensivo, porque social e juridicamente aceite; ou 

perigoso, pela razão inversa. Tendo por objectivo prioritário afastar as drogas do indivíduo, 

este adquire um papel de vítima face às drogas, urgindo a necessidade de protecção deste 

através da escolha de medidas legislativas que permitam o controlo do cultivo, da 

produção, da transformação, da manufactura, da distribuição, da venda, da partilha ou da 

posse de droga. Partindo do pressuposto que o factor punitivo é um veículo dissuasor do 

consumidor de drogas, considera como meios de dissuasão o controlo do acesso à droga, o 

controlo do seu preço, a punição, ou a ameaça da punição e a divulgação de advertências 
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quanto aos riscos físicos, psicológicos ou sociais, implicados no seu uso (Nowlis, H., 

1989, p. 7). 

Pretende ainda alertar para os perigos do consumo de substâncias psicoactivas 

através de programas educativos. Enlaçado na dissuasão do consumo, esta é feita sob 

ameaça de punição, onde predomina uma abordagem dicotómica entre drogas 

legais/ilegais. Recorde-se, com alguma analogia, o spot publicitário “DROGA, 

LOUCURA E MORTE” que, já em 1974, nada evitou a proliferação do consumo de 

drogas. 

O modelo médico ou de saúde mental surge numa perspectiva tendencial de 

substituição do modelo anterior - ...a droga, o indivíduo e o contexto são considerados 

respectivamente como o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, numa transposição do 

esquema do modelo de uma doença infecciosa (Nowlis, H., 1989, p.7).  

Neste modelo, a droga tende a ser vista como geradora de dependência e o 

indivíduo encarado como vulnerável ou não vulnerável. Desta forma, assume-se a 

planificação de acções e de um vasto leque de medidas desde o controle com antagonista 

dos narcóticos, a medidas informativas dos riscos de utilização das drogas, aos danos 

pessoais e sociais, provocados pela dependência.  

Segundo este modelo, os utilizadores de drogas devem ser tratados e curados como 

se se tratasse de um problema médico, retirando unicamente o sintoma e anulando aspectos 

emocionais e afectivos do indivíduo. De inspiração médica, procura diminuir a procura das 

drogas através da informação e tratar os já dependentes. 

O modelo psicossocial enfatiza o indivíduo como centro de todo o processo numa 

lógica tripartida (droga – indivíduo – contexto). O consumo de drogas e o seu consumidor 

são aqui considerados como um factor complexo e dinâmico, tornando-se o ponto principal 

das acções de intervenção. 

O modelo sócio-cultural sublinha a variabilidade e a complexidade do factor 

contexto. A visibilidade da toxicodependência é analisada pelo modo como a sociedade 

define o tóxico e os seus utilizadores e, pela forma como a eles reage.  

O uso de drogas socialmente proibidas é visto aqui, em primeiro lugar, como um 

comportamento que se desvia do normal, comportamento que deve ser encarado e tratado 

como qualquer outro comportamento desviante ou, se excessivo, destrutivo (Nowlis, H., 

1989, pp. 9 e 10). Neste modelo, mantém-se uma intervenção dirigida para a adaptação do 

contexto ao indivíduo e suas necessidades prementes. Promove a valorização aos níveis 



 66

escolar, profissional, familiar e de saúde como vectores essenciais ao bem-estar do 

indivíduo. 

Assim, conclui-se que, no âmbito do combate à droga os organismos que aí se 

situam, ao definirem os seus objectivos e escolherem as alternativas de acção para os 

atingir, deverão atender aos prováveis efeitos colaterais e amplificadores no campo da 

procura. Tudo isto implica que as estratégias adoptadas nas duas frentes – a da procura e 

a da oferta – se insiram numa política global, que passa por um conhecimento – que não 

dispensa a contribuição de todos – da incidência e prevalência do abuso da droga40 

exigindo a coordenação, avaliação e correcção das acções desenvolvidas. 

Retomando a análise da Resolução do Conselho de Ministros n.º  23/87, de 21 de 

Abril, esta começou por enumerar um conjunto de estratégias postas em acção numa lógica 

tripartida, pensada como parte integrante de um plano de luta contra a droga que se afirma 

pela: informação e sensibilização dos indivíduos, o tratamento, a reabilitação e reinserção 

social do toxicodependente e o combate ao tráfico. 

Este projecto previu, para a sua aplicação prática, a actuação coordenada do 

Ministro de Estado e a participação, no seu desenvolvimento, dos Ministérios da Defesa 

Nacional, das Finanças, da Administração Interna, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros, 

da Educação e da Cultura, da Saúde e do Trabalho e Segurança Social e da Secretaria de 

Estado da Juventude. 

No âmbito da prevenção, previu-se o desenvolvimento de um conjunto de acções 

inseridas em meio escolar, visando a introdução, nos programas escolares, de conteúdos 

referentes ao consumo de droga, ao alcoolismo, ao tabagismo e ao uso indevido de 

medicamentos, bem como a introdução destas matérias ao nível dos programas de 

formação dos professores do ensino básico e secundário. Expressou, ainda, a vontade de 

formar operadores de prevenção e equipas de prevenção. A estas acções somam-se acções 

de informação destinadas ao público em geral, aos jovens e aos pais em particular; acções 

de sensibilização e informação a estudantes universitários e a profissionais de comunicação 

social. 

Elegeram as escolas, as associações de estudantes e de pais, os centros de saúde e 

as farmácias, as instituições religiosas, as autarquias, os sindicatos e os quartéis como as 

                                                 
40 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). A droga – Guia prático para o uso dos agentes de 
autoridade. Centro de Investigação e Controlo da Droga. p. 35. 
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entidades mais claramente habilitadas para uma adequada divulgação do material 

informativo (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87). 

Apesar de aparentemente inovadoras, estas novas tendências não alteraram o 

proferido na legislação de 1983 e, sobretudo, de 1976, parecendo que o legislador 

(material) se apropriou da terminologia utilizada nas referidas épocas (Poiares, C., 1998, 

p. 542). 

A par disso, foi identificada, pela primeira vez, uma nova dimensão do problema 

introduzido pelo aparecimento da SIDA, associada ao uso de seringas pelos 

toxicodependentes, acentuando uma crescente necessidade de se equacionar novas 

respostas que assegurem condições sanitárias do uso de drogas.  

Esta reflexão motivou a adopção de um programa de distribuição de seringas 

gratuitas nas farmácias, dando lugar, em 1993, à célebre campanha “Diz não a uma seringa 

em segunda mão”, lançada pela Associação Nacional de Farmácias em colaboração com a 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA. 

Afirma, este dispositivo, a vontade da criação de uma linha telefónica especial e 

gratuita que preste esclarecimentos genéricos, despiste problemas e os encaminhe para os 

serviços competentes. 

Concomitantemente, pretendeu-se desenvolver acções no domínio do tratamento, 

reabilitação e inserção social dos toxicómanos, realçando a necessidade de reestruturação 

dos serviços do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, com o 

intuito de obter uma maior cobertura de todo o país prevendo-se a abertura de novos 

centros ou núcleos de intervenção directa (Preâmbulo da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 23/87). 

Definiu a abertura de uma unidade hospitalar de emergência para toxicómanos, 

conjuntamente com o estabelecimento de um serviço de desintoxicação e de um centro de 

atendimento. Previu a intensificação de meios tendentes a promover o tratamento dos 

toxicómanos reclusos e a introdução de novas metodologias de tratamento.  

Ressaltou a criação de centros de encontro e acolhimento, em regime de porta 

aberta, privilegiando a acção das instituições particulares de solidariedade social. 

A nível da reinserção social dos ex-toxicómanos, previu-se o lançamento de 

programas que possibilitem a sua integração no mercado de trabalho através de acções 

específicas de formação, treino e aperfeiçoamento profissionais. 
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De particular importância revestiu-se a realização de um estudo epidemiológico, 

tendo em vista o conhecimento da incidência e da prevalência do consumo de substâncias 

estupefacientes e psicotrópicas, bem como de estudos visando conhecer as tendências da 

prescrição médica daquelas substâncias, a interacção entre a droga e outros fenómenos 

(criminalidade, rendimento escolar, estrutura familiar, trabalho...) (Preâmbulo da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87). 

Para além destes estudos considerou, de suma importância, a realização de um 

levantamento da situação actual sobre o nível de infecção pelo vírus da SIDA entre os 

toxicómanos. 

No domínio do combate ao tráfico identificou como acções prioritárias a 

constituição de um grupo operacional que coordene os diversos serviços, corpos e 

organismos envolvidos no combate ao tráfico. Privilegiou a melhoria da qualidade da 

informação recolhida e tratada, visando a luta contra os grandes traficantes. 

Com carácter preventivo, pretendeu realizar operações conjuntas das diversas 

forças e serviços, com particular atenção à vigilância e fiscalização das zonas circundantes 

dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente, casas de jogo, bares ou recintos de 

diversão. 

Pretendeu reforçar o controle das zonas fronteiriças terrestres, aéreas e marítimas; o 

controle de encomendas postais vindas do estrangeiro; bem como reforçar os meios ao 

dispor da Polícia Judiciária para a investigação do tráfico da droga e criminalidade. Teve 

ainda, por objectivo melhorar as condições de actuação dos serviços alfandegários. 

Para além destas medidas pretendeu desenvolver acções de formação e de 

especialização, contemplando os diversos serviços, corpos e organismos envolvidos no 

combate ao tráfico. 

Por fim, teve por objectivo celebrar acordos ou convénios bilaterais com outros 

países, com vista ao desenvolvimento de medidas articuladas que possam contribuir para 

conter o tráfico de droga. 

Considerando os elevados índices de procura de tratamento de toxicómanos e 

dando cumprimento às medidas específicas na área do tratamento, o Ministério da Saúde 

cria o Centro das Taipas, em Lisboa, exclusivamente vocacionado para o tratamento de 

toxicodependentes. Este Centro, primeira Unidade Terapêutica para a Toxicodependência, 

foi fundado como Unidade Hospitalar Especializada, em Junho de 1987 - Decreto-Lei n.º 

20-A/87, de 12 de Junho. 
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No auge da sua criação estiveram vários profissionais do Serviço de Psiquiatria do 

Hospital de Santa Maria (com serviço de consultas a toxicodependentes desde 1973, com 

consulta externa desde 1 de Julho de 1987, com internamento de desabituação desde 10 de 

Agosto de 1987 e com um serviço de urgência desde 1 de Setembro de 1987). 

Presentemente, integra as valências de consulta externa; de Grupo Aberto; de 

Centro de Dia com terapia ocupacional, pré-profissional e profissional; de Unidade de 

Internamento para Desabituação; de Serviço de Terapias Medicamentosas; de Rastreio, de 

Equipa SIDA, de Equipa Materno-Infantil e uma rede de Extensões da Consulta na 

periferia de Lisboa (que vêm a estar na origem da criação dos Centros de Atendimento a 

Toxicodependentes (CAT’s) de Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Torres Vedras e Sintra. 

Mantem-se como Extensão do CAT das Taipas a consulta de Benfica41. 

Colabora na formação de profissionais que integram os Centros de Atendimento a 

Toxicodependentes de Almada, Amadora, Beja, Castelo Branco, Cedofeita, Covilhã, 

Évora, Faro, Leiria, Loures, Olhão, Portalegre, Portimão, Santarém, Setúbal, Xabregas, 

Torres Vedras, Sintra entre outras instituições públicas e não governamentais42. 

O Centro de Atendimento a Toxicodependentes das Taipas (CAT das Taipas) 

encontra-se actualmente integrado na Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência (criado pelo Decreto-Lei n.º 269-A/2002, de 

29 de Novembro). 

O CAT das Taipas desenvolve todo um Projecto Terapêutico tendo em conta alguns 

aspectos essenciais. 

O Processo Terapêutico de um toxicodependente implica a passagem por um 

momento de paragem dos consumos tóxicos (desabituação ou desintoxicação) suportando 

o conjunto de sintomas físicos e psíquicos provocados pelo síndrome de privação e, por 

outro momento, de reaprendizagem de uma vida sem drogas, pelo reencontro do interesse e 

prazer de viver a partir da reorganização da personalidade e da reinserção social da 

pessoa43. 

Contudo, o projecto terapêutico de um toxicodependente pode implicar um apoio 

psicofarmacológico, podendo ser realizado em regime ambulatório. Por vezes, é necessário 

um curto internamento de 8 a 10 dias. Pode, também, implicar um tratamento 

psicofarmacológico, durante a fase de intervenção psicoterapêutica ou socioterapêutica, 

                                                 
41 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 4. 
42 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. pp. 4 e 5. 
43 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 5. 
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que poderá prolongar-se por mais de um ano. O tratamento poderá ser feito em regime de 

ambulatório. 

Um elevado número de toxicodepedentes que é possível tratar em regime 

ambulatório estão desocupados e encontram-se ligados ao meio marginal. Nestes casos, 

torna-se necessário a utilização de Centros de Dia que os ocupem, que facultem a sua 

ressocialização e que os ajudem a promover a ruptura com o meio da droga44. 

Um outro aspecto refere-se aos casos para os quais as respostas de tratamento 

ambulatório não se revelam adequadas, suficientes ou eficazes por condicionalismos 

inerentes à própria história de vida do toxicodependente. Nestes casos, considera-se útil a 

promoção do tratamento em regime de internamento prolongado em Comunidade 

Terapêutica – Comunidade Residencial de Estadia Prolongada45. 

De salientar que não deve haver respostas imediatas aos pedidos terapêuticos 

formulados pelos toxicodependentes, visto que as urgências dos toxicodependentes são 

sempre uma ilusão e um erro. São as falsas urgências provocadas pela falta de droga e pela 

necessidade de aparentar, face às autoridades, à sua família e a eles próprios, o desejo de se 

tratar. No entanto, é possível uma ajuda imediata ao toxicodependente, dada a realidade do 

seu sofrimento. Pode iniciar-se aqui a relação terapêutica46. 

Alguns toxicodependentes procuram os Serviços numa situação de ruptura sócio-

familiar. Nestes casos, urge a necessidade de os acolher e de os encaminhar para estruturas 

de apoio, residenciais ou outras, procurando também intervir a nível familiar47. 

Um outro ponto refere-se às famílias, às formas de apoio e intervenção que as 

ajudem a lidar com as situações de toxicodependência em que estão envolvidas48. 

Um aspecto, também, essencial diz respeito às grávidas toxicodependentes e 

adolescentes em risco cuja situação face à toxicodependência exige um atendimento 

preferencial. Quanto aos doentes carenciados de tratamento, torna-se necessário uma 

intervenção mais pragmática no âmbito da redução de riscos e da minimização de danos, 

provocados pela toxicodependência49. 

Por último, para as pessoas em tratamento e que disponham de capacidade para 

trabalhar, há que promover circuitos de reinserção laboral e social. 

                                                 
44 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 5. 
45 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa.p. 6. 
46 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 6. 
47 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 6. 
48 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 6. 
49 PATRÍCIO, L. (s./d.). CAT das Taipas. In Publicação interna do CAT das Taipas. Lisboa. p. 6. 
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A criação de um Projecto Terapêutico bem sucedido depende da motivação do 

doente para o tratamento; da gravidade da psicopatologia; da interacção do 

toxicodependente com o meio da droga; da qualidade do suporte familiar; do acesso aos 

meios terapêuticos e à eficácia da resposta terapêutica e das condições de interacção com o 

ambiente escolar, profissional e social. 

É de salientar que, até aos dias de hoje, ainda não existe nenhum método que 

garanta a cura da toxicodependência nas suas multivariedades, devendo contudo respeitar-

se todas as formas de tratamento pela diversidade de doentes e necessidades que estes 

ocupam. A partir da experiência e trabalho desenvolvido pelo Centro das Taipas, foram 

criados os Centros de Apoio a Toxicodependentes (CAT) da Cedofeita (Porto) e do 

Algarve, respectivamente na dependência da Região de Saúde do Porto e de Faro 

(Portaria n.º 74/89, de 2 de Fevereiro). 

Ainda nos finais dos anos 80 foi aprovado, pela Assembleia da República, por 

unanimidade, o “Relatório sobre a Droga”, da Comissão Parlamentar de Juventude. A 

apresentação deste documento pretendeu ser uma contribuição para a avaliação do 

problema da toxicodependência em Portugal. 

A problemática da droga tem vindo a assumir, desde 1983, uma maior importância 

passando a constituir-se como uma preocupação domimante do poder político.   

Dando prosseguimento às políticas nacionais de combate à droga e visando dar 

cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de 

Dezembro, bem como ao definido nos Programas do XI Governo Constitucional de 198750 

e do XII Governo Constitucional de 199151, Portugal emerge numa linha de 

desburocratização e de modernização, caracterizando-se por dois períodos governativos 

distintos. O primeiro formaliza-se pela constituição do Governo do Bloco Central (PS e 

PSD) em 1983 e o segundo inicia-se com as legislativas de Outubro de 1985, que 

                                                 
50 «...o Governo prosseguirá com firmeza a luta contra a criminalidade, destacando-se como prioritário, o 
combate à criminalidade violenta e organizada, ao tráfico e consumo de droga [...] serão incentivadas 
campanhas contra droga, o tabaco e o álcool [...] a reinserção social de jovens constitui outra prioridade. 
Assim, será executado o plano de combate à droga (Projecto VIDA), incluindo as vertentes de informação, 
tratamento, reabilitação e reinserção social e combate ao tráfico...». 
51 «...Elegendo-se como áreas de intervenção preferencial, reforçar-se-ão os mecanismos de coordenação e de 
combate à criminalidade violenta e organizada e ainda ao tráfico de estupefacientes, à corrupção e às fraudes 
antieconómicas [...] No combate à toxicodependência em meio prisional, além do aperfeiçoamento das 
acções de intervenção específica em cada estabelecimento, instalar-se-ão unidades terapêuticas e de 
recuperação, nomeadamente em Sintra, Santa Cruz do Bispo, em Lisboa e no Algarve. [...] Por isso se 
reconhece que a vitória sobre a criminalidade deve começar pelo adequado recurso a campanhas de educação 
cívica, pela permanente atenção à delinquência juvenil e, em articulação com o Projecto VIDA, à luta contra 
o consumo e o tráfico de drogas». 
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conduziram Cavaco Silva ao Poder, com um executivo minoritário, vindo mais tarde a 

obter por eleições antecipadas em 1987 e 1991, maioria absoluta (Poiares, C., 1998, p. 

379). 

A década de 90 supõe uma nova tendência organizativa e estrutural na área da 

droga e da toxicodependência, marcada por duas fases divergentes: a primeira entre 1990 e 

1998, com as estruturas do Projecto VIDA (criado em 1987) e o Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência (SPTT). A segunda dá-se, a partir de 1999, com as 

estruturas do SPTT e do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT), 

criado pelo Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro. Como se verificará posteriormente, 

estes dois organismos são fundidos num só, resultando na criação do Instituto da Droga e 

da Toxicodependência (IDT), pelo Decreto-Lei n.º 269-A/2002, de 29 de Novembro.  

A necessidade de se alargar e melhorar a articulação das respostas de intervenção 

directa conduziu à criação do Serviço de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência (SPTT), sob tutela do Ministério da Saúde, pela promulgação do 

Decreto-Lei n.º 83/90, de 14 de Março.  

Este texto legislativo reflectiu uma visão consciente da complexidade do problema 

da droga, mencionando algumas medidas já tomadas que contribuíram para inverter o 

progressivo agravamento da situação, dando como exemplo a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 23/87, de 21 de Abril, que aprovou um plano integrado de combate à droga 

(Projecto VIDA) que contempla 30 medidas nos domínios da prevenção, tratamento, 

reabilitação e inserção social do toxicómano e do combate ao tráfico. 

Sublinhou que o aumento da procura de tratamento por parte dos toxicómanos 

levou o Ministério da Saúde a intensificar as suas respostas, nomeadamente através da 

criação do Centro das Taipas e dos Centros de Apoio a Toxicodependentes do Porto e do 

Algarve os quais vieram complementar as consultas já existentes no Hospital de Santa 

Maria, em Lisboa, e no Hospital de São João, no Porto e, por sua vez, complementar os 

serviços da tutela do Ministério da Justiça, integrados no Centro de Estudos da Profilaxia 

da Droga. (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 83/90). De acordo com o artigo 6.º do diploma 

referido, transitam para o novo organismo serviços já existentes no âmbito da prevenção, 

tratamento, recuperação e reinserção do toxicodependente: o Centro de Estudos da 

Profilaxia da Droga e respectivos serviços centrais e externos; o Centro das Taipas; os 

Centros de Apoio a Toxicodependentes do Porto e do Algarve.   
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Numa perspectiva cada vez mais sanitária e menos jurídica, este diploma assinalou 

a necessidade de se manter o Ministério da Saúde como órgão responsável pela prevenção 

secundária, oficial ou privada, colaborando com outras instituições nas áreas da prevenção 

primária e terciária, despojando o Ministério da Justiça da sua centralidade no âmbito da 

droga (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 83/90). 

Para além de se sugerir como condição a criação de um organismo autónomo, de 

âmbito nacional, que possa responder às necessidades específicas da toxicodependência 

ressalta, a nível internacional, a necessidade de coordenação e colaboração, exemplificada 

pelo crescente interesse da ONU, de várias das suas agências e organismos, do Conselho 

da Europa e das Comunidades Europeias, pela problemática do consumo de substâncias 

tóxicas, pelo que é também necessário ao Ministério da Saúde dar resposta a esse nível, 

no âmbito das suas competências e atribuições (Decreto-Lei n.º 83/90, de 14 de Março).  

Neste seguimento e num contexto primordial de actuação política consagrada à 

prevenção primária e ao reforço do combate ao tráfico foi reforçado o Programa Nacional 

do Combate à Droga, Projecto VIDA, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

17/90, de 21 de Abril emanada da Presidência do Conselho de Ministros. Esta Resolução 

evidenciou a necessidade de, após três anos de implementação do Projecto VIDA, se 

proceder não só a ajustamentos estruturais e institucionais mas, também, à revisão e 

adequação das medidas preconizadas, nomeadamente nas áreas da prevenção primária, 

secundária e terciária. As medidas constantes deste diploma constam de um documento 

anexo à própria resolução e dividem-se em acções de prevenção da toxicomania, acções de 

tratamento e reinserção social dos toxicómanos, acções de âmbito geral e acções de 

combate ao tráfico. Pela primeira vez em Portugal foi criada a figura de um Coordenador 

Nacional para o Combate à Droga (a nomear por despacho do Primeiro-Ministro) a 

quem compete a coordenação destas medidas. Desta nova estrutura do Projecto VIDA 

importa salientar a criação de uma Comissão Interministerial, presidida pelo Primeiro-

Ministro que se destina a reforçar o empenho político do Governo no combate à droga 

(Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/90) e de um Conselho 

Nacional que tem por objectivo mobilizar a sociedade civil e as suas instituições na luta 

contra um dos flagelos que mais profundamente atinge a sociedade, nomeadamente os 

jovens e a família (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/90). 

Esta Resolução denotando uma preocupação não só de âmbito nacional de 

intensificação das relações interministeriais e de participação da sociedade civil no 
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combate à droga mas, também, internacional veio a ser reforçada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 31/91, de 12 de Agosto que assinalou a representação 

portuguesa a nível internacional, em matérias relacionadas com o combate à droga. 

De forma complementar surgiram ainda alguns diplomas que contemplam esta 

problemática. É o caso do Decreto-Lei n.º 105/90, de 23 de Março que reformulou o 

quadro jurídico do combate à dopagem no desporto, do Decreto-Lei n.º 249/90, de 1 de 

Março, que regulamentou as embarcações de alta velocidade e do Decreto-Lei n.º 59/90, 

de 16 de Março, que aprovou a Convenção de Assistência Mútua Administrativa entre 

Portugal e Marrocos. O Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 3 de Setembro reestruturou a 

Polícia Judiciária e criou no Ministério da Saúde uma Direcção Central vocacionada para a 

Investigação do Tráfico de Estupefacientes. 

A não contemplação de meios financeiros específicos para o programa e a não 

harmonização de competências das diferentes estruturas, designadamente do GPCCD são 

as únicas lacunas que podem ser apontadas às realizações neste domínio52. 

 Tendo em consideração os aspectos observados e a importância das áreas da 

prevenção primária, secundária e terciária, foi emitido o Despacho Conjunto da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Saúde e Ministério do 

Emprego e Segurança Social, de 4 de Janeiro de 1991 que determinou a possibilidade de 

as instituições particulares sem fins lucrativos, com a Administração Regional da Saúde, 

com o Centro Regional de Segurança Social, com o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional e com o Instituto da Juventude, estabelecerem projectos de acordos de 

cooperação para o desenvolvimento de actividades no âmbito do Projecto VIDA, nas áreas 

da prevenção primária, secundária e terciária. Para além deste aspecto, podiam ainda 

solicitar apoio financeiro para aquisição, restauro e construção de imóveis, instalações e 

equipamentos e apoio técnico, nas referidas áreas (Despacho Conjunto). Estes apoios 

destinavam-se a financiar centros de dia, comunidades residenciais de estada prolongada, 

apartamentos de reinserção e equipas de apoio social directo.  

O licenciamento e a fiscalização do exercício das actividades das unidades privadas 

de saúde vieram a ser regulamentados em 1993, através da aprovação do Decreto-Lei n.º 

13/93, de 15 de Janeiro. 

                                                 
52 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 12. 
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Complementarmente há que referir o Despacho n.º 132/90, de 9 de Janeiro, de 

1991, emitido pelo Gabinete do Ministro da Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio, que salientou 

a necessidade de se reflectir sobre alguns pontos da actual legislação antidroga, 

transcorridos cerca de sete anos sobre a vigência do Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de 

Dezembro e diplomas conexos, (confirmar)  aferindo a sua validade ou necessidade de 

alguma alteração (Despacho n.º 132/90). Para o efeito, foi constituído um grupo de 

trabalho onde se fizeram representar o Ministério da Justiça, o Gabinete de Planeamento e 

de Coordenação do Combate à Droga, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o 

Ministério das Finanças, o Ministério do Comércio e Turismo, a Secretaria de Estado da 

Juventude, a Polícia Judiciária e o Banco de Portugal. 

Em 1991 foi ainda aprovado o Decreto-Lei n.º 209/91, de 8 de Junho que afectou 

os bens apreendidos aos traficantes de droga ao Coordenador do Projecto VIDA (30%) e 

ao SPTT (70%). 

Observando-se um longo período histórico de evolução da política em matéria de 

droga, esta questão foi, em 1992, proposta de reforma num contexto jurídico-penal, pela 

necessidade de adequar a política nacional à cooperação internacional em matéria penal. 

Numa perspectiva de substituição do Decreto-Lei n.º 430/83, surgiu a aprovação da 

Lei n.º 27/92, de 31 de Agosto. A natureza do mesmo obedeceu a uma prática governativa 

numa perspectiva de reforço político no combate à droga, propondo a actualização do 

regime vigente, no que respeita ao consumo e incitamento ao consumo de drogas e à 

intervenção do sistema judiciário-penal sobre os toxicodependentes. Este diploma 

autorizou o Governo a rever a legislação de combate à droga, adaptando-a à Convenção 

das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 

Psicotrópicas de 1988, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 29/91, 

de 6 de Setembro e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 45/91, na 

mesma data, bem como reforçando e complementando as medidas introduzidas do direito 

interno de acordo com o previsto na Convenção das Nações Unidas sobre Estupefacientes 

de 1961, modificada pelo Protocolo de 1972, e na Convenção das Nações Unidas sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971 e potenciando os meios jurídicos de cooperação 

internacional em matéria penal (artigo 1.º). 

A Lei n.º 27/92, de 31 de Agosto, resultou da aprovação da Proposta de Lei n.º 

32/VI que autorizou o Governo a rever a legislação de combate à droga, baixando às 3.ª e 

9.ª Comissões da Sessão Legislativa, de 12 de Junho de 1992.  
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Durante a VI Legislatura, em Sessão Legislativa, de 14 de Julho de 1992 procedeu-

se não só à discussão da referida Proposta de Lei mas também, à discussão conjunta, na 

generalidade, do Projecto de Lei n.º 175/VI (PCP), que adoptou medidas de prevenção do 

consumo de drogas e de tratamento e reinserção social de toxicodependentes e dos 

Projectos de Deliberação n.º 30/VI (PCP), que analisou a coordenação das forças de 

segurança no combate ao narcotráfico e n.º 31/VI (PCP), sobre o problema da 

toxicodependência em Portugal e do Projecto de Resolução n.º 33/VI (PS), sobre a 

prevenção do consumo de droga no meio escolar e papel da escola na adopção de estilos 

saudáveis. Intervieram no debate o Ministro da Justiça, Laborinho Lúcio, os Deputados 

José Vera Jardim (PS), Narana Coissoró (CDS), José Apolinário (PS), António Filipe 

(PCP), Jorge Paulo Cunha (PSD), Eurico Figueiredo (PS), Costa Andrade (PSD), Ana 

Maria Bettencourt (PS), Luís Peixoto (PCP) e Joel Hasse Ferreira (PS)53. 

No que respeita à Proposta de Lei n.º n.º 32/VI, o Ministro da Justiça, Laborinho 

Lúcio, iniciou a sua intervenção mencionando as razões da presente Proposta de Lei de 

autorização legislativa, justificando-a pela necessidade de o Governo dever cumprir os 

compromissos internacionalmente assumidos no domínio das convenções das Nações 

Unidas e do Conselho da Europa e no domínio da Comunidade Europeia, bem como, a 

necessidade de reorganização legislativa interna face à conjuntura do problema da droga 

em Portugal.  

Tendo em linha de conta o que resultou da Convenção das Nações Unidas de 1988 

contra o Tráfico Ilícito de Droga e de Substâncias Psicotrópicas, o Ministro da Justiça 

expressou três objectivos fundamentais que se colocam ao Estado Português: o combate 

àqueles que se dedicam ao tráfico ilícito de estupefacientes, o combate no domínio dos 

precursores, isto é, o combate à utilização de equipamentos e de substâncias químicas 

próprias que produzem o fabrico de droga e, por último, a garantia de eficazes 

instrumentos de cooperação judiciária internacional em matéria penal. 

Do ponto de vista interno, com a Proposta de Lei, o Governo pretendeu adaptar o 

diploma de combate à droga às evoluções ocorridas no domínio da legislação penal e 

processual penal; rever a dosimetria das respectivas penas, permitindo uma gravação para 

os crimes mais graves; garantir uma maior interdisciplinaridade e interinstitucionalidade, 

entre os instrumentos próprios do sistema judiciário e do sistema de saúde e, por fim, 

garantir uma actuação mais eficaz no circuito dinâmico da droga. 
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No domínio do consumo de drogas leves, radicalizam-se posições: uns defendiam a 

despenalização total de todo o tipo de drogas, enquanto outros, defendiam a punição do 

consumo como a forma mais eficaz de erradicar o problema da droga. Defendeu, 

Laborinho Lúcio, que a opção pela penalização não radica numa estratégia clara que 

permita concluir ser essa a única solução possível, mas, sobretudo, radica da noção de 

que a mudança em matérias tão nobres e tão complexas como estas apenas se justifica se 

os dados adquiridos são suficientemente sólidos para demonstrar que o sistema novo é 

claramente melhor do que o tradicionalmente conhecido54. Alegando não se possuir 

conhecimento suficiente para optar pela despenalização, permanece-se numa linha de 

actuação dominada pela penalização do consumo de drogas. Defendeu ainda o orador que 

esta punição radica numa ideia simbólica de intervenção, optando-se pelo direito social-

real da solidariedade dos indivíduos, em vez do direito individual aparente de auto-ofensa. 

Por isso, ao lado da punição do consumo da droga leve surge, como possibilidade, a 

alternativa da aceitação voluntária do tratamento, sistema alternativo que permite ao 

toxicodependente a reconstrução do seu verdadeiro projecto de vida. 

De forma inovadora, surge a punição dos designados precursores, permitindo-se 

punir aqueles que, através de uma actividade dolosa, venham a intervir no domínio do 

fabrico da droga, através da utilização de equipamentos ou substâncias químicas. 

Pela primeira vez e de uma forma clara, a Proposta de Lei apresentada veio punir o 

branqueamento de capitais ou branqueamento dos produtos retirados do tráfico ilícito de 

estupefacientes, com uma pena até 12 anos, em circunstâncias normais, e com uma pena 

agravada de um quarto nos seus limites mínimos e máximos. 

Ainda durante a discussão parlamentar, o Deputado José Vera Jardim (PS) apelidou 

esta Proposta de Lei de Código Penal da Droga, sugerindo ao Ministro da Justiça que lhe 

enviasse um pouco mais do que o romance de dezenas de páginas, que é o preâmbulo que 

antecede a Proposta de Lei que aqui nos apresentou55. O Deputado Narana Coissoró 

(CDS) considerou absolutamente necessária a autorização legislativa desta Proposta de 

Lei, apelando aos Ministros da Juventude e da Justiça, respectivamente, e a todos os 

deputados para que, independentemente das críticas que possam fazer ao elenco de 

punições, se saiba que, no próximo ano lectivo, se pode organizar, com a participação de 
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todos os deputados da Assembleia da República, um longo programa básico de combate à 

droga em prol da juventude portuguesa. 

Na sua intervenção, o Deputado José Apolinário (PS) acusou a Proposta de Lei de 

centrar-se num elenco de punições, afirmando ser repetida vinte e quatro vezes a palavra 

punir. Aproveitou, ainda esta oportunidade, para colocar três questões, para ele 

fundamentais: sabendo-se que a prisão não pode ser a única alternativa a um jovem 

dependente de substâncias tóxicas, em que medida é que o balanço da actividade 

governativa coloca a matéria da prevenção, nomeadamente a prevenção primária? [...] 

Prevendo o diploma que os bens provenientes do tráfico de droga revertam para o Estado, 

qual é a posição do Governo sobre a distribuição desses bens, nomeadamente, em matéria 

de prevenção, tratamento e combate? E impondo-se o regime de medidas de tratamento 

em alternativa e a par do regime da prova e sabendo-se que só em 1989 foram 

sentenciados mais de 700 casos de consumidores e apenas 11 casos com medidas de 

tratamento e pretendendo inverter-se esta tendência, que é predominante, dos tribunais 

nesta matéria, que respostas pretende o Governo dar aos jovens que são consumidores?56  

O Deputado do PCP, António Filipe, aceitando a anunciada Proposta de Lei e 

considerando a sua justificação perfeitamente compreensível solicitou, na sua intervenção 

ao Ministro da Justiça o texto definitivo do diploma. Este Deputado levantou ainda 

algumas questões relacionadas com o princípio de oportunidade consagrado no exercício 

da acção penal, abordado no Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro e com o 

branqueamento de dinheiros, apelando para a urgência de se adoptar em Portugal, uma 

legislação preventiva da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 

dinheiro. 

Após ser dada resposta pelo Ministro da Justiça, a todos os deputados 

intervenientes, foi aprovada a Proposta de Lei n.º 32/VI do Governo, por votos a favor do 

PSD, do PS, do CDS e do PSN, com abstenção do PCP e do Partido de Os Verdes. 

Durante esta sessão legislativa procedeu-se, ainda, à discussão de três iniciativas 

apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre a problemática da toxicodependência 

e do narcotráfico em Portugal: o Projecto de Lei n.º 175/VI que propôs a adopção de 

medidas legislativas, visando a prevenção do consumo de drogas e o tratamento e 

reinserção social de toxicodependentes; o Projecto de Deliberação n.º 30/VI que analisou 
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a coordenação das forças de segurança no combate ao narcotráfico e o Projecto de 

Deliberação n.º 31/VI sobre o problema da toxicodependência em Portugal. 

O Deputado António Filipe (PCP), a respeito destas iniciativas, afirmou serem o 

resultado de um intenso trabalho de reflexão que o PCP tem vindo a promover sobre os 

problemas da toxicodependência e do narcotráfico em Portugal, tendo como ponto mais 

alto o debate público realizado em Lisboa, no dia 16 de Maio de 199257. Neste sentido, o 

orador discursou sobre o problema da toxicodependência e do tráfico de drogas em 

Portugal que, no seu entender, não deve ser partidarizado. Manifestou a sua preocupação 

pelo evoluir da situação da toxicodependência e do tráfico de droga, afirmando encontrar-

se disponível para contribuir com todos os meios ao seu alcance para intensificar o 

combate à droga, quer no domínio do tráfico, quer no reforço das  acções de prevenção, 

quer no domínio do alargamento dos serviços públicos vocacionados para o tratamento e 

reinserção social dos toxicodependentes. Realçou, ainda, o facto de não ser a primeira vez 

que o PCP apresentava, na Assembleia da República, um Proposta de Lei sobre a 

prevenção do consumo de drogas, tratamento e reinserção de toxicodependentes, tendo em 

1991 apresentado o Projecto de Lei n.º 572/V, aprovado na generalidade, sem qualquer 

voto contra. Contudo, o escasso tempo decorrido entre a data da aprovação na generalidade 

e o termo de legislatura não permitiu que o processo legislativo se concluísse e fosse 

aprovada uma lei na Assembleia da República58. 

Quanto ao Projecto de Lei n.º 175/VI, que propôs a adopção de medidas legislativas 

visando a prevenção do consumo de drogas, o tratamento e reinserção social de 

toxicodependentes; o Deputado António Filipe justificou este pedido de autorização pela 

necessidade, que tem faltado, de uma estratégia coordenada, corajosa e eficaz de carácter 

global, no domínio da prevenção, do tratamento, da reinserção social e do combate ao 

tráfico, agindo sobre as causas sociais da toxicodependência. 

Este Projecto de Lei propõe, em particular, a adopção de uma estratégia coordenada 

e coerente de prevenção primária. Destacou a necessidade de elaboração de planos de 

prevenção no meio escolar, abrangendo todos os graus de ensino e de planos de 

prevenção para os meios sociais degradados; o apoio e incentivo à realização de estudos e 

trabalhos de investigação, designadamente sobre a incidência do consumo de drogas, as 

tendências de prescrição médica de estupefacientes, a interacção do consumo de drogas e 

                                                 
57 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 088, 15 de Julho de 1992. p. 2882. 
58 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 088, 15 de Julho de 1992. p. 2882. 
 



 80

outros fenómenos sociais, a aplicação das terapias mais indicadas e os índices efectivos de 

reinserção; a sensibilização dos órgãos e profissionais de comunicação social, visando a 

abordagem especializada e o tratamento informativo adequado das questões relacionadas 

com a droga; a ampla divulgação de materiais informativos adequados aos diversos 

destinatários; a criação de cursos para operadores de prevenção, destinados a estudantes, 

professores, membros de associações de pais, trabalhadores de empresas, animadores, 

técnicos de saúde, monitores de formação profissional, membros de associações juvenis, 

elementos das forças de segurança, das Forças Armadas, de corpos de bombeiros, entre 

outros 59. 

 Reforçou a importância de garantir a articulação dos esforços desenvolvidos por 

entidades públicas e privadas no domínio da prevenção das toxicodependências, com vista 

a garantir a coerência das políticas prosseguidas e de assegurar o financiamento público, o 

apoio e a dotação com meios humanos e materiais adequados ao funcionamento eficaz das 

instituições e entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que actuem na área da 

prevenção das toxicodependências.  

 Destacou, também, a importância de aumentar a capacidade de resposta e assegurar 

o funcionamento eficaz de uma rede pública de serviços, vocacionada para o tratamento e 

reinserção social de toxicodependentes. 

 Na continuidade da discussão parlamentar foi apresentado, a debate, o Projecto de 

Resolução n.º 33/VI, sobre a prevenção do consumo de droga no meio escolar e o papel da 

escola na adopção de estilos saudáveis (PS), com a intervenção da Deputada Ana Maria 

Bettencourt (PS). Defendeu a oradora que a prevenção de drogas e o consumo de drogas 

deve ser motivo do maior investimento e esforço de todos. Na sua opinião, a escola deve 

desempenhar um papel preponderante na prevenção, assumindo uma perspectiva de 

educação para a adopção de estilos de vida saudáveis. A escola é considerada a instituição 

que pode desempenhar um papel preponderante no apoio à construção da identidade 

pessoal e social dos jovens. Sem secundarizar o papel insubstituível da família, defendeu 

que a escola deve educar para a adopção de estilos de vida saudáveis, o que implica a sua 

humanização, a organização da vida escolar de forma aberta e participada, privilegiando o 

desenvolvimento da auto-estima e do autocontrole dos alunos. Defendeu ainda que a escola 
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deve ajudar os jovens a lidar com solicitações e situações conflituais, promovendo a sua 

aptidão para a tomada de decisões responsáveis60. 

 A proposta apresentada pela Deputada Ana Maria Bettencourt, em representação do 

Partido Socialista, teve por base as seguintes medidas: a mudança na política de prevenção 

do consumo de substâncias psicoactivas, a qual não deverá centrar-se na temática da droga 

mas sim, na adopção de estilos de vida saudáveis; a humanização do seio escolar 

redimensionando as escolas e criando unidades pedagógicas de dimensão mais pequena e 

equipas pedagógicas de orientação escolar; a eventual alteração nos novos programas 

curriculares, em termos de conteúdos e metodologias, por forma a promover a adopção de 

estilos de vida saudáveis; a afectação à prevenção de uma parte significativa das verbas 

resultantes do tráfico ilícito; incentivar a formação inicial e contínua dos agentes 

educativos de formação e informação sobre a educação para a adopção de estilos de vida 

saudáveis, bem como o desenvolvimento de processos de apoio, formação e informação 

das famílias. Propõe, ainda, a articulação de serviços de saúde, educação, formação 

profissional, desportivos e culturais em torno de projectos educativos locais, que 

rentabilizem recursos e criem novas dinâmicas com a criação de conselhos locais de 

educação. 

 As propostas apresentadas deram relevância ao papel das escolas, à conjugação de 

esforços locais e ao protagonismo dos jovens, porque uma política unicamente centrada 

na repressão estará, inabalavelmente, condenada ao fracasso61. 

 O Projecto de Resolução n.º 33/VI, apresentado pelo Partido Socialista (PS), foi 

rejeitado, com o voto contra do PSD e com os votos a favor do PS, do PCP, do CDS, do 

Partido Os Verdes e do PSN. 

Considerando, o Governo, a área de combate à droga como de intervenção 

prioritária, impôs-se reforçar os meios ao seu combate, dotando o Projecto VIDA de uma 

nova estrutura orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 248/92, de 11 de Novembro, 

emanado da Presidência do Conselho de Ministros. O Combate à toxicodependência só é 

possível com uma larga participação da sociedade civil, pelo que o papel da sociedade 

civil na construção e no dia-a-dia do Projecto VIDA deve ser uma realidade cada vez mais 

importante. A existência de uma grande preocupação como o incrementar do papel da 
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sociedade civil deverá, pois, constituir uma das principais prioridades do Projecto VIDA e 

em especial do seu alto-comissário (Decreto-Lei n.º 248/92). 

Reconheceu-se, também, a indispensável conjugação de esforços e coordenação de 

acções e iniciativas de todos os serviços e instituições que desempenham actividades no 

combate à droga, devendo, para isso, estar devidamente enquadrados e coordenados pelo 

Projecto VIDA. Na execução do Programa Nacional de Combate à Droga - Projecto 

VIDA, interveio a Comissão Interministerial, a nível político e a nível técnico; o 

Conselho Nacional, órgão de consulta do Primeiro Ministro, e o Alto-Comissário que 

promove a criação de um sistema de recolha e tratamento de dados aos diversos níveis de 

combate droga. 

A problemática da toxicodependência criou a necessidade de se reforçar e mobilizar 

todos os sectores pelo que, em 1994, a Comissão Interministerial viu-se acrescida passando 

a fazer dela parte o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro da Administração Interna, o 

Ministro da Justiça, o Ministro da Educação, o Ministro da Saúde, o Ministro do Emprego 

e Segurança Social, o Ministro Adjunto e o Alto-Comissário (artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

248/92, de 9 de Novembro). 

O resultado destas reformulações e reestruturações permitiu que, em 1993, a droga 

adquirisse uma nova dimensão de fenómeno social, pela publicação do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro62 elaborado com o objectivo de definir o regime jurídico aplicável 

ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Este diploma vem a 

ser regulamentado em 1994 pelo Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. 

A publicação do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, surgiu no seguimento de 

dar cumprimento a deveres, por Portugal, internacionalmente assumidos, pela assinatura e 

                                                 
62 Alterado pela Lei n.º 45/96, de 3 de Setembro. Em 1996 a Portaria n.º 94/96, de 26 de Março vem definir os 
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consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. A Lei n.º 30/2000 ao definir o regime jurídico aplicável ao 
consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária e social das pessoas que 
consomem tais substâncias sem prescrição médica, aplica o constante nas tabelas I a IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93. 
Este Decreto sofre ainda alterações pelas Leis nº 101/2001, de 25 de Agosto, n.º 104/2001, de 25 de Agosto, n.º 3/2003, 
de 15 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro. 
A Lei n.º 47/2003, de 22 de Agosto altera pela décima vez o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, que aprova o regime 
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cannabis não destinadas a sementeira e a substância DMMA às tabelas anexas ao decreto-lei, seguindo-se da Lei n.º 
11/2004, de 27 de Março e da Lei n.º 17/2004, de 11 de Maio.  



 83

ratificação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e 

de Substâncias Psicotrópicas de 1988. 

Todo este processo de transformação levou a que o presente diploma assumisse três 

objectivos primordiais. Em primeiro lugar, a privação daqueles que se dedicam ao tráfico 

de estupefacientes do produto resultante das suas actividades, anulando a utilização das 

fortunas obtidas à custa de actividades criminosas que permite contaminar e corromper as 

estruturas do Estado, as actividades comerciais e financeiras legítimas e a sociedade a 

todos os níveis. 

Em segundo lugar, a adopção de medidas indispensáveis ao controlo e fiscalização 

dos precursores, produtos químicos e solventes, substâncias utilizáveis no fabrico de 

estupefacientes e de psicotrópicos e que, pela facilidade de obtenção e disponibilidade no 

mercado corrente, têm conduzido ao aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e 

de substâncias psicotrópicas. 

Em terceiro lugar, o reforço das medidas previstas na Convenção de 

Estupefacientes de 1961, modificada pelo Protocolo de 1972, e na Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971, colmatando brechas e potenciando os meios jurídicos 

de cooperação internacional em matéria penal. 

A criminalização da droga mantem-se, desta forma, activa respeitando a filosofia 

constante do diploma de 1983, conotada de valor simbólico de censura social. Refere o 

preâmbulo deste Decreto-Lei que ...o consumidor de drogas é sancionado pela lei vigente 

de maneira quase simbólica, procurando-se que o contacto com o sistema formal de 

justiça sirva para o incentivar ao tratamento. Assim, a sanção aplicável ao consumidor de 

drogas, reveste-se pelo quase simbolismo, procurando constituir-se como um incentivo ao 

tratamento voluntário e não como um estigma ou etiquetagem social63. 

Num sentido de continuidade, em Sessão Legislativa de 29 de Fevereiro de 1996, 

da VII Legislatura, foi apresentado, pelo Deputado Jorge Ferreira (CDS-PP), o Projecto de 

Lei n.º 90/VII que alterou o Código Penal e a síntese do respectivo relatório da Comissão 

de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, apresentado pela Deputada 

Odete Santos que depois, de apreciado na generalidade, foi rejeitado. Foram ainda ordem 

de debate, algumas alterações a efectuar no âmbito da Lei da Droga, das quais se destacam 

as referidas pelo Deputado Nuno Baltazar Mendes (PS): agravamento das penas previstas 

                                                 
63 POIARES, C. (1993). A Nova lei da droga: Em busca de uma postura jurídico-psicossociológica da 
toxicodependência. In Comunicação. Lisboa. 
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nos artigos 21.º, 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, as quais passarão 

a ser aumentadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo, de acordo com o 

estatuído no artigo 24.º do citado diploma legal; aumento da pena prevista no n.º 3 do 

artigo 28.º do mencionado diploma que passará a ser de 12 a 25 anos de prisão para 

quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação criminosa; alteração do artigo 

59.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com vista à criação da figura do agente 

infiltrado, cuja conduta passará a ser admissível, quer para fins de prevenção, quer para 

fins de repressão. [...] Por último, e com referência às alterações ontem anunciadas, as 

prestações de informações previstas no artigo 60.º, nomeadamente no que concerne a 

depósitos em instituições bancárias, serão feitas através do Banco de Portugal, não 

carecendo o pedido de ser totalmente individualizado e concretizado64. 

No entender do referido orador, deveria manter-se em diploma próprio os crimes 

em matéria de droga e não incluí-los no Código Penal, como pretendia o CDS-PP. 

Foram ainda iniciativas debatidas e votadas na Assembleia da República, na VII 

Legislatura, em matéria de droga, os Projectos de Lei n.º 154/VII (CDS-PP) que alterou o 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro (revê a legislação de combate à droga), sendo 

rejeitado por maioria pelo PS, PSD, PCP e PEV e votado a favor pelo CDS-PP; n.º 

159/VII (PSD) - revisão da Lei da Droga; n.º 176/VII (PCP) que reviu o Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro e a Proposta de Lei n.º 36/VII (Governo) que alterou o Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

Procedendo-se à discussão conjunta, na generalidade, dos referidos textos, em 

Sessão Legislativa de 20 de Junho de 1996, da VII Legislatura, usaram da palavra, além do 

Ministro da Justiça (José Vera Jardim) e do Secretário de Estado da Justiça (Lopes da 

Mota), os Deputados Nuno Correia da Silva (CDS-PP), José Niza (PS), Jorge Ferreira 

(CDS-PP), António Filipe (PCP), Bernardino Vasconcelos, Luís Marques Guedes e Carlos 

Encarnação (PSD), José Magalhães (PS), Pedro Passos Coelho (PSD) e Alberto Marques 

(PS). 

 Coube ao Deputado Nuno Correia da Silva (CDS-PP) a apresentação do Projecto de 

Lei n.º 154/VII. Realçou que o combate à droga não pode limitar-se ao agravamento das 

penas mas deve envolver todo um conjunto de medidas e de políticas que, desde a 

prevenção à reparação, devem estar articuladas por forma a serem eficazes. Passou em 

referência a apresentação, em Fevereiro de 1996, pelo Partido Popular, de um projecto de 

                                                 
64 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 29 de Fevereiro de 1996. p. 1133. 
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revisão do Código Penal (rejeitado), onde propunha pôr fim ao laxismo, com a 

permissividade e com o economicismo que foram introduzidos pela revisão efectuada pelo 

Governo do PSD: um aumento geral das penas e uma redefinição das suas finalidades e um 

aumento do limite máximo da pena para 35 anos, no caso de concurso de crimes, 

nomeadamente com o tráfico de droga65. Salientou a ideia de que uma lei mais forte e mais 

pesada não resolve o problema mas que, seguramente, uma lei leve, uma lei permissiva 

também só agravará o problema. 

 Relativamente à Proposta de Lei n.º 36/VII e aos Projectos de Lei n.os 159/VII 

(PSD) e 176/VII (PCP) foi avocada pelo Plenário, a requerimento do PSD, a votação na 

especialidade do artigo 49.º - A, em Sessão Legislativa de 12 de Julho de 1996. 

Participaram no debate, a diverso título, os Deputados Luís Marques Guedes (PSD), José 

Magalhães (PS), António Filipe (PCP). 

 O Deputado Luís Marques Guedes (PSD) passou em referência a proposta 

alternativa avançada pelo Grupo Parlamentar do PSD, ao artigo 49.º- A, justificando que 

mais não pretende que dificultar a concessão de liberdade condicional aos traficantes de 

droga; sublinhando a necessidade de se reforçar os meios legais e práticos de que Portugal 

dispõe para combater o tráfico de droga. Neste sentido, parece necessário fazer com que a 

prática esteja de acordo com o discurso, e, se todos pugnam por um combate efectivo ao 

tráfico de droga, tem-se também de ser consequente e saber endurecer o regime de 

concessão de liberdade condicional a quem trafica droga, fazendo com que, por essa razão, 

não possa sair impunemente das cadeias, para, rapidamente, cá fora, repetir os mesmos 

crimes, pelos quais foi, pela primeira vez, condenado66. 

 Por fim, considerou dever-se aplicar aos crimes de tráfico de estupefacientes o 

rigor, em matéria de liberdade condicional, previsto no Código Penal para crimes de igual 

gravidade.  

 Os Projectos de Lei n.os 159/VII e 176/VII e a Proposta de Lei n.º 36/VII foram 

aprovados, em texto de substituição da 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, com votos a favor do PS, do PSD, do PCP e de Os Verdes e a 

abstenção do CDS-PP, dando origem à publicação da Lei n.º 45/96, de 3 de Setembro que 

veio alterar o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro (regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes).   

                                                 
65 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 084, 21 de Junho de 1996. p. 2837. 
66 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 096, 13 de Junho de 1996. p. 3311. 
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Retomando cronologicamente à publicação dos diplomas no domínio das drogas, 

em 1993, o Governo fica autorizado a legislar em matéria de utilização do sistema 

financeiro para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais, através da publicação 

da Lei n.º 16/93, de 3 de Junho. 

Em Setembro de 1993, o Governo transportou, para a ordem jurídica interna, a 

Directiva n.º 91/308/CEE, relativa à utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais, pela aprovação do Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de 

Setembro. 

Tendo por objectivo a personalização dos cuidados de saúde a prestar pelos 

serviços do Ministério da Saúde foi criada a Direcção-Geral da Saúde pela fusão da 

Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários com a Direcção-Geral dos Hospitais. 

Serviço Central do Ministério da Saúde, a Direcção-Geral da Saúde tem por incumbência a 

orientação, a coordenação e a fiscalização das actividades de prevenção da doença e da 

prestação dos cuidados de saúde (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 345/93 de 1 de Outubro, 

emanado do Ministério da Saúde). 

Numa perspectiva da toxicodependência como um problema social, cuja magnitude 

exige uma resposta eficaz que contemple globalmente a dimensão holística dos indivíduos, 

em 1993, Portugal aprovou o Decreto-Regulamentar n.º 42/93, de 27 de Novembro, 

emanado do Ministério da Saúde. Este diploma, tendo presente as várias vertentes do 

problema da toxicodependência, com especial relevo para a saúde, o emprego e segurança 

social, a justiça e educação veio estabelecer na área da toxicodependência, o regime do 

licenciamento e da fiscalização das unidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que 

actuem no campo da prevenção secundária, através da prestação de cuidados de saúde 

(artigo 1.º). Esta pode ter lugar em unidades de internamento (clínicas de desabituação ou 

clínicas de desintoxicação; comunidades terapêuticas ou comunidades residenciais de 

estada prolongada) e em unidades de tratamento ambulatório (centros de consultas e 

centros de dia). 

Complementarmente importa referir a aprovação do Decreto-Lei n.º 412/93, de 21 

de Dezembro, pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social, que autorizou a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa a organizar e explorar o jogo do JOKER. Dos resultados 

líquidos da exploração deste concurso 25% das verbas eram afectas ao Plano Nacional de 

Combate à Droga - Projecto VIDA, para a afectação de projectos e acções de prevenção 
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primária, tratamento e reinserção no âmbito da toxicodependência (artigo 5.º, alínea c), 

Decreto-Lei n.º 412/93). 

Da crescente e preocupante expansão do abuso de consumo de produtos 

psicotrópicos e substâncias estupefacientes por todo o mundo proveio a necessidade de se 

organizar o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (SPTT), dotando-o 

de meios necessários à execução da sua política e para a estender a todo o país a partir da 

riqueza da experiência profissional e organizacional até agora adquirida (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 43/94). Neste sentido, foi aprovado, pelo Ministério da Saúde, o Decreto-

Lei n.º 43/94, de 17 de Fevereiro que aprovou a lei orgânica do SPTT, conferindo a este 

serviço o desenvolvimento de um plano de continuidade adaptado à sua intervenção. 

Posteriormente, veio ser alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/95, de 8 de Abril. A aprovação 

dos respectivos quadros de pessoal do SPTT remete para a Portaria n.º 868/94, de 28 de 

Setembro. 

Em Julho de 1994 foi aprovada, pelo Ministério da Saúde, a Portaria n.º 671/94, 

de 19 de Julho que estabeleceu que 50% das recompensas, objectos, direitos ou vantagens 

declarados perdidos a favor do Estado, a que se refere a alínea b) do n.º 1, do artigo 39.º, 

do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 Janeiro deve reverter a favor do SPTT. 

No sentido de dar continuidade ao propósito visado pelo Projecto VIDA, 

nomeadamente no que respeita à criação dos Núcleos Distritais previstos no n.º 15 da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/90, de 21 de Abril, foi aprovado o 

Regulamento dos Núcleos Distritais ou Regionais do Projecto VIDA através da publicação 

do Despacho Conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, dos Ministérios da 

Defesa Nacional, da Administração Interna, da Justiça, da Educação, da Saúde e do 

Emprego e da Segurança Social, de 15 de Novembro de 1994.  

O artigo 2.º do Regulamento dos Núcleos Distritais ou Regionais do Projecto VIDA 

enunciou como suas competências: promover e acompanhar a execução dos planos de 

actividades elaborados pelo Alto-Comissário para o Projecto VIDA; colaborar em todas as 

acções ou projectos de âmbito nacional, com aplicação a nível distrital; coordenar e 

articular acções programadas pelos organismos públicos e privados no distrito; emitir 

pareceres e avaliar projectos de intervenção nas áreas de prevenção; promover a 

divulgação de diferentes serviços intervenientes na problemática da toxicodependência e 

incentivar e apoiar a formação de profissionais que intervenham nas diferentes áreas da 

prevenção do consumo de drogas: primária, secundária e terciária e promover a 
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comunicação e a circulação de informação entre instituições intervenientes na problemática 

da toxicodependência.  

Relativamente ao enquadramento legal das drogas e das toxicodependências, as 

alterações legislativas mais significativas, ocorridas em Portugal no ano de 1995, foram, 

inicialmente, trazidas pela publicação do Decreto-Lei n.º 67/95, de 8 de Abril que altera o 

Decreto-Lei n.º 43/94, de 17 de Fevereiro com o intuito de reforçar o dinamismo do 

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (SPTT)67. 

Neste mesmo ano foi aprovado o Decreto-Lei n.º 81/95, de 22 de Abril que previu 

a criação de brigadas anticrime e de unidades mistas de coordenação que integram a 

Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Direcção-Geral das Alfândegas. 

No seguimento do Decreto Regulamentar 42/93, de 27 de Novembro que 

estabeleceu o licenciamento e a fiscalização das unidades privadas com ou sem fins 

lucrativos, que actuem no campo da prevenção secundária, através da prestação de 

cuidados de saúde na área da toxicodependência, foi aprovado o Despacho n.º 21/95 do 

Ministério da Saúde, de 30 de Agosto que aprovou os requisitos a que deviam obedecer as 

Unidades Privadas, com ou sem fins lucrativos, que actuassem no campo da prevenção 

secundária, através da prestação de cuidados de saúde na área da toxicodependência.  

Em Setembro de 1995 foi aprovado o Despacho Conjunto dos Ministérios da 

Justiça e da Saúde, de 25 de Setembro, que aprovou o Regulamento da verificação do 

Grau de Alcoolemia e do Estado de Intoxicação de Estupefacientes do Pessoal do Corpo da 

Guarda Prisional. 

Ainda no ano de 1995 foram publicados alguns diplomas legislativos sobre o 

branqueamento de capitais: Lei n.º 35/95, de 18 de Agosto que concedeu ao Governo 

autorização legislativa para que estabelecesse medidas sobre o branqueamento de capitais e 

de outros bens provenientes da prática de crimes; o Decreto-Lei n.º 246/95, de 14 de 

Setembro que alterou o regime das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro e o Decreto-Lei n.º 325/95, 

de 2 de Dezembro que estabeleceu medidas de natureza preventiva e repressiva contra o 

branqueamento de capitais e outros bens provenientes da prática de crimes. 

                                                 
67 Em 2001, o Decreto-Lei n.º 125/2001, de 17 de Abril vem alterar a lei orgânica do SPTT, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 43/94, de 17 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 67/95, de 8 de 
Abril.  



 89

Em Outubro de 1995 Portugal sofreu uma nova viragem política governamental em 

que o PSD deixa de constituir o partido governante, dando lugar ao PS. Em 28 de Outubro 

de 1995, toma posse o XIII Governo Constitucional constituído pelo PS, com base nas 

eleições de 1 de Outubro de 1995, tendo por Primeiro-Ministro António Guterres. 

A nova tendência do Governo mantém-se numa linha de continuidade relativa às 

funções dos responsáveis dos organismos públicos intervenientes no combate à droga. 

Victor Feytor Pinto manteve-se no cargo de Alto Comissário para o Projecto VIDA, José 

Luís Castanheira manteve-se como Presidente do SPTT e Joaquim Rodrigues como 

Director Geral do Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga (Torres, 

N., & Ribeiro, J., s./d., p. 70). 

Em 1995, António Almeida Santos, Presidente da Assembleia da República, fez 

questão de empossar, pessoalmente, a Comissão Eventual para o Acompanhamento da 

Situação da Toxicodependência e do Tráfico de Droga em Portugal, dirigindo-lhe 

palavras de estímulo e de expectativa em relação aos resultados a alcançar. 

Criada na primeira Sessão Legislativa da VII Legislatura, por proposta do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista (PS), foi aprovada, por unanimidade, por deliberação da 

Assembleia da República n.º 9. A Comissão integrou vinte e nove membros: catorze 

deputados do Grupo Parlamentar do PS; dez deputados do Grupo Parlamentar do 

PPD/PSD; dois deputados do Grupo Parlamentar do CDS/PP; dois deputados do Grupo 

Parlamentar do PCP e um deputado do Grupo Parlamentar do PEV. Todavia, durante o 

período de vigência da referida Comissão (1995 – 1997) ocorreram, nos diferentes 

partidos, algumas substituições à sua configuração inicial. 

Competia à Comissão Eventual para o Acompanhamento da Situação da 

Toxicodependência e do Tráfico de Droga em Portugal, a elaboração de um relatório final 

sobre a situação do consumo e tráfico de drogas em Portugal. 

Recorde-se que, já no ano de 1989, a Assembleia da República aprovou um 

“Relatório sobre a Droga”, elaborado pela Comissão Parlamentar da Juventude, tendo por 

relator o deputado Jorge Paulo Roque da Cunha, membro da actual Comissão. 

Tendo por prioridade a avaliação da situação global da droga em Portugal, a 

Comissão decidiu realizar, primeiramente, audições com os principais responsáveis 

institucionais dos organismos, públicos e privados, envolvidos no domínio da droga nas 

vertentes da prevenção, tratamento e reinserção social de toxicodependentes e, 

posteriormente, os responsáveis pela área do combate ao tráfico, pelo sistema prisional ou 
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pela representação de Portugal em instâncias internacionais: Comissão de Estupefacientes 

e Órgão Internacional de Controlo de Estupefacientes das Nações Unidas e o Grupo 

Pompidou do Conselho da Europa. 

No plano das competências da Assembleia da República, a Comissão teve também 

oportunidade de promover debates com o Governo e, em especial, com alguns dos 

Ministros mais directamente ligados à problemática da droga. E, ainda, de ser solicitada, 

pelo Presidente da Assembleia da República, a colaborar com outras Comissões 

Especializadas na discussão e votação de iniciativas legislativas, quer do Governo, quer 

dos partidos parlamentares68. 

 O Relatório sobre a “Situação e Avaliação do Problema da Droga em Portugal”, 

elaborado pela Comissão Eventual para o Acompanhamento e Avaliação da Situação da 

Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga foi aprovado, por unanimidade, 

em 29 de Abril de 1998, tendo por relator José Niza. 

 Das conclusões apresentadas pôde realçar-se que, não obstante todos os esforços e 

investimentos empreendidos pelo Governo e instituições ligadas à área da droga, o 

consumo de drogas em Portugal não cessa de aumentar com novas drogas que invadiram o 

mercado da oferta e despertaram a curiosidade dos jovens – o ecstasy. 

Sublinhou ainda a existência de um déficit de investigação do fenómeno da droga, 

considerando escassa a produção existente, faltando dados fiáveis para se realizar uma 

avaliação real do problema. No âmbito da prevenção primária, salientou a falta continuada 

de uma estratégia clara e integrada, não existindo suficiente planificação e coordenação 

das acções desenvolvidas, nem a avaliação dos resultados obtidos69. 

No respeitante ao tratamento dos toxicodependentes realçou a evolução positiva da 

capacidade de resposta do SPTT70, apesar das listas de espera prolongadas, que se 

justificam pela falta de recursos humanos, meios e instalações. Esta situação tende ao 

favorecimento do recurso a tratamento em instituições privadas, por vezes, realizado em 

condições deficitárias. 

                                                 
68 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 17. 
69 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 240. 
70 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 240. 
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No plano da legislação processual penal aplicável aos casos de consumo de drogas, 

constatou-se a necessidade de substituir a aplicação de penas de prisão por soluções de 

tratamento voluntário, dada a falta de estruturas adequadas e, também, à deficitária 

articulação entre o aparelho judiciário e o sistema de saúde. 

No domínio da reinserção social dos toxicodependentes, a Comissão reconheceu 

que a mesma é ainda incipiente, sendo também escassa a oferta de ‘Casas de Saída’, se se 

tiverem em conta as necessidades existentes71. 

Em matéria de investigação e controlo das situações de tráfico de drogas, as 

indefinições subsistem e relativamente à investigação e penalização do branqueamento de 

capitais, bem como do desvio ilícito de precursores, os resultados têm-se apresentado 

fracos72. 

Em termos conclusivos o relatório afirmou que o investimento e o esforço que a 

todos os níveis tem vindo a ser realizado no âmbito das políticas de prevenção, 

tratamento, reinserção e combate ao tráfico [...] revela-se ainda insuficiente e incapaz de 

responder cabalmente à dimensão e gravidade que o problema da toxicodependência e do 

tráfico de drogas tem vindo a assumir73. 

Como contributo essencial deste relatório sublinharam-se as Recomendações que a 

Comissão dirigiu ao Governo, entre as quais se destacou a intensificação e reforço das 

medidas no âmbito da prevenção primária, do tratamento, da reinserção social e combate 

ao tráfico e branqueamento de dinheiros e o necessário aprofundamento da investigação do 

fenómeno da droga e seus factores envolventes. 

Este relatório constituiu-se como um documento essencial do conhecimento da 

situação de drogas em Portugal, impulsionando a tomada de decisões políticas, numa 

perspectiva futura, que garanta uma maior eficácia das políticas em particular e uma 

intensificação das estruturas existentes no plano do combate à droga, em termos globais. 

Preocupação também presente é a falta de investigação quantitativa e qualitativa que 

garanta um aprofundamento epidemiológico do fenómeno da droga em Portugal. 

                                                 
71 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 241. 
72 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 241. 
73 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 242 
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Durante a VII Legislatura procedeu-se, ainda, à discussão do Projecto de Lei n.º 

29/VII (PCP) que criou uma rede de serviços públicos para o tratamento e a reinserção da 

toxicodependência, do Projecto de Lei n.º 219/VII (PSD) que promoveu a criação de 

destacamentos anti-droga, navais e aéreos na Brigada Fiscal da GNR, do Projecto de Lei 

n.º 224/VII (PSD) que criou os Núcleos de Acompanhamento ao Toxicodependente e do 

Projecto de Lei n.º 334/VII (PCP) que regulou as condições de financiamento público de 

projectos de investimento, respeitantes a equipamentos destinados à prevenção secundária 

da toxicodependência. 

 Relativamente ao Projecto de Lei n.º 29/VII (PCP) procedeu-se à sua discussão, na 

generalidade, em Sessão Legislativa de 3 de Abril de 1996. A apresentação do referido 

Proposta de Lei foi efectuada pelo Deputado António Filipe (PCP). Reconhecendo a droga 

como uma das maiores preocupações para a generalidade dos cidadãos74, afirmou a 

necessidade de se criar políticas governamentais de combate à droga mais eficazes, visto 

que os centros de atendimento a toxicodependentes, tão prometidos, continuam por abrir e 

continuam a faltar os meios e a coordenação no combate à droga, considerando ainda, uma 

vergonha nacional a falta de meios acessíveis para o tratamento e a reinserção social de 

toxicodependentes. Não podemos aceitar que existam em todo o País, em instituições 

públicas, apenas 50 camas em unidades de desintoxicação. Não nos resignamos perante a 

inexistência de centros de atendimento de toxicodependentes nos distritos de Bragança, 

Vila Real, Guarda, Portalegre e Beja75. 

 Argumentou que o combate à droga deve ser travado em várias frentes, em especial 

no que se refere às áreas da prevenção primária, da prevenção secundária e da reinserção 

social sem que, contudo, se subestime a importância das restantes vertentes do combate à 

droga.  

 Em relação aos  toxicodependentes, o Deputado Bernardino Vasconcelos (PSD) 

defendeu que, deveria ter-se serviços capazes não só de apoiar o seu processo de libertação 

de drogas mas, também, de facilitar o seu tratamento, a sua reinserção social e profissional 

contudo apelando, contudo, para o facto de ser contra o carácter universal e gratuito desses 

mesmos serviços públicos previsto no artigo 1.º do projecto de diploma apresentado não 

só porque esse conceito contraria o disposto no artigo 64.º, n.º 2, alínea a), da 

Constituição da República Portuguesa como também porque defendemos o princípio da 

                                                 
74 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 055, 4 de Abril de 1996. p. 1742. 
75 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 055, 4 de Abril de 1996. p. 1742. 
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solidariedade e da selectividade quanto à responsabilidade dos custos de saúde (Diário da 

Assembleia da República, n.º 055, de 4 de Abril de 1996, p. 1744). Considerou importante 

o envolvimento de toda a sociedade civil, quer no tratamento dos toxicodependentes quer 

na prevenção e no combate ao tráfico da droga, através das suas instituições e em parceria 

com o Estado e autarquias locais. 

 Em 19 de Dezembro de 1996 foi aprovado o Projecto de Lei n.º 29/VII, com votos 

a favor do PS, abstenção do PSD, do CDS-PP, do PCP e de Os Verdes, dando origem à 

publicação da Lei n.º 7/97, de 8 de Março que criou uma rede de serviços públicos para o 

tratamento e reinserção de toxicodependência. 

 Em Sessão Legislativa de 22 de Maio de 1996, o Primeiro-Ministro, António 

Guterres abordou, no seu discurso, em particular três das iniciativas do Governo destinadas 

a reforçar a estabilidade e a segurança no que respeita às forças de segurança, a recuperar 

empresas em dificuldades e a combater a droga. 

 No que respeita a este último ponto, apelou para uma apreciação rápida do diploma 

que prevê o agravamento das penas para o tráfico de droga e a criação de um conjunto de 

mecanismos que dê maior eficácia à actuação da Polícia Judiciária e das outras polícias no 

combate a esse flagelo da nossa sociedade76. Referiu, ainda, ser necessário apostar nas 

áreas do tratamento, da prevenção e da reinserção, dar vida ao Projecto VIDA com base na 

ideia de que A vida não é uma droga. 

 Elegeu como prioridade do Governo uniformizar todo o enquadramento jurídico do 

Projecto VIDA e adoptar um conjunto de programas de acção para situações em risco, 

nomeadamente no que se refere às grávidas, aos sem-abrigo e aos reclusos em particular. 

Em termos conclusivos, apela para que a droga não seja o inimigo número um do Governo 

[...] e para que o Parlamento trate, no seu conjunto e solidariamente, a droga como o 

‘inimigo público número um’ da sociedade portuguesa77. 

 Em 1996, o Governo conferiu forte relevância ao combate à droga e à 

toxicodependência, promovendo uma visão conjunta de todos os domínios desde a 

prevenção ao tratamento. Com intenção de reforçar a eficácia de actuação dos organismos 

envolvidos nessa tarefa, o Governo assumiu efectuar uma revisão geral do Projecto VIDA. 

Neste sentido, é emanada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/96, de 8 de 

Janeiro que estabeleceu ser dever da Comissão Interministerial propor a unificação num 

                                                 
76 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 073, de 23 de Maio de 1996. p. 2351. 
77 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 073, de 23 de Maio de 1996. p. 2351. 
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único diploma do estatuto normativo do Projecto VIDA e a optimização dos seus 

instrumentos (alínea a) n.º 1). 

Por forma a dar cumprimento ao estipulado nesta Resolução, foi aprovado o 

Decreto-Lei n.º 193/96, de 15 de Outubro que definiu os princípios gerais organizadores 

das acções e procedimentos do Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência – 

Projecto VIDA. De acordo com o artigo 2.º, o Projecto VIDA foi um programa que teve 

por objectivo dinamizar a sociedade civil para a resolução da problemática da 

toxicodependência e promover a articulação de iniciativas estatais, autárquicas e das 

entidades privadas, através de um plano coerente que prima pelo respeito da autonomia das 

diferentes instituições, proporcionando-lhes maior operacionalidade e coordenação no 

tratamento e reinserção de toxicodependentes, na prevenção e na protecção das 

comunidades em relação aos efeitos do uso e abuso de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas. 

Constituiram-se como órgãos do Projecto VIDA: a Comissão Interministerial; o 

Conselho Nacional de Prevenção da Toxicodependência; o Alto-Comissário para o 

Projecto VIDA; a Comissão Coordenadora Nacional e os Núcleos Distritais. 

Não obstante a natureza e as finalidades subjacentes ao Projecto VIDA, o Governo 

pretendeu privilegiar a prevenção primária. Na verdade, ao investir, predominantemente, 

na vertente da prevenção primária, por certo se poderá ganhar, no futuro, uma batalha 

importante na libertação das consciências, vontades e capacidades criativas da sociedade 

em geral e da juventude em particular (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 193/96). Este 

diploma legal pretende assegurar a intervenção da sociedade civil como meio 

complementar às áreas em que o Estado, de algum modo, não pode intervir. 

Mas o papel do Projecto VIDA não passou tão somente pela redução da procura 

mas, procurou também, no combate à droga, assumir um efeito dissuasor sobre a oferta de 

substâncias aditivas ilícitas. Por este motivo, esperou-se o aperfeiçoamento das estruturas 

de articulação estimulando a cooperação, a nível nacional, entre a coordenação do Projecto 

VIDA e as entidades responsáveis pelo combate à droga. 

A preponderância deste diploma passou, de igual modo, por garantir a aplicação do 

presente diploma, pela formação dos agentes de prevenção, tendo em vista a diversificação 

das intervenções da mesma e o alargamento da área de abrangência, com destaque para a 

formação de técnicos na área da prestação dos cuidados de saúde (médicos, enfermeiros, 

psicólogos, monitores e outros). 
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Ressaltou ainda deste diploma a necessidade de se proceder à institucionalização e 

autonomização do sistema nacional de recolha de dados – Observatório VIDA – 

desenvolvendo as vertentes epidemiológica, investigação, informação e formação, nas 

áreas científicas ligadas aos diferentes níveis de prevenção (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

193/96). 

Caminhando num sentido reformatório do Estado na área da droga, foi aprovada a 

Lei n.º 45/96, de 3 de Setembro que alterou o Decreto-lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

(regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes) e a Portaria n.º 94/96, de 26 de 

Março que definiu os procedimentos de diagnóstico e dos exames periciais necessários à 

caracterização do estado de toxicodependência. 

 Em Sessão Legislativa de 24 de Janeiro de 1997, o Deputado Luís Pedro Martins 

(PS),  aludiu, no seu discurso, ao Dia D (dia anterior a esta sessão), como um dia que 

marca de forma simbólica o início da conjugação de esforços entre ministérios, 

personalidades da vida pública portuguesa, escolas, educadores, autarquias, serviços 

prisionais, organizações não governamentais, famílias, jovens e órgãos de comunicação 

social que prontamente se associaram a esta iniciativa. A prevenção do consumo de droga 

é hoje uma prioridade universal. Também nós temos de centrar o debate de hoje na área 

da prevenção78. 

Este Governo expressou uma linha de intervenção direccionada para a educação, 

para a saúde, tendo por principal preocupação a prevenção primária das 

toxicodependências. Tem por objectivo informar a população em geral sobre a 

problemática da toxicodependência, chamando a atenção para a possibilidade de, através 

da prevenção, se conseguir evitar o consumo de drogas. Contudo, não deixa de manifestar 

a sua preocupação relativamente aos outros domínios de combate à droga.  

Em Março de 1997, João Goulão, assumiu a presidência do SPTT, substituindo 

assim José Luís Castanheira. Marcando um momento de viragem de intervenção 

institucional no combate à droga, promove o alargamento da rede de Centros de 

Atendimento a Toxicodependentes, concretizando finalmente o objectivo, que há vários 

anos marcava passo, de garantir a existência de pelo menos um CAT em cada distrito79. 

De referir que o Governo no seu XIII Programa de Governo Constitucional tomou por 
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79 TORRES, N. & RIBEIRO, J. (s./d.). A pedra e o Charco – Sobre o Conhecimento e Intervenção nas Drogas . 
Almada: Iman. p.73. 
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medida na área da toxicodependência a extensão da rede de unidades de tratamento 

(anónimo e gratuito) de toxicodependentes, a todos os distritos do País, com a dimensão 

adequada à realidade local do problema de modo a possibilitar as várias respostas 

terapêuticas necessárias, articulando o Serviço de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência com os Centros de Saúde, os Hospitais Gerais, os Hospitais 

Psiquiátricos, as Comunidades Terapêuticas, as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS’s) e os movimentos de auto-ajuda. 

Em 1997, foi publicada a Lei n.º 7/97, de 8 de Março, emanada da Assembleia da 

República, visando alargar a rede de serviços públicos para o tratamento e a reinserção de 

toxicodependentes, por forma a garantir o acesso a cuidados de prevenção, tratamento e 

reinserção social e profissional de todos os cidadãos afectados por toxicodependências. 

Integrada no SPTT, sob tutela do Ministério da Saúde, a rede de serviços públicos 

era composta por uma unidade de atendimento de toxicodependentes por cada distrito; uma 

unidade de desabituação, próprias ou convencionadas, na base de 1 cama para 100.000 

habitantes e comunidades terapêuticas, próprias ou convencionadas, na base de 1 cama 

para 10.000 habitantes. 

As unidades de atendimento visavam assegurar os cuidados, na sua globalidade, da 

toxicodependência, em grupo ou individualmente, nas modalidades terapêuticas mais 

apropriadas a cada caso. As unidades de desabituação visavam assegurar o tratamento, em 

regime de internamento, de síndromes de privação em toxicodependentes e as 

comunidades terapêuticas destinavam-se a assegurar os cuidados a toxicodependentes, que 

necessitem de internamento prolongado, com apoio psicoterapêutico, sob supervisão 

psiquiátrica criando-se, assim, as condições para a sua reinserção social (artigos 3.º, 4.º e 

5.º da Lei n.º 7/97). 

De referenciar que esta Lei n.º 7/97, de 8 de Março esteve em debate na Assembleia 

da República, apresentando-se a discussão através do Projecto de Lei n.º 29/VII (PCP). É 

curioso verificar que, já em 1994, procedeu-se, na Assembleia da República,  à discussão, 

na generalidade, do Projecto-Lei n.º 338/VI (PCP) que criou uma rede de serviços 

públicos para o tratamento e reinserção de toxicodependentes80. 

Este normativo remetia, ainda, para o facto de o SPTT ter por intenção promover a 

criação de condições para a reinserção profissional e social de toxicodependentes através 

                                                 
80 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 038, 1 de Fevereiro de 1994. pp. 1273 a 1282. 
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da celebração de protocolos com outros serviços públicos, nomeadamente, com o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, com empresas e com autarquias locais. 

Outras alterações legislativas ocorreram ainda em 1997, no âmbito da 

toxicodependência. De referir a publicação do Despacho Conjunto dos Ministérios da 

Saúde, Qualificação e Emprego, Solidariedade e Segurança Social e Adjunto, de 28 de 

Janeiro de 1997 que alterou o Despacho Conjunto de 9 de Outubro de 1996. Este diploma 

veio regulamentar e estabelecer os critérios gerais de candidatura a apoios a projectos de 

desenvolvimento de actividades no domínio da prevenção secundária e terciária da 

toxicodependência, por organizações não governamentais, incluindo as instituições 

particulares de solidariedade social. Para além do mencionado, este Despacho teve por 

objectivo apoiar o tratamento e internamento do toxicodependente, criando um sistema 

pelo qual o Estado, através do SPTT, atribui às Comunidades Terapêuticas que celebrem 

protocolos de manutenção com este serviço, uma comparticipação de 80% sobre o 

montante de 150.000$00/mês (cento e cinquenta mil escudos mês, o equivalente a 748,20 

Euros) por cada utente, sendo os restantes 20% suportados por este ou pela família. 

Procedeu ainda, este Despacho, à definição da admissão dos utentes em 

apartamentos de reinserção social, cabendo aos Centros Regionais de Segurança Social o 

respectivo financiamento, equivalente a 80% de 90.000$00 (noventa mil escudos, o 

equivalente a 448,92 Euros), sendo os restantes 20% suportados por este ou pela família, 

não podendo, esta comparticipação, exceder um período superior a seis meses. 

Foi também aprovado o Despacho Conjunto n.º 1-A/97 dos Ministérios da 

Saúde, Solidariedade e Segurança Social e Adjunto, de 8 de Maio que determinou o 

modo de afectação das verbas destinadas aos serviços e entidades com competência nas 

áreas da prevenção, tratamento e reinserção de toxicodependentes, provenientes do Jogo 

Social “JOKER”. 

Finalmente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 183/97, de 26 de Julho rectificado 

pela Declaração n.º 17-G/97, de 31 de Outubro que adoptou, no âmbito do combate à 

dopagem no desporto a nível do ordenamento jurídico interno, os desenvolvimentos 

internos verificados no foro internacional, designadamente pela Carta Internacional sobre 

Dopagem no Desporto e pela Convenção Europeia contra a Dopagem, ratificada pelo 

Governo Português. 

Após a remodelação ministerial ocorrida em finais de 1997, as competências em 

matéria de droga e toxicodependência foram integradas na esfera de intervenção do 
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Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, cargo esse para que foi deslocado José Sócrates, 

até então Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente (Poiares, C., 1998, p. 

553). 

Os avanços realizados em Portugal, nos últimos anos, em matéria de droga resultam 

inquestionáveis, manifestando-se pela implementação, não só, de toda uma política de 

promoção da eficácia do controlo do tráfico de droga e de alargamento das respostas de 

tratamento mas, também, pela implementação do Programa de Prevenção da 

Toxicodependência - Projecto VIDA. A evolução da complexidade do problema da droga 

vem permitir novas modificações das políticas em matéria de droga, que resultaram na 

publicação do Decreto-Lei n.º 266/98, de 20 de Agosto onde se definiam novas 

reformulações do Projecto VIDA. Estas reformulações surgiram num momento de 

liminariedade em que, por um lado, o Governo assumiu estarem criadas as condições para 

que a sociedade portuguesa se dotasse de uma estratégia de combate à droga, construída 

em diálogo com os técnicos, com as instituições que trabalham nesta área e com os 

próprios cidadãos (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 266/98) e, por outro, se assumisse que a 

gravidade do problema da droga não permite que as acções no terreno sejam suspensas ou 

sequer abrandem. 

O que se pretendeu com a publicação deste normativo legal foi, no seu essencial, 

assegurar a efectiva operacionalidade de uma política coordenada de prevenção da 

toxicodependência. Importa observar que no Programa de Governo do XIII Governo 

Constitucional tomou-se como medida o lançamento de um grande movimento de 

prevenção da toxicodependência, coordenado e articulado a vários níveis, que congregue 

o trabalho das instituições oficiais dos vários Ministérios envolvidos, dos Municípios e 

Juntas de Freguesia, e das várias organizações privadas que trabalham com jovens ou 

famílias, ou especificamente dirigidas à prevenção da toxicodependência (Programa de 

Governo do XIII Governo Constitucional). 

Neste movimento de modificações/reestruturações constatou-se a substituição da 

figura jurídica do Alto-Comissário por um Coordenador Nacional a quem é confiada a 

tarefa de promover a coordenação interdepartamental no desenvolvimento do Projecto 

VIDA, e que será assistido por uma Comissão Técnica de Acompanhamento, representada 

por diversos ministérios competentes em matéria de droga e da toxicodependência. 

Constituiram-se órgãos de coordenação, acompanhamento e consulta do Projecto VIDA: a 

Comissão Interministerial; o Coordenador Nacional do Projecto VIDA; a Comissão 
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Técnica de Acompanhamento como órgão de acompanhamento do Projecto VIDA e o 

Conselho Nacional da Toxicodependência como órgão de consulta do Primeiro-Ministro 

em matéria de toxicodependência. 

Um outro aspecto observado neste diploma foi a concentração, ainda que 

transitoriamente numa única entidade, do Gabinete de Planeamento e Coordenação do 

Combate à Droga e das funções cometidas ao Observatório VIDA. Por último, definiram-

se as regras de enquadramento e transição do pessoal. No que concerne aos Núcleos 

Distritais do Projecto VIDA, estes continuarão a ser regidos pelo disposto no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 193/96, de 15 de Outubro e pelo Regulamento publicado em anexo ao 

mesmo diploma, até à publicação da Estratégia Nacional de Combate à Droga, em 

elaboração (a Estratégia Nacional da Luta Contra a Droga é aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 46/99, de 26 de Maio). 

Paralelamente, percebeu-se também, nesta década de 90, uma delimitação clara do 

campo do tratamento do toxicodependente. Institucionalmente, a prioridade nesta área 

pareceu demarcar-se numa óptica médico-assistencialista, cuja magnitude de esforços se 

manifestou, posteriormente, no sentido de recuperação do toxicodependente.  

Os anos 90 apelaram, essencialmente, para uma política interventiva, de orientação 

primária visando prevenir o consumo de substâncias psicoactivas, pela informação e 

educação dos indivíduos e dos jovens em particular, e de intervenção secundária 

estimulando a procura do tratamento e a recuperação do toxicodependente. 

É neste enquadramento de combate à droga nas suas diferentes perspectivas que se 

articularam entre si as estruturas do Projecto VIDA e do SPTT, através dos seus diferentes 

tipos de unidades especializadas de prevenção, tratamento e reinserção social de 

toxicodependentes. No que concerne aos Centros de Atendimento aos Toxicodependentes 

(CAT’s) competia-lhes a prestação de cuidados compreensivos e globais a 

toxicodependentes em regime ambulatório, seguindo as modalidades terapêuticas mais 

apropriadas a cada situação (Preâmbulo do Aviso n.º 10 514/98 (2.ª série) de 12 de 

Junho de 1998. De entre as diversas modalidades terapêuticas utilizadas pelas unidades 

especializadas do SPTT, tem vindo a ser demonstrada a eficácia do cloridato de metadona. 

Para uma melhor coordenação institucional, os programas de substituição existentes 

obedecem a protocolos estabelecidos com os CAT’s. Em 1998, foi homologado, por 

Despacho da Ministra da Saúde (Maria de Belém) de 3 de Junho de 1998, o Protocolo de 

colaboração entre o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, a 
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Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias, no âmbito do 

Programa de Substituição Narcótica com Cloridrato de Metadona pelo Aviso n.º 10 

514/98 (2.ª Série), de 12 de Junho de 1998. 

 Em 16 de Fevereiro de 1998, o Governo criou a Comissão para a Estratégia 

Nacional de Combate à Droga, através do Despacho n.º 3228/98 (2.ª Série), Comissão 

essa, que foi integrada por vários especialistas e profissionais dos ramos científico e 

técnico: Alexandre Quintanilha, Lourenço Martins, Cândido da Agra, Daniel Sampaio, 

João Goulão, Joaquim Rodrigues, Júlio Machado Vaz, Manuela Marques e Nuno Miguel;  

entregando, posteriormente, em Setembro, o seu relatório concluído. Ficou a Comissão 

incumbida de elaborar um relatório que reflectisse as orientações fundamentais da política 

de combate à droga e à toxicodependência, nos diversos domínios, nomeadamente em 

matéria de prevenção primária, tratamento, reinserção social, formação e investigação, bem 

como redução de riscos e de combate ao tráfico.  

 Em 29 de Abril, foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão Eventual para o 

Acompanhamento e a Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do 

Tráfico de Droga, na Assembleia da República, o relatório desta Comissão. Mais tarde, em 

26 de Junho de 1998, data em que se assinala o Dia Mundial da Luta Contra a Droga, o 

Partido Comunista entrega na Mesa da Assembleia o Projecto de Lei n.º 543/VII que 

definiu os princípios gerais da política nacional de prevenção primária da 

Toxicodependência e aprova medidas de intervenção em situações de risco e de reinserção 

social e laboral de toxicodependentes em recuperação (PCP) que, na verdade, enquadra as 

recomendações da Comissão, quer no que respeita à prevenção primária da 

toxicodependência, quer no que respeita à intervenção em situações de risco e à reinserção 

social81. Em Setembro de 1998, a Comissão nomeada pelo Governo entregou ao Ministro 

Adjunto do Primeiro-Ministro, José Sócrates, o Relatório da Estratégia Nacional Contra a 

Droga e em 30 de Outubro de 1998, o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, José 

Sócrates, convidou os partidos políticos, com assento parlamentar, para uma reunião na 

residência oficial. Esta reunião teve por objectivo a apresentação e distribuição aos 

partidos políticos de quatro diplomas que iria, uns dias depois, apresentar em Conselho de 

Ministros. Assim, no dia 5 de Novembro, foram aprovados quatro diplomas em Conselho 

de Ministros: 1) Programa VIDA Emprego; 2) diploma que define o licenciamento, 

funcionamento e fiscalização do exercício da actividade das unidades privadas que actuem 
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na área do tratamento ou da recuperação de toxicodependentes e define os requisitos a que 

devem obedecer as suas instalações, organização e funcionamento; 3) diploma que 

regulamenta o sistema de apoios ao tratamento e reinserção social de toxicodependentes e 

4) diploma que cria o Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. 

 Na sequência do relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 

Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga resultou 

o Projecto de Lei do PCP e na sequência do relatório elaborado pela Comissão, que o Sr. 

Ministro José Sócrates nomeou, resultou a legislação do Governo expressa em quatro 

diplomas. 

Assim, numa lógica de intervenção na área da reinserção social que contempla o 

indivíduo em si mesmo e toda a conjuntura social que facilita os comportamentos 

problemáticos e desviantes do toxicodependente foi proposta, em 1998, a publicação da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/98, de 4 de Dezembro. Este acto legislativo 

criou o Programa VIDA-EMPREGO como medida activa de emprego e formação e 

como instrumento de acção no quadro do Programa Nacional de Prevenção da 

Toxicodependência – Projecto VIDA, visando potenciar a reinserção social e profissional 

de toxicodependentes, como parte integrante e fundamental do processo de tratamento da 

toxicodependência. 

A promoção de programas de emprego não decorreu apenas da necessidade de 

introduzir medidas de discriminação positiva, mas tratou-se também de criar um conjunto 

de condições essenciais para viabilizar o sucesso das acções de tratamento de 

toxicodependentes. Na verdade, não pode falar-se de sucesso num programa de 

tratamento sem reinserção social do toxicodependente, nomeadamente, no plano 

profissional (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/98). 

O Programa VIDA-EMPREGO, promovido pelo Programa Nacional de Prevenção 

da Toxicodependência – Projecto VIDA e pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), destina-se a todos os toxicodependentes que se encontrem ou tenham 

terminado o processo de tratamento ocorrido quer em regime ambulatório, quer em 

comunidade terapêutica, incluindo os que se encontram em processo de tratamento em 

quadro do sistema prisional. 

Este programa contempla uma intervenção e acções a desenvolver nas vertentes da 

informação, orientação e formação profissional, bem como, da integração sócio-

profissional. Das medidas específicas de apoio à integração sócio-profissional destaca-se: a 
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mediação para a formação e o emprego que consistiu no desenvolvimento de acções de 

mediação entre as entidades de tratamento e as entidades empregadoras, os centros de 

emprego, os centros de formação e as entidades públicas e privadas que desenvolvessem 

programas e medidas activas de formação, inserção e emprego de toxicodependentes, 

acompanhamento individualizado dos toxicodependentes e participação no processo de 

motivação para a reinserção profissional; o estágio de integração sócio-profissional que 

visava a inserção de toxicodependentes na vida activa que passou por uma formação a 

decorrer em entidades empregadoras; o prémio de integração sócio-profissional e os apoios 

ao emprego e ao auto-emprego. Podiam, ainda, ser criadas outras medidas específicas por 

despacho conjunto dos Ministros do Trabalho e da Solidariedade (Ferro Rodrigues) e 

Adjunto do Primeiro-Ministro (José Sócrates).  

No âmbito do tratamento das toxicodependências, surgiu a aprovação do Decreto-

Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro que tinha por fim regular o licenciamento, o 

funcionamento e a fiscalização do exercício da actividade de todas as unidades privadas 

que actuassem na área do tratamento ou da recuperação de toxicodependentes definindo os 

requisitos a que deviam obedecer as suas instalações, organização e funcionamento (artigo 

1.º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro). Estas unidades podiam ser de internamento 

(as clínicas de desabituação e as comunidades terapêuticas) e de unidades de ambulatório 

(os centros de consulta e os centros de dia). 

Definia o artigo 8.º do presente diploma que estas unidades deviam colaborar com o 

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (SPTT), com a Direcção-Geral 

da Saúde (DGS), com as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e com outras 

entidades públicas nas campanhas e programas de saúde pública. Devendo, ainda, 

colaborar com o SPTT em programas específicos de avaliação do fenómeno da 

toxicodependência e do seu tratamento. 

A necessidade de se articular políticas globais de tratamento e reinserção social 

veio permitir, posteriormente, a promulgação do Decreto-Lei n.º 72/99, de 15 de Março 

que visava regular o sistema de apoios ao tratamento e reinserção social de 

toxicodependentes, quando prestados por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos 

e a regulamentação do disposto na Lei n.º 17/98, de 21 de Abril, no que concerne ao apoio 

financeiro do Estado a projectos de investimento (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 72/99). 

Na sua parte preambular, este normativo legal, reconheceu três princípios 

estruturais do novo sistema de apoios ao tratamento e reinserção social de 



 103

toxicodependentes. O primeiro conferia às famílias dos toxicodependentes o privilégio de 

serem os destinatários directos dos financiamentos concedidos pelo Estado, através das 

instituições que prestam serviços na área do tratamento e reinserção. O segundo princípio 

referia-se à promoção das condições de acessibilidade e de rentabilização dos recursos 

existentes como a prioridade dos investimentos públicos em matéria de meios de 

tratamento. O último princípio referia-se aos financiamentos a conceder pelo Estado, 

pondendo estes ser canalizados através de quaisquer instituições privadas, ainda que 

tenham fins lucrativos. 

Com estes princípios visava-se alcançar a meta de 1000 camas convencionadas para 

tratamento de toxicodependentes, ao abrigo de acordos de financiamento celebrados com o 

Estado. Este novo sistema de apoios previa o seu alargamento a uma nova valência: a 

desabituação física, estabelecendo-se também mecanismos destinados a proporcionar a 

afectação dos necessários meios de tratamento à aplicação pelos tribunais de medidas 

como o tratamento voluntário de toxicodependentes em alternativa à pena de prisão 

(Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 72/99). 

Este diploma expressou, na sua parte preambular, a nova tipificação dos 

instrumentos de apoio: as convenções, vocacionadas para a contratação da prestação de 

serviços de saúde destinados a toxicodependentes; os acordos de cooperação, destinados a 

promover actividades tendo em vista a reinserção social dos toxicodependentes e os 

protocolos de instalação, referentes à comparticipação em projectos de investimento 

relativos a equipamentos destinados ao tratamento ou reinserção social de 

toxicodependentes. 

Consciente da vigilância que a sociedade tem que manter para o controle do 

fenómeno da droga, o Governo tem promovido uma intensificação das acções na área da 

redução da procura, quer ao nível da prevenção primária, secundária e terciária82.  

É neste sentido que surgiu a necessidade de reavaliação do Projecto VIDA, criado 

em 1987, e sujeito a diversas reestruturações num período aproximadamente de 12 anos. 

As limitações que lhe foram atribuídas, exigiram um novo olhar sobre a sua estrutura, 

considerada insuficiente para executar e desenvolver o campo da prevenção primária.  

Perante o problema da toxicodependência tem sido prioridade governativa o reforço 

e a racionalização dos meios disponíveis para a prevenção do consumo de droga. 

                                                 
82 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições. p. 67. 
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Consciente da fragilidade das estruturas existentes no campo da prevenção primária, o 

Governo anunciou a criação do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência 

(IPDT) pelo Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro, emanado da Presidência do 

Conselho de Ministros e alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de 

Maio. 

 O IPDT surgiu por forma a assegurar condições institucionais que permitissem dar 

maior estabilidade e eficácia às múltiplas acções preventivas que a gravidade do problema 

da droga exige, nomeadamente, no domínio da prevenção primária (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 31/99). Para além deste aspecto, o IPDT veio permitir a concentração e 

valorização de meios, até aqui dispersos, no respeitante à recolha e tratamento de dados e 

de informação sobre droga e a toxicodependência.  

 É ainda sublinhado, no preâmbulo deste normativo legal, que para uma definição de 

políticas adequadas face ao problema da droga e da toxicodependência, torna-se 

imprescindível uma avaliação permanente da evolução do fenómeno da droga e a produção 

de conhecimentos aprofundados sobre o mesmo fenómeno, tarefa atribuída ao recém-

criado IPDT. A este organismo foi, ainda, confiado um papel internacional, com destaque 

para a ligação ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). 

 O IPDT absorveu na sua estrutura  as competências do agora extinto Gabinete de 

Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, incluindo as funções do Observatório 

Vida transferidas pelo n.º 1, do artigo 15.º, do Decreto-Lei n.º 266/98, de 20 de Agosto. 

 A este instituto, pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, com sede em Lisboa, competiu assumir 

uma maior operacionalidade e eficácia das políticas públicas face à droga e à 

toxicodependência. 

 O IPDT abrangia, na sua estrutura organizacional, serviços centrais e serviços 

regionais. Faziam parte dos serviços centrais o Centro de Informação sobre a Droga e a 

Toxicodependência (CIDT) ao qual competia proceder à recolha, tratamento e divulgação 

dos dados reunidos nos diversos organismos da Administração Pública e outras instituições 

com intervenção nas áreas da prevenção, tratamento e reinserção social de 

toxicodependentes e promover a realização de estudos tendentes à caracterização do 

fenómeno da droga e da sua evolução; a Direcção de Serviços de Intervenção na 

Comunidade (DSIC) à qual competia, essencialmente, coordenar e promover a actividade 

do IPDT no âmbito da prevenção primária; a Direcção de Serviços de Relações 
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Internacionais (DSRI) à qual competia, na sua generalidade, elaborar ou participar na 

elaboração de estudos necessários à definição das políticas nacionais, relativas às 

actividades de prevenção e repressão do tráfico de droga no âmbito das relações 

internacionais e acompanhar a preparação e execução de acordos internacionais; a Divisão 

de Administração Geral (DAG), à qual competia assegurar os procedimentos necessários à 

administração de pessoal e o Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ) ao qual competia 

assegurar, acompanhar e analisar projectos e diplomas legais e normas administrativas, 

instruir pareceres e emitir pareceres. 

Os serviços regionais eram constituídos pelas designadas Delegações Regionais, 

serviços desconcentrados deste instituto, com natureza operacional, competindo-lhes 

desenvolver a sua actividade a nível regional, no âmbito das atribuições do IPDT. Foram 

assim, criados os Núcleos Distritais ou Locais, dependentes de cada Delegação Regional, 

ao abrigo da Portaria n.º 109/2001, de 22 de Fevereiro.  

 Passados quatro anos do Governo ter elegido a toxicodependência como o seu 

inimigo número um Portugal teve, pela primeira vez, uma Estratégia Nacional de luta 

contra a droga, depois de amplo debate público. Sem aprovar ou liberalizar o consumo de 

drogas, foi este Governo que teve a coragem de propor a concretização em realidade legal 

do princípio, que outros utilizaram apenas como frase de propaganda, de que os 

toxicodependentes não são criminosos, são doentes83. 

A aprovação, em Abril de 1999, da Estratégia Nacional de luta contra a droga, 

através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/99, de 26 de Maio, 

constituiu um sinal claro de maturidade da intervenção política face ao complexo 

problema da droga e da toxicodependência, [...] nas várias frentes de luta: da prevenção 

ao combate ao tráfico e ao branqueamento de capitais, do tratamento à reinserção social 

dos toxicodependentes, da redução de danos à formação e investigação84. 

A estratégia incorporou cinco convicções que contribuiram para o reconhecimento 

evolutivo das políticas de luta contra a droga, nomeadamente: 1) o assumir da importância 

de articulação das políticas internacionais com as políticas nacionais no combate efectivo 

deste problema; 2) o reconhecimento do indivíduo toxicodependente como um doente que 

exige garantias de tratamento (convicção humanista); 3) a exigência de uma atitude 

pragmática que permita uma abertura nacional às evoluções e inovações cientificamente 

                                                 
83 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 092, de 28 de Maio de 1999. p. 3319. 
84 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 5. 
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comprovadas no domínio da droga; 4) a convicção de que “mais vale prevenir do que 

remediar”, assumindo-se a relevância de adoptar uma política preventiva mais interventiva 

e, por fim, 5) a necessidade de reforçar o combate ao tráfico ilícito de drogas e ao 

branqueamento de capitais. 

Do diploma do Governo, que resultou na Estratégia Nacional de luta contra a 

droga, iniciativa do Ministro José Sócrates, decorreu a necessidade de se criar uma 

comissão responsável pela revisão da designada “Lei da Droga”, no sentido de se dar 

seguimento às orientação fixadas neste documento. Não obstante, foi ainda reconhecida a 

importância da criação de um grupo de trabalho responsável pela aplicação técnica dessa 

mesma lei, no sentido de se promover os mecanismos essenciais à viabilização da eficácia 

das soluções previstas na Lei. 

Esta Estratégia assentou em oito princípios fundamentais: 1) o princípio da 

cooperação internacional, que permite a valorização da intervenção de Portugal, nos 

domínios internacionais, na definição e objectivação de estratégias e iniciativas comuns; 2) 

o princípio da prevenção, traduzindo como prioridade as intervenções preventivas 

destinadas a combater a procura de substâncias psicoactivas; 3) o princípio humanista, que 

remete para o reconhecimento da dignidade humana, em particular, dos indivíduos 

consumidores de drogas ou toxicodependentes, tendo por base a relevância da história 

individual, familiar e social dos mesmos; 4) o princípio do pragmatismo, que surge como 

complemento do princípio anterior, determinando a necessidade de abertura à inovação, 

dos resultados cientificamente comprovados e das experiências ensaiadas nas diversas 

vertentes do combate à droga; 5) o princípio da segurança, que denuncia a garantia da 

protecção de pessoas e bens, dos domínios da saúde pública e defesa de menores; 6) o 

princípio da coordenação e da racionalização de meios que assegurem uma estratégia 

coordenada e articulada entre os diversos departamentos, serviços e organismos que se 

dedicam ao combate à droga; 7) o princípio de subsidariedade, que define a distribuição de 

atribuições e competências, permitindo que as decisões e acções no domínio da droga 

sejam confiadas ao nível da Administração local e, finalmente, 8) o princípio da 

participação, que traduz a participação da comunidade na definição das políticas relativas 

à droga e à toxicodependência e na sua mobilização para a luta contra este fenómeno. 

 Uma vez expostos os princípios estruturantes é conveniente apontar os objectivos 

gerais subjacentes à Estratégia: contribuir para uma estratégia internacional adequada e 

eficaz no domínio do combate à droga nas suas diversas vertentes; assegurar uma política 
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preventiva assente na informação à sociedade civil sobre a evolução do fenómeno da droga 

e da toxicodependência e sua perigosidade; reduzir o consumo de drogas, em particular, 

nas camadas mais jovens; garantir aos indivíduos toxicodependentes o acesso ao 

tratamento e à sua reinserção social; defender a saúde pública e a segurança de pessoas e 

bens e reforçar a repressão do tráfico ilícito de drogas e o branqueamento de capitais. 

 Junto da definição dos princípios e objectivos, e não menos importantes, foram 

enunciadas as opções estratégicas fundamentais ao desenvolvimento da Estratégia 

Nacional de luta contra a droga. Pretendeu a Estratégia Nacional, reforçar a cooperação 

internacional e incentivar a participação activa de Portugal na definição e avaliação das 

estratégias internacional e europeia; descriminalizar o consumo de drogas, proibindo o 

consumo ilícito pela aplicação de contra-ordenações85; reorientar as linhas de prevenção 

primária pela mobilização dos jovens, pais, famílias, escolas, instituições da sociedade 

civil e meios de comunicação. Esta opção procurou rever todo um conteúdo de acção, com 

base na identificação de factores de risco e factores protectores e das especificidades dos 

grupos destinatários e garantir uma informação rigorosa sobre a perigosidade dos 

diferentes tipos de drogas lícitas e ilícitas. Conferiu prioridade às acções dirigidas às 

crianças em fase final da infância e aos adolescentes (início da adolescência), bem como às 

populações que apresentam comportamentos de risco. Nesta matéria de prevenção 

primária, a Estratégia Nacional entendeu ser necessário extinguir o Projecto VIDA e 

adoptar um modelo simplificado de cordenação política interdepartamental, conferindo ao 

Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT) esta responsabilidade. 

 Pretendeu, ainda, a Estratégia Nacional alargar a rede de prestação de cuidados de 

saúde aos toxicodependentes que desejam seguir a via do tratamento e estender as políticas 

de redução de danos, nomeadamente, através dos programas de trocas de seringas e de 

administração em baixo limiar, de medicamentos de substituição, como a metadona, bem 

como através da instalação de centros especiais de informação e motivação junto de 

                                                 
85 «A criminalização e a consequente mobilização do aparelho judicial devem estar, sobretudo, ao serviço do 
combate ao tráfico ilícito de drogas e ao branqueamento de capitais. A opção pela descriminalização do 
consumo de drogas decorre, essencialmente, do princípio humanista. [...]. Nem a defesa da saúde pública, 
nem a salvaguarda da segurança pública quando mediatamente ameaça, nem mesmo a protecção da saúde dos 
consumidores menores têm necessariamente de fazer-se criminalizando os consumidores de drogas pelo 
simples facto de consumirem, possuírem, deterem ou adquirirem drogas exclusivamente para o seu uso» cit. 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. pp. 94 e 95. 
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toxicodependentes com comportamentos de risco de particular gravidade86. Estas 

estratégias foram também alargadas à população de toxicodependentes reclusos. Para além 

destes aspectos, salientou-se a promoção e implementação de iniciativas de apoio à 

reinserção social e profissional dos toxicodependentes. 

 Defendeu a adopção de mecanismos necessários para viabilizar a aplicação, pelas 

entidades competentes, de medidas como o tratamento voluntário de toxicodependentes, 

em alternativa às medidas privativas da liberdade ou a outras medidas sancionatórias. 

Pretendeu, de igual modo, incrementar a investigação científica e a formação de recursos 

humanos nos domínios da droga e da toxicodependência, bem como estabelecer novos 

procedimentos metodológicos de avaliação das iniciativas públicas e privadas nesta área. 

 Por fim, procurou reforçar o combate ao tráfico de droga e ao branqueamento de 

capitais e aperfeiçoar a articulação entre as diferentes autoridades, a nível nacional e 

internacional e duplicar para 32 milhões de contos o investimento público para o próximos 

cinco anos, no sentido de garantir a execução financeira da Estratégia Nacional da Luta 

Contra a Droga, nos seus diversos domínios: prevenção, tratamento, reinserção social e 

investigação científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. pp. 56 e 57. 
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2.1.4. Período de 2000 – 2004/ ...: Um novo olhar: Modelo de 

Descriminalização do consumo de droga 
 

 

 

 Com a tomada de posse do XIV Governo Constitucional em 25 de Outubro de 

1999, iniciou-se um novo período governativo com o Partido Socialista, que terminará o 

seu mandato a 6 de Abril de 2002. 

 Durante este período governativo a política em Portugal, em matéria de drogas e 

toxicodependências, pretendeu dar seguimento às linhas de intervenção definidas na 

Estratégia Nacional de luta contra a droga, produzida pelo anterior Governo (1995 – 

1999). Observe-se que a Estratégia Nacional surgiu como resultado da necessidade de 

oferecer uma resposta, não somente às transformações sociais do consumo e tráfico de 

drogas em Portugal, mas sobretudo, às responsabilidades que se colocavam neste domínio 

a nível internacional. 

 A Estratégia Nacional de luta contra a droga referia, no seu capítulo V, pretender 

dar resposta à necessidade da existência de estruturas de coordenação, a fim de definir e 

executar a política em matéria de drogas e toxicodependências a três níveis distintos: 

coordenação interministerial, coordenação entre os serviços administrativos e ainda 

coordenação da representação externa do Governo Português.  

 Com o intuito de dar cumprimento ao estabelecido foi aprovada a criação de um 

Conselho Coordenador da Estratégia Nacional de luta contra a droga e da 

Toxicodependência - Decreto-Lei n.º 88/2000, de 18 de Maio de 2000 e a criação de um 

Conselho Nacional da Droga e da Toxicodependência - Decreto-Lei n.º 89/2000, de 18 

de Maio. Para além destes foi aprovado, na mesma data, o Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 

de Maio que alterou a Lei orgânica do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência, criado pelo Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro. 

 O Conselho Coordenador da Estratégia Nacional da Luta Contra a Droga e da 

Toxicodependência era constituído por um Membro do Governo, responsável pela 

coordenação da política da droga e da toxicodependência; o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros; o Ministro da Defesa Nacional; o Ministro da Administração Interna; o 

Ministro do Trabalho e da Solidariedade; o Ministro da Justiça; o Ministro da Educação; o 
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Ministro responsável pela política de juventude; o Ministro responsável pela política de 

desporto e o Presidente do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (artigo 

2.º, ponto 3, alíneas de a) a k), do Decreto-Lei n.º 88/2000, de 18 de Maio). 

 Este órgão podia, sempre que o entendesse, reunir com um número restrito de 

membros para discutir assuntos específicos em matéria de drogas, tais como: o combate ao 

tráfico de droga e criminalidade associada; a prevenção do consumo de droga e da 

toxicodependência; o tratamento e reinserção dos toxicodependentes e a participação em 

organizações internacionais e negociação de acordos e tratados internacionais sobre droga 

e toxicodependência (artigo 2.º, ponto 3., alíneas de a) a k), do Decreto-Lei n.º 88/2000, de 

18 de Maio). 

 Competia, ainda, ao Conselho Coordenador apreciar e aprovar a Estratégia 

Nacional de luta contra a droga e respectivas alterações, para posterior apresentação ao 

Conselho de Ministros e garantir a articulação interdepartamental na execução da 

Estratégia Nacional de luta contra a droga, bem como a integração das prioridades 

definidas nos planos de actividades dos organismos estatais relevantes. 

 Neste sentido, as novas bases da política portuguesa, em matéria de drogas e 

toxicodependências, permitiram que novos âmbitos e novas estratégias fossem delineadas. 

É neste contexto que o Conselho Nacional da Droga, ao desempenhar um papel 

fundamental na definição e avaliação de políticas, foi reestruturado pelo Decreto-Lei n.º 

89/2000, de 18 de Maio, agora designado Conselho Nacional da Droga e da 

Toxicodependência. O alargamento das suas competências e da sua estrutura permitiu, 

deste modo, clarificar e reforçar a sua intervenção. 

 O Conselho Nacional da Droga e da Toxicodependência surgiu como o órgão de 

consulta do Primeiro-Ministro, sobre a política das drogas e toxicodependências, 

competindo-lhe pronunciar-se sobre a definição e execução da Estratégia Nacional de luta 

contra a droga, bem como sobre outros assuntos relacionados com esta problemática. 

Da história portuguesa em matéria de drogas recorde-se que em 1987 foi criado o 

Projecto VIDA, sujeito a diversas restruturações num período aproximadamente de 12 

anos. As competências que lhe foram atribuídas, exigiram um novo olhar sobre a sua 

estrutura, considerada insuficiente para executar e desenvolver a área da prevenção 

primária.  

Nesta linha de limitações e de necessidade de reavaliação, emergiu, como 

anteriormente referido, a necessidade de uma nova estrutura no âmbito da prevenção 
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primária, dando lugar à criação do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência 

(IPDT), pelo Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro posteriormente alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio, da Presidência do Conselho de Ministros87, tendo 

por Presidente, Elza Pais. 

 Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio procedeu-se à revisão 

do regime jurídico do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, procurando 

integrar no modelo de instituto público não só as competências do Projecto VIDA mas 

também uma estrutura de coordenação governamental capaz de apoiar a desejada 

articulação das políticas prosseguidas pelos diferentes ministérios competentes em matéria 

de luta contra a droga. O IPDT viu reforçadas as suas atribuições, enunciadas no artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio: a) Desempenhar as tarefas de coordenação e 

execução da Estratégia Nacional de luta contra a droga que lhe forem atribuídas pelo 

membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da 

toxicodependência; b) promover a prevenção do consumo de droga e da toxicodependência 

através da intervenção na comunidade; apoiar as comissões de processamento das contra-

ordenações por aquisição, posse para consumo e consumo de droga; d) promover, 

coordenar e apoiar as iniciativas de entidades privadas e públicas no domínio da prevenção 

do consumo de droga e da toxicodependência; d) promover, coordenar e apoiar as 

iniciativas de entidades privadas e públicas no domínio da prevenção do consumo de droga 

e da toxicodependência; recolher, tratar e divulgar dados, informação e documentação 

técnico-científica na área da droga e da toxicodependência, nomeadamente a relativa ao 

consumo e ao tráfico de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores; f) instituir 

e assegurar o funcionamento de um sistema nacional de informação sobre droga e 

toxicodependência; g) assegurar, na sua qualidade de ponto focal nacional, o cumprimento 

das obrigações do Estado Português junto do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (OEDT); h) Proceder à avaliação da execução das políticas de luta 

contra a droga e a toxicodependência; i) assegurar a cooperação com entidades externas no 

domínio da droga e da toxicodependência; j) promover e estimular a investigação sobre o 

fenómeno da droga e da toxicodependência; k) apoiar a formação dos profissionais que 

intervêm no domínio da droga e da toxicodependência; l) estudar e propor medidas 

legislativas e administrativas em matéria de droga e toxicodependência, bem como 

                                                 
87 O Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio, foi rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 6-D/2000, de 
31 de Maio de 2000, nos seus artigos: 20.º, n.º 2, alínea a) e c); 42.º e 48.º, alíena a). 
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acompanhar e apoiar a sua aplicação; m) responder às consultas formuladas pelos serviços 

da Administração Pública ou por outras entidades públicas ou privadas em matéria das 

suas atribuições. 

 Do mesmo modo procurou-se assegurar a concertação das acções e intervenções 

directas, principalmente ao nível da prevenção primária dos diferentes serviços (central, 

regional e local). 

 Neste sentido, e atendendo ao modelo orgânico instituído, foi homologado o 

Regulamento das Delegações Regionais e dos Núcleos Distritais e Locais do IPDT, ao 

abrigo da Portaria n.º 109/2001, de 22 de Fevereiro. De referir que a institucionalização 

dos núcleos distritais tiveram origem com o Projecto VIDA, com o objectivo de 

desenvolver uma acção de maior relevância em matéria de prevenção primária das 

toxicodependências, em estreita articulação com os Governos Civis. Contudo, recorde-se 

que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/99, de 26 de Maio, que aprovou a 

Estratégia Nacional de luta contra a droga, apontou para a extinção do Projecto VIDA, 

que veio a concretizar-se com a criação do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência. À partida a extinção do Projecto VIDA levaria à extinção dos seus  

núcleos distritais. No entanto, ao criar-se o IPDT optou-se por reformular a sua orgânica e 

as suas competências. Assim, o IPDT prodeceu ao reforço de meios e serviços junto dos 

cidadãos que melhor conheciam as necessidades concelhias em matéria de drogas e 

toxicodependências. Com a desconcertação dos serviços pretendeu-se estimular a 

participação de entidades públicas e privadas com incidência local, numa óptica de 

optimização de recursos e de abertura à sociedade de um combate que é de todos e que de 

todos precisa (Preâmbulo da Portaria 109/2001). Nestes termos, e no âmbito das 

competências dos Núcleos Distritais estes tiveram por prioridade executar, a nível do 

distrito, as acções promovidas pela delegação regional; colaborar com outras entidades, 

desenvolver programas e projectos com interesse no âmbito da prevenção primária das 

toxicodependências ao nível distrital; promover a articulação interinstitucional ao nível 

distrital e incentivar e apoiar a participação das instituições da comunidade no 

desenvolvimento de acções no âmbito da prevenção primária das toxicodependências 

(artigo 11.º da Portaria 109/2001). 

 Considerando o disposto no artigo 13.º da Portaria n.º 109/2001, de 22 de 

Fevereiro e por Despacho n.º 25 889/2001 (2.ª série), emanado do Gabinete do 

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de 19 de Dezembro, 
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foi autorizada a instalação de três Núcleos em Lisboa (Lisboa Norte, Lisboa Centro e 

Lisboa Sul) e dois Núcleos no Porto (Porto Leste e Porto Oeste). Contudo, na prática foram 

apenas instalados um Núcleo em Lisboa e outro no Porto. Posteriormente, a cidade do 

Porto veio a ser contemplada com mais um Núcleo. 

 Esta Portaria legal criou ainda a Comissão Técnica de Acompanhamento. Órgão 

técnico interdepartamental que assegurou a articulação interministerial das políticas 

prosseguidas pelos diversos ministérios competentes em matéria de luta contra a droga e a 

toxicodependência e promove a articulação das intervenções dos serviços da administração 

central directa, indirecta, a nível nacional, regional e local88. 

 Em 2001, o modelo orgânico do IPDT virá a ser reforçado com a aprovação da 

Portaria n.º 108/2001, de 22 de Fevereiro que regulamentou a orgânica complementar do 

IPDT. 

 A par destas mudanças legislativas, a área da toxicodependência assumiu especial 

relevo com o Bloco de Esquerda que, no início do novo milénio, apresentou à Assembleia 

da República um pacote de projectos de lei: o Projecto de Lei n.º 121/VIII que alargou a 

rede de serviços públicos para o tratamento e a reinserção social de toxicodependentes; o 

Projecto de Lei n.º 122/VIII que definiu os princípios gerais da política nacional de 

prevenção primária da toxicodependência e aprova medidas de intervenção em situações 

de risco e de reinserção social e laboral de toxicodependentes em recuperação; o Projecto 

de Lei n.º 123/VIII que institui o programa nacional de prevenção e combate ao 

branqueamento de capitais e cria a respectiva comissão nacional; e o Projecto de Lei n.º 

124/VIII que aperfeiçoou as disposições legais destinadas a prevenir e punir o 

branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas. 

 Mais tarde proceder-se-á à análise de diversas propostas legislativas, em matéria de 

droga e toxicodependência, indispensáveis às mudanças legislativas que se seguiram em 

Portugal. 

 Neste seguimento, e como anteriormente referido, um dos aspectos 

contemporâneos de maior relevo em matéria de drogas prendeu-se com a questão de que o 

toxicodependente é um doente que é necessário tratar. Ora, esta visão vem contribuir para 

o desenvolvimento de uma política realista que tende a minimizar os comportamentos de 

risco social e sanitário associados ao consumo de drogas. 

                                                 
88 Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio. 
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 Neste sentido, entender-se-á a desadequação do modelo criminal como forma de 

enfrentar os problemas relacionados com as drogas sendo infelizmente indiscutível [...] 

que, não obstante a criminalização integral, milhares e milhares de pessoas continuam a 

morrer e muitas mais a sofrer danos graves da sua saúde por causa da droga ou por 

factos com ela relacionados89. A este propósito Poiares, C., (2002, p. 32) defende que a 

problemática da criminalização versus descriminalização é, [...] cada vez menos uma 

questão política, no sentido dicotómico de Esquerda-Direita; mas é uma questão do foro 

político no que concerne a outros pressupostos, desde logo o respeito pelas opções do 

outro, quaisquer que elas sejam.  

 Figueiredo Dias veio afirmar que, no sentido político criminal, uma criminalização 

só se revelaria ineficaz e a total descriminalização das drogas constituiria uma solução não 

menos calamitosa90. Contudo, a descriminalização do consumo de drogas veio a revelar-se 

um dos principais objectivos a atingir pelo Governo, procurando concretizar a linha de 

força definida na Estratégia Nacional. Assim, referiu este documento ter-se vindo a 

desenvolver, na sociedade portuguesa, um intenso e rico debate público sobre a 

problemática do enquadramento legal do consumo de drogas91, com destaque para as 

iniciativas do Presidente da República, Jorge Sampaio, que tem vindo a promover a 

discussão pública sobre esta problemática92. 

 Posteriormente, o debate generalizou-se em consequência da tomada de iniciativa 

do Governo de nomear uma Comissão para elaborar uma Estratégia Nacional de Combate 

à Droga. De entre as propostas avançadas por esta Comissão, aquando da apresentação do 

                                                 
89 FIGUEIREDO DIAS, J. (1995). Uma proposta alternativa ao discurso da criminalização/descriminalização das 
drogas. Revista Jurídica de Macau, Janeiro / Abril: 13-31. p.17. 
90 FIGUEIREDO DIAS, J. (1995). Uma proposta alternativa ao discurso da criminalização/descriminalização das 
drogas. Revista Jurídica de Macau, Janeiro / Abril: 13-31. p.17. 
91 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 71. 
92 Refira-se o Discurso do Presidente ra República, na sessão de abertura do III Congresso Internacional 
sobre Toxicodependência – X Encontro das Taipas, FIL, a 3 de Abril de 1997; o Discurso do Presidente da 
República no Seminário «Droga: Situação e Novas Estratégias» cujas actas permitiram a publicação: INCM, 
Droga: Situação e Novas Estratégias, Lisboa: Centro Cultural de Belém, Debates Presidência da República, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1997 e ainda  o discurso promovido pelo Presidente da República no 
seminário «A cooperação nas políticas sobre as drogas e as toxicodependências» no Palácio da Bolsa do 
Porto, a 8 e 9 de Outubro de 1998, a que deu lugar à publicação: INCM, A cooperação nas políticas sobre as 
drogas e as toxicodependências, Porto: Palácio da Bolsa, Debates Presidência da República, Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1998. Para além destes importa também referir o discurso proferido pelo 
Presidente da República nas Comemorações do 10 de Junho de 2000– Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. 
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seu relatório final, destacou-se a proposta de descriminalização do consumo privado de 

drogas, bem como da sua detenção (posse) e aquisição para esse consumo93. 

 Esta medida descriminalizadora conhecerá, nos anos 2000, a sua efectiva 

concretização, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro. 

 Contudo, a sua aprovação resultou da apresentação à Assembleia da República, em 

23 de Junho de 2000, da Proposta de lei n.º 31/VIII que definiu um novo regime jurídico 

aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a 

protecção sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição 

médica.  

 Com esta iniciativa, foi proposta à Assembleia da República a descriminalização do 

consumo, da aquisição e detenção para consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, passando estes comportamentos a serem considerados como ilícitos de 

ordem contra-ordenacional. Para o efeito, o processamento das contra-ordenações ficará 

sob a competência das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência criadas, a 

nível nacional, com carácter multidisciplinar. 

 A apresentação da referida Proposta ficou a cargo do Secretário de Estado da 

Presidência do Conselho de Ministros, Vitalino Canas. Referiu a este propósito que a 

Proposta de Lei que o Governo submete à Assembleia é uma peça da Estratégia Nacional 

de luta contra a droga, que não suscita, tão somente, um debate sobre o seu mérito próprio, 

mas convoca uma discussão e suscita uma avaliação do que foram três décadas de vigência 

ininterrupta de uma determinada solução legislativa e respectivos efeitos. Mais referiu que 

durante 30 anos prevaleceu, no plano estritamente jurídico, uma ratio clara. Quem 

consome ilicitamente drogas deve ser, primeiro e antes de tudo, punido, podendo, 

eventualmente e a título complementar, ser-lhe dada uma oportunidade de tratamento94. 

Num primeiro momento desses 30 anos prevaleceu uma prática de que o consumidor de 

drogas ilícitas era punido, não lhe sendo quase dada oportunidade de tratamento. Nos 

últimos anos tem prevalecido a prática de que o consumidor de drogas ilícitas raramente é 

punido como tal. Mais raramente ainda lhe é oferecida uma oportunidade de tratamento. 

A lei vigente tornou-se um peso morto: não faz parte da solução e complica o problema da 

luta contra a toxicodependência95. Com a nova proposta pretendeu-se uma maior 

                                                 
93 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 72. 
94 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. p. 3171. 
95 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. p. 3171. 



 116

responsabilização do Governo perante o tratamento dos indivíduos toxicodependentes. 

Com esta lei ficou vedada uma atitude meramente passiva do Estado, que passará a estar 

obrigado a procurar os consumidores e a oferecer-lhes, quando forem toxicodependentes, 

condições de tratamento. O indivíduo toxicodependente será sempre um doente, por mais 

que a legislação penal o considere como criminoso. Consequentemente, o problema da 

toxicodependência deve ser resolvido nos serviços de saúde e não nos tribunais ou nos 

estabelecimentos prisionais96. Por conseguinte, aumentará também a responsabilidade dos 

serviços de reabilitação e reinserção social dos toxicodependentes.  

 Desta forma, o fim último desta Proposta de Lei, de acordo com Vitalino Canas, 

não é punir, mas antes tratar o toxicodependente ou dissuadir o consumo de drogas. De 

facto, como se terá oportunidade de constatar, a criação das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência em Portugal será acompanhada de uma campanha cujo slogan é “mais 

vale tratar que punir”. Deste modo, o Governo propôs a descriminalização do consumo, da 

aquisição e detenção para consumo, mas rejeita a despenalização, passando as sanções a 

terem natureza administrativa e contra-ordenacional. Isto é, a sua aplicação deixa de ser 

competência dos juízes, essencialmente preparados para interpretar e aplicar a lei e 

passam a ser aplicadas pelas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência97. 

 Esta Proposta de Lei foi aprovada em Assembleia da República, sem que neste 

processo tenham sido ouvidas as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. A gravidade da situação deveu-se ao facto de estes órgãos regionais 

serem os responsáveis pela aplicação e regulamentação do diploma nas respectivas regiões. 

A 20 de Julho de 2000, foi aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa 

Regional da Madeira a Resolução da Assembleia Legislativa Regional n.º 20/2000/M, 

de 4 de Setembro referente à lei que descriminaliza o consumo de droga em Portugal. 

Contudo, não deixa de manifestar o mais veemente protesto à legislação sobre a 

descriminalização do consumo e à audição dos órgãos de governo próprio da Região 

Autónoma da Madeira. À mesma data foi aprovada, também em sessão plenária, a 

Resolução da Assembleia Legislativa Regional n.º 22/2000/M, de 4 de Setembro que 

recomendou ao Governo Regional que recuse os meios da administração pública regional 

para aplicação da lei que descriminaliza o consumo de droga à Região Autónoma da 

Madeira. 

                                                 
96 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. p. 3172. 
97 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. p. 3173. 
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 A 24 de Julho de 2000, a Proposta de Lei n.º 31/VIII foi reaprovada em Assembleia 

da República. 

 A partir do momento em que se reconheceu como proposta a descriminalização do 

consumo privado de drogas, detenção (posse) e aquisição para consumo, importa 

esclarecer a terminologia aplicada no contexto de discussão que confere enquadramento 

legal das drogas no Direito Português. 

 No sentido de contribuir para uma melhor compreensão das diferentes abordagens, 

a Estratégia Nacional de luta contra a droga apresentou duas matriz essenciais: a matriz 

antiproibicionista e a matriz proibicionista. Esta terminologia embora com alguma 

utilidade denota uma dicotomia manifestamente redutora. Entre as abordagens ditas 

antiproibicionistas encontra-se a liberalização do consumo e do comércio de drogas. Ora, 

esta proposta envolveria a total ausência de regras no circuito normal de mercado que vai 

da produção ao consumo de drogas. Contudo, pode perspectivar-se a legalização do 

consumo associada à legalização da própria distribuição ou comércio de drogas confiado, 

em monopólio ao Estado, ou a outros agentes económicos privados, de acordo com o 

regime chamado de comércio passivo. 

 O comércio passivo reconhece que as drogas não são mercadorias como as outras. 

Elas não podem por isso ser sujeitas ao direito comum da concorrência, que tem por 

objectivo activar a oferta e estimular a procura. E também não poderão beneficiar de 

todas as vantagens da liberdade do comércio e de indústria, designadamente dos meios 

clássicos de promoção de vendas98. Neste particular, a ideia de comércio passivo terá 

necessariamente de passar pelo estabelecimento de regras de condições de acesso à 

actividade, licenciamento, localização, horários de funcionamento, proibição de vendas a 

menores, bem como de marcas, insígnias e publicidade, fiscalização, controlo de origem e 

de qualidade99. 

 Outro aspecto a realçar na alternativa da liberalização é o factor económico. Uma 

das questões levantadas pela Estratégia Nacional de luta contra a droga é se a 

liberalização conduziria à formação do preço das drogas por força das regras do mercado, 

numa lógica livre entre a oferta e a procura, conjugada com os efeitos das políticas fiscais 

que poderiam reger-se pelo grau de perigosidade das diferentes drogas. Contudo, o regime 

de regulação consente diferentes regimes económicos: regime liberal de preços livres com 

                                                 
98 CABALLERO, F. (1992). Teoria do direito da droga. Sub Judice. Lisboa, Maio-Agosto: 3. 90. 
99 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 74. 
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sujeição da venda a tributação, distribuição gratuita de drogas pelo Estado aos 

toxicodependentes, mecanismos de regulação administrativa dos preços que excluí a 

distribuição gratuita generalizada e a substitui por uma venda efectiva a preços 

controlados, minimizando assim o lucro para o agente económico100. 

 Uma solução mais moderada na linha antiproibicionista prende-se com a 

legalização do consumo de drogas, sua detenção e aquisição para consumo, estabelecida 

em nome da liberdade individual ou baseada na ideia de que o toxicodependente não deve 

ser punido pela sua doença. Assim, a sua legalização coexistiria com um mercado não 

clandestino. 

 Relativamente às alternativas proibicionistas, fundadas num modelo de 

criminalização (directa ou indirecta) do consumo, o que as distingue é o maior ou menor 

grau de legalização. Desta criminalização do consumo de drogas decorre um sistema de 

penalização ou de sanções penais que poderão ir desde as penas de prisão e de multa como 

penas principais típicas ao tratamento em alternativa à pena de prisão, à aplicação de outras 

sanções como a admoestação ou o trabalho a favor da comunidade, à suspensão provisória 

do processo ou do regime de prova ou, ainda, à dispensa ou isenção de pena, aí já num 

cenário de verdadeira criminalização com despenalização101.  

 Para além desta concepção criminalizadora, a alternativa proibicionista poderá 

assumir a forma de ilícitude de mera ordenação social cujas infracções configuram contra-

ordenações, dando lugar apenas a sanções administrativas, por regra a coima e outras 

sanções ou medidas acessórias, ou alternativas, aplicadas por autoridades 

administrativas, sem prejuízo do direito de recurso para os tribunais102. 

 Este tipo de alternativa também poderá permitir o tratamento dos indivíduos 

toxicodependentes ou a adopção de medidas alternativas à aplicação da coima ou de outras 

sanções administrativas. 

 De acordo com a Estratégia Nacional (1999, p. 79) este cenário poderia designar-se 

de ilícito de mera ordenação social com despenalização.  

 Num modelo de enquadramento legal diferenciado do descrito encontram-se as 

expressões descriminalização ou despenalização. Ora, no modelo descriminalização 

                                                 
100 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 75. 
101 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 78. 
102 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 79. 
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poderá manter-se uma penalização directa ou indirecta do consumo pela aplicação de 

sanções administrativas, mas já o conceito de penalização defende que um comportamento 

considerado legal não poderá ser penalizado, seja de que forma for, nem mesmo através de 

penas não criminais103. 

 O que a Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga propôs no seu 

relatório final foi, por unanimidade, a descriminalização do consumo privado de drogas 

(constantes das tabelas) e, por maioria, a descriminalização da detenção (ou posse) e da 

aquisição dessas drogas para esse consumo privado104. 

 Para além da Proposta de Lei n.º 31/VIII, procedeu-se também, em reunião plenária 

da Assembleia da República de 21 de Junho de 2000, à discussão conjunta, na 

generalidade, dos Projectos de Lei n.º 113/VIII sobre a separação de mercados de 

estupefacientes e combate à toxicodependência que alterou o Decreto-Lei n.º 15/93 e o 

Decreto Regulamentar n.º 61/94 (BE); n.º 119/VIII que estabeleceu o regime de mera 

ordenação social aplicável ao consumo de drogas (PCP), n.º 120/VIII que despenalizou o 

consumo de drogas (PCP) e n.º 210/VIII – drogas e combate às toxicodependências (PSD). 

Decorreu ainda a discussão do Projecto de Resolução n.º 60/VIII onde se propõs à 

avaliação dos processos de redução de danos na política de luta contra a toxicodependência 

e avaliação dos efeitos de certas substâncias (Os Verdes). 

 Coube ao Deputado Francisco Louçã (BE) a apresentação do Projecto de Lei n.º 

113/VIII. Referiu ter-se baseado, para a elaboração do Projecto de Lei apresentado, em 

duas fontes: nos trabalhos da Comissão que conduziram à preparação da Estratégia 

Nacional de luta contra a droga (presidida pelo Prof. Alexandre Quintanilha, tendo-se 

associado, posteriormente, ao Proposta de Lei apresentado pelo Bloco de Esquerda) e na 

experiência internacional de prevenção, tratamento e redução de riscos. Este Projecto de 

Lei, de acordo com o orador, partiu da necessidade de separação entre drogas leves e 

drogas duras, posição também defendida pela Juventude Socialista e pela Juventude Social 

Democrata. Com este Projecto de Lei, é proposta ainda a despenalização dos consumos 

individuais e privados de todas as drogas e a criminalização do narcotráfico. 

 O Bloco de Esquerda considerou perigoso a separação que é feita entre drogas 

ilegais e drogas legais, pois a perigosidade das substâncias vendidas no mercado legal é 

                                                 
103 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 80. 
104 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 81. 
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relegada para segundo plano e os seus efeitos nocivos para a saúde pública, em muito se 

assemelham às drogas ilegais. Neste sentido, os bloquistas questionaram o quadro penal 

português que penaliza um indivíduo consumidor de cannabis, baseando-se no facto de o 

perigo para a saúde ser inferior ao do consumo de álcool e tabaco. 

 O orador referiu-se à experiência holandesa, como um exemplo de sucesso da 

instituição do comércio passivo dos derivados do cannabis, que permitiu o decréscimo do 

consumo de drogas duras entre jovens. A designada teoria do comércio passivo, defendida 

pelo Bloco de Esquerda, foi desenvolvida por Francis Caballero. Defende Caballero, F., 

(1992, p. 90), a este propósito, a ideia de comércio passivo, isto é, um comércio privado de 

certos atributos do comércio activo e funcionando segundo certas regras especialmente 

adaptadas à perigosidade das drogas. É objectivo da teoria do comércio passivo instituir 

um verdadeiro regime de economia dirigida com vocação sanitária destinada a impedir os 

desvios para o tráfico ilícito (Caballero, F., 1992). 

 Observe-se a este respeito que na Holanda a detenção de cannabis permanece crime 

punível com pena de prisão e multa, possuindo um quadro legal proibicionista. Contudo, 

fazendo uso de um princípio geral do sistema jurídico, designado por princípio da 

oportunidade no exercício da acção penal, as autoridades holandeses competentes 

definiram como orientação a prática da não perseguição penal dos possuidores de cannabis 

até à quantidade de 5 gramas. Esta solução estende-se aos coffe shops, estabelecimentos 

devidamente licenciados e sujeitos a regulamentação local e de teor restrito. O modelo 

holandês assenta na aplicação do princípio da oportunidade da acção penal que, muitas 

vezes, é designado incorrectamente de liberalização face ao consumo, à sua aquisição e 

venda em determinados estabelecimentos, com o intuito de obter uma separação dos 

mercados das drogas leves e drogas duras. Neste particular, as autoridades holandesas 

procuram alcançar uma redução do consumo de drogas duras. 

 Relativamente à prescrição médica de heroína, defendem a prescrição das drogas de 

substituição pelos médicos, contudo recusam a proposta do Governo de conceder aos 

médicos a função de denunciar os consumos.  

 Relativamente aos Projectos de Lei n. os 119/VIII e 120/VIII foram apresentados a 

debate pelo Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, que propôs a 

despenalização do consumo de drogas e a sua remissão para um regime de mera ordenação 

social. Ora, esta iniciativa permitiu ao PCP cumprir os compromissos assumidos na última 

campanha eleitoral para a Assembleia da República. De entre essas medidas figuram 
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precisamente a despenalização do consumo de drogas, a par da adopção de um plano de 

alargamento da rede pública nacional e gratuita de atendimento, tratamento e recuperação 

social da toxicodependência, e do reforço do combate ao tráfico de droga e ao 

branqueamento de capitais que lhe está associado. Daí que tenham tomado a iniciativa de 

apresentar à Assembleia da República os Projectos de Lei mencionados sobre: a 

despenalização do consumo de drogas de iniciativas legislativas; o alargamento da rede de 

serviços públicos para o tratamento e a reinserção social de toxicodependentes; a definição 

dos princípios gerais da política nacional de prevenção primária da toxicodependência; a 

aprovação de medidas de intervenção em situações de risco e a instituição de medidas 

destinadas a prevenir e punir, com alguma eficácia o branqueamento de capitais 

provenientes de actividades criminosas, entre as quais avulta, como se sabe, o tráfico de 

drogas. 

 Foi proposta do PCP que o consumo de drogas não seja considerado crime, 

independentemente das drogas consumidas. Esclareceu considerar necessário alterar a “Lei 

da Droga” que pune os consumidores de drogas com penas de prisão que podem ir até um 

ano de prisão, propondo a exclusão no seu todo da aplicação de penas de prisão por 

consumo de drogas. Sublinhou ser essencial a distinção que constitui o tráfico de drogas 

como um problema criminal e o consumo de drogas como um problema de saúde pública. 

 Entendeu ainda que os efeitos que o legislador procura salvaguardar serão mais 

eficazes se se optar pela despenalização do consumo de drogas, retirando-o da tutela do 

direito penal e, mantendo-se assim o respeito pelas Resoluções das Nações Unidas a que o 

Estado Português aderiu, remetendo-o para um regime próprio de ilícito de mera ordenação 

social. 

 O PCP propôs não a alteração da criminalização do tráfico de droga mas a  

liberalização e legalização das drogas ilícitas. O PCP também não propôs que o consumo 

de drogas passasse a ser legalmente permitido, isto é, não propôs a eliminação da 

proibição. O que o PCP propôs foi que o consumo de drogas não desse lugar a uma reacção 

de natureza penal e que o regime sancionatório estabelecido como consequência da 

proibição seja de mera ordenação social.  

 Nesta perspectiva, manifesta o seu desacordo quanto às medidas sancionatórias 

propostas pelo Governo, nomeadamente, a de aplicação de coimas as consumidores de 

drogas. Embora entenda que a coima é a sanção típica para o ilícito de mera ordenação 
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social, defende que a especificidade do consumo de drogas exige, da parte do legislador, 

alguma capacidade de inovação. 

 Coube ao Deputado Pedro Duarte (PSD) a apresentação do Projecto de Lei n.º 

210/VIII. Referiu a este propósito que este Proposta de Lei assenta em dois grandes pilares. 

Em primeiro lugar, na necessidade sentida de alterar a vigente distinção entre as drogas 

legais/drogas ilegais fundamentada unicamente em preconceitos culturais e/ou em 

injustificáveis concepções pseudo morais da nossa vida em comunidade105. Sugeriu que a 

distinção entre as diferentes drogas seja fundamentada em critérios científicos que 

ponderem o grau de nocividade e dependência para a saúde de quem as consome e o grau 

de danosidade social que acarretam. Considerou ser urgente mudar a filosofia da prevenção 

primária ao discurso de ‘diabolização preconceituosa’ das actuais drogas ilegais e de 

aceitação, para não dizer promoção, das drogas legais, preferimos contrapor uma 

prevenção baseada na responsabilidade individual e na informação credível106. De igual 

modo, considerou premente ponderar a penalização associada às drogas em função da 

distinção séria, racional e científica das diferentes substâncias em causa, da sua 

perigosidade e nocividade, propondo um mercado legal e controlado de drogas leves, tendo 

como objectivo fundamental retirá-las da vivência marginal, clandestina e criminosa das 

drogas duras107. 

 Como segundo grande pilar deste Proposta de Lei, defendeu a concentração de 

esforços e meios no combate ao problema associado às drogas duras, nomeadamente no 

que se refere em particular à SIDA108. 

 Para tal propôs que fosse feito um grande investimento na criação de unidades de 

saúde especiais que assegurem condições reais de acolhimento, de redução de riscos, de 

assistência social, de tratamento e de reinserção na vida activa de todos os cidadãos em 

grave estado de dependência de drogas. Considerou, ainda, a possibilidade de 

administração terapêutica, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, de substâncias que se 

considere, após exame médico, clínica e organicamente necessárias para o cidadão doente, 

reforçando os actuais programas de metadona e alargando-os a outras substâncias, como a 

heroína109.  

                                                 
105 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
106 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
107 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
108 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
109 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
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 Coube à Deputada Heloísa Apolónia (Os verdes), introduzir o debate no âmbito do 

Projecto de Resolução n.º 60/VIII. Os pressupostos que estiveram na base da apresentação 

deste Projecto de Resolução baseiam-se na perspectiva das toxicodependências como 

fenómenos dinâmicos que necessitam de uma avaliação permanente das medidas e 

métodos aplicados. É neste sentido que os processos de redução de danos surgem da 

constatação que o toxicodependente está exposto a comportamentos de risco associados ao 

acto de consumo de drogas visando limitar, tanto quanto possível, a exposição do 

toxicodependente a esses danos.  

 Sublinhou, ainda, que a implementação do programa de troca de seringas, que tem 

permitido a motivação para que os toxicodependentes não partilhem agulhas, via de fácil 

contaminação do VIH, poderia ser alargado a outras formas e centros de troca e também 

a outros toxicodependentes, por exemplo, aos reclusos toxicodependentes, que estão 

expostos, de uma forma redobrada, aos riscos da partilha de agulha110. Refere-se ainda na 

sua exposição, aos programas de administração controlada de medicamentos de 

substituição, como uma experiência que tem conhecido enorme desenvolvimento nos 

últimos anos em Portugal e é indicada, na Estratégia Nacional de luta contra a droga, 

como uma das mais importantes prioridades estratégicas assumidas em matéria de 

redução de danos […], nomeadamente metadona. Contudo, questiona a avaliação que tem 

sido feita para que se garanta a sua eficácia111. 

 Foi proposta de Os Verdes que o Governo procedesse ao estudo e avaliação dos 

diferentes processos de redução de danos, de forma a que se pudesse avaliar o seu impacto 

e eficácia e propor soluções de alargamento. Propuseram, também, que o Governo 

procedesse à avaliação e à sistematização de experiências noutros países de programas que 

consistem na administração controlada dos estupefacientes de que são dependentes, 

dirigidos a grupos limitados de toxicodependentes, que, após várias tentativas de 

recuperação, nunca o conseguiram. Neste Projecto de Resolução, propõe-se ainda que o 

Governo proceda a uma sistematização das avaliações científicas das consequências do uso 

da cannabis e derivados para os seus utilizadores112. 

 Estas foram algumas das mais importantes Propostas de Lei e Projectos de Lei 

apresentados em Assembleia da República, em matéria de drogas e toxicodependências, e 

que irão permitir mudanças significativas ao nível de legislação neste âmbito. 

                                                 
110 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
111 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
112 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 081, 23 de Junho de 2000. 
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 A 19 e 20 de Junho de 2000 foi aprovado, em Santa Maria da Feira, no Conselho 

Europeu, o Plano de Acção da União Europeia contra as Drogas, completando as 

orientações produzidas pela Estratégia Nacional de luta contra a droga e pelo Programa 

do XIV Governo Constitucional, em matéria de drogas e toxicodependências. 

 Foi da competência do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência 

elaborar e apresentar ao Governo, no prazo de três meses a contar da data da publicação da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2000, de 19 de Agosto uma proposta de 

Plano de Acção Nacional Contra a Droga e a Toxicodependência que deverá vigorar até 

2004. Este Plano de Acção foi elaborado no âmbito da Comissão Técnica de 

Acompanhamento do IPDT, sendo posteriormente submetido pelo Governo à apreciação 

do Conselho Coordenador da Estratégia Nacional da Droga e a Toxicodependência e do 

Conselho Nacional da Droga e da Toxicodependência (Ponto 3, da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 109/2000). 

 Desta forma, convém perceber que a evolução do fenómeno da droga, cada vez 

mais globalizante, caminha para uma aceitação de um quadro jurídico, onde o crime de 

consumo - previsto no artigo 40.º do Decreto-Lei, n.º 15/93, de 22 de Janeiro, como 

punível - parece assumir nova intenção legislativa. Esta intenção manifestou-se pela 

aprovação da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro que definiu o regime jurídico aplicável 

ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária 

e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica e, 

posteriormente, do Decreto-Lei n.º 130-A/2001, de 23 de Abril que permitiu deixar de se 

considerar crime o consumo de droga, a aquisição e a posse para consumo próprio. 

Defende Poiares, C. (2002, p. 32) ora, sem prejuízo de se me afigurar que o consumo de 

drogas não deve constituir crime nem contra-ordenação, reconheço as vantagens possíveis 

deste último formato se, como creio, o mesmo for idóneo à motivação dos consumidores 

para adesão ao tratamento e se não se ousar impor aos consumidores-toxicodependentes 

sanções patrimoniais.  

 Das principais alterações que a Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro113 trouxe com 

a sua aprovação puderam destacar-se o consumo, aquisição e a detenção para consumo 

próprio de drogas, antes considerado crime, e agora constituindo-se em contra-ordenação, 

não podendo exceder a quantidade necessária para consumo médio individual a 

                                                 
113 A Portaria n.º 540/2001, de 28 de Maio vem estabelecer os procedimentos no âmbito do consumo de 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, na aplicação da lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro. 
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correspondente ao período de 10 dias (artigo 2.º da Lei n.º 30/2000). Contudo, convém 

referir que a descriminalização aprovada pela presente lei apenas se refere ao consumo 

constituindo-se como crime o cultivo de substâncias psicotrópicas (artigo 28.º da Lei n.º 

30/2000). Esta alteração ao regime jurídico, em matéria de drogas, consubstancia uma 

mudança de atitude perante o consumidor de drogas que não é delinquente, mas também 

não é um doente. Nesta medida, a lei criou instâncias de autêntica intervenção 

juspsicológica, dando-lhes a palavra: o saber faz parte integrante e explícita das 

normações (Poiares, C., 2002, p. 35 ). 

 Como anteriormente mencionado, o processamento das contra-ordenações e 

aplicação das respectivas sanções compete à Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT), que tem por objectivos dissuadir o consumo de substâncias 

psicoactivas, aproximar e orientar os consumidores aos serviços de tratamento disponíveis 

no país e reduzir os riscos de consumo. Com competência para o processamento das 

contra-ordenações e aplicação das respectivas sanções, preve-se na sua fundamentação a 

distinção entre consumidores não toxicodependentes, aos quais poderá ser aplicada coima 

ou sanção não pecuniária, e consumidores toxicodependentes onde apenas poderá aplicar-

se sanção pecuniária caso não seja por ele aceite o encaminhamento para tratamento. 

 A execução das coimas e sanções, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do 

referido diploma, compete ao Governo Civil, devendo este oficiar os serviços e as 

autoridades aos quais deve ser pedida colaboração para a execução dessas medidas 

(artigo 25.º da Lei n.º 30/2000).  

 De acordo com o artigo 17.º da Lei n.º 30/2000, a CDT pode impor como 

alternativa à coima uma sanção de admoestação ou outras114. A este respeito Valente, M. 

(2003, pp. 52 e 53), não querendo desprestigiar os membros da Comissão, compara a 

legitimidade de acção desta face ao procedimento no âmbito processual penal. A CDT, 

autoridade administrativa, pode aplicar sanções a título principal ou alternativo que 

restringem e limitam o normal exercício dos direitos e liberdades individuais [...]. No 

                                                 
114 «a) Proibição de exercer profissão ou actividade, designadamente as sujeitas a regime de licenciamento, 
quando daí resulte risco para a integridade do próprio ou de terceiros; b) Interdição de frequência de certos 
lugares; c) Proibição de acompanhar, alojar ou receber certas pessoas; d) Interdição de ausência para o 
estrangeiro sem autorização; e) Apresentação periódica em local a designar pela Comissão; f) Cassação, 
proibição da concessão ou renovação da licença de uso e porte de arma de defesa, caça, precisão ou recreio; 
g) Apreensão de objectos que pertençam ao próprio e representem um risco para este ou para a comunidade 
ou favoreçam a prática de um crime ou de outra contra-ordenação e h) Privação da gestão de subsídio ou 
benefício atribuído a título pessoal por entidades ou serviços públicos, que será confiada à entidade que 
conduz o processo ou àquela que acompanha o processo de tratamento, quando aceite» (artigo 17.º da Lei n.º 
30/2000). 
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âmbito do processo penal e na promoção do princípio da oportunidade, aquando da 

suspensão provisória do processo (art. 281.º do CPP), iguais medidas, designadas por 

‘injunções e regras de conduta’ (n.º 2), só podem ser aplicadas por autoridade judiciária – 

Ministério Público – [...]. Será uma incongruência do ordenamento jurídico?. 

 De acordo com o estipulado no artigo 15.º da presente lei a CDT determina a 

sanção em função da necessidade de prevenir o consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas. Na aplicação da sanção a Comissão terá em conta a situação do consumidor 

e a natureza e as circunstâncias do consumo, ponderando designadamente: a) a gravidade 

do acto; b) a culpa do agente; c) o tipo de plantas, substâncias ou preparados 

consumidos; d) a natureza pública ou privada do consumo; e) tratando-se do consumo 

público, o local do consumo; f) em caso do consumidor não toxicodependente, o carácter 

ocasional ou habitual do consumo; g) a situação pessoal, nomeadamente, económica e 

financeira, do consumidor. Contudo, o que levanta dúvidas e interrogações é a solução 

que deverá ser encontrada caso o indiciado não cumpra a sanção que lhe foi imposta 

(Valente, M., 2003, p. 185).  

 Em caso de abuso de drogas este diploma também prevê o tratamento espontâneo 

do indivíduo consumidor, não se aplicando o disposto na presente lei quando o consumidor 

de drogas se tratar de um menor, interdito ou inabilitado e o seu representante legal 

solicitar o tratamento junto dos serviços de saúde públicos ou privados.  

 A organização, o processo e o regime de funcionamento da Comissão para a 

Dissuasão da Toxicodependência foram regulados em diploma próprio - Decreto-Lei n.º 

130-A/2001, de 23 de Abril, emanado da Presidência do Conselho de Ministros. Assim, a 

CDT, órgão administrativo do poder executivo, tem por atribuições o processamento dos 

autos de contra-ordenação e a aplicação das respectivas sanções. 

 Para o cumprimento das suas obrigações, a CDT conta com o apoio administrativo 

e apoio técnico dos Governos Civis e do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência (actualmente designado IDT). Conforme o artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 130-A/2001, de 23 de Abril, as Comissões são compostas por três membros: um 

Presidente e dois vogais, dos quais um deve ser Jurista. Para cada Comissão o IPDT 

disponibiliza uma Equipa de apoio técnico e técnico-administrativo, que ficará na 

dependência directa do Presidente da CDT e que auxiliará a Comissão na execução das 

suas funções. O Estatuto dos membros das Comissões para a Dissuasão da 
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Toxicodependência foram definidos através da Portaria n.º 428-A/2001, de 23 de Abril 

de 2001. 

 Em cada capital de Distrito é constituída uma Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência, territorialmente competente para intervir na área de domicílio do 

consumidor, excepto se este não for conhecido, ficando neste caso competente a Comissão 

da área em que o consumidor tiver sido encontrado (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 130-

A/2001). 

 Às autoridades policiais compete, de acordo com o estipulado no artigo 4.º da Lei 

30/2000, proceder à identificação do indivíduo consumidor e à apreensão das substâncias 

perdidas a favor do Estado. In loco deverão elaborar um auto de ocorrência, o qual será 

remetido à CDT do distrito, para comparência do consumidor cujos dia e hora não deverão 

ultrapassar as 72 horas após a ocorrência do acto (artigo n.º 11 do Decreto-Lei n.º 130-

A/2001). Assim, o indiciado será obrigado a comparecer no dia para que foi notificado. No 

momento de audição, a Comissão procura averiguar se o indiciado é toxicodependente ou 

consumidor não toxicodependente, podendo, para o efeito, promover a realização dos 

exames constantes do artigo 10.º, n.º 3 da Lei n.º 30/2000. A natureza do consumidor é 

essencial para determinar a decisão do processo: suspensão ou não do processo, da 

suspensão da determinação da sanção em caso de tratamento voluntário e da suspensão da 

execução da sanção. 

 Até ao final da audição a Comissão poderá convidar o indiciado a apresentar-se 

periodicamente, de modo a estimular a sua adesão ao tratamento ou mesmo à decisão de 

abstinência de consumo (artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 130-A/2001). A CDT promoverá 

durante o desenrolar do processo, todas as medidas necessárias à adesão do indiciado a um 

plano de tratamento, estabelecendo para isso contactos com os serviços de saúde, públicos 

ou privados e de reinserção social. 

 Coube ainda ao IPDT e actualmente ao IDT manter um registo central dos 

processos de contra-ordenação previsto no artigo 6.º da Lei n.º 30/2000, regulamentado 

pela Portaria n.º 604/2001, de 12 de Junho, emanada em conjunto pela Presidência do 

Conselho de Ministros e pelo Ministério da Justiça. 

 No que respeita às Regiões Autónomas, a Região Autónoma dos Açores 

regulamentou o novo regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas (Lei n.º 30/2000), através do Decreto Legislativo Regional n.º 

7/2001/A, 27 de Abril de 2001. A organização, composição e a competência para a 
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nomeação dos membros das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência ficou, 

através deste diploma, da responsabilidade da Região Autónoma dos Açores. Quanto à 

Região Autónoma da Madeira adaptou e regulamentou o novo regime jurídico aplicável ao 

consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, através do Decreto Legislativo 

Regional n.º 22/2001/M, de 4 de Agosto de 2001. 

 Defende Valente, M. (2003, p. 191), a propósito da CDT, que a aceitabilidade e a 

eficácia e/ou eficiência do novo quadro legal dependerá fundamentalmente da dinâmica e 

do empenhamento que as autoridades policiais promoverem e da capacidade que as 

CDT’s tiverem de prosseguirem com as suas atribuições e competências. 

 Simultaneamente, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 15/2001, de 27 de Janeiro que 

criou o regime de incentivos para a criação e reorganização de unidades prestadoras de 

cuidados de saúde no âmbito da medida 3.1. do Programa Operacional Saúde (Saúde XXI) 

do 3.º Quadro Comunitário de Apoio. 

 Em 2001 foi, ainda, publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2001, 

de 13 de Março que aprovou os 30 principais objectivos da luta contra a droga e a 

toxicodependência no horizonte 2004. 

 Deste normativo ressaltou a ideia de que o problema da droga e da 

toxicodependência continua a ser a questão social que mais preocupa a sociedade 

portuguesa e que maiores sentimentos de ansiedade e insegurança lhes provoca 

(Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2001, de 13 de Março). 

 Os 30 objectivos no âmbito do combate à droga, fixados por esta Resolução do 

Conselho de Ministros, a atingir até 2004, dividem-se por oito áreas essenciais: prevenção 

primária, prevenção e redução de riscos, tratamento, reinserção social, combate ao tráfico 

ilícito de drogas e branqueamento de capitais, investigação e informação estatística e 

epidemiológica, avaliação de políticas e acções e cooperação internacional. 

 Em 9 de Abril de 2001 foi aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 39/2001, emanada da Presidência do Conselho de Ministros, o Plano de Acção 

Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004, parte 

integrante das orientações decididas no Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, nos 

dias 19 e 20 de Junho de 2000.  

 A elaboração deste plano, como anteriormente referido, coube ao Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência, documento este que pretendeu ser a 

referência fundamental que balizará toda a intervenção nos anos mais próximos, tanto 
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para a Administração como para todos os parceiros sociais, potenciando as sinergias 

existentes e procurando as melhores respostas nos diversos domínios de intervenção 

(Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2001, de 9 de Abril). 

 Ora, neste normativo, são apresentadas as linhas de intervenção e acções 

prioritárias a desenvolver  no período de 2000 a 2004, a par dos objectivos e orientações 

globais definidos e fixados como os 30 objectivos da política contra a droga e a 

toxicodependência, até ao final de 2004. 

 Também neste Plano de Acção são consideradas como áreas prioritárias: a 

prevenção primária, a prevenção de redução de riscos e danos, o tratamento, a reinserção 

social, o combate ao tráfico ilícito de drogas e o branqueamento de capitais, a investigação 

e informação, a avaliação das políticas e a cooperação internacional, pretendendo-se elevar 

os níveis de exigência e de responsabilidade, no que é uma resposta imperativa à principal 

preocupação dos portugueses (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

39/2001). 

 Assim, este Plano de Acção assumiu por princípios os estabelecidos na Estratégia 

Nacional de luta contra a droga, pretendendo melhorar a eficácia e a articulação dos 

dispositivos nas áreas da prevenção, redução de riscos e minimização de danos, do 

tratamento e saúde pública, da reinserção social, da repressão, bem como da formação, da 

investigação, da aplicação da lei e do intercâmbio internacional, com o intuito de 

racionalizar os meios e aumentar o grau de responsabilidade de todos os que intervêm 

nesta matéria (Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2001). 

 Em Maio de 2001 foi aprovado o Despacho Conjunto n.º 467/2001, de 28 de 

Maio, entre a Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério da Educação que 

determinou que seja constituída uma equipa de contacto para a prevenção primária do 

consumo de drogas em meio escolar, formada por dois representantes do Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de Ministros, um representante da Secretaria de Estado 

da Educação e um representante do Secretário de Estado do Ensino Superior (alínea 1, 

Despacho Conjunto, n.º 467/2001, de 28 de Maio de 2001). 

 A 11 de Junho de 2001 foi aprovada a Portaria n.º 603/2001, do Ministério da 

Saúde, que veio estabelecer a fixação dos emolumentos devidos ao Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência, pelos actos relativos ao licenciamento, remodelação e 

alargamento da capacidade e vistorias das unidades privadas que actuam na área da 
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toxicodependência. Este regime legal encontrava-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 16/99, 

de 25 de Janeiro, o qual veio regulamentar o Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro. 

 Ainda em 2001, foi aprovado o regime geral das políticas de prevenção e redução 

de riscos e minimização de danos, pelo Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, 

emanado da Presidência do Conselho de Ministros. No seu essencial, este diploma legal 

baseiou a sua linha orientadora nos princípios do pragmatismo e do humanismo 

explicitados na Estratégia Nacional de luta contra a droga. Assim, é de reconhecimento 

geral a importância de serem desenvolvidos programas e medidas que contribuam para a 

redução de riscos e minimização de danos do consumo de drogas (Preâmbulo do Decreto-

Lei n.º 183/2001). O que se pretendeu com este novo tipo de intervenção não foi, de forma 

alguma, desistir do tratamento do indivíduo toxicodependente mas antes complementar as 

estratégias de prevenção primária, de tratamento e de reinserção social, numa lógica de 

preservação da saúde pública. 

 Os princípios mencionados têm vindo a ser prosseguidos a nível nacional através da 

aprovação dos 30 Objectivos na Luta Contra a Droga e a Toxicodependência e, 

posteriormente, com a aprovação do Plano de Acção Nacional de Luta Contra a Droga e a 

Toxicodependência – Horizonte 2004. 

 Internacionalmente, os Estados Membros, através da Resolução n.º 43/3, aprovada 

pela Comissão de Estupefacientes da ONU na sua 45.ª sessão, em Março de 2000, 

assumiram definir estratégias para multiplicar e tornar acessíveis os serviços que possam 

ajudar quem abusa da droga, de modo a promover a redução de riscos para a sua saúde e 

para a saúde pública (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 183/2001). 

 Tendo como prioridade a prevenção a todos os níveis, este diploma procurou em 

geral dar resposta aos novos tipos de consumo, nomeadamente, de drogas sintéticas. Teve 

por objectivo a criação de programas e de estruturas sócio-sanitárias destinadas à 

sensibilização e ao encaminhamento para tratamento de toxicodependentes bem como à 

prevenção e redução de atitudes ou comportamentos de risco acrescido e minimização de 

danos individuais e sociais provocados pela toxicodependência (artigo 1.º, do Decreto-Lei 

n.º 183/2001). 

 Previu ainda o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 183/2001, ser dever do Estado a 

protecção da saúde pública e da saúde dos consumidores de drogas e tornar acessível aos 

mesmos os programas e estruturas de redução de riscos e minimização de danos que se 

revelem prioritários em cada circunstância concreta.  
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 Neste sentido, dever-se-ia garantir, através dos programas e estruturas sócio-

sanitárias, o encaminhamento para o tratamento e a cessação dos consumos (ponto 3, do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 183/2001). Consideram-se estruturas sócio-sanitárias os 

gabinetes de apoio a toxicodependentes sem enquadramento sócio-familiar (gabinetes de 

triagem, de apoio e de encaminhamento sócio-terapêutico destinados a contribuir para o 

diagnóstico de toxicodependentes marginalizados e excluídos e para o seu 

encaminhamento social e terapêutico); centros de acolhimento (espaços residenciais 

temporários destinados a contribuir para o afastamento de ambientes propícios ao 

consumo, bem como para o encaminhamento social e terapêutico de toxicodependentes 

excluídos), centros de abrigo (espaços de pernoita que se destinam a contribuir para a 

melhoria das condições de dormida de toxicodependentes sem enquadramento sócio-

familiar e para a aproximação destes aos sistemas sociais, procurando o afastamento de 

meios propícios ao consumo, bem como o seu encaminhamento social e terapêutico); 

pontos de contacto e de informação (espaços destinados a evitar ou atenuar o consumo de 

drogas e os respectivos riscos, destinados ainda a informar e auscultar as populações sobre 

os riscos e efeitos da toxicodependência, bem como sobre outros temas que possam 

contribuir para a prevenção do consumo); espaços móveis de prevenção de doenças 

infecciosas (espaços destinados ao rastreio e tratamento das doenças infecto-contagiosas 

mais frequentes nos consumidores de drogas; à vacinação da população de risco e à 

redução do consumo endovenoso e/ou fumado de heroína na rua, por via da sua 

substituição com metadona); programas de substituição em baixo limiar de exigência (têm 

por objectivos a redução do consumo de heroína, pela sua substituição por metadona, a ser 

dispensada através de programas de grande acessibilidade, sem exigência imediata de 

abstinência e o aumento da regularidade dos contactos do consumidor com os profissionais 

de uma equipa sócio-sanitária para uma possível abstinência futura); programas de troca de 

seringas (têm por objectivo a prevenção da transmissão de doenças infecciosas por via 

endovenosa através do incremento da assepsia no consumo intravenoso); equipas de rua 

(destinam-se a promover a redução de riscos, intervindo no espaço público onde o 

consumo de drogas seja vivido como um problema social) e programas para consumo 

vigiado (têm por objectivo o incremento da assepsia no consumo intravenoso e 

consequente diminuição de riscos inerentes a esta forma de consumo, bem como a 

promoção da proximidade com os consumidores, de acordo com o respectivo contexto 
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sócio-cultural, com vista à sensibilização e encaminhamento para tratamento, através da 

criação de locais de consumo) (Decreto-Lei n.º 183/2001). 

 Assim, ao abrigo dos artigos 29.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 183/2001, 

estabeleceu-se, em regulamento próprio, a criação e certificação dos Pontos de Contacto e 

Informação - Portaria n.º 1112/2001, de 20 de Setembro e o seu financiamento, aprovado 

pela Portaria n.º 1113/2001, de 20 de Setembro. 

 Dando ainda prosseguimento ao estabelecido nos artigos 58.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, foram autorizadas a criação e funcionamento 

das equipas de rua, pela Portaria n.º 1114/2001, de 20 de Setembro, emanada da 

Presidência do Conselho de Ministros. As equipas de rua têm por objectivos os constantes 

do artigo 2.º do referido diploma: a) redução de riscos, pessoais e sociais, associados ao 

uso de drogas; b) informação aos consumidores sobre as formas mais seguras de 

consumo; c) prevenção da disseminação de doenças infecto-contagiosas; d) 

encaminhamento das pessoas em situação de risco, motivando-as para o tratamento e e) 

articulação com outras entidades das áreas da saúde, social, justiça e educação, entre 

outras. A sua intervenção corresponde sempre que possível a locais associados ao 

consumo e tráfico de drogas actuando, preferencialmente, junto de consumidores de drogas 

(opiáceos, cocaína e drogas de síntese) e grupos de alto risco. 

 Simultaneamente foi aprovada a Portaria 1115/2001, de 20 de Setembro, 

emanada da Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece as condições e o 

procedimento de financiamento público das entidades promotoras da criação e gestão das 

equipas de rua. 

 Entretanto, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República, em Sessão 

Legislativa de 31 de Janeiro de 2001, mais dois Projectos de Lei: n.º 203/VIII - Medidas 

de redução de riscos para toxicodependentes: criação de salas de injecção assistida (BE) e 

n.º 351/VIII que altera a Lei n.º 170/99, de 18 de Setembro que adopta medidas de 

combate à propagação de doenças infecto-contagiosas em meio prisional (Os Verdes). 

 O Projecto de Lei n.º 203/VIII foi apresentado pelo Deputado Francisco Louçã 

(BE), que, face a uma medida como a da descriminalização, que iniciou uma nova política 

quanto ao combate à droga e à intervenção junto da comunidade toxicodependente, 

defendeu a necessidade urgente, de alargar essa medida a um capítulo novo que é o da 

redução de riscos e de danos. Esta política de redução de riscos que tem como pilar 

fundamental a criação de salas de injecção assistida ou de salas de injecção asséptica, 
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segundo o Deputado, permite atingir dois tipos de objectivos: diminuir ou controlar 

situações de overdose e evitar situações de contaminação por seringas usadas.  

 Face aos motivos apresentados, o Grupo Parlamentar do PS defendeu que esta 

medida só fará sentido se se conseguir englobar as salas de injecção assistida com outro 

tipo de medidas, tais como o reforço dos programas de metadona, de troca de seringas, de 

programas de consumo asséptico, gabinetes de apoio a toxicodependentes excluídos, 

centros de acolhimento, centros de abrigo, pontos de escuta e de informação, espaços 

móveis de prevenção de doenças infecciosas e equipas de rua. Portanto, deverá esta 

política de redução de danos e riscos ser abordada numa perspectiva do tratamento115.  

 Apesar dos motivos apresentados o Proposta de Lei foi rejeitado por maioria. 

 Ainda neste dia a Deputada Isabel Castro (Os Verdes) procedeu à apresentação do 

Projecto de Lei n.º 351/VIII, que assentou na adopção de uma estratégia global de redução 

de riscos e minimização de danos. Pretendeu-se, assim, dar uma resposta institucional e 

complementar que previna os riscos que advêm da partilha de seringas contaminadas 

pelos toxicodependentes reclusos116. 

 Os Verdes propuseram tão somente a adopção de uma medida, a da troca de 

seringas em meio prisional, constante nas recomendações do Provedor da Justiça, da 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e que o Relatório Anual Sobre a Evolução do 

Fenómeno da Droga na União Europeia identifica como experiência adoptada em países 

como a Alemanha ou a Espanha com resultados positivos117. 

 Por último, Os Verdes colocaram a questão da segurança versus a medida de troca 

de seringas, no sentido de a troca de seringas nas prisões poder vir a revelar-se positiva e 

propiciar a disseminação de doenças infecto-contagiosas. 

 Apesar da não aprovação de ambos os Projectos de Lei apresentados por estes 

partidos, estes contribuiram para o enriquecimento do debate em torno das questões das 

drogas e das toxicodependências. Seguindo a mesma linha de orientação do projecto 

anterior, o Partido Ecologista Os Verdes, apresentou, a 28 de Fevereiro de 2003, na IX 

Legislatura, um outro projecto - Projecto de Lei n.º 58/IX que altera a Lei n.º 170/99, de 

18 de Setembro - adopta medidas de combate à propagação de doenças infecto-contagiosas 

em meio prisional. 

                                                 
115 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 043, 31 de Junho de 2001. p. 1740. 
116 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 043, 31 de Junho de 2001. p. 1740. 
117 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 043, 31 de Junho de 2001. p. 1740. 
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 Entre 18 de Junho a 10 de Agosto de 2001, o Governo procedeu a uma discussão 

pública acerca de uma anteproposta de lei que estabelece os objectivos e princípios 

orientadores da política nacional de prevenção primária do consumo de drogas e das 

toxicodependências, que editou: Regime Geral da Política de Prevenção Primária das 

Toxicodependências, sendo aprovado em 12 de Outubro de 2001. 

 Em 26 de Setembro de 2002, o PCP tomou a iniciativa de propor, em Assembleia 

da República, um debate de urgência sobre as políticas de combate às drogas e às 

toxicodependências, por considerar haver uma discussão a fazer sobre o assunto. Defendeu 

que a situação actual em que o país se encontra exige a consolidação e o alargamento da 

rede de respostas multidisciplinar, aos problemas das drogas e das toxicodependências118. 

 De acordo com o PCP as estratégias a desenvolver deveriam prosseguir o objectivo 

de enfrentar a toxicodependência, de fazê-la recuar, de prevenir que mais jovens caiam na 

dependência das drogas e abrir caminhos ao tratamento e reinserção das vítimas deste 

drama social119. 

 Afirmou o Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, que o Programa do XV Governo 

Constitucional reconhece a toxicodependência como uma doença, assumindo a decisão de 

colocar, no âmbito do Ministério da Saúde, os serviços com competências nas áreas da 

prevenção, do tratamento e da reinserção. Defendeu, por estes motivos, ser prioridade do 

Governo a recondução da administração a uma dimensão adequada para poder nortear os 

seus serviços por princípios de qualidade e eficiência. Reconheceu, ainda, que o actual 

modelo organizativo na área da toxicodependência, onde coexistem duas estruturas – IPDT 

e SPTT, tem dado sinais de falta de racionalização de meios, pela ausência de uma 

coordenação que se exige simples e flexível120. Anunciou, durante a sua intervenção, a 

fusão em curso entre o IPDT e o SPTT, num único instituto – Instituto da Droga e da 

Toxicodependência (IDT), a aprovar por um diploma nos próximos dias, permitindo a 

concentração destas instituições sob uma tutela única, o que, de modo algum, põe em 

causa a articulação com outros sectores, tais como juventude, educação, segurança social, 

justiça e administração interna, dando assim resposta às solicitações destas áreas sem 

duplicação de recursos, evitando-se a sobreposição, com as inerentes consequências ao 

nível da realização de sinergias121.Assim, tem-se por objectivo prosseguir com a 

                                                 
118 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
119 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
120 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
121 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
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racionalização das estruturas, meios e actividades relacionados com o combate à droga e à 

toxicodependência. O Ministro da Saúde, referiu ainda, na sua intervenção pretender com 

esta fusão reforçar um sistema de coordenação nacional transversal, tendo em vista 

prosseguir o apontado na Estratégia Nacional de luta contra a droga. Pretendeu-se, assim, 

assegurar o exercício dos deveres do Estado, no domínio do planeamento estratégico e 

operacional e, através da fusão dos dois institutos, assegurar, num só organismo, todas as 

áreas de intervenção no combate à droga e à toxicodependência, de forma a garantir uma 

unidade intrínseca do planeamento, da concepção, da gestão, da fiscalização e da avaliação 

dos diversos domínios do combate à droga e à toxicodependência122. 

 Considerou ainda o Ministro da Saúde ser importante a integração das diferentes 

áreas: prevenção primária, tratamento e reinserção social, pois só assim é possível dar 

novas e mais coerentes respostas ao fenómeno das drogas e das toxicodependências123. 

 Quanto à prevenção primária diz ser essencial o envolvimento da sociedade civil 

através das suas organizações sociais no Programa Quadro Prevenir II e através das 

autarquias locais, pela proximidade às realidades e recursos locais. O Ministro da Saúde 

defendeu que a política da prevenção primária deve articular-se com os objectivos 

definidos pela Estratégia Nacional da Luta Contra a Droga e, principalmente, com o 

princípio da prevenção que se traduz na primazia das intervenções preventivas, destinadas 

a reduzir a procura de drogas, através de adequadas acções formativas e informativas à 

comunidade ou a determinados grupos-alvo; defendeu também o princípio da coordenação 

e da racionalização de meios, com o objectivo de assegurar uma articulação eficaz entre os 

diferentes departamentos, serviços e organismos competentes em matéria de drogas e 

toxicodependências e o princípio da participação, que se traduz na mobilização para a 

intervenção da comunidade na definição das políticas relativas às drogas e às 

toxicodependências; o princípio da subsidiariedade, que implica uma distribuição de 

competências, que possa ocorrer localmente, perto das populações-alvo a atingir. 

 Assim, a prevenção é uma tarefa nacional que deve ser assumida como uma 

responsabilidade de toda a sociedade, dos poderes públicos, das instituições privadas, da 

comunidade escolar, das famílias, numa postura de co-responsabilidade. 

                                                 
122 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
123 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
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 Relativamente ao tratamento, referiu o Ministro da Saúde, que apesar dos inegáveis 

progressos alcançados nos últimos anos, é fundamental ter consciência de que há níveis de 

resposta diferentes nas diferentes regiões do País124. 

 Por este facto será necessário encontrar novas respostas, como viaturas com 

equipas móveis e maior envolvimento dos centros de saúde, embora se entenda que o 

período de expansão dos CAT’s está concluído. 

 Defendeu dever ser privilegiada a opção pelos tratamentos designados livres de 

drogas, garantindo-se a sua acessibilidade, sempre que o toxicodependente tiver condições 

para tal.  

 Considerou ainda necessário melhorar a capacidade de resposta dos CAT’s, 

nomeadamente quanto aos programas que absorvem recursos significativos, quer no que 

respeita à administração dos medicamentos quer ao acompanhamento psicoterapêutico, 

quer ainda quanto à sua acessibilidade a todos quantos deles necessitam 125 

 Quanto à reinserção social, há que fomentar um maior número de acções a este 

nível, nomeadamente, a criação de uma bolsa de potenciais empregadores de 

toxicodependentes.  

 A 24 de Janeiro de 2003 procedeu-se à discussão conjunta, na generalidade do 

Projecto de Lei n.º 45/IX (PS) que estabelece os objectivos e princípios orientadores da 

política de prevenção primária do consumo de drogas e das toxicodependências e do 

Projecto de Lei n.º 116/IX (BE) que define as bases da estratégia de prevenção da 

toxicodependência e de separação entre drogas duras e drogas leves.  

 Relativamente ao Projecto de Lei n.º 45/IX (PS), o Deputado Vitalino Canas, 

justificou este projecto pela necessidade de introduzir na área da prevenção primária o 

mesmo grau de sistematização que outros diplomas introduziram no âmbito do tratamento, 

da reabilitação, da redução de riscos e do combate ao tráfico126. 

 Para além deste aspecto, o presente Projecto de Lei visou garantir a existência de 

um quadro de financiamento regular e sustentável dos programas de prevenção primária de 

médio e longo prazo (como foi o exemplo da criação dos Planos Municipais de Prevenção 

Primária das Toxicodependências), promover estruturas de coordenação, garantir formação 

a todos os técnicos envolvidos em acções de prevenção primária e tornar obrigatória a 

avaliação de todos os programas e de todas as acções de prevenção. 

                                                 
124 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
125 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 040, 26 de Setembro de 2002. 
126 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 079, 25 de Janeiro de 2003. 
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 Este documento apontou para a ideia de a prevenção primária dever resultar de um 

esforço de toda a comunidade, em todos os domínios: família, escola, jovens em situação 

de abandono escolar e em acolhimento institucional, nos espaços de lazer e desportivos, no 

meio laboral e no meio prisional127.  

 O Projecto de Lei entendeu a prevenção das toxicodependências como um processo 

de prossecução de iniciativas tendentes a modificar e a melhorar a formação integral e a 

qualidade de vida dos indivíduos, fomentando o auto-controlo individual e a resistência 

colectiva perante a oferta de drogas (Preâmbulo do Projecto de Lei n.º 45/IX). 

 De acordo com o artigo 2.º do Projecto de Lei n.º 45/IX a política de prevenção 

primária do consumo de drogas e das toxicodependências assumiu como principais 

objectivos reduzir a procura de drogas, identificando as causas prováveis da procura; 

reduzir a vulnerabilidade do indivíduo relativamente a condições susceptíveis de aumentar 

os riscos de utilização de drogas ou do desenvolvimento de dependências; facilitar a 

aquisição de competências pessoais e sociais dos indivíduos; promover mudanças nos 

sistemas e estruturas sociais facilitadoras de alternativas de vida saudáveis e divulgar 

informação adequada sobre a problemática das drogas lícitas e ilícitas.  

 Face ao exposto pelo Deputado Vitalino Canas, a Deputada Joana Amaral Dias 

defendeu não acreditar numa política de prevenção desligada do tratamento e da redução 

de riscos, tomando a iniciativa de apresentar um Projecto de Lei que define as bases para 

novas políticas para a toxicodependência – Projecto de Lei n.º 116/IX. 

 O Bloco de Esquerda defendeu, com este Projecto de Lei, informação que não seja 

paternalista, mas sim, dirigida aos consumidores e potenciais consumidores. Informação 

especializada e dirigida a populações-alvo concretas – famílias, estudantes e comunidades 

escolares, desportistas e reclusos128 . 

 Defendeu a criação de mais equipas de rua conjuntamente com troca de seringas 

nas prisões e a criação de salas de injecção assistida. Defendeu, ainda, o alargamento da 

rede de centros de consulta ambulatória e uma rede de comunidades terapêuticas. 

Pretendeu-se também um maior investimento em técnicos com formação específica na área 

das toxicodependências. 

 Quanto às drogas duras e drogas leves os bloquistas defenderam a separação de 

mercados, com a regulação do comércio passivo de drogas leves, apenas podendo existir 

                                                 
127 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 079, 25 de Janeiro de 2003. 
128 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 079, 25 de Janeiro de 2003. 
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em estabelecimentos específicos e autorizados. Estes deverão situar-se longe das escolas e 

neles não poderão entrar menores de 16 anos, devendo as quantidades vendidas ser 

controladas e a qualidade fiscalizada. A Deputada Joana Amaral Dias, citando o Deputado 

Pedro Duarte, na sua intervenção de 23 de Junho de 2000, enquanto líder da Juventude 

Social Democrata, sublinhou que: nenhuma política de combate ao problema da droga 

terá sucesso enquanto não houver coragem política para separar os mercados 129. 

 Dando continuidade à apresentação dos Projectos de Lei apresentados em 

Assembleia da República, a 28 de Fevereiro de 2003, procedeu-se à apreciação na 

generalidade, para além do já referido Proposta de Lei n.º 58/IX (Os Verdes) que altera a 

Lei n.º 170/99, de 18 de Setembro que adopta medidas de combate à propagação de 

doenças infecto-contagiosas em meio prisional, do Proposta de Lei n.º 117/IX (BE) que 

estabeleceu as medidas para o controlo do consumo de ecstasy, apresentado pela Deputada 

Joana Amaral Dias.  

 Este Projecto de Lei que inseriu-se num conjunto de medidas que o Bloco de 

Esquerda tem vindo a apresentar à Assembleia da República, propõe a instalação de 

dispositivos de verificação química das substâncias contidas nos comprimidos de ecstasy, 

sob a condição de anonimato, junto das discotecas e de outras iniciativas sociais, como 

festas e raves, que abrangem um largo número de indivíduos130. 

 Defendeu a Deputada Joana Amaral Dias que estas substâncias, pelas suas 

características intrínsecas, exigem um olhar vigilante e responsável. Prevenir novos casos 

de morte ou lesões cerebrais graves por consumo de comprimidos adulterados é uma 

obrigação dos organismos que tutelam a saúde pública nesta área 131. 

 Com este Proposta de Lei, os bloquistas pretenderam criar o acesso a formas 

simples e eficazes de passar a informação adequada sobre a própria substância e as 

circunstâncias de consumo, bem como a despistagem voluntária do ecstasy em discotecas e 

locais de lazer132. 

 A iniciativa deste Projecto de Lei surgiu também da necessidade de analisar o grau 

de pureza dos comprimidos de ecstasy, visto que, sem o seu princípio activo principal, sem 

o MDMA, o seu grau de impureza e, consequentemente, de perigosidade aumenta. 

                                                 
129 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 079, 25 de Janeiro de 2003. 
130 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 093, 01 de Março de 2003. 
131 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 093, 01 de Março de 2003. 
132 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 093, 01 de Março de 2003. 
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 Na sua apresentação, a Deputada Joana Amaral Dias, considerou que o uso do 

ecstasy deve ser um dos principais focos de atenção nas políticas para a prevenção e 

tratamento e redução de riscos da toxicodependência em todos os países, nomeadamente de 

Portugal133. 

 A 15 de Outubro de 2003, o Partido Comunista Português avançou com uma nova 

proposta no âmbito das toxicodependências - Projecto de Resolução n.º 181/IX - que 

apoiou a criação de um gabinete multidisciplinar de intervenção nos Anjos e Intendente. 

 Atendendo a que a qualidade de vida das populações dos Anjos e Intendente, em 

Lisboa, se tem vindo a degradar acentuando os fenómenos do tráfico e consumo de drogas, 

o PCP veio propor com este Projecto de Resolução, a criação de uma estrutura 

extraordinária de intervenção nessa área134. Com a criação de um Gabinete multidisciplinar 

pretende-se definir orientações e objectivos no âmbito da intervenção da citada estrutura, 

no sentido da mesma integrar e dirigir capacidades de dinamização e apoio às populações, 

à actividade económica e a todas as áreas com impacto social na zona abrangida, 

nomeadamente, quanto à prevenção e tratamento de toxicodependentes, prevenção e 

reinserção da marginalidade e da prostituição. 

 A 6 de Abril de 2002 tomou posse o XV Governo Constitucional, constituído pelo 

Partido Social Democrata e pelo Partido Popular, na sequência das eleições de 17 de 

Março de 2002. Terminou o mandato a 17 de Julho de 2004. 

 Face à evolução do fenómeno da droga em Portugal, o XV Governo Constitucional 

tendo em vista a prossecução do interesse público, no quadro de uma organização 

administrativa racionalmente ordenada, impõe-se a reconduzir a Administração Pública a 

uma dimensão adequada para poder nortear os seus serviços por princípios de qualidade 

e eficácia (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 269-A/2002). 

A falta de racionalidade de meios e a ausência de uma coordenação que se exige 

simples e flexível, no actual modelo organizativo na área das drogas e das 

toxicodependências, conduziu à criação do Instituto da Droga e da Toxicodependência 

(IDT), que resulta da fusão do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência 

(SPTT) e do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT), pelo Decreto-

Lei n.º 269-A/2002, de 29 de Novembro, emanado do Ministério da Saúde. 

                                                 
133 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 093, 01 de Março de 2003. 
134 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da Sessão n.º 012, 16 de Outubro de 2003. 
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O IDT, instituto público, exerce a sua actividade sob tutela e superintendência do 

Ministro da Saúde, sendo dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e 

património próprio. A presente fusão tem as vantagens de juntar num só organismo todas 

as áreas de intervenção no combate às drogas e às toxicodependências, cabendo ao novo 

instituto garantir a unidade intrínseca do planeamento, da concepção, da gestão, da 

fiscalização e da avaliação das diversas fases da prevenção, do tratamento e da reinserção 

no combate às drogas e às toxicodependências. 

 As atribuições do IDT enquadram-se nos princípios orientadores da Estratégia 

Nacional da Luta Contra a Droga e do Plano de Acção de Luta contra a Droga e a 

Toxicodependência – Horizonte 2004, tendo por funções a coordenação e execução das 

tarefas consagradas nestes documentos. Compete ainda ao Instituto promover, em 

articulação com outras instituições e com a sociedade civil, numa lógica de co-

responsabilização, programas e acções de prevenção primária, de tratamento, de redução 

de danos e de reinserção social, no âmbito do consumo de drogas e das 

toxicodependências. 

 Para além destas atribuições compete, a este organismo, desenvolver, promover e 

estimular a investigação sobre o fenómeno das drogas e das toxicodependências, recolher, 

tratar e divulgar dados e informação técnico-científica neste domínio, bem como apoiar a 

formação de técnicos da área (artigo 5.º, alíneas e), j) e l) do Decreto-Lei n.º n.º 269-

A/2002). O IDT tem ainda o importante papel de apoiar as Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência previstas na Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro. O IDT, na sua 

qualidade de ponto focal nacional, assegura o cumprimento das obrigações do Estado 

Português junto do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.  

 São órgãos do IDT o Conselho de Administração - órgão responsável pelo 

planeamento, coordenação e avaliação da actividade do IDT e o Conselho Técnico-

científico - órgão consultivo do IDT.  

 Para a prossecução das suas atribuições o IDT dispõe de serviços centrais, regionais 

e locais. Ao nível central o IDT é constituído por um Departamento de Prevenção; um 

Departamento de Tratamento, Redução de Danos e Reinserção e um Departamento de 

Planeamento e Administração Geral. Ao nível regional o IDT é composto por cinco 

Delegações Regionais: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A nível 

local foram criadas Unidades Especializadas nas áreas da prevenção, dissuasão, tratamento 

e reinserção social dos toxicodependentes: Centros de Atendimento ao Toxicodependente 
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(CAT); Unidades de Desabituação (UD); Comunidades Terapêuticas (CT) e Unidades de 

Prevenção (UP). A organização interna destes serviços é definida em regulamento interno 

próprio – Portaria n.º 484/2003 (2.ª série), de 15 de Abril, Gabinete do Ministro, 

Ministério da Saúde. 

 Nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 269-A/2002, de 29 de Novembro, o 

pessoal dirigente do IDT é objecto de regulamentação específica pelo Despacho Conjunto 

n.º 679/2003, de 2 de Julho, emanado dos Ministérios das Finanças e da Saúde. 

 Actualmente, este instituto mantém a mesma designação não tendo sido efectuada 

qualquer alteração legislativa nesse sentido. Contudo, o Conselho de Administração do 

IDT sofreu diversas alterações desde a sua criação. No acto de criação deste novo 

organismo, assumiu a presidência Fernando Negrão, ex-director da Polícia Judiciária, em 5 

de Dezembro de 2002. Passado, sensivelmente dois anos e após mudanças na conjuntura 

política nacional assumiu a presidência do Conselho de Administração do IDT Nuno 

Freitas, em 15 de Setembro de 2004. 

 Sublinhe-se a implicação que uma série de alterações político-governativas podem 

produzir na continuidade e eficácia da implementação de uma política específica no âmbito 

das drogas e das toxicodependências. 

 Estas alterações tendem a desprivilegiar os esforços dos actores político-sociais que 

podem garantir uma eficácia real, por meio da acção, de uma estratégia operativa e 

concreta. 

Num breve balanço a 15 anos sobre a criação do Programa Nacional de Combate à 

Droga, designado por Projecto VIDA, considerou-se necessário proceder à consolidação 

das estruturas transversais existentes desde 1987, dando-lhes uma nova dinâmica que se 

inicia com a reestruturação e o reforço dos mecanismos institucionais existentes. Este é 

pois o objectivo do Decreto-Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro que reorganizou as estruturas 

de coordenação de combate à droga e à toxicodependência. 

A problemática da toxicodependência, grande prioridade do XV Governo 

Constitucional, passa a ser objecto de uma especial configuração institucional, fazendo 

envolver na mesma estrutura todas as instâncias ou autoridades públicas, de natureza 

política ou não, bem como os diferentes actores da sociedade, desde a família às 

instituições cívicas, sociais, sócio-profissionais e religiosas. Neste sentido, é criado o 

Conselho Interministerial do Combate à Droga e à Toxicodependência, pelo Decreto-Lei 

n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, emanado do Ministro da Saúde, que visa dotar todo o sistema 
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de estruturas capazes de garantir e imprimir coordenação e eficácia no combate à droga e à 

toxicodependência. 

 O XVI Governo Constitucional tomou posse a 17 de Julho de 2004, sendo 

constituído pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Popular. Na sequência de Durão 

Barroso ter aceite o cargo de Presidente da Comissão Europeia, não houve lugar a eleições 

e Pedro Santana Lopes tomar o seu lugar. 

 Após cinco anos de aplicação da Estratégia Nacional da Luta Contra a Droga 

procedeu-se à sua avaliação, no cumprimento do Despacho n.º 358/2004, de 27 de Abril 

de 2004, em que o Ministro da Saúde incumbe o Presidente do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência de promover a avaliação externa da Estratégia Nacional. Contudo, a 

Estratégia Nacional de luta contra a droga já previa a sua própria avaliação externa. 

Assim, esta estratégia nacional deverá ser revista, pelo menos, dentro de 5 anos, no ano 

2004, revisão essa que deverá ter em conta a avaliação externa da sua execução, global e 

sectorial, a promover por entidade competente independente dos serviços, com base num 

trabalho continuado de observação e análise da intervenção desenvolvida, atenta a 

relevância das diferentes áreas de intervenção e a evolução dos indicadores/resultados 

que sejam considerados pertinentes135.  

 Neste sentido, o Instituto Nacional de Administração (INA) convidado a proceder à 

respectiva avaliação, com início em Setembro de 2004, conclui a sua avaliação em 

Dezembro de 2004. 

 A apresentação das conclusões da avaliação da Estratégia Nacional decorreu no 

dia 15 de Dezembro de 2004, na Sala Siaca do Centro Cultural de Belém, com as 

intervenções de Nuno Freitas, Presidente do Conselho de Administração do IDT, de 

Valadares Tavares, Presidente do Instituto Nacional de Administração (INA) e de Luís 

Filipe Menezes, Ministro da Saúde. Pretendeu-se com este estudo de avaliação construir 

uma perspectiva externa e independente face a interesses e sectores sobre os objectivos, as 

metas, as actividades e os actores previstos na Estratégia; identificar e caracterizar o que 

foi e o que não foi realizado desde 1999 até ao fim do 2.º Semestre de 2003; construir um 

sistema de indicadores que permitam conhecer os níveis de coerência, eficiência e 

eficácia; assinalar dimensões mais conseguidas e mais problemáticas e permitir ao poder 

                                                 
135 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 252. 
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político, aos dirigentes, aos professores e à sociedade civil, o desenvolvimento de juízos de 

valor úteis às actividades futuras136.  

 A avaliação da Estratégia  Nacional de Luta Contra a Droga assentou em três 

eixos fundamentais: a avaliação externa por uma entidade idónea e independente; a 

avaliação interna e auto-avaliação pelas entidades e/ou departamentos públicos, privados 

ou sociais directamente envolvidos na implementação de medidas resultantes da Estratégia 

Nacional e a avaliação pública através da percepção pública e atitudes face à droga no 

balanço 1999 – 2004137. A avaliação da Estratégia Nacional decorreu durante o ano de 

2004, promovendo-se reuniões temáticas com diversas entidades, permitindo atingir os 

resultados esperados. 

 A avaliação desenvolvida pelo INA respeitou uma metodologia alternativa de 

modelação sistémica que veio contribuir para a compreensão de diversos fluxos e 

correlações no âmbito das drogas e das toxicodependências138. Das análises realizadas e 

dos resultados obtidos extraíram-se 10 grandes questões de reflexão para um período 

futuro139: 1) como distinguir o consumidor do traficante?; 2) como sensibilizar a 

população para os malefícios da droga?; 3) divulgação dos malefícios ou percepção da 

vulgarização do consumo (comportamento ‘mainstream’)?; 4) crescimento da 

Administração Pública ou contratualização com a sociedade civil?; 5) luta contra a droga 

pelo sector da Saúde ou coordenação transversal interministerial; 6) normalização e 

controlo de padrões e protocolos de intervenção ou sua autonomização?; 7) redução da 

oferta do mercado da droga com redução do número de acusados de tráfico?; 8) 

informação sobre as actividades desenvolvidas ou sobre a incidência e dinâmicas da 

droga e efeitos dos programas implementados?; 9) deverá atribuir-se na Estratégia 

Nacional e nas atribuições do IDT a luta contra outras dependências como o álcool e o 

tabaco? 10) e qual a importância relativa a atribuir à prevenção versus tratamento e 

redução de riscos e minimização de danos?140. 

                                                 
136 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (2004). Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a 
droga 1999 – 2003. Lisboa, 2004. p. 12. 
137 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Resumo dos principais elementos constantes do 
Relatório Final da Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a droga. Lisboa. 

138 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Resumo dos principais elementos constantes do 
Relatório Final da Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a droga. Lisboa. 
139 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (2004). Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a 
droga 1999 – 2003. Lisboa, 2004. p. 128. 
140 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Resumo dos principais elementos constantes do 
Relatório Final da Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a droga. Lisboa. 
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 A avaliação da Estratégia Nacional permitiu, ainda, aferir as evoluções positivas e 

negativas do fenómeno das drogas e das toxicodependências em Portugal. Da avaliação 

positiva destaca-se a expansão da dissuasão e de acompanhamento e dos sistemas de 

tratamento e de recuperação; o desenvolvimento das equipas de proximidade (unidades 

móveis, equipas de rua e pontos de contacto; menos mortes associadas à droga: (programas 

de substituição de opiáceos) e menos casos de VIH associados ao consumo de drogas. 

Quanto à avaliação negativa sublinha-se a maior penetração de consumo de droga (em 

especial, no meio mais jovem); menor número de acusados de tráfico; menos indivíduos 

em primeiras consultas; mais mortes associadas a drogas não opiáceas e insuficiência do 

sistema de informação e de coordenação intersectorial141. 

 Das conclusões apresentadas sobressai uma avaliação positiva da Estratégia 

Nacional de luta contra a droga. A este respeito, o Coordenador Nacional do Combate à 

Droga e à Toxicodependência, Nuno Freitas afirma que na avaliação realizada poderão 

encontrar-se pistas prospectivas, reconhecendo que nem todas as questões levantadas estão 

satisfeitas e que há evidentes contingências e limites a esta avaliação. Mas nunca antes se 

tinha ido tão longe na avaliação de políticas públicas e, em particular, na área das drogas 

e toxicodependências142.  

 Concomitantemente, o Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, apresenta as 12 

linhas de acção da nova Estratégia Portuguesa de Combate às drogas e 

toxicodependências 2005 – 2012, com base na Estratégia da União Europeia de Luta 

contra a Droga (2005 – 2012), aprovada em Novembro de 2004. Esta Estratégia Europeia 

assenta fundamentalmente nas Convenções da ONU - a Convenção Única sobre os 

Estupefacientes da ONU, de 1961, alterada pelo Protocolo de 1972, a Convenção relativa 

às Substâncias Psicotrópicas, 1971 e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, 1988. Para além destas, a Sessão 

Extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre os Estupefacientes de 1998 vem 

confirmar a importância da abordagem integrada e equilibrada, na qual a redução da 

oferta e da procura são elementos que se reforçam mutuamente na política de luta contra 

a droga (Prefácio da Estratégia da UE de Luta contra a Droga 2005 – 2012). Como se 

refere na Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2005 – 2012) o objectivo da presente 

                                                 
141 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (2004). Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a 
droga 1999 – 2003. Lisboa, 2004. p. 126. 
142 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Resumo dos principais elementos constantes do 
Relatório Final da Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a droga. Lisboa. 
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Estratégia da União Europeia é o de valorizar as estratégias nacionais, respeitando 

embora os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade consignados nos 

Tratados (Prefácio da Estratégia da UE de Luta contra a Droga 2005 – 2012). 

 Neste sentido, a actual questão da droga em Portugal permitiu estabelecer 

prioridades a definir numa nova Estratégia Portuguesa de Combate às drogas e 

toxicodependências 2005 – 2012. Foi a pensar no progresso se desenharam 12 linhas de 

acção fundamentais a uma nova Estratégia Portuguesa: 1) centralidade na pessoa 

humana, ou seja, o combate às drogas e toxicodependências não se centra nas substâncias 

mas visa sobretudo o indivíduo, conduzindo à libertação da dependência; 2) parceria activa 

com a sociedade civil – aumento da contratualização e da responsabilização das 

instituições e organizações que trabalham no domínio das drogas e das 

toxicodependências; 3) proactividade e políticas de proximidade, isto é, definir novas 

respostas comunitárias de prevenção e segurança, com medidas inovadoras; 4) prevenção 

em meio escolar e familiar, numa perspectiva continuada e consistente dentro da escola no 

sentido da valorização de perfis e atitudes dos jovens; 5) o tratamento resulta, isto é, 

deverá procurar-se observar guidelines e protocolos terapêuticos, estabelecer os direitos 

dos toxicodependentes, estabelecer critérios clínicos e boas práticas e reequacionar o actual 

encaminhamento dos toxicodependentes em programas de substituição; 6) planos e centros 

integrados, entende-se dever evoluir para a sua implementação com o intuito de optimizar 

recursos e meios, articular serviços e respostas relacionadas com a prevenção primária, o 

tratamento, a redução de riscos e danos, a reinserção, a formação, a dissuasão e a 

investigação; 7) planos de acção nacionais e sectoriais, isto é, deverá elaborar-se um plano 

de acção que identifique claramente os objectivos específicos essenciais à elaboração de 

uma nova estratégia; 8) mais duros no combate ao tráfico; 9) mais eficácia na dissuasão, ou 

seja, deverá aumentar-se a percepção pública do desvalor do consumo de drogas em 

contexto de descriminalização, exigindo-se mais eficácia na dissuasão dos consumos de 

drogas; 10) construção de conhecimento – construção de um novo sistema de informação 

através de um Observatório Português das Drogas e Toxicodependências, a ser gerido no 

âmbito do IDT; 11) novas respostas a novas dependências, relativamente ao álcool e às 

drogas sintéticas e 12) uma responsabilidade partilhada numa sociedade liberta de drogas 

só uma eficaz coordenação nacional de esforços permitirá o salto qualitativo técnico-

científico pretendido para dessa forma atingir os resultados desejáveis em 2012 [...] A 

partilha de responsabilidades, a articulação e integração de respostas, o comportamento 
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ético e a visão comum de uma sociedade liberta de drogas constituem requisitos 

fundamentais do sucesso desta Estratégia Nacional143. 

Deste percurso evolutivo da política da droga em Portugal (1970 – 2004) ressalta a 

ideia de que o fenómeno da droga é um puro reflexo do que sucede no seu próprio corpo 

social. Neste sentido, percebe-se que existe neste processo uma clara relação entre as 

drogas, a sociedade e a lei, permitindo colocar em evidência as mudanças e transformações 

que têm vindo a ter lugar na sociedade ao longo da história. 

No período de 1970 – 1975, Portugal expressou um quadro de referências 

tendencialmente repressivo, reduzindo o fenómeno das toxicodependências a uma 

percepção criminalizadora do consumo de drogas. É em referência a um modelo jurídico-

moral ultrapassado que Portugal se expressou numa relação oportuna entre as relações 

sociais e jurídico-institucionais.  

O período entre 1975-1982, marcado por uma viragem assente na Revolução de 25 

de Abril de 1974, explicitou uma ruptura com o modelo anterior, produzindo novas 

significações e interacções do fenómeno das drogas. Este processo de mudança conduziu à 

modificação das explicações de natureza clínico-policial para o problema da droga, 

consolidando a eficácia de um modelo psicossocial. Historicamente situado no ano de 

1976, este modelo coincidiu com as transformações sócio-históricas e legais que 

permitiram a criação das primeiras estruturas governamentais de combate ao consumo e ao 

tráfico de droga. 

É, na verdade, à luz da força do Direito e das transformações sociais globais que 

Portugal evoluiu qualitativamente, conferindo à abordagem indivíduo-consumidor uma 

realidade biopsicossocial que se manifesta no período entre 1983 e 1999. 

No quadro desta tendência histórica, Portugal conheceu, a partir do novo milénio, 

uma nova legitimidade política no âmbito das drogas e das toxicodependências, postulando 

uma intervenção cada vez mais preventiva e ressocializadora que tomou força pela 

validade de um sistema referenciado na descriminalização do consumo de drogas. 

Deste modo, poder-se-á dizer que Portugal se insere num quadro evolutivo de 

transformações entre um modelo repressivo que falha (1970) e um modelo de 

descriminalização do consumo de drogas que domina (2004).  

 

                                                 
143 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Resumo dos principais elementos constantes do 
Relatório Final da Avaliação da Estratégia Nacional de luta contra a droga. Lisboa. 
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Quadro 2: legislação publicada entre 1970 e 2004 

Período de 1970 – 1974 Período de 1975 - 1982 Período de 1983 - 1999 Período de 2000 - 2004 
 

Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de 

Setembro  

 Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de 

Dezembro 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 790/76, de 5 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 792/76, de 5 de Novembro 

Lei n.º 21/77, de 23 de Março 

Decreto-Lei n.º 233/77, de 2 de Junho 

Despacho n.º 19/79, de 16 de Janeiro 
Despacho Normativo n.º 181/79, de 16 de 

Julho 

Portaria n.º 430/79, de 16 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 379/79, de 8 Setembro 
Despacho Normativo n.º 321/79, de 14 de 

Setembro 

Resolução n.º 45/79 
Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro 

Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto 
Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro 

Decreto-Regulamentar n.º 71/84, 7 de Setembro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87, 

de 21 de Abril 

Decreto-Lei n.º 20-A/87, de 12 de Junho 

Portaria n.º 74/89, de 2 de Fevereiro 

Decreto-Lei n.º 249/90, de 1 de Março 

Decreto-Lei n.º 83/90, de 14 de Março 

Decreto-Lei n.º 59/90, de 16 de Março 

Decreto-Lei n.º 105/90, de 23 de Março 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/90, 

de 21 de Abril 

Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 3 de Setembro 

Despacho n.º 132/90, do Ministério da Justiça, 

de 9 de Janeiro de 1991 

Despacho Conjunto entre a Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministérios da Saúde 
e do Emprego e Segurança Social, de 4 de 

Janeiro de 1991 

Decreto-Lei n.º 209/91, de 8 de Junho 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/91, 

de 12 de Agosto 
Resolução da Assembleia da República n.º 
29/91, de 6 de Setembro 

Decreto do Presidente da República n.º 45/91, 
de 6 de Setembro 

Decreto do Presidente da República n.º 

2/2000, de 28 de Janeiro 

Resolução da Assembleia da República 
n.º 9/2000, de 28 de Janeiro 
Decreto-Lei n.º 88/2000, de 18 de Maio 

Decreto-Lei n.º 89/2000, de 18 de Maio 

Decreto-Lei n.º 90/2000, de 18 de Maio 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
109/2000, de 19 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 214/2000, de 2 de 

Setembro 

Resolução da Assembleia Legislativa 
Regional n.º 20/2000/M, de 4 de 

Setembro 

Resolução da Assembleia Legislativa 
Regional n.º 22/2000/M, de 4 de 

Setembro 

Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro 

Despacho n.º 25889/2001 (2.ª série) 

Portaria n.º 108/2001, de 22 de Fevereiro 

Portaria n.º 109/2001, de 22 de Fevereiro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
30/2001, de 13 de Março 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
39/2001, de 9 de Abril 

Decreto-lei n.º 130-A/2001, de 23 de 

Abril 
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Período de 1970 - 1975 Período de 1975 - 1982 Período de 1983 - 1999 Período de 2000 - 2004 
  Lei n.º 27/92, de 31 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 248/92, de 9 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

Despacho Normativo n.º 140/93, de 6 de Julho 

Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro 

Decreto-Regulamentar n.º 42/93, de 27 de 

Novembro 

Decreto-Lei n.º 412/93, de 21 de Dezembro 

Portaria n.º 671/94, de 19 de Julho 

Portaria n.º 868/94, de 28 de Setembro  
Decreto-Lei n.º 345/93, de 1 de Outubro  
Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

Outubro 

Despacho Conjunto da Presidência do Conselho 
de Ministros, dos Ministérios da Defesa 
Nacional, da Administração Interna, da Justiça, 
da Educação, da Saúde e do Emprego e da 
Segurança Social, de 15 de Novembro de 1994. 

Resolução da Assembleia da República n.º 21/95, 

de 8 de Abril 

Decreto-Lei n.º 67/95, de 8 de Abril 

Decreto-Lei n.º 81/95, de 22 de Abril  
Resolução da Assembleia da República n.º 21/95, 

de 8 de Abril 

Decreto-Lei n.º 67/95, de 8 de Abril 

Decreto-Lei n.º 81/95, de 22 de Abril 

Despacho n.º 21/95, do Ministério da Saúde, de 30 

de Agosto 

Portaria n.º 428-A/2001, de 23 de Abril 
Decreto Legislativo Regional n.º 
7/2001/A, de 27 de Abril 
Decreto-Lei n.º 15/2001, de 27 de Abril 

Despacho Conjunto n.º 467/2001, de 28 

de Maio 

Portaria n.º 603/2001, de 11 de Junho 

Portaria n.º 604/2001, de 12 de Junho 

Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho  

Portaria n.º 1112/2001, de 20 de 

Setembro 

Portaria n.º 1113/2001, de 20 de 

Setembro 

Portaria n.º 1114/2001, de 20 de 

Setembro 

Portaria n.º 1115/2001, de 20 de 

Setembro 

Despacho n.º25889/2001 (2.ª série), de 19 

de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 269-A/2002, de 29 de 

Novembro  

Decreto-Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro 

Portaria n.º 484/2003 (2.ª Série), 
Ministério da Saúde, 15 de Abril de 2003 
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Período de 1970 - 1975 Período de 1975 - 1982 Período de 1983 - 1999 Período de 2000 - 2004 

  Despacho Conjunto dos Ministérios da 
Justiça e da Saúde, de 25 de Setembro 

Lei n.º 35/95, de 18 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 246/95, de 14 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 3/96, 

de 8 de Janeiro 

Portaria n.º 94/96, de 26 de Março  
Resolução de Conselho de Ministros n.º 
104/96, de 9 de Julho 
Lei n.º 45/96, de 3 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 193/96, de 15 de Outubro 

Lei n.º 7/97, de 8 de Março  
Decreto-Lei n.º 183/97, de 26 de Julho 

Declaração n.º 17-G/97, de 31 de Outubro 

Despacho n.º 3228/98 (2.ª série), de 16 de 

Fevereiro de 1998 

Portaria n.º 348-A/98, de 18 de Junho 

Decreto-Lei n.º 266/98, de 20 de Agosto 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
136/98, de 4 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro 

Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro 

Decreto-Lei n.º 72/99, de 15 de Março 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
46/99, de 26 de Maio 

Portaria n.º 1109/99, de 27 de Dezembro 

Despacho Conjunto n.º 679/2003, de 2 de 

Julho 
Despacho Conjunto n.º 358/2004, de 27 

de Abril 

 
Nótula: a suprareferenciada “legislação publicada entre 1970 e 2004” foi elaborada pela própria autora em função da dissertação que aqui se apresenta. 
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CAPÍTULO  III 

  

 

DROGAS: TRÁFICO/CONSUMO 

 

                                    

3.1.:  UMA VISÃO GLOBAL DO FENÓMENO (1970  –  2004) 
 

3.1.1. Mercados de Droga: Preços/apreensões e tendências por droga 
 

 

A expressão do fenómeno das drogas em Portugal tem vindo a ser reconhecido 

através da análise histórico-legislativa das políticas drogas em Portugal. 

 No entanto, a dimensão do problema da droga manifesta-se também em circuitos 

clandestinos de produção e comercialização de drogas ilícitas, à escala do tráfico e do 

crime organizado. O reforço do combate ao tráfico é uma opção estratégica fundamental 

para Portugal144 embora, no caso português, se trate de um combate particularmente difícil 

em razão da nossa extensa costa marítima, a que se junta a eliminação de controlos 

fronteiriços internos145. 

A necessidade de se empreender acções de resposta eficaz na luta do tráfico de 

droga, atribuídas às forças policiais, levou à criação, em 1975, do Centro de Investigação 

Judiciária da Droga, pelo Decreto-Lei n.º 745/75, de 31 de Dezembro (Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 745/75). Posteriormente reestruturado, pelo Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de 

Novembro, passou a denominar-se Centro de Investigação de Controle da Droga (CICD) 

ao qual competia genericamente a investigação e o estudo dos problemas relacionados 

com o tráfico e o consumo de drogas (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 791/76), como já 

referido no Capítulo II desta investigação. 

                                                 
144 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 201. 
 

145 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 201. 
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A vontade de travar um combate à droga num plano global nacional levou, em 

1982, à criação do Gabinete de Planeamento e de Coordenação de Combate à Droga 

(GPCCD), pelo Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro. Este Gabinete de Planeamento 

tinha por missão planear as actividades preventivas e repressivas dirigidas contra o 

tráfico ilícito de drogas e colaborar na definição dos objectivos de luta contra a droga 

(artigo 6.º, ponto 1 do Decreto-Lei n.º 365/82) 

Em Portugal, a divulgação rigorosa e sistemática de dados estatísticos, referentes ao 

consumo e à apreensão de drogas teve o seu verdadeiro início em 1984, através do 

Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga (GPCCD), organismo 

responsável pela coordenação das acções desenvolvidas no campo da procura e da oferta, 

criado pelo Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro. 

No entanto, o Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD) procedeu à 

primeira elaboração de dados estatísticos em 1978, os primeiros de âmbito nacional, 

referentes ao primeiro ano da sua actividade. Estes dados permitiram focar alguns aspectos 

da evolução do mercado interno da droga, relativos a ocorrências de tráfico ou consumo 

ilícitos de droga146. Dadas as limitações operacionais a informação recolhida, tratada e 

acumulada pelo CICD era, essencialmente, de natureza policial e repressiva. 

Os dados existentes vieram sublinhar as elevadas proporções do consumo de drogas 

em Portugal, a partir dos anos 70. Embora se verificasse a quase inexistência de exportação 

de drogas de Portugal para outros mercados clandestinos externos, reconhecia-se que o 

nosso país servia de ponto de passagem do mercado da droga da Colômbia para a Europa, 

constituindo um primeiro passo para a importação147. Estes dados vieram ainda sublinhar 

a importância e a imprescindibilidade da acção informativa fiscalizadora e repressiva de 

organismos como a DGA, GP, PSP e GNR, incrementada pelo aperfeiçoamento técnico do 

seu pessoal em cursos de estágio do CICD e em operações conjuntas de acordo com o 

plano de acção elaborado no Grupo de Planeamento.148 Neste sentido, o CICD realizou, 

em 1979, cursos de formação (gerais, básicos e intensivos) em que participaram 680 

pessoas, das quais 236 são da PSP, 235 da Guarda Fiscal, 94 dos Serviços Prisionais e 63 

                                                 
146 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 4. 
 

147 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 5. 
 

148 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 5. 
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das Forças Armadas149. De notar a não inclusão dos elementos da GNR e da Polícia 

Marítima nos 680 participantes. Nos anos anteriores, o CICD teve um nível de paticipação 

de 121 pessoas em 1977 e 982 pessoas em 1978.  Em 1979 a actividade do CICD incidiu 

ao nível do tráfico de drogas duras, procurando manter a actualização de dados relativos ao 

pequeno tráfico interno. Assim, e no que às drogas duras diz respeito, verificou-se uma 

acentuada concentração do abuso de drogas na região do Porto, Coimbra e Lisboa, sendo a 

cannabis a de maior utilização (80%)150. Verificou-se também que a maior prevalência e 

incidência de consumo de drogas, no contexto nacional, reflectia-se nas drogas de 

produção lícita, em forma de produtos farmacêuticos, principalmente em consumidores 

jovens, pela sua maior disponibilidade e baixo preço praticado no mercado clandestino 

interno da droga de produção lícita. De uma forma geral, este aumento do consumo 

resultou, essencialmente, do deficiente controle, fiscalização e segurança no comércio, 

indústria e prescrição de medicamentos. 

Uma leitura global dos indicadores recolhidos permitiu concluir que, em Portugal, o 

mercado clandestino da droga de produção lícita sustentava-se em quantidades pequenas e 

de pouco valor desviadas de milhares de estabelecimentos do comércio e indústria 

farmacêutica ou dos serviços de saúde dispersos por todo o território e onde praticamente 

não se exerce fiscalização e controle151. 

No que respeita às drogas de produção ilícita, o mercado de drogas revelou-se 

limitado e de itinerários difíceis. De destacar a importância da investigação dessas redes e 

da fiscalização das zonas de entrada e saída de drogas que conduziram a importantes 

apreensões. Sublinhe-se o importante papel da Polícia Judiciária no combate ao tráfico e 

consumo de estupefacientes. Mas, na verdade, a Polícia Judiciária também se viu 

confrontada com a dificuldade de fundamentar, com segurança, recolhas estatísticas. Só a 

partir de 1978 foi possível a implementação de um sistema nacional de estatística, 

relativamente completo, no que aos estupefacientes diz respeito. 

Neste sentido, as estruturas da Polícia Judiciária para luta contra o tráfico, sofreram 

algumas alterações a partir de Setembro de 1977, com a implementação de um novo 

esquema de organização da luta contra os estupefacientes. Esta evolução das estruturas da 

                                                 
149 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Relatório de Actividades 1979. Gabinete Coordenador 
do Combate à Droga. p. 6. 
150 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 6. 
151 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Subsídios para uma Política de Combate à Droga. 
Centro de Investigação e Controle da Droga. p. 7. 
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Polícia Judicária surgiu, no âmbito da criação da Direcção Central de Prevenção e 

Investigação (DCPI) com competência em todo o território nacional visava optimizar e 

aproveitar todas as estruturas operacionais e de apoio da polícia, quer ao nível central quer 

regional. 

Este modelo criado com o objectivo de analisar, de uma forma relativamente 

segura, a evolução do fenómeno da droga e da sua luta, tornou possível a definição de uma 

prática de organização de interdependência departamental. A Secção Central de 

Investigação do Tráfico de Estupefacientes (SCITE), na directa dependência funcional do 

Director-Adjunto para a DCPI, passou a ser uma unidade operacional com um corpo 

central em Lisboa e com destacamentos regionais (Brigadas, Núcleos de Unidades Pessoais 

de Investigação). Esta relação funcional tornou possível a criação de um reservatório 

nacional de informação policial sobre estupefacientes no seio da Polícia Judiciária, 

centralizado no corpo central da SCITE152.  

A partir de todos os casos conhecidos da Polícia Judiciária, foi elaborada uma 

recolha estatística mensal nacional, pela qual se tornou possível conhecer o número de 

processos distribuídos pelas entidades que lhe dão origem, o número de presos, a sua 

qualidade de traficantes, consumidores, consumidores-traficantes, a sua nacionalidade, 

sexo, idade (4 grupos etários), o número de casos de assalto a farmácias e de furto e 

falsificação de receitas153. 

Deste processo resultou também a criação de um centro de documentação em 

matéria de drogas, concomitantemente com a implementação ao nível operacional de um 

método de investigação com o objectivo de recolher informação de prospecção do mercado 

clandestino, da prevenção e da repressão. 

Apesar das suas dificuldades e limitações humanas, materiais e orçamentais, 

correspondeu ao mais perfeito modelo de aproveitamento integral e racional de todas as 

potencialidades de que a Polícia Judiciária pode dispor154. 

Durante o ano de 1977 e 1978, em termos de oferta, o preço de rua da cannabis, 

nomeadamente, da marijuana era de 150$00/grama (cento e cinquenta escudos, o 

equivalente a 75 cêntimos na actualidade), excedendo a taxa de inflação; em 1978, o preço 

                                                 
152 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.3. 
 

153 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. pp. 3 e 4. 
 

154 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. 1978, p. 4. 
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dos medicamentos psicotrópicos no mercado clandestino, ao nível do consumidor, era de 

30$00 (trinta escudos, o equivalente a 15 cêntimos na actualidade); um comprimido de 

Somnium e uma dose de heroína custavam entre 500$00 (quinhentos escudos, o 

equivalente a 2,5 Euros na actualidade) a 700$00 (setecentos escudos, o equivalente a 3,5 

Euros na actualidade). Quanto à procura da heroína, principal preocupação das nações 

atingidas pela droga, o CICD não possuia indicadores que permitissem conhecer as 

variações que, porventura, se tivessem verificado155. 

Considerando as comunicações recebidas na Divisão de Informação do CICD, a 

droga apreendida, no período compreendido de 1 de Setembro de 1977 a 31 de Julho de 

1979,156 foi de 54 gramas de ópio, 9.158,2 gramas de heroína, 223,5 gramas de cocaína, 

69.7993,5 gramas de marijuana, 89.296,1 gramas de haxixe, 1.043 gramas de óleo de 

haxixe e 492 doses de LSD157. 

De referir ainda que os dados referentes às apreensões de drogas apontaram para: 

apreensões de ópio de 35 gramas em 1978 e de 8,073 gramas em 1979; apreensões de 

heroína de 548.808 gramas em 1978 e com uma elevada subida em 1979 para apreensões 

na ordem dos 8.606,373 gramas. Verificou-se ainda apreensões: de óleo de haxixe de 

1.005,000 gramas em 1978, e de 38,000 gramas em 1979; de haxixe 36.671,87 gramas em 

1978 e 41.958,33 gramas em 1979; de marijuana 388.094,636 gramas em 1978 e 

120.302,658 gramas em 1979; da cocaína apenas se obtiveram dados relativos a 1978 com 

apreensões de 34,182 gramas158. A cannabis permaneceu como a droga de produção ilícita 

mais consumida (haxixe de Marrocos). 

Atendendo às dificuldades de interpenetração no mecanismo criminal em que o 

mercado da droga se move, Portugal, pela sua localização foi e ainda continua a ser um 

importante ponto de passagem clandestino de drogas. Embora no Relatório elaborado pela 

Polícia Judiciária, sobre a situação em matéria de estupefacientes, em 28 de Maio de 1978, 

se assumisse a insuficiência das recolhas estatísticas, testemunham-se algumas tendências 

                                                 
155 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Alguns aspectos da evolução do mercado interno da 
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evolutivas do trânsito de drogas em Portugal, consequentemente associado ao trânsito do 

haxixe marroquino, pelo nosso país, com destino à Espanha e Europa Central.  

Desde 1975 que alguns países referiam Portugal como ponto de passagem do 

haxixe marroquino, afirmando-se até em certos relatórios que os controles levados a cabo 

pelas autoridades portuguesas eram extremamente superficiais.159 Durante o ano de 1977, a 

Polícia Judiciária, a fim de alterar qualitativamente tal situação, desencadeou uma acção 

que levou à apreensão de haxixe marroquino 355 kg. O que corresponde pelo menos a 6 

vezes mais que em 1976 ressalvados as insuficiências de dados estatísticos recolhíveis160. 

No que respeita ao tráfico interno das drogas clandestinas e drogas lícitas, a Polícia 

Judiciária constatou que o tráfico/consumo de drogas clandestinas se encontrava 

estagnado. Nos seus efeitos práticos, este relatório referiu quanto à cannabis, o 

desaparecimento dos Stoks colocados à disposição dos consumidores pelos retornados das 

ex-colónias. 

No entanto, a fraca produtividade nacional da cannabis, a alteração dos pontos de 

origem do fornecimento da cannabis no mercado interno, o aumento do preço, a raridade 

do haxixe marroquino indiciam por parte do consumo/tráfico local, não só a raridade do 

produto, como a pouca familiaridade com o mesmo161. A mesma tendência de estagnação, 

se não mesmo de retrocesso e de comercialização, verificou-se em relação às drogas duras 

e, em especial, à heroína. De sublinhar que a grama da heroína subiu em alguns casos de 

preço no valor de 3 mil escudos de aumento médio162 (equivalente a 15 euros de aumento 

médio, na actualidade). Quanto ao mercado da cocaína, o seu consumo e tráfico interno 

eram ainda pouco generalizados, centrando-se num estrato social específico. 

Neste contexto, importa referenciar em particular a situação das drogas clandestinas 

em Portugal. Assim, são efectuadas detecções pela Polícia Judiciária de plantações de 

papaver somniferum no país, não se aludindo, no relatório, às consequências de facto e o 

seu significado no que respeita a um eventual recrudescimento do tráfico163.  

                                                 
159 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.5. 
160 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.5. 
161 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.6. 
162 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.7. 
163 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
Directoria-Geral. Lisboa. p.7. 



 158

É também referenciada a dificuldade de controlar o tráfico interno do haxixe 

paquistanês, introduzido no nosso país, pela colónia paquistanesa e indiana. Os primeiros 

resultados positivos verificaram-se com a apreensão, nos finais de Maio de 1978, de um 

total de 5,5 kg desta droga. 

No que concerne ao mercado lícito de estupefacientes e psicotrópicos, com especial 

desvio para o mercado clandestino, confirmou-se a vulgarização, desde Junho de 1977 

até 1 de Maio de 1978, de assaltos a farmácias (153 assaltos), quer à mão armada quer 

por arrombamento, por parte de jovens intoxicados em estado de dependência164. 

Simultaneamente, o desvio de estupefacientes do mercado lícito efectuou-se também por 

furtos e falsificações de receitas próprias para estupefacientes. 

É neste limiar de preocupação que o Centro de Investigação e Controle da Droga 

sentiu a necessidade de fiscalizar os canais de comercialização de droga lícita, 

conjuntamente com as autoridades de saúde pública (Direcção dos Serviços de 

Farmácia e Medicamentos, Ordem dos Médicos, Associação de Farmácias, Direcção-

Geral dos Hospitais, entre outras) no sentido de impedir ou dificultar os desvios ilegais 

para o mercado ilícito165.  

Este estado de coisas remeteu para a noção de que o tipo de processo usado na 

obtenção de drogas apresentou uma certa simbiose entre o consumidor de estupefacientes e 

o ladrão comum166, surgindo como um indício preocupante do sentido e da direcção da 

droga no mundo do crime. Reconheceu-se alguma solidariedade original no dependente de 

droga e no criminoso que fornece o Know-how, planeando e orientando o assalto. 

Tais pressupostos indiciaram a incapacidade do Estado em controlar a circulação 

ilícita de psicotrópicos, num mercado clandestino de preços exorbitantes, e a difícil 

repressão policial por parte dos agentes. E a justificação, aparentemente tão nova, do uso 

de drogas, está intimamente ligada à mais antiga tradição do pensamento político. O 

problema do uso de drogas revê-se, numa correspondência consciente, na criminalidade, 

nas condutas desviantes e na própria exclusão social. 

Em Portugal, na década de 80, a heroína experimentou um aumento de consumo em 

relação à última década, contrariamente aos países mais desenvolvidos da Europa e da 

                                                 
164 POLÍCIA JUDICIÁRIA. (1978). Relatório de situação em matéria de estupefacientes. Ministério da Justiça: 
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Directoria-Geral. Lisboa. p. 8. 
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América do Norte, que vêm demonstrando uma estabilização do consumo da heroína. 

Contudo é altamente complexo fazer uma estatística do número de heroinodependentes em 

Portugal, porque sendo uma doença com incidências legais e sociais, é obviamente, 

ocultada. Um número existente é o de 10.000 (GPCCD, 1985) obtido através dos números 

de consultas dos três Centros. Um número de 25.000 obtém-se extrapolando para Portugal 

as taxas de heroinodependentes dos países de grande consumo. A verdade poderá andar 

entre estes dois números167. 

A heroína foi considerada a toxicomania mais grave e uma espécie de vazadouro 

comum para onde convergem outras168. Amaral Dias, em comunicação oral, referiu-se à 

heroína como heroína, my wife, my life and my love169, considerando dificíl a separação, 

para um adicto, da heroína. 

A este propósito, encontravam-se também referências de dados quantitativos em 

relação a heroinodependentes, em Portugal, no “Relatório de Actividades de 1985 e 

perspectivas para 1986” elaborado pelo Centro Regional Sul do CEPD (1986, p. 1): o 

número de heroinodependentes, em Portugal, seria de cerca de 25.000, tratando-se de 

uma vaga epidemiológica ainda em aumento, a par de Espanha e com cerca de 10 anos de 

atraso em relação a igual surto na Europa Ocidental. O problema da toxicodependência é 

grande, e actualmente podemos afirmar que não existe nenhuma capital de Distrito ou 

mesmo de Concelho, no nosso país, onde não se manifeste. 

O haxixe e a heroína começaram a ser as drogas mais consumidas. Os padrões de 

consumo foram sendo progressivamente modificados, o mercado de venda da heroína 

instalou-se e alterou por completo o cenário das drogas (Fernandes, L., 1993). Heroína, pó 

que a água dissolve na pequena colher aquecida, que o tubo contra-gotas, feito seringa, 

engole em breve sorvo, que a veia ressequida nervosamente bebe (Soares, s.d., p. 67). 

Analisando as características e formas de consumo da heroína em Portugal, 

constatou-se que a nível da qualidade, a heroína consumida em Portugal era uma das 

menos puras da Europa. Encontrava-se em base livre e tinha uma coloração que oscilava 

do bege claro ao castanho escuro, indicando uma procedência do sudoeste asiático. 
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Os preços da heroína, em Portugal, variavam de região para região, sendo em 

Lisboa mais barata e no Porto mais cara. Com o aumento da oferta e, possivelmente, da 

qualidade da heroína comercializada, deu-se um decréscimo de aproximadamente 20% dos 

preços. Em Lisboa, a grama da heroína custava, no início de 1988, 14.000$00 (catorze mil 

escudos – o que equivale a 70 euros na actualidade), sendo vendida em pacotes com ½ 

grama a 7.000$00 (sete mil escudos – o que equivale a 35 euros na actualidade), com ¼ de 

grama a 4.000$00 (quatro mil escudos - o que equivale a 20 euros na actualidade) e com 

doses mínimas, a 1.000$00 (mil escudos - o que equivale a 5 euros na actualidade). Estes 

preços de heroína são 15% mais elevados no Algarve e 25% mais elevados no Norte. Em 

termos absolutos, a heroína era a droga mais cara do mercado, sendo aproximadamente 

40% mais cara do que a cocaína170. 

Reflectir sobre as toxicodependências é ter de associar o fenómeno ao tempo, ao 

espaço, aos que nos rodeiam, ao (dis)funcionamento da sociedade. É preciso contextualizar 

a droga. Fernandes (1993) constata, com base nos seus estudos etnográficos no interior dos 

territórios da droga, que esta fase dos anos 80, era caracterizada por uma nova droga 

(heroína), por um novo mercado, por novos actores sociais e por um novo tipo de 

territórios uns relativamente visíveis, porque são feitos de ruas, de esquinas ou de partes 

de bairros; outros relativamente ocultos porque são feitos de clubes nocturnos de entradas 

seleccionadas, de apartamentos ou de ‘meetings’ privados (Fernandes, 1993, p. 200). 

O fenómeno da droga surge, frequentemente, associado a um território socialmente 

determinado. Droga não é só droga! É também tráfico, negócio, poder...Nos bastidores se 

entrecruza, sob a batuta do grande maestro o dinheiro. E no percurso, este pequeno país 

do Ocidente Sul não se pode demarcar. Ele é, com frequência, parte integrante dos 

circuitos171. Pela própria natureza destes territórios, bairros sociais e zonas desfavorecidas, 

o mercado de drogas estabelece-se em locais socialmente estigmatizados. O consumo e a 

venda de drogas em Portugal passou a difundir-se, diferencialmente, no tecido urbano. 

Constata ainda Fernandes (1993, p. 224) assim como há drogas duras e drogas leves, há 

bairros duros e bairros leves.  

A cidade é, de facto, uma projecção límpida de formas, de traços e de cores que 

reflecte vidas ritmadas, desprogramadas e incontroláveis. As grandes cidades 
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metropolitanas de Lisboa e Porto possuem alguns espaços, onde a delinquência se espelha 

na alma da cidade e onde se edificam as grandes muralhas de um mundo único: o mundo 

da droga. A cidade do Porto possui um bairro degradado estigmatizado pela própria cidade: 

o bairro ribeirinho na Ribeira-Barredo. Tido como o espaço mais problemático do Porto, 

constitui o coração da zona histórica da cidade. Com a instalação da figura do drogado na 

galeria dos desviantes nacionais passou, também, a ‘zona de drogados’ (Fernandes, 1993, 

p. 201). 

Na grande Lisboa, a heroína encontrava-se disponível na rua, podendo ser adquirida 

neste espaço, sem grandes dificuldades. Os locais mais populares para se comprar heroína 

eram os bairros do Camboja e das Galinheiras e outros situados nos Olivais. Em áreas 

centrais, a heroína podia ser encontrada em Algés e no Casal Ventoso. De facto, o Casal 

Ventoso é, possivelmente, o mais conhecido e mediático de todos os aglomerados urbanos. 

O Casal Ventoso, até à década de 50, encontrava-se associado a um estigma baseado na 

miséria, transitando, progressivamente para um estigma baseado na delinquência, a partir 

do início dos anos 50. 

Na interpretação de Chaves, M. (1999, p. 84), estudioso que mais se debruçou sobre 

este bairro, esta transformação não aconteceu de forma homogénea entre a população de 

Lisboa e mesmo no interior da população residente nas áreas próximas do bairro. Até ao 

início dos anos 80, a zona habitacional do Casal Ventoso continuou a ser considerada um 

espaço de miséria exarcebada, de zaragatas e de ‘maus comportamentos’, como o 

alcoolismo ou a perversão sexual, não se descortinando informações acerca da 

delinquência (Chaves, M., 1999, p. 84). De facto, o Casal Ventoso constituiu-se, até aos 

anos 80, como um bairro de problemas sociais diversificados e, a partir dos anos 90, 

consolida a sua importância pelo acréscimo de mais um problema: a droga. Curiosamente, 

o Casal Ventoso tornou-se no bairro de tráfico de droga mais importante do país, 

fornecendo não só a maioria dos consumidores e dependentes da zona de Lisboa, como 

também as restantes regiões portuguesas. 

A facilidade de acesso e a fechada estrutura do bairro, no centro da cidade, com 

uma cultura própria e uma organização social específica, favoreciam o desenvolvimento de 

uma rede de tráfico de droga incontornável. 

Percebe-se, pelo que tem sido referido, que o consumo de drogas implica uma 

relação forte entre indivíduo e um dado espaço, um espaço cultural que exige uma 

aprendizagem específica (Fernandes, 1993, p. 224). O fenómeno do consumo de heroína, 
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tem produzido efeitos marcantes ao nível individual e ao nível do tecido social. A droga e 

o drogado desdobram-se em múltiplas possibilidades de relacionamento, participam e 

provocam a diversidade das existências sociais, a dispersão de estilos de vida, das 

organizações de identidade, das motivações e interesses – cidadania do heterogéneo 

(Fernandes, 1993, p. 224). 

 Na segunda metade desta década começou, também, a vulgarizar-se o consumo de 

cocaína, em consumos raramente isolados. Tito Soares (s.d., p. 39) esboça de uma forma 

invulgar a rota da cocaína: Nas alturas da Cordilheira Andina cresce a planta mágica, 

cujas folhas os filhos milenares do grande continente mascam, na fuga constante à 

miséria, na busca do lenitivo para a fadiga e para a fome do dia-a-dia. E do suco, o 

grande mundo do tráfico vai produzir o pó, branco e cristalino, reduzindo o peso uma 

centena de vezes e aumentando o preço até chegar acima dos dez contos a grama, em 

terras longínquas. Finalmente, pela porta de uma qualquer veia ou pela inalação, o 

estímulo dos ricos vai acabar girando no sangue do consumidor, nem sempre rico. 

O Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, a partir de 

1986, procedeu à divulgação sistemática dos dados referentes ao consumo e às apreensões 

de drogas. 

 Relativamente aos números referentes ao consumo pode-se afirmar que estes 

apenas traduziram os dados fornecidos pelo Centro de Estudos da Profilaxia da Droga 

(CEPD), representando parcialmente a realidade portuguesa. Dos dados disponíveis poder-

se-á antever que a cannabis constituiu a principal droga apreendida: desde 1978, até finais 

do 1.º trimestre de 1987, foram apreendidas 19,3 toneladas de droga em Portugal, 

correspondendo 18,9 toneladas à apreensão de cannabis. Em segundo lugar, encontrava-se 

a cocaína com um total de 387,7 quilogramas, seguida da heroína com 66,1 quilogramas172. 

 Os valores globais relativos à droga apreendida entre 1980 e 1989 constam do 

Relatório do GPCCD “Droga em Portugal: Situação (1986 – 1989)”. Assim, verificou-se 

que da heroína apreendida a partir de 1983 os valores apresentam uma dimensão 

significativa e, entre 1986 e 1989, registam um aumento constante, traduzindo um 

crescimento global de 222% (contra 220% no caso da Espanha, e 113% da Europa) 

(Ministério da Justiça, 1990, p. 34). Em 1980 constataram-se apreensões de heroína de 81 

gramas, em 1981 de 1.398 gramas, em 1982 de 751 gramas, em 1983 de 5.839 gramas, em 
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1984 de 18.194 gramas, em 1985 de 3.525 gramas, em 1986 de 18.843 gramas, em 1987 de 

29.908 gramas, em 1988 de 33.471 gramas e, em 1989 de 60.612 gramas. Verificou-se, 

assim, que o número de apreensões de heroína têm vindo a aumentar ao longo dos anos 80, 

apenas se reconhecendo uma diminuição de 1989 para 1990 (35.973 gramas)173. 

 No que à proveniência diz respeito, a heroína apreendida em Portugal provinha, 

essencialmente, da Ásia do Sudoeste, Paquistão e Índia, seguindo-lhe a Ásia do Sudeste, 

Tailândia e Turquia e, por fim, o México. 

 Relativamente à cocaína apreendida em Portugal, entre 1980 e 1989, verificou-se 

que o ritmo de crescimento acentuou-se mesmo no quadriénio em análise, sendo de 381% 

entre o primeiro e o último ano deste período (1986 e 1989 respectivamente), contra 314% 

no caso de Espanha e 356% na Europa (Ministério da Justiça, 1990, p. 35). Em 1980 

constataram-se apreensões de cocaína de 2.206 gramas, em 1981 de 6.889 gramas, em 

1982 de 4.338 gramas, em 1983 de 46.463 gramas, em 1984 de 60.392 gramas, em 1985 de 

69.964 gramas, em 1986 de 164.886 gramas, em 1987 de 222.123 gramas, em 1988 de 

301.491 gramas e, em 1989 de 793.101 gramas. Apesar de se reconhecer aumentos 

significativos de apreensões de cocaína ao longo dos anos, verificou-se também, com as 

apreensões de cocaína, um ligeiro decréscimo do ano de 1989 para o ano 1990 (360.349 

gramas)174. Quanto à sua proveniência a Colômbia e o Brasil surgiram como as principais 

fontes abastecedoras da cocaína apreendida em Portugal, seguindo-lhes a Venezuela e a 

Bolívia. 

 Quanto ao haxixe/marijuana apreendidos em Portugal, entre 1980 e 1989, 

verificou-se uma variação irregular de ano para ano [...] no que ao período 1986-1989 

diz respeito (excepção feita a 1988 que apresenta valores discrepantes do conjunto), 

parece caminhar-se para uma quebra lenta na ordem dos 15%, (enquanto na vizinha 

Espanha estamos perante um aumento de 35%) (Ministério da Justiça, 1990, p. 36). Em 

1980 constataram-se apreensões de haxixe de 754.052 gramas, em 1981 de 700.759 

gramas, em 1982 de 1.120.733 gramas, em 1983 de 240.736 gramas, em 1984 de 

5.815.851 gramas, em 1985 de 1.837.991 gramas, em 1986 de 5.384.526 gramas, em 1987 

de 4.917.282 gramas, em 1988 de 342.795 gramas e, em 1989 de 4.595.381 gramas. Ao 
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contrário do sucedido com a heroína e a cocaína, de 1989 para 1990 constatou-se um 

aumento do número de apreensões de haxixe em Portugal (9.545.111 gramas)175. 

 Relativamente à marijuana, em 1980, verificaram-se apreensões de 59.711 gramas, 

em 1981 de 17.360 gramas, em 1982 de 60.736 gramas, em 1983 de 838.949 gramas, em 

1984 de 573.699 gramas, em 1985 de 31.436 gramas, em 1986 de 117.111 gramas, em 

1987 de 15.731 gramas, em 1988 de 10.899 gramas e, em 1989 de 32.079 gramas176.   

 Para além da apresentação de todos estes dados e no sentido de aprofundar o 

conhecimento do consumo da droga, o GPCCD, através das cópias de sentenças proferidas 

nos tribunais, que lhe são enviadas, efectuou um estudo sobre os dados existentes que 

permitiram uma visão objectiva da realidade portuguesa, no âmbito do problema da 

droga177. 

Desde a sua criação que o Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate 

à Droga (GPCCD), teve por preocupação a elaboração de estudos sobre os dados existentes 

no país, no âmbito da problemática da droga, tarefa iniciada em 1986. Neste sentido, e ao 

abrigo do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro, foram remetidas ao 

GPCCD cópias das decisões proferidas nos tribunais, referentes a delitos ou crimes 

relativos às drogas (tráfico/consumo). 

Deste processo de recolha de cópias de sentenças, desde 1986, resultou a realização 

de um estudo, no GPCCD, incidente nos dados contidos nas sentenças proferidas em 1988. 

Embora a realização deste estudo tenha tido por objectivo dar um conhecimento 

mais exacto sobre o fenómeno das drogas em Portugal, na verdade as lacunas de 

informação deformaram e limitaram a imagem do fenómeno que se pretendia descrever 

tanto quantitativa como qualitativamente. Esta dificuldade adveio de haver algumas 

dezenas de comarcas que nunca enviaram ao GPCCD cópias de sentenças178 e de não se 

ter a possibilidade de saber ao certo, se algumas comarcas não enviaram cópias de 
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177 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1998. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. 
178 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1998. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 6. 



 165

sentenças por descuido ou por inexistência de julgamentos relacionados com droga ou com 

delitos ou crimes relacionados com esta179. 

Assim, em 1986, foram enviadas ao GPCCD cópias de 351 sentenças proferidas 

nesse ano, em tribunais de 60 comarcas diferentes e referentes a 445 réus. Em 1987, foram 

enviadas ao GPCCD cópias de 599 sentenças proferidas nesse ano em tribunais de 94 

comarcas diferentes e referentes a 911 réus. No decurso do ano de 1988 foram enviadas ao 

GPCCD cópias de 720 sentenças proferidas nesse ano em tribunais de 69 comarcas 

diferentes e referentes a 1.042 réus180. 

Do acréscimo do número de sentenças e do número de réus não se pode concluir 

que de 1986 a 1988 tenha havido um surto de criminalidade relacionada com droga mas 

talvez seja lícito supor que se deve a uma maior sensibilização dos Tribunais181 para o 

estipulado no art. 54.º do Decreto-Lei nº 430/83, de 13 de Dezembro, como anteriormente 

referido. Dos dados obtidos verificou-se que o problema do tráfico de drogas, na sua 

globalidade, é um problema fortemente motivado pelo desejo desenfreado e amoral 

(consciente ou subconsciente) de ‘poder’182. Mais se refere que milhões de contos são 

movimentados em todos os países pelo seu ‘branqueamento’, ‘condescendência’ e 

‘corrupção’ que gera, derrubam entraves e ultrapassam fronteiras183. Por isso, considerou-

se indispensável planificar uma estratégia adequada de combate ao tráfico e, 

principalmente, dotar os organismos governamentais de meios e recursos necessários a 

uma rigorosa definição da problemática da droga no país, em todas as suas múltiplas 

perspectivas. 

 Nesta perspectiva e no sentido de alinhar o direito português com o direito 

internacional foi aprovado novo diploma legal (Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro) 

visando a definição do regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 15/93). Ao longo do tempo este 

diploma sofreu várias actualizações (como anteriormente se pôde constatar – Capítulo II 

desta investigação), sendo, em 1995, competência para a prevenção e investigação criminal 

                                                 
179 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1988. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 6. 
180 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1988. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 6. 
181 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1988. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 6. 
182 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1998. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 95. 
183 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1989). Droga e justiça penal 1998. Gabinete de Planeamento e de Coordenação 
do Combate à Droga. Lisboa. p. 95. 
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do tráfico ilícito de estupefacientes da Polícia Judiciária, através da Direcção Central de 

Investigação do Tráfico de Estupefacientes (DCITE), e a outras entidades e organismos do 

Estado (GNR, PSP, SEF e DGAIEC), que pelas suas especificidades exercem funções de 

controlo, fiscalização e prevenção do tráfico de estupefacientes. 

 Retomando a análise das drogas apreendidas, em 1996 a grande parte da heroína, 

haxixe e liamba apreendidas, em Portugal, era de origem desconhecida. Assim, em 1995 

verificaram-se apreensões de heroína na ordem de 65,5 Quilogramas, em 1996 de 46,7 

Quilogramas e, em 1997, de 57,2 Quilogramas. Relativamente à cocaína em 1995 

verificaram-se apreensões de 2.115,8 Quilogramas, em 1996 de 811,5 Quilogramas e, em 

1997, de 4.145,6 Quilogramas. No caso da cannabis apresentou apreensões de 7.493 

Quilogramas em 1995, 5.360 Quilogramas em 1996 e 9.376 Quilogramas em 1997. 

Em 1999, este tipo de apreensões relacionadas com o grande tráfico, 

representaram, no caso da cocaína, 5% do número  de apreensões e 99% da quantidade 

apreendida no país; no caso da heroína representaram cerca de 2% do número das 

apreensões e 82% da quantidade apreendida e, no caso da cannabis, representaram cerca 

de 2% do número de apreensões e 99,6% da quantidade de cannabis apreendida184. 

 Relativamente ao número de apreensões e comparativamente ao que se tem vindo a 

verificar há muitos anos, a heroína é a substância que envolve maior número de 

apreensões. Em 1990, constataram-se apreensões de heroína de 35.973 gramas, em 1991 de 

61.805 gramas, em 1992 de 41.371 gramas, em 1993 de 92.034 gramas, em 1994 de 

89.038 gramas, em 1995 de 65.507 gramas, em 1996 de 46.697 gramas, em 1997 de 

57.389 gramas, em 1998 de 96.666 gramas e, em 1999, de 76.417 gramas. Verificou-se, 

assim, que o número de apreensões de heroína, na década de 90, veio a sofrer variações. 

Todavia, em 1999, comparativamente a 1998, registou-se um aumento  na quantidade de  

heroína apreendida, na na ordem dos 8%185. Quanto à proveniência da heroína apreendida 

em Portugal, a Holanda, a Espanha e o Canadá são os países que mais são apontados para a 

origem desta droga186. 

 Quanto ao número de apreensões de cocaína verificaram-se em 1990 apreensões de 

360.350 gramas, em 1991 de 1.094.197 gramas, em 1992 de 1.860.039 gramas, em 1993 

                                                 
184 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 91. 
185 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p.16. 
186 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 5. 
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de 216.102 gramas, em 1994 de 1.719.413 gramas, em 1995 de 2.115.835 gramas, em 

1996 de 811.568 gramas, em 1997 de 3.162.638 gramas, em 1998 de 624.949 gramas e, em 

1999 de 822.560 gramas. Verificou-se, assim, que o número de apreensões de cocaína tem 

vindo a sofrer variações ao longo dos anos, não se mantendo estável o seu aumento ou 

decréscimo. No entanto, em 1999, comparativamente a 1998, registam-se aumentos do 

número de apreensões de cocaína na ordem dos 23%187. 

A cocaína apreendida provinha essencialmente da Venezuela e do Panamá, ainda 

que se tenham verificado apreensões de cocaína proveniente dos países da América do Sul, 

em particular da Colômbia. Embora, em 1997, a cocaína apreendida não tenha tido como 

meta final Portugal, funcionava como ponto de passagem para Espanha. Do que se conhece 

a cocaína apreendida no nosso país era proveniente da Venezuela, do Panamá, do Brasil e 

das Antilhas188. 

 Relativamente ao número de apreensões de haxixe verificaram-se em 1990 

apreensões de 9.545.112 gramas, em 1991 de 7.629.972 gramas, em 1992 de 11.711.941 

gramas, em 1993 de 52.483.552 gramas, em 1994 de 40.392.698 gramas, em 1995 de 

7.333.287 gramas, em 1996 de 5.324.091 gramas, em 1997 de 9.621.188 gramas, em 1998 

de 5.574.794 gramas e, em 1999 de 10.636.075 gramas. Verificou-se, também, que o 

número de apreensões de haxixe, tal como se vinha verificando com a heroína e a cocaína, 

foi sofrendo variações ao longo dos anos, não se mantendo estável o seu aumento ou 

decréscimo, contudo em 1999, comparativamente a 1998, registaram-se aumentos do 

número de apreensões de haxixe na ordem dos 32%189. 

No que respeita à proveniência da droga apreendida, Marrocos continuou a ser o 

país de onde provinha a maior quantidade do haxixe apreendido em Portugal (84,4% em 

1990 e 99% em 1991). A Colômbia continuou a ter a primazia no conjunto de países como 

assinalados de origem da droga apreendida em Portugal, com 68,5% em 1990 e 59,6% em 

1991, seguido do Brasil com 18,2% em 1990 e 9,6% em 1991 e da Venezuela com 9% em 

1990 e 30,5% em 1991190.  

                                                 
187 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 9. 
188 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p.5. 
189 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p.9. 
190 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. pp. 34 e 35. 



 168

 Relativamente ao número de apreensões de liamba, verificaram-se em 1990 

apreensões de 60.602 gramas, em 1991 de 123.462 gramas, em 1992 de 8.462 gramas, em 

1993 de 43.806 gramas, em 1994 de 32.694 gramas, em 1995 de 159.892 gramas, em 1996 

de 35.971 gramas, em 1997 de 72.256 gramas, em 1998 de 7.115 gramas e, em 1999 de 

65.766 gramas. Ao longo dos anos verificaram-se alterações nas apreensões de liamba, em 

1999, comparativamente a 1998, as apreensões de liamba registaram um aumento notório 

na ordem dos 36%191.  

A origem desta droga é, sobretudo, Angola (73%) destinando-se exclusivamente ao 

mercado interno e no caso do ecstasy, quase na sua totalidade, era proveniente da Holanda 

destinando-se também ao mercado interno192. 

No que respeita ao percurso interno das drogas ilícitas verificou-se, em 1997, 

grandes apreensões de heroína no Distrito de Lisboa (63,5%), seguido do Porto (14,9%) e 

Faro (5,1%). A maior quantidade de apreensão de haxixe verificou-se em Faro (82,2%) e 

Setúbal (10,3%) em 1996, Lisboa (62,1%) e Setúbal (36,0%) em 1997. Relativamente à 

cocaína a maior apreensão verificou-se no distrito de Santarém (58,0%) e apenas 11,3% no 

Distrito de Lisboa193. 

Considerando a evolução do número de apreensões nos anos de 1995–1997, 

constatou-se: em relação à cocaína um crescimento continuado correspondendo a uma taxa 

de 38,8%; em relação aos cannabinóides um crescimento continuado correspondendo a 

uma taxa de 65% e, em relação à heroína, o aumento de 33,5%. No entanto, os dados de 

1997 revelaram já algum decréscimo.  

A análise articulada dos dados revelou que a heroína se apresentava como a 

substância que registou menores quantidades apreendidas e maior número de apreensões. 

Tal facto indicia que a intervenção policial opera sobre um mercado atomizado de 

pequena escala, o que é confirmado pelo facto de, em 1995, 93% das apreensões dizerem 

respeito ao pequeno tráfico, sendo este valor de 90,6% em 1996194. No que concerne à 

cocaína, 76,1% das apreensões realizadas em 1995, foram relativas ao pequeno tráfico, 

                                                 
191 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Droga – Sumários de Informação Estatística – 1999. 
Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p.9. 
192 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 91. 
193 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. p. 50. 
194 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 37. 
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enquanto que, em 1996, as apreensões revelaram-se em maior número constituindo 81,4%. 

Relativamente ao haxixe apreendido, 88,0% das apreensões realizadas, em 1995, foram 

relativas ao pequeno tráfico, aumentando em 1996 para 92,6%. 

Entre 1998 e 1999, a quantidade de heroína apreendida diminui em cerca de 21%, 

verificando-se em contrapartida, aumentos de 32%, 91% e 824% respectivamente, nas 

quantidades apreendidas de cocaína, haxixe e de liamba. É de salientar ainda o enorme 

acréscimo registado na quantidade de ecstasy apreendido comparativamente com o ano 

anterior em 1998 tinham sido apreendidos 1.127 comprimidos e 0,3 grama de ecstasy195. 

Relativamente ao preço médio por grama dos produtos estupefacientes, de Janeiro 

a Dezembro de 1997, relativamente ao preço médio por grama da cocaína foi de 12.619$12 

(doze mil seiscentos e dezanove escudos e doze centavos, o que equivale a sessenta e dois 

euros e noventa e quatro cêntimos), o preço médio por grama de haxixe foi de 1.308$27 

(mil trezentos e oito escudos e vinte e sete centavos, o que equivale a seis euros e 

cinquenta e três cêntimos), o preço médio por grama da heroína foi de 10.788$26 (dez mil 

setecentos e oitenta e oito escudos e vinte e seis centavos, o que equivale a cinquenta e três 

euros e oitenta e um cêntimos), o preço médio por grama de heroína branca foi de 

30.000$00 (trinta mil escudos, o que equivale a cento e quarenta e nove euros e sessenta e 

quatro cêntimos) e o preço médio por grama de marijuana foi de 1.020$64 (mil e vinte 

escudos e sessenta e quatro centavos, o que equivale a cinco euros e 9 cêntimos). Em 1999 

a cocaína manteve-se como a droga mais cara do mercado nacional, oscilando o seu preço 

entre 7.500$00 a 8.500$00 (sete mil e quinhentos escudos a oito mil e quinhentos escudos, 

o que equivale a trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos a quarenta e dois euros e 

quarenta cêntimos). Quanto à heroína o seu preço oscilava entre 6.500$00 a 7.500$00 (seis 

mil e quinhentos escudos a sete mil e quinhentos escudos, o que equivale a trinta e dois 

euros e quarenta e dois cêntimos a trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos). 

Relativamente ao haxixe e à liamba os seus preços variavam entre 200$00 e 300$00 

(duzentos escudos e trezentos escudos, o que equivale a um euro a um euro e cinquenta 

cêntimos). No caso do ecstasy os seu preço oscilava entre 1.300$00 e 2.200$00 (mil e 

trezentos escudos e dois mil e duzentos escudos, o que equivale a seis euros e quarenta e 

oito cêntimos a dez euros e noventa e sete cêntimos)196. 

                                                 
195 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 90. 
196 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, Lisboa. p. 92. 
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Entre 1998 e 1999, a nível do mercado retalhista as descidas mais importantes nos 

preços das drogas registaram-se a nível do ecstasy e do LSD (respectivamente da ordem 

dos –57% e –43%) e a menor descida registou-se a nível da cocaína (cerca de –12%)197. 

 Contudo, continua a competir à Direcção Central de Investigação do Tráfico de 

Estupefacientes a prevenção, a investigação criminal e a coadjuvação das autoridades 

judiciárias relativamente aos crimes de tráfico de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas, tipificadas nos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro e dos demais previstos neste diploma que lhe sejam participados ou de 

que colha notícia (artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro de 2000). 

 O novo enquadramento jurídico respeitante à descriminalização do consumo de 

drogas ilícitas em Portugal, veio confinar a informação sobre o consumo ao próprio IPDT 

(posteriormente IDT), através de um registo central dos processos de contra-ordenação 

nesta matéria, deixando de constar no Sistema Integrado de Informação Criminal (SIIC). 

Numa perspectiva de apreensões de droga em Portugal, na década de 2000 

verificou-se uma diminuição global das apreensões de heroína, cocaína e de haxixe. No 

que respeita às quantidades apreendidas, o haxixe foi a substância que envolveu maior 

número de apreensões. Em 2000 constataram-se apreensões de haxixe de 30.467,121 

gramas, em 2001 de 6.472,688 gramas, em 2002 de 7.022,029 gramas e em 2003 de 

31.555,686, verificando-se um aumento significativo da quantidade apreendida do ano 

2002 para 2003. No que respeita às quantidades apreendidas de heroína, cocaína, liamba e 

ecstasy tem-se vindo a registar uma diminuição dos valores apreendidos, respectivamente -

25%, -4%, -27% e –30%. Assim, verificaram-se em relação à heroína apreensões, em 

2000, de 567.533 gramas; em 2001 de 316.039 gramas; em 2002 de 96.315 gramas e em 

2003 de 72.365 gramas. Relativamente à cocaína verificaram-se apreensões em 2000 de 

3.026,374 gramas; em 2001 de 5.573,994 gramas; em 2002 de 3.140,103 gramas e, em 

2003, de 3.016,881 gramas. No que respeita à liamba verificaram-se apreensões, em 2000, 

de 223.212 gramas; em 2001 de 234.533 gramas; em 2002 de 361.026 gramas e em 2003 

de 264.821 gramas. Quanto ao ecstasy verificaram-se apreensões em 2000 de 25.496 

gramas; em 2001 de 126.451 gramas; em 2002 de 222.466 gramas e em 2003 de 155.492 

gramas198. 

                                                 
197 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, Lisboa. p. 92. 
198 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação Estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 79. 
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Apesar da diminuição do número total de apreensões, desde 2000 que se tem 

registado importantes quantidades de drogas apreendidas, situação esta relacionada com 

um maior peso das intervenções policiais na repressão do tráfico199. 

No que respeita aos países de proveniência das drogas apreendidas em Portugal, 

durante 2003, destacaram-se a Holanda e a Espanha ao nível da heroína, o Brasil ao nível 

da cocaína, Marrocos para o haxixe, Angola no caso da liamba e Holanda no caso do 

ecstasy200. Relativamente ao mercado interno, o maior número de apreensões de drogas 

realizado em 2003, nomeadamente de heroína, liamba e ecstasy, efectuou-se no Distrito de 

Lisboa. 

Relativamente ao preço médio por grama dos produtos estupefacientes, em 2000, 

verificou-se uma descida generalizada dos preços. No caso do haxixe, o preço por grama 

era de € 2,45 em 2002 e € 4,06 em 2001; da cocaína o preço por grama era de € 38.57 em 

2002 e € 53,51 em 2001, sendo o seu valor, pela primeira vez, inferior ao da heroína 

(€43,78/grama em 2002 e € 50,3/grama em 2001). Esta situação poderá estar relacionada 

com uma maior circulação de drogas no mercado, particularmente no caso do haxixe, 

tendo em consideração que outros indicadores apontam para o aumento do consumo desta 

substância, e que pela primeira vez desde 1990, o haxixe foi a substância que registou em 

2002 o maior número de apreensões201. 

No que respeita aos preços médios pode dizer-se que em termos do haxixe 

verificaram-se, em 2002, valores na ordem dos € 2,45/grama, relativamente à liamba 

registaram-se valores de € 2,62/grama e para o ecstasy os valores são na ordem dos € 

5,9/comprimido, em 2002, e € 6,86/comprimido em 2001. 

 Sem a pretensão de examinar minuciosamente a situação dos mercados de drogas 

em Portugal pretendeu-se aqui expor as tendências nacionais dos consumos de drogas bem 

como a capacidade dos organismos responsáveis para combater o tráfico das drogas ilícitas 

no país. 

 Dos factos apresentados percebe-se que a situação em Portugal é particularmente 

preocupante, sendo que as tendências da produção de drogas influenciam os padrões de 
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tráfico de consumos. Neste sentido, e no que ao número de apreensões diz respeito, pode 

reconhecer-se que o haxixe aparece como a droga com um maior número de apreensões 

seguida da cocaína. O fenómeno das drogas sintéticas aparece como relativamente recente 

para Portugal (desde meados dos anos 90), contudo o mercado dessas substâncias têm-se 

vindo a caracterizar pela produção e comercialização clandestina de anfetaminas e 

estimulantes, como o ecstasy.  

 É precisamente num contexto de globalização do fenómeno que o tráfico de drogas, 

em Portugal, têm vindo a assumir novas dimensões, práticas e modelos operacionais. Deste 

modo, perceber-se-á a necessidade de abordar o problema do tráfico de drogas numa 

perspectiva global e multidisciplinar a fim de se reforçar os mecanismos operacionais de 

fiscalização da dinâmica dos mercados. 

 
Quadro 3. Preço por droga (grama) 

 

 
 

Tipo de Droga 1978/1979 1988 1997 1999 2001 2002 
Haxixe   6,53€ 1€/ 1,5€ 4,06€ 2,45€ 

Marijuana 0,75€      
Medicamentos psicotrópicos 0,30€      

Comprimido somnium 2,5€      
Cocaína   62,94€ 37,41€/ 

42,40€ 
53,51€ 38,57€ 

Heroína 2,5€/ 3,5€ 70€ 53,80€ 32,42€/ 
37,41€ 

50,3€ 43,78€ 

Heroína Branca   149,64€    
Ecstasy    6,48€ / 

10,97€ 
6,86€ 5,9€ 

Nótula: a suprareferenciada “preço por droga (grama)” foi elaborada pela própria autora em função da 
dissertação que aqui se apresenta. 
 

    PREÇO POR DROGA (por grama) 
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Quadro 4. Apreensão de drogra por grama 
 

 
 
 

 

   
Tipo de Droga 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Marijuana 

388.094,63 120.302,65 59.711,00 17.360,00 60.736,00 838.949,00 573.699,00 31.436,00 117.111,00 15.731,00 10.899,00 32.079,00 60.601,90 123.462,24 8.462,00 
Óleo haxixe 

1.005,00 38,00 127,21 2,00 34,30 974,99 1,75 30,00 360,00             
Haxixe 

36.671,87 41.958,33 754.052,00 700.759,00 1.120.733,00 240.736,00 5.815.851,00 1.837.991,00 5.384.526,00 4.917.282,00 342.795,00 4.595.381,00 9.545.111,007.629.972,0011.711.941,00 
Cocaína 

34.182 * 2.206,00 6.889,00 4.338,00 46.463,00 60.392,00 69.964,00 164.886,00 222.123,00 301.491,00 793.101,00 360.349,001.094.197,00 1.860.039,00 
Heroína 

548,81 8.626,22 81,00 1.398,00 751,00 5.839,00 18.194,00 3.525,00 18.843,00 29.908,00 33.471,00 60.612,00 35.973,00 61.805,00 41.371,00 
Ecstasy 

                              

* Da cocaína apenas se obtiveram dados relativos a 1978.           

                
Tipo de Droga 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Marijuana 

43.806,00 32.694,00 159.892,00 35.971,00 72.256,00 7.115,00 65.766,00 223.121,00 234.533,00 362.026,00 264.821,00 
Óleo haxixe 

                      
Haxixe 

52.483.552,00 40.392.698,00 7.333.287,00 5.324.091,00 9.621.188,00 5.574.794,00 10.636.075,00 30.467.121,00 6.472.688,00 7.022.029,00 31.555.686,00 
Cocaína 

216.102,00 1.719.413,00 2.115.835,00 811.568,00 3.162.638,00 624.949,00 822.560,00 3.026.374,00 5.573.994,00 3.140.103,00 3.016.881,00 
Heroína 

92.034,00 89.038,00 65.507,00 46.697,00 57.389,00 96.666,00 76.417,00 567.533,00 316.039,00 96.315,00 72.365,00 
Ecstasy 

    77 comprimidos 3.982,50 524,50 1.127,00 31.319,00 25.496,00 126.451,00 222.466,00 155.492,00 

Nótula: a suprareferenciada “apreensão de drogra por grama” foi elaborada pela própria autora em função da dissertação que aqui se apresenta. 
 

    APREENSÃO DE DROGA por grama 



 
3.1.2. Prevalência, Padrões e tendências no Consumo de Drogas  

 

 

Com o fim último de oferecer uma visão global do conjunto evolutivo de dados, 

informação e estudos relativos às prevalências, padrões e tendências dos consumos de 

drogas em Portugal, com este sub-capítulo pretende-se destacar alguns dos principais 

estudos integradores de uma estratégia global, nacional e europeia reflectindo não só a 

importância da coordenação conjunta de diferentes organismo no combate à droga mas 

também a importância do conhecimento do fenómeno através do desenvolvimento de 

investigação científica. 

É a partir de 1986 que, por iniciativa do Gabinete de Planeamento e de 

Coordenação do Combate à Droga – GPCCD e em articulação com o Ministério da 

Educação, se realizam os primeiros estudos relacionados com as prevalências e padrões 

de consumo de substâncias lícitas e ilícitas, com o objectivo de se dar a conhecer a 

situação dos consumos de drogas na população escolar portuguesa. 

Deste modo, o Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga 

iniciou, em 1986, a realização de estudos no sentido de determinar as taxas de consumo de 

drogas na população escolar do 7.º ao 9.º anos de escolaridade (12–18 anos) a frequentar 

os estabelecimentos do ensino oficial em regime diurno202. Em 1990/1991 este estudo 

estendeu-se ao 12.º ano de escolaridade e aos alunos do regime nocturno. 

As regiões consideradas foram Lisboa (Grande Lisboa e Distrito de Lisboa), 

Algarve (Cidade de Faro), Setúbal (Cidade), Santarém, região Sul (Distritos de Beja, 

Évora, Faro, Portalegre, Santarém e Setúbal), Porto (Distrito), Coimbra (Distrito) e 56 

Escolas integradas no Projecto “Viva a Escola” (em 1991). 

Entre 1987 e 1991 foram inquiridos um total de 45.639 jovens. Relativamente à 

prevalência de consumos de drogas ilícitas, ao longo da vida em meio escolar, nestes cinco 

anos (1987 – 1991), constatou-se que a droga mais consumida, em qualquer que seja a 

região, é o haxixe com taxas entre 8,61% e 2,96%. A heroína e a cocaína, oscilavam com 

taxas de consumo entre 1,66% e 0,15%, apresentando valores muito abaixo das taxas de 

consumo de haxixe203. 

                                                 
202 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.14. 
203 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.16. 
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As taxas de consumo das drogas referidas apresentavam, em geral, valores 

inferiores a 10%, com tendência a descer ao longo dos anos (de 1987 a 1991). 

A partir dos dados recolhidos foi desenhado um perfil de consumidores, 

predominantemente masculino, com um índice de abandono escolar mais elevado nos 

consumidores de drogas (83%) do que nos não consumidores (31%). A separação dos pais 

aparece como causa primordial do consumo de drogas ilícitas pelos jovens (14,48%). Do 

mesmo modo, os consumidores de drogas ilícitas surgem como indivíduos que registam no 

seu historial de vida mudança de residência204. 

No que concerne à prevalência do consumo de substâncias lícitas (tabaco, álcool, 

fármacos) e ilícitas (haxixe, heroína e cocaína) ao longo da vida, em meio escolar mantém-

se num registo de crescimento paralelo. Em 1987, assistiu-se a um consumo de cerveja de 

53,98% em Lisboa (12 escolas) e, em 1990, de 49,29% no Distrito de Lisboa. 

Comparativamente, o haxixe apresentou taxas de 4,41% em 1987, em Lisboa (12 escolas) e 

de 5,23% em 1990, no Distrito de Lisboa205. 

A taxa de consumo de substâncias ilícitas apresenta uma estreita relação com a taxa 

de consumo de substâncias lícitas: quanto mais elevada é a taxa de consumo de 

substâncias lícitas maior é a taxa de consumo de substâncias ilícitas e vice versa206. 

De sublinhar a elevada taxa do consumo de drogas lícitas, o que revela a 

importância da definição de estratégias preventivas quer a nível das substâncias lícitas, 

quer ilícitas. 

Numa perspectiva de análise dos valores relativos às taxas de consumo de drogas 

lícitas e ilícitas distribuídos por três grupos (jovens do 7.º ano ao 9.º ano de escolaridade do 

ensino diurno; jovens do 10.º ano ao 12.º ano de escolaridade, do ensino diurno e jovens do 

ensino nocturno) verificou-se que a taxa de consumo de substâncias ilícitas é maior nos 

alunos do regime nocturno (13,41%) do que nos alunos do regime diurno. O grupo dos 

jovens do 10.º ao 12.º anos de escolaridade do ensino diurno apresenta maior taxa de 

consumo (10,13%) do que os jovens do 7.º ao 9.º anos de escolaridade, do ensino diurno 

(4,25%)207. 

                                                 
204 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.18. 
205 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.19. 
206 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.20. 
207 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. Pp. 21 e 22. 
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Pôde concluir-se que durante o período de escolaridade e com a progressão no 

mesmo aumenta nos jovens que o frequentam a taxa de iniciação no consumo de drogas – 

facto que, e sem excluir outros tipos de intervenção mais precoces, por si só justificaria a 

necessidade duma acção preventiva voltada para os jovens ao longo do período de 

escolaridade em causa208. 

Em 1989, foi também elaborado um outro estudo, pelo Gabinete de Planeamento e 

Coordenação do Combate à Droga em articulação com a Direcção Geral dos Serviços 

Prisionais (DGSP), com objectivos similares aos definidos para o estudo em meio escolar. 

Inquiridos 2.152 reclusos, os resultados referiram que 37,35% dos reclusos do sexo 

masculino afirmaram já terem consumido dentro da cadeia e 48,69% referiram já serem 

consumidores de drogas, antes de entrarem pela primeira vez para a cadeia. A cannabis 

apareceu como a droga mais consumida209. 

Importa referir que o consumo de drogas na cadeia verificou-se em reclusos jovens 

e com nível de instrução elevado, com mais reincidências, tendo mais dentre eles estado 

em Estabelecimentos Tutelares de Menores, com primeiras prisões precoces, causas de 

prisão mais associadas a droga e/ou furto/roubo e tempos de penas mais ‘pesados’210. 

A nível do tráfico de drogas constatou-se que, desde 1988, o número de indivíduos 

detidos/identificados por tráfico/consumo de droga não tem cessado de crescer. De 1989 

para 1991, o aumento foi significativo registando-se 84,2% de indivíduos 

detidos/identificados por tráfico/consumo de droga. Tendo por base a sua situação penal 

constatou-se que de 1986 a 1991, os consumidores de droga ocupam o primeiro lugar e 

que, nos últimos dois anos, o número de traficantes/consumidores passou a ser superior ao 

dos traficantes. Neste domínio registou-se, nos anos de 1990 e 1991, o agravamento da 

situação da oferta/tráfico em Portugal, assistindo-se à sua expansão progressiva do litoral 

para o interior211.  

No que respeita ao tipo de droga apreendida pelos inquiridos verificou-se que, 

desde 1988, o tráfico/consumo de heroína registava elevado crescimento, seguido pelo 

tráfico/consumo de cocaína. No entanto, só a partir de 1990, a cannabis deixa de ocupar o 

primeiro lugar entre as drogas traficadas/consumidas nas identificações/detenções 

                                                 
208 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. pp. 22 e 23. 
209 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 22. 
210 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 24. 
211 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. pp. 25 e 26. 
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registadas. Assim, o haxixe/marijuana é a droga apresentada em maior número de 

condenações (53,9%), nos últimos seis anos, seguida da heroína com 23,5% e, por último, 

da cocaína com 6,1%212. 

Relativamente à idade dos indivíduos condenados por tráfico/consumo variavam 

entre os 20 e 29 anos, de 1986 a 1991, apresentando uma taxa de 57,5%. Os menores de 20 

anos representavam 11,6% dos condenados213. 

Quanto ao sexo dos identificados/detidos por tráfico/consumo continua a registar-se 

um número mais elevado na categoria masculina (90,4% em 1991 e 91,3% no conjunto dos 

últimos 6 anos)214. 

No que respeita à intervenção dos diferentes organismos responsáveis pela 

prevenção e repressão do tráfico e consumo, constatou-se que 85,2% do total dos 

indivíduos detidos/ identificados estavam na origem da PSP e da GNR. Entre 1986 e 1991, 

a Direcção Geral das Alfândegas, a Guarda Fiscal e a Polícia Judiciária, privilegiando na 

sua actuação o desmantelamento das redes de traficantes, responderam por 14,8% do total 

dos indivíduos detidos/identificados. De sublinhar que a actuação da Polícia Judiciária 

registou, em 1991, um aumento de 68% dos valores relativos aos indivíduos 

detidos/identificados, na sua maioria traficantes215.  

Ainda em 1989, foi celebrado o primeiro Protocolo entre Gabinete de Planeamento 

e Coordenação de Combate à Droga e a Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação. 

 Considerando a necessidade constante da compreensão do fenómeno da droga em 

Portugal, foi elaborado o “Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do Governo nos 

anos 1995-1997”, do Observatório VIDA – Programa Nacional de Prevenção da 

Toxicodependência, da Presidência do Conselho de Ministros. Este relatório foi entregue 

pelo Senhor Ministro-Adjunto do Primeiro, José Sócrates, em reunião da Comissão 

Eventual de Acompanhamento e Avaliação da Situação da Toxicodependência, do 

Consumo e do Tráfico de Droga, do dia 25 de Junho de 1998, às 14 horas. Documento este 

que teve por objectivo apresentar um quadro sinóptico das dimensões passíveis de 

objectivar em relação ao fenómeno da droga e o modo como institucionalmente se tem 

                                                 
212 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 30. 
213 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 31. 
214 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 32. 
215 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. pp. 37. 
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procurado regulá-lo em todas as suas vertentes desde 1995216. Sublinhou, ainda, o 

aumento da gravidade sanitária e social associada ao consumo de drogas ilícitas, o elevado 

esforço institucional no sentido de melhor controlar o uso de drogas ilícitas na sociedade, 

criando-se dispositivos diversificados que intervêm na óptica de prevenir e/ou minorar os 

efeitos negativos, resultantes daqueles comportamentos que se inscrevem numa indelével 

esfera pessoal e privativa, apesar de todos os efeitos sociais indesejáveis em que os 

mesmos podem ser situados. 

Dos estudos efectuados sobre as questões relacionadas com a toxicodependência 

em Portugal destacaram-se os estudos em meio escolar, um estudo de observação do 

consumo de ecstasy e os estudos das Forças Armadas que apontam para a importância de 

reforçar a prevenção primária a nível nacional e regional. 

Foram ainda realizados em 1992 e repetidos em 1998, três estudos nas Escolas da 

rede pública da região da Grande Lisboa, sobre o uso de drogas nos estudantes do 3.º 

ciclo do Ensino Básico (4.075 estudantes dos 12 aos 19 anos), do Ensino Secundário 

(2.674 estudantes dos 15-22 anos) e também do ensino oficial nocturno (962 estudantes 

com idades superiores a 18 anos ou ensino recorrente). Estes estudos foram realizados pelo 

IPDT em articulação com o PPES/Ministério da Educação217. 

Dos resultados obtidos, observou-se que a cannabis é a droga mais consumida com 

maior prevalência no ciclo de ensino mais avançado. Globalmente, os dados relativos à 

prevalência de uso de drogas indicam uma preponderância dos padrões de uso de drogas 

não contínuos (experimentais e/ou ocasionais) em relação à cannabis, ao ecstasy, cocaína e 

heroína. Assim, no Ensino Secundário (10.º ao 12.º anos), as taxas de prevalência de 

consumo da cannabis são de 23,9% aos 20 anos de idade ao longo da vida reduzindo para 

12% nos últimos 30 dias; do ecstasy são de 5,6% aos 21/22 anos ao longo da vida, 

reduzindo para 0,0% nos últimos 30 dias; da cocaína são de 4,2% aos 21/22 anos ao longo 

da vida, reduzindo para 1,4% nos últimos 30 dias e da heroína são de 1,4% aos 21/22 anos 

ao longo da vida, reduzindo nos últimos 30 dias para 0,0%218. 

No 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º - 9.º anos), as taxas de prevalência de consumo 

da cannabis são de 11,7% na idade dos 18/19 anos ao longo da vida reduzindo para 7,1% 

                                                 
216 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 1. 
217 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 53. 
218 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. p. 22. 
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nos últimos 30 dias; consumo da ecstasy são de 3,1% na idade dos 18/19 anos ao longo da 

vida, valor este que se mantém nos últimos 30 dias; da cocaína são de 4,1% aos 18/19 anos 

ao longo da vida, valor este que se mantém nos últimos 30 dias e da heroína são de 4,1% 

aos 18/19 anos ao longo da vida, valor este que se mantém nos últimos 30 dias219. 

Porém, neste ciclo de ensino as taxas de prevalência nas restantes idades sendo 

menores na cannabis e muito diminutas nas outras três substâncias, obedecem ainda à 

descontinuidade que se observou no ciclo mais avançado220. 

Relativamente às prevalências do consumo, ao longo da vida, de tabaco, cerveja e 

vinho constatou-se um decréscimo de 1992 para 1998. No entanto, é de referir que a 

prevalência mais elevada registou-se no Ensino Secundário com bebidas 

espirituosas/destiladas (77,8% dos alunos já as tinham consumido).  

Dos dados dos consumos relativos à prevalência nos últimos 30 dias, confirmou-se 

um decréscimo de 1992 para 1998 da percentagem dos consumidores de tabaco (-7%), de 

cerveja (-10%) e de vinho (-2%), no Ensino Secundário e no 3.º Ciclo. Contudo, a maior 

prevalência das bebidas destiladas verificou-se no Ensino Secundário e da cerveja no 3.º 

Ciclo.  

Em 1998 foi ainda efectuado um estudo, em meio universitário, sobre o consumo 

de drogas lícitas e ilícitas, junto de uma amostra de 6.793 estudantes do Ensino Superior 

de todo o Portugal Continental. Dos resultados obtidos concluiu-se que o uso da cannabis 

tem maior incidência nos estudantes do sexo masculino (34%) do que no sexo feminino 

(18%), apresentando o uso do ecstasy, da cocaína e da heroína uma minoria residual. 

Como se poderá verificar, o IPDT realizou em 2001, no âmbito do estudos em Meio 

Escolar, um Inquérito Nacional em Meio Escolar. 

Já em 1996 se tinha realizado um estudo sobre o ecstasy, pelo Grupo IREFREA 

(Rede Europeia de Especialistas nos domínios da Prevenção e Investigação), que teve 

como objectivo caracterizar o perfil de consumidores de ecstasy, os seus padrões de 

consumo, estilos de vida e representações sociais acerca desta substância221. Efectuado 

em cinco cidades europeias: Coimbra, Modena, Nice, Palma de Maiorca e Ultrecht, 

baseou-se sobretudo, na metodologia de inquérito por questionários aplicados em escolas 

                                                 
219 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. p. 22. 
220 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. p. 22. 
221 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p.13. 
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universitárias e discotecas a indivíduos não consumidores e consumidores de ecstasy, no 

mesmo número. 

De salientar que a cidade de Coimbra registou uma idade média de 23.11 anos, 

sendo os inquiridos, na sua maioria, do sexo masculino (72%), solteiros (91%) e com 

hábitos noctívagos. Destes, 84% refere terem ido, muitas vezes, a bares e 72,5% a 

discotecas. No universo total, Coimbra e Ultrecht apresentavam-se como as cidades onde 

se verificavam menos consumidores a tender para o consumo excessivo. 

Os autores deste estudo concluem, assim, que os consumidores portugueses 

enquadram-se num modelo de consumo de ecstasy, que denominam por modelo emergente, 

cujas características típicas são: são diminutos os utilizadores a consumirem 

excessivamente apesar de consumirem álcool a grande maioria evita associá-lo ao 

consumo de ecstasy, a sua avaliação do ecstasy é positiva e muito identificada com a 

cultura rave222. 

Ainda no âmbito do Programa de Estudos em Meio Escolar, iniciado nos finais 

dos anos 80 e repetido em 1992 e em 1998, foi realizado em 2001, sob responsabilidade do 

Núcleo de Investigação do IPDT, um inquérito nacional em meio escolar sobre o 

consumo de substâncias psicoactivas. Este projecto “Inquérito Nacional em Meio Escolar 

2001”, desenvolveu-se com o apoio do Ministério da Educação através da Comissão 

Coordenadora do Programa de Educação para a Saúde (CCPES). 

O inquérito utilizado foi aplicado a uma amostra de 25.000 alunos, de 1.000 turmas 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico, com representatividade ao nível de Portugal Continental e 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Os resultados obtidos sugeriram que 14% dos alunos inquiridos em Portugal, 

demonstraram já ter tido, pelo menos, uma experiência de consumo de substâncias ilícitas, 

ao longo da vida, sendo a cannabis a droga mais consumida (10%). Entre outras drogas 

destacaram-se as prevalências ao longo da vida do ecstasy com 4%, da cocaína com 4%, da 

heroína, anfetaminas, LSD e cogumelos mágicos com 3%223. 

A nível distrital e no que respeita ao consumo de drogas ao longo da vida as 

prevalências situaram-se entre os 10% e os 19%, registando-se os valores mais elevados 

nos Açores (19%) e nos distritos de Santarém (18%), Castelo Branco (17%) e Vila Real 

                                                 
222 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
pp. 16 e 17. 
223 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. I – Informação Estatística. Lisboa. p. 144. 
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(17%), contudo, outros distritos apresentaram também valores acima da prevalência 

nacional de consumo de drogas (Bragança, Évora, Faro, Lisboa e Viseu)224. 

Dos resultados obtidos observou-se que a cannabis é a droga mais consumida 

variando a sua prevalência entre os 8% e os 14%, consoante a Região. Os valores mais 

elevados registaram-se ao nível dos Açores e dos Distritos de Faro, Évora, Santarém e 

Castelo Branco, apresentando outras Regiões valores acima da prevalência a nível nacional 

(Vila Real, Bragança, Viseu e Lisboa)225. 

Relativamente às prevalências do consumo ao longo da vida de outras drogas que 

não cannabis, constatou-se que as prevalências variavam entre os 4% e os 13% consoante 

as Regiões, registando-se os valores mais elevados nos Açores, Santarém e Vila Real. Os 

Distritos de Viana do Castelo, Viseu, Bragança, Castelo Branco, Portalegre e Faro 

registaram, também eles, valores acima da prevalência nacional. 

Quanto às prevalências do consumo ao longo da vida por tipo de droga, o ecstasy 

apresentou uma prevalência que varia entre os 2% e os 7%, registando-se os valores mais 

elevados do seu consumo nos Açores e nos Distritos de Viseu, Vila Real e Santarém. O 

caso da cocaína apresentou uma prevalência que varia entre os 3% e os 8%, registando-se 

os valores mais elevados do seu consumo nos Açores e nos Distritos de Viseu, Vila Real, 

Viana do Castelo e Santarém. O caso da heroína apresentou uma prevalência que varia 

entre os 2% e os 6%, registando-se os valores mais elevados do seu consumo na Madeira e 

no Distrito de Faro226. 

Relativamente às prevalências do consumo no último ano e no último mês à data do 

inquérito, verificaram-se valores inferiores reportados para o longo da vida, sendo a 

cannabis a substância ilícita mais consumida no último ano e no último mês. 

 Refira-se por último, que comparativamente com os resultados de outros estudos 

nacionais mais recentes, se constata uma subida generalizada dos consumos, e em 

particular da cocaína, apesar de, relativamente a outros países da Europa, Portugal ainda 

continuar a registar prevalências de consumo de drogas inferiores à média europeia227.  

Um outro estudo foi também desenvolvido no ano de 1998, no âmbito da Rede de 

investigação Health Behaviour of School-Aged Children, com o apoio da Organização 
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Mundial de Saúde e em que Portugal se vê envolvido desde 1995/1996, através do Projecto 

“Aventura Social & Saúde” da Faculdade de Motricidade Humana. Este estudo teve por 

objectivo conhecer de forma actualizada  os comportamentos e os estilos de vida dos 

adolescentes portugueses integrados nos sistemas educativos, Portugal participou nos dois 

últimos estudos, em 1995/96 e 1997/98228. Dos resultados obtidos, respeitantes ao estudo 

de 1997/98 realizado ao nível dos alunos dos 6.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade do Ensino 

Regular de Portugal Continental, verificou-se que a nível das prevalências de consumo de 

substâncias lícitas ao longo da vida, o álcool evidenciou-se pela sua elevada 

experimentação (71% dos alunos); contudo, a nível do consumo diário, o tabaco aparece 

como a substância mais consumida por estes alunos (5,9%). Ao nível das prevalências ao 

longo da vida, a cannabis surgiu com a mais elevada percentagem de experimentação 

(3,8%). Todos estes consumos foram realizados por indivíduos do sexo masculino e pelos 

alunos mais velhos. A primeira experimentação de consumos ilícitos verificou-se nos 

alunos entre os 13 e 15 anos e a nível do haxixe (70,7% dos consumidores)229. 

Os dados conclusivos dos estudos efectuados na população escolar na região da 

Grande Lisboa/98, apontaram para a emergência de novas tendências de consumo, 

designadamente do consumo preferencial de ecstasy e de LSD ao de heroína e de cocaína. 

Naquelas populações, em 1998 o ecstasy e o LSD surgiram, a seguir ao haxixe, 

respectivamente como a segunda e a terceira substâncias ilícitas mais consumidas230. 

Outros dados importantes desta tendência foi a associação do consumo de drogas à 

música de dança, nomeadamente, as raves. Um dos estudos que se dedica a estudar a 

ligação entre o consumo de drogas e as festas afirma que as drogas assumem uma função 

utilitária, um meio para melhor se sentir a música e estar atento ao que se passa em volta 

(...) possibilita uma forma de resistência ao desgaste físico dos jovens durante as festas231. 

Constatou-se nestas festas a rara existência de heroína e de álcool, sendo quase tudo o resto 

permitido. 

No seguimento do projecto nacional Estudos em Meio Escolar Portugal adere pela 

primeira vez, em 1995, ao estudo ESPAD – European School Survey Project on Alcohol 
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and Other Drugs. Com o apoio do Grupo Pompidou/Conselho da Europa, neste mesmo 

ano, Portugal realizou o estudo ESPAD; por proposta do CAN – The Swedish Council for 

Information on Alcohol and Other Drugs, dirigido aos estudantes do 10.º, 11.º e 12.º anos a 

partir dos 16 anos de idade. Realizado com a periodicidade de 4 anos, Portugal volta a 

repeti-lo no ano de 1999 e 2003. Tem por objectivos fornecer dados comparáveis sobre 

prevalências e padrões de consumo de substâncias lícitas e ilícitas em alunos de 16 anos. 

Pretende-se, num dado momento, a comparabilidade entre os países europeus e, a longo 

prazo, a comparabilidade de tendências nos diferentes países232. 

Em 1995 este estudo contou com a participação de 26 países, em 1999, com 30 

países e em 2003 com 35 países. 

Em Portugal, a amostra representativa de 1995 incluiu os alunos nascidos em 1979, 

dos 10.º, 11.º e 12.º anos, recolhida na rede de ensino público nacional233.  

A análise de dados indicou que a prevalência do uso de drogas ilícitas em Portugal 

acompanha os países Europeus com menores prevalências de consumos. No respeitante à 

prevalência ao longo da vida, verificou-se que 93,5% dos jovens nunca consumiram 

cannabis e 6,5% dos jovens já consumiram pelo menos uma vez (9% de rapazes e 5% de 

raparigas)234. 

Quanto à heroína 99,5% afirmaram nunca ter consumido e 0,5% já consumiram 

pelo menos uma vez na vida (0,95% para os rapazes e 0,16% para as raparigas)235. 

Do total dos jovens, 99,5% nunca consumiram ecstasy e 0,5% já consumiram pelo 

menos uma vez na vida (0,8% no caso dos rapazes e 0,3% no caso das raparigas)236. 

No que concerne à prevalência do uso de drogas nos últimos 30 dias pelos jovens 

consumidores, verificou-se que, em relação à cannabis, 96,7% não a consumiram e 3,3% 

consumiram-a pelo menos uma vez (4% para os rapazes e 2,7% para as raparigas). Do total 
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dos jovens, 99,8% não consumiu heroína e 0,2% consumiu-a pelo menos uma vez (0,48% 

para os rapazes e nenhuma para as raparigas)237. 

Os contactos iniciais com uma droga ilícita ocorreu com maior frequência  na idade 

de 15 anos. 

Desta forma, aferiu-se que no universo total dos jovens se revela uma 

desaceleração e não uma progressão do primeiro uso após os 15 anos238.  

Em 1999, a população-alvo do ESPAD foram os alunos nascidos em 1983, 

matriculados nos 8.º, 9.º e 10.º anos do ensino oficial, representando cerca de 83% dos 

estudantes deste grupo etário matriculados no ensino oficial. 

Foi construída uma amostra aleatória a partir de uma listagem dos alunos 

matrículados nos 8.º, 9.º e 10.º anos de escolaridade, fornecida alunos de 16 anos. Assim, 

foram abrangidos 107 escolas e 639 turmas, num total apurado de 3.609 estudantes 

nascidos em 1983, dos quais 1.672 (46%) do sexo masculino e 1.937 (54%) do sexo 

feminino239. 

Relativamente ao tabaco, a análise de dados indica que a prevalência de consumo 

de tabaco em Portugal apresenta padrões baixos de consumo considerados regulares e 

abusivos. Cerca de 59% dos alunos deste estudo referiram ter tido pelo menos uma 

experiência de consumo de tabaco ao longo da vida. Contudo, quando se trata de um 

consumo mais recente, este valor decresce quase para metade (31%)240.  

No que respeita ao início dos consumos, cerca de 40% dos alunos experimentaram 

tabaco, pela primeira vez, em idades até aos 13 anos e cerca de 8% iniciaram um consumo 

diário antes dos 13 anos de idade241. 

O álcool apresentava-se como a substância preferencialmente consumida pelos 

alunos. Cerca de 78% dos jovens referiram já ter experimentado pelo menos uma bebida 
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alcoólica ao longo da vida e cerca de 49% referiram já ter tido pelo menos uma experiência 

de consumo de álcool nos últimos 30 dias242. 

Evidenciam uma tendência preferencial pelas bebidas espirituosas (44%) e pela 

cerveja (37%) comparativamente com o vinho (15%), pelo menos uma vez nos últimos 30 

dias. Quanto ao comportamento abusivo de álcool, os dados apontavam que 3% dos alunos 

já tiveram esse tipo de experiência 20 vezes ou mais ao longo da vida e 4% 3 ou mais 

vezes no último mês243. 

 Comparativamente a 1995, pôde verificar-se uma estabilidade no que respeita ao 

consumo de cerveja e vinho e para um agravamento do consumo de bebidas espirituosas. 

No ano de 1999, a nível europeu, Portugal continuava a ser um dos países que apresentava 

menores prevalências de consumo de álcool, bem como, uma menor percentagem de 

alunos com padrões de consumo abusivo de álcool244. 

No respeitante à prevalência do uso de drogas ilícitas ao longo da vida foi de 12%. 

A substância mais consumida foi a cannabis, quer ao longo da vida (9%), quer nos últimos 

30 dias (5%)245.  

Relativamente às idades de iniciação no consumo de substâncias ilícitas 

predominaram a idade dos 14 e 15 anos de idade. Contudo, 2% e 1% destes alunos 

experimentaram cannabis e anfetaminas, pela primeira vez, antes dos 14 anos246. 

Comparativamente a 1995, a prevalência de consumo de drogas ilícitas registou um 

aumento a nível geral, principalmente ao nível de cannabis, consumida ocasionalmente e 

ao nível de ecstasy. Em 1999 os alunos registaram uma maior percentagem de consumos 

de outras drogas (20 vezes ou mais) que não cannabis247.  
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Ao nível europeu, Portugal continua a ser um dos países que apresentava 

prevalências de consumo de drogas ilícitas em geral, abaixo da média e uma menor 

percentagem de alunos com padrões de consumo persistentes. 

Pôde concluir-se que tal como em 1995, Portugal manteve-se em 1999, para a 

generalidade das substâncias em análise, abaixo do consumo médio europeu, quer a nível 

europeu, quer a nível das prevalências de consumo, quer a nível dos padrões mais 

persistentes e/ou abusivos de consumo. Por outro lado e duma maneira geral, Portugal foi 

um dos países que registou, neste contexto, menores variações entre 1995 e 1999248. 

Em Portugal, o ESPAD inicialmente a cargo do Gabinete de Planeamento e de 

Coordenação do Combate à Droga e, posteriormente, pelo Instituto Português da Droga e 

da Toxicodependência, em estreita articulação com os serviços competentes do Ministério 

da Educação através da Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde 

(CCPES), encontra-se em 2000 a cargo de Fernanda Feijão (coordenadora nacional) e de 

Elsa Lavado, investigadoras do Observatório de Drogas e Toxicodependências (ODT), do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

O estudo de 2003 contou com a participação da Alemanha (6 Estados), Áustria, 

Bulgária, Croácia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, 

Ilhas Faröe, Finlândia, França, Grécia, Gronelândia, Holanda, Hungria, Ilha de Man, 

Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, 

Rússia (Moscovo), Suécia, Suíça, Turquia (6 cidades), Ucrânia e Reino Unido. 

Em 2003, Portugal considerou uma amostra não só representativa dos alunos de 16 

anos mas também de outros grupos etários, cujo total foi cerca de 18.000 alunos do 7.º ao 

12.º anos de escolaridade, para o grupo etário dos 13 aos 18 anos. 

 Assim, da análise efectuada salientou-se que, de 1999 para 2003, a percentagem de 

jovens de 16 anos que já experimentou alguma droga subiu de 12% para 18%. Em relação 

ao consumo de cannabis passou de 9% para 15%, enquanto que a percentagem dos alunos 

que já experimentaram “outras drogas”, com excepção da cannabis, passou de 6% para 7% 

no mesmo período. Relativamente ao consumo de tranquilizantes ou ansiolíticos, sem 

receita médica, por alunos de 16 anos, o seu valor baixou de 8% para 5% de 1999 para 

2003249. 
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No que respeita às drogas, a evolução das Prevalências ao Longo da Vida, de 1999 

para 2003 entre os alunos de 16 anos, vem demonstrar que se verificaram aumentos 

significativos em quase todas as substâncias, à excepção das anfetaminas que estabilizaram 

e da heroína que apresentou um ligeiro decréscimo da percentagem de alunos que já 

experimentaram. A substância de maior consumo foi a cannabis com 15%, seguida dos 

inalantes com 8%, do ecstasy com 4% e das anfetaminas, cocaína e cogumelos 

alucinogénios com 3%, respectivamente. A heroína e o LSD apresentaram 2% e os 

esteróides anabolizantes com 1%250. 

No que se refere às idades constatou-se, que para os consumidores de cannabis, a 

idade passou de 2%, aos 13 anos para 28% aos 18 anos e para os consumidores de “outras 

drogas” passou de 3% aos 13 anos para apenas 7% aos 18 anos. Dos alunos que já 

experimentaram ecstasy e cogumelos alucinogéneos a percentagem de consumidores 

aumenta com a idade e dos alunos que já experimentaram cocaína ou GHB aumentam até 

aos 15/16 anos e a partir daí decrescem251.  

O primeiro padrão poderá estar associado às culturas de festa musicais – techno e 

trance – mais colectivas portanto, e o segundo, mais associado a dinâmicas sociais mais 

grupais – festas de acesso mais restrito – ainda não tão massificadas portanto252. 

Apesar do acréscimo da percentagem de jovens que já experimentaram drogas, 

Portugal, em 2001, continua a ser um país com prevalências de consumos baixos, quando 

comparado com outros países, como a Espanha ou os Estados Unidos da América. Portugal 

apresenta, em 2001, uma percentagem de 25,6% de consumidores de cannabis em alunos 

do secundário (jovens dos 16 aos 18 anos), enquanto que Espanha, em 2000, apresenta 

uma taxa de 31,2% e os EUA de 48,8%. Em 2003, Portugal regista um dos valores mais 

baixos da média europeia no que respeita ao consumo de álcool, tabaco e cannabis. As 

conclusões constam do estudo desenvolvido a nível europeu pelo European, School, 

Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) Que evolução de 1999 para 2003? 

No que se refere à população militar, o Ministério da Defesa Nacional desenvolveu, 

ao nível das Forças Armadas, o Programa para a Prevenção e Combate à Droga e ao 

Alcoolismo nas Forças Armadas, com o objectivo de implementar um controlo de 

diagnóstico precoce e dissuasor do consumo de drogas. Neste sentido, as Forças Armadas 
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procedem anualmente a rastreios toxicológicos para a detecção do uso de drogas ilícitas 

junto dos candidatos à vinculação e junto da população militar, com especial incidência 

para a faixa etária dos 18 aos 30 anos e dos militares que integram os cursos de formação. 

O valor percentual das amostras positivas nas Forças Armadas foi de 4,8% em 1995, 

3,4% em 1996 e 2,2% em 1997.253 

Dos dados do rastreio toxicológico realizado em 1997, salientou-se que quer na 

Marinha, quer no Exército quer na Força Aérea os canabinóides foi a droga mais detectada 

nas Colheitas.  

De acordo com o “Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do Governo 

1995–1997” (pp. 10 a 12) constatou-se, na Marinha, 2,5% de colheitas positivas nos 

militares rastreados e 6% nos candidatos à Marinha; no exército 2,5% de colheitas 

positivas e na Força Aérea 1,2% de colheitas positivas.  

Em 1999, os resultados dos rastreios efectuados aos militares apresentaram uma 

percentagem de positividade de 1,3%, o que reflecte uma diminuição contínua ao longo 

dos anos desde o início do programa254. 

Quanto à caracterização da população consumidora nas Forças Armadas 99,2% são 

do sexo masculino com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos de idade (51,5%). 

Do total dos indivíduos 58,5% possuiam o Ensino Secundário e 97,6% trabalhavam antes 

de serem incorporados255. 

No entanto, a situação de consumo de drogas verificada no seio das Forças 

Armadas em 1999, assim como a diminuição ao longo dos anos das percentagens de 

positividade dos rastreios toxicológicos realizados nas Forças Armadas, não deverão ser 

extrapoladas para a população em geral, pois reflectem, entre outros, o próprio efeito 

dissuasor do consumo que os rastreios toxicológicos têm no meio militar e um crescente 

controlo a nível desta problemática no momento da incorporação militar256. 

Dos dados do rastreio toxicológico realizado, em 2000, a 17.950 indivíduos, 

salientou-se que quer na Marinha, quer no Exército e quer na Força Aérea, os opiáceos, 

cocaína e anfetaminas foram as drogas mais detectadas nas Colheitas. Verificou-se, na 
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Marinha que dos 2.841 indivíduos efectivos 85 dos casos apresentaram-se positivos e que 

dos 1.277 indivíduos candidatos, 111 dos casos apresentaram-se positivos. No Exército 

verificou-se que, em 9.394 dos militares, 435 dos casos apresentaram-se positivos e na 

Força Área constatou-se que em 4.438 dos militares 39 dos casos apresentaram-se 

positivos257.  

Em 2001, o rastreio de toxicologia efectuou a colheita de 17.820 amostras nas 

Unidades e realizou 70.000 análises nos laboratórios dos Ramos. Numa apreciação global 

dos resultados dos três Ramos, verifica-se que ao serem agregados os três tipos de 

despiste previstos no PPCDAFA – aleatório, extraordinário e obrigatório – a positividade 

foi de 3,7%258. 

Em 2002, o rastreio de toxicologia realizou 15.899 colheitas de urina, dando lugar a 

61.574 testes. Assim, verificou-se que ao serem agregados os três tipos de despiste 

previstos no PPCDAFA – aleatório, extraordinário e obrigatório – a positividade foi de 

2,7%259. 

Com a aprovação da Estratégia Nacional de luta contra a droga e das linhas 

prioritárias delineadas no Plano de Acção Nacional de luta contra a droga e a 

toxicodependência – Horizonte 2004, a investigação científica assumiu grande relevância, 

resultando a sua aplicação prática na realização de mais estudos de avaliação de programas 

e projectos no domínio das drogas e toxicodependências. Nesta linha de acção, competia 

ao IPDT congregar e potenciar a investigação científica sobre a expressão do fenómeno 

das drogas e das toxicodependências, responsabilidade cometida através do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro, com especial prioridade para a investigação 

sobre a perigosidade das diferentes drogas e à investigação interdisciplinar sobre o 

fenómeno do seu consumo em Portugal, e implementar um Sistema Nacional de 

Informação sobre Droga e toxicodependência260. 

É de salientar a celebração, em 1999, de dois Protocolos de Cooperação em matéria 

de investigação científica. Assim, a 28 de Junho de 1999, foi celebrado o Protocolo de 

Cooperação entre o Instituto Português da Droga e da Toxicodependência e a Faculdade de 

                                                 
257 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 85. 
 

258 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 105. 
259 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2003). Relatório anual 2002: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
128. 
260 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 114. 
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Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, para a realização de um 

estudo sobre a prevalência do consumo problemático de drogas em Portugal, cuja 

metodologia se enquadrou nas tarefas que anualmente cabem ao IPDT na sua qualidade de 

ponto focal português no âmbito do contrato REITOX celebrado com o OEDT – 

Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência (Portaria n.º 1373/2000 - 2.ª Série).  

Este estudo “Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 

drogas em Portugal”, da autoria de Jorge Negreiros, foi apresentado ao IPDT, em Julho 

de 2002 e teve por objectivo, por um lado, proceder a estimativas da prevalência da 

população de consumidores problemáticos de drogas em Portugal e, por outro, caracterizar, 

de modo aprofundado, os padrões e natureza de consumo de drogas ilícitas numa amostra 

de consumidores problemáticos261. 

 A expressão “consumo problemático de drogas” é aqui definida com base na 

proposta apresentada pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

(OEDT), definida como o uso de drogas por via endovenosa ou o uso regular/de longa 

duração de drogas opiáceas, cocaína e/ou anfetaminas262. 

Para produzir as estimativas sobre a prevalência dos consumidores problemáticos 

de drogas em Portugal foram utilizados três métodos de multiplicação baseados, 

respectivamente, nos dados da polícia, em dados sobre os toxicodependentes em 

tratamento e em dados referentes à mortalidade relacionada com drogas; o método back-

calculation e o método captura-recaptura263. 

Das conclusões globalmente apresentadas, constatou-se que os sujeitos 

entrevistados eram, na sua maioria, consumidores de opiáceos, que consumiam 

conjuntamente com outras drogas, tendo como droga de início dos consumos o haxixe, 

tendo ocorrido o primeiro contacto com esta substância entre os 13 e os 16 anos. Uma 

grande percentagem dos consumidores adoptou comportamentos de prevenção 

relativamente ao risco de contrair doenças tradicionalmente associadas ao uso de drogas 

ilícitas. Contudo, cerca de 19% dos entrevistados reconheceram que partilham 

                                                 
261 UNIVERSIDADE DO PORTO (2002). Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 
drogas em Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Centro de Investigação em 
Psicologia do Comportamento Desviante e Saúde. Porto. p. 6. 
262 UNIVERSIDADE DO PORTO (2002). Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 
drogas em Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Centro de Investigação em 
Psicologia do Comportamento Desviante e Saúde. Porto. p. 7. 
263 UNIVERSIDADE DO PORTO (2002). Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 
drogas em Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Centro de Investigação em 
Psicologia do Comportamento Desviante e Saúde. Porto. pp. 7 e 8. 
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ocasionalmente seringas, um número que ultrapassa os 20%, partilha outros materiais de 

consumo e apenas 36% dos inquiridos admitiu usar preservativo nas relações sexuais. 

Os dados deste estudo apontaram, ainda, para um número elevado de seropositivos 

(26%), verificando-se no meio prisional uma taxa de 50% de indivíduos infectados. 

De referir ainda que os consumidores problemáticos de drogas, representativos 

desta amostra, envolveram-se em actividades delituosas diferenciadas, contudo, revelaram-

se de natureza aquisitiva, assumindo, desse modo, um valor instrumental em termos de 

obtenção de proventos para a manutenção dos consumos de drogas264. 

De acordo com o autor, os resultados deste estudo apontaram para a necessidade de 

pôr em prática estratégias diversas de redução de riscos e minimização de danos dirigidas a 

este tipo de população. Será igualmente importante, no futuro, aprofundar as motivações e 

percepções acerca dos programas de substituição bem como as ‘estratégias’ (Koester et 

al., 1999) utilizadas pelos indivíduos para se adaptar a esta modalidade de tratamento265. 

Para além deste, e na mesma data, foi celebrado um Protocolo de Cooperação entre 

o Instituto Português da Droga e da Toxicodependência e a Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, homologado por sua Excelência o Ministro 

Adjunto do Primeiro Ministro. Posteriormente, em 2000, o IPDT á autorizado a realizar um 

contrato para a realização do estudo “Inquérito Nacional ao Consumo de drogas de 

Substâncias Tóxicas em Portugal” (Portaria n.º 1374/2000 - 2.ª Série, de 13 de Setembro).  

Assim, pela primeira vez em Portugal, foi realizado o “Inquérito Nacional ao 

consumo de substâncias psicoactivas na População Portuguesa 2001”, publicado em 

2003. Este relatório visa uma abordagem sociográfica e visa principalmente os indivíduos 

que declararam ter, alguma vez na vida, consumido qualquer substância psicoactiva ilícita 

e [...] uma abordagem referente ao consumo de substâncias psicoactivas lícitas, tais como 

o tabaco, o álcool e produtos farmacêuticos266. 

Este estudo respeitou uma amostra de 15.000 indivíduos, representativa da 

população portuguesa entre os 15 e os 64 anos, ano nível das Regiões (NUT II) do Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Tratou-se de um 

                                                 
264 UNIVERSIDADE DO PORTO (2002). Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 
drogas em Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Centro de Investigação em 
Psicologia do Comportamento Desviante e Saúde. Porto. p. 161. 
265 UNIVERSIDADE DO PORTO (2002). Estimativa da prevalência e padrões de consumo problemático de 
drogas em Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Centro de Investigação em 
Psicologia do Comportamento Desviante e Saúde. Porto. p. 162. 
266 BALSA, C., FARINHA, T., URBANO, C. & FRANCISCO, A. (2003). Inquérito Nacional ao consumo de 
substâncias psicoactivas na população portuguesa 2001. Colecção Estudos – Universidades. Lisboa: 
Instituto da Droga e da Toxicodependência. p. 23. 
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desenho amostral polietápico, estratificado por conglomerados, com selecção aleatória 

proporcional dos concelhos e secções estatísticas e, sorteio aleatório sistemático dos lares 

e dos indivíduos com recurso a tabela de números aleatórios267. 

Dos resultados obtidos constata-se que 7,8% dos portugueses, entre os 15 e os 64 

anos, já tiveram pelo menos uma experiência ao longo da vida de consumo de substâncias 

psicoactivas, sendo a cannabis a substância mais referenciada (7,6%). No caso de outras 

drogas, as prevalências ao longo da vida foram bastante inferiores, registando a cocaína 

0,9%, a heroína 0,7%, as anfetaminas 0,5% e o LSD 0,4%268. 

Em suma, não obstante o consumo de cannabis ser o mais elevado, qualquer que 

seja o género e grupo etário considerado, constataram-se pois, algumas diferenças nos 

padrões de consumo destes sub-grupos. Neste contexto, é de destacar a preferência dos 

grupos etários mais jovens, pelo consumo de ecstasy e de cocaína e, a maior importância 

do consumo de heroína dos grupos masculinos de 25-34 anos e 35-44 anos269. 

Para além destes, de salientar ainda o projecto “Trajectórias e consumos de 

drogas nas prisões: um diagnóstico” realizado, em 2001, pelo Centro de Investigação e 

Estudos Sociológicos (CIES) do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

(ISCTE), da Universidade Técnica de Lisboa, proposta esta efectuada pelo IPDT e a 

DGSP. 

Nesse mesmo ano foi também iniciado um projecto com grávidas 

toxicodependentes, no sentido de abordar indicadores de vulnerabilidade e patologia 

sintomática que conduzissem à promoção de intervenções reconstrutoras das histórias de 

vida dessas mulheres e ao estabelecimento de laços afectivos na díade mãe-filho. 

Paralelamente foi desenvolvido um projecto com filhos de toxicodependentes 

visando identificar factores de risco e de protecção, planificar e executar estratégias 

interventivas adequadas às situações diagnosticadas tendo por fim o incremento de 

medidas de política de saúde pública e social num contexto específico à criança menor. 

De facto, o campo das drogas e das toxicodependências é uma área científica que se 

caracteriza pela sua multidisplinaridade de trabalho e de investigação. 

A partir do ano de 2002, a investigação científica no domínio das drogas e das 

toxicodependências prosseguiu o seu incremento de projectos e estudos, através do Núcleo 

                                                 
267 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA, “Relatório Anual 2001 - A situação do país 
em matéria de drogas e toxicodependências – Vol. I – Informação Estatística”, Lisboa, IPDT, 2002, p. 139. 
268 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA, “Relatório Anual 2001 - A situação do país 
em matéria de drogas e toxicodependências – Vol. I – Informação Estatística”, Lisboa, IPDT, 2002, p. 140. 
269 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA, “Relatório Anual 2001 - A situação do país 
em matéria de drogas e toxicodependências – Vol. I – Informação Estatística”, Lisboa, IPDT, 2002, p. 140. 
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de Investigação do Obervatório de Drogas e Toxicodependências do IDT, ao qual compete, 

entre outras atribuições, o exercício das competências previstas nas alíneas i) e j) do artigo 

7.º da Portaria 484/2003 (2.ª série), de 15 de Abril com as alterações sofridas ao abrigo da 

Portaria n.º 1129/2003, de 28 de Agosto: desenvolver e apoiar a investigação científica 

sobre as drogas e as toxicodependências, por si ou através da celebração de protocolos, 

acordos de colaboração ou contratos com entidades, públicas ou privadas, 

designadamente com instituições universitárias (alínea i), bem como estabelecer, em 

colaboração com os respectivos serviços centrais e regionais, metodologias e 

procedimentos de avaliação das iniciativas públicas e privadas nas áreas da prevenção, 

do tratamento, da redução de danos e da reinserção...(alínea j) ). Neste quadro de 

atribuições, a investigação científica têm vindo a canalizar actividades numa lógica de 

maximizar o desempenho de programas e projectos, melhorar e potencializar a produção 

científica. De facto, a produção científica deverá constituir-se como um referencial teórico 

essencial ao desenho de estratégias de intervenção de eficácia e qualidade nas áreas da 

prevenção, tratamento, reinserção social e redução de riscos e minimização de danos. Só 

uma aposta no conhecimento da complexidade das causas e da diversidade das expressões 

do fenómeno das drogas e das toxicodependências pode permitir uma atitude que não seja 

meramente reactiva e fundamentar decisões políticas mais lúcidas e eficazes270. 

Pertinente seria intensificar a interacção e coordenação, com carácter 

multidisciplinar e interdisciplinar, dos organismos e serviços ligados às questões de saúde 

pública, justiça e toxicodependência, no sentido de fomentar o intercâmbio, nos planos 

nacional, regional e internacional, de experiências e conhecimentos técnicos obtidos 

através de projectos, programas e práticas relacionadas com drogas e toxicodependências, 

contando, para isso, com a participação activa de profissionais e peritos deste domínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 217. 
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3.2.  ÁREAS DE INTERVENÇÃO:   
       FORMAÇÃO DE CAMPOS ESPECIALIZADOS (1970  –  2004) 
 

 

 

 

 

A imprescindibilidade da coordenação de esforços e da adopção de uma atitude 

interventiva permitiu a Portugal, a partir da criação do CEPD, CICD e GCCD, a formação 

de campos especializados no domínio do combate à droga. 

Num contexto em que o país se propunha a restaurar a lei e a ordem, surgem, como 

estruturas do CEPD a Direcção Nacional do CEPD e os três Centros Regionais a funcionar 

com serviços nas áreas de intervenção da prevenção primária, das consultas externas e do 

internamento. 

Desde o início das actividades do Centro de Estudos da Profilaxia da Droga que o 

ano de 1977 primou pela procura, aquisição e aluguer de instalações adequadas aos 

serviços, pela selecção e contratação de pessoal técnico especializado o que obrigou, dada 

a insuficiência interna de recursos humanos, à realização de acções de formação de base 

mas sem qualificação suficiente. Em Maio de 1978, as Direcções Regionais do Centro e do 

Norte não possuiam a totalidade das instalações definitivas inicialmente previstas, por 

dificuldades de adaptação e morosidade das obras necessárias. Ainda à data de 1978, era 

visível e relevante a falta de técnicos, sobretudo ao nível de médicos especialistas e de 

enfermagem, por escassez de recursos dessas valências nos serviços de saúde. 

Embora cada Direcção Regional, inequivocamente, tenha encontrado um modelo 

próprio de gestão e organização interna, por forma a manter um processo contínuo de 

actuação, foram definidos princípios de acção comuns às três Direcções Regionais. Tal 

consenso reflectiu-se, sobretudo, ao nível da prevenção da toxicomania, pressupondo uma 

conjugação de esforços da comunidade; da intervenção individual baseada na motivação e 

no voluntariado e da política de intervenção, ao nível nacional e regional. 

A Direcção Nacional do CEPD era constituída, no ano de 1979, pelo médico José 

Niza e por Franco Redondo (assuntos administrativos). Durante este mesmo ano surgiram 
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alguns conflitos entre esta Direcção Nacional e as três Direcções Regionais, resultando em 

graves prejuízos para o funcionamento da Direcção Nacional. A partir do meio do ano de 

1979, esta Direcção deixou de poder contar com a presença efectiva de José Niza, que 

assumia concomitantemente funções de Deputado à Assembleia da República (sendo 

reeleito em 2 de Dezembro de 1979), o que levou a uma maior agudização dos conflitos 

existentes271. 

Desde Agosto de 1977, que o Centro Regional do Sul teve ocasião de intervir na 

área da prevenção primária. Em 19 de Setembro de 1977, interveio na área da consulta 

externa para jovens e, em 15 de Outubro de 1977, estendeu-se às famílias. O internamento 

começou a funcionar apenas em 28 de Fevereiro de 1978. Durante grande parte do período 

de 1979 manteve-se vago, o lugar de director regional do Sul do CEPD embora tenham 

sido abertos dois concursos públicos para o preenchimento do mesmo272. 

O Centro Regional do Centro inicia a sua intervenção em prevenção primária e nas 

consultas externas a 2 de Novembro de 1977. Em Coimbra é criado o único Centro de 

Internamento do país com capacidade para 10 utentes. Também neste Centro houve alguns 

problemas que foram de imediato solucionados com a expulsão quer de toxicodependentes 

quer de enfermeiros, o que aliás é normal em instituições do género273. Contudo, o Centro 

Regional do Centro mostrou consolidar esforços no sentido da investigação e da formação 

do pessoal. O Prof. Doutor Carlos Amaral Dias com o entusiasmo e o empenhamento de 

todos conhecido, vai implementar na zona Centro um conjunto de cuidados de saúde para 

jovens toxicómanos ou não, e seus familiares, organizados sob a forma de cadeia 

terapêutica e funcionando em articulação permanente (Dias, C. A. & Colaboradores, 

s./d.). 

                                                 
271 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Relatório de Actividades 1979. Gabinete Coordenador 
do Combate à Droga. p. 6. 
 

272 Refere o  “Relatório de Actividades 1979” do Gabinete Coordenador do Combate à Droga, nas suas pp. 8 
e 9 que «...a situação na DRS tem vindo progressivamente a agravar-se já que alguns técnicos, mais 
interessados em destruir do que em trabalhar construindo, têm vindo a agir de forma a não permitir as 
condições mínimas para o normal e produtivo funcionamento da Direcção Regional Sul. Tomando como 
motivo de luta o caso Salvado Ribeiro e utilizando (confessadamente) a táctica do quanto pior melhor, esses 
técnicos têm conseguido prejudicar profundamente não só os serviços, como a sua imagem pública, e 
intimidar outros colegas já que a impunidade até agora verificada os têm encorajado a prosseguir numa 
escalada que, começando por visar o DRS, se situa agora na pessoa do signatário, para atingir finalmente o 
coordenador do GCCD. Esta situação impõe medidas drásticas e urgentes, que terão de passar pela via 
administrativo-disciplinar e poderão levar ao afastamento do CEPD de alguns elementos, designadamente 
daqueles que têm com o CEPD contrato além do quadro e que até hoje nada fizeram de útil, por razões de 
incompetência e de má fé...». 
273 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Relatório de Actividades 1979. Gabinete Coordenador 
do Combate à Droga. p. 6. 
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O Centro Regional do Norte iniciou as consultas externas em 30 de Outubro de 

1977 e assumiu a intervenção em prevenção primária desde Fevereiro de 1978. Embora 

tenha iniciado o funcionamento de um sector de internamento, este foi encerrado em Junho 

de 1979, por proposta do respectivo director, baseada em especial na falta de clientes 

consumidores de drogas duras274. 

Relativamente ao número de técnicos, a Direcção Regional do Sul era constituída 

por 6 médicos especialistas (incluindo o Director Regional), 8 psicólogos, 8 assistentes 

sociais, 5 enfermeiros e 1 elemento não identificado na sua categoria profissional. A 

Direcção Regional do Centro era constituída por 4 médicos especialistas (incluindo o 

Director Regional), 3 psicólogos, 6 assistentes sociais, e 1 elemento não identificado na sua 

categoria profissional. Quanto à Direcção Regional do Norte era constituída por 2 médicos 

especialistas (incluindo o Director Regional), 5 psicólogos e 5 assistentes sociais275. 

Analisando os dados estatísticos manuais do CEPD, até Abril de 1978, constatou-se 

que frequentavam a consulta externa das três Direcções Regionais (Coimbra, Porto e 

Lisboa) 1.515 toxicómanos, sendo que destes 320 frequentavam a primeira consulta e os 

restantes 1.195 frequentavam outras consultas276. 

Apenas 92 indivíduos não toxicómanos frequentavam a primeira consulta externa e 

8 indivíduos frequentavam outras consultas. As diferenças entre toxicómanos e não 

toxicómanos registaram uma diferença numérica significativa277. 

No que respeita ao uso de drogas referidas em consulta/entrevista, pelo período de 

Novembro de 1977 a Maio de 1978, pôde constatar-se que os consumidores de 

cannabináceos tenderam a constituir um segmento preponderante, com 198 indivíduos sob 

um total de 412 indivíduos consumidores. Verificou-se ainda um segmento importante de 

indivíduos consumidores de opiáceos (145 indivíduos)278. 

                                                 
274 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Relatório de Actividades 1979. Gabinete Coordenador 
do Combate à Droga. p. 9. 
275 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). Relatório de Actividade do Centro de Estudos da 
Profilaxia da Droga. Anexo F. Lisboa. p. 3. 
276 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). Relatório de Actividade do Centro de Estudos da 
Profilaxia da Droga. Anexo F. Lisboa. p. 6. 
277 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). Relatório de Actividade do Centro de Estudos da 
Profilaxia da Droga. Anexo F. Lisboa. p. 6. 
278 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). Relatório de Actividade do Centro de Estudos da 
Profilaxia da Droga. Anexo F. Lisboa. p. 10. 
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Do total de indivíduos consumidores verificou-se que 30 são consumidores de 

cocaínicos, 76 de alucinogéneos, 98 de anfetaminas e outros estimulantes, 79 de 

barbitúricos e outros depressores e apenas 14 indivíduos consumidores de álcool279. 

 Curiosamente, em 1986, o CEPD mantinha em funcionamento o mesmo número de 

centros que em 1978, manifestamente insuficente para fazer face às necessidades. Até ao 

início deste mesmo ano (1986), não se tinha ainda concretizado a criação dos Núcleos 

Regionais previstos na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 365/82, tornando-se uma 

importante prioridade do Plano de Acção de 1986. Para além deste aspecto e tendo em 

vista uma estratégia de crescimento face ao fenómeno da droga, urgiu a necessidade de 

preparação de técnicos e a mobilização de meios.  

 Entre os anos de 1986 e 1991 os custos de planificação incidiram, 

fundamentalmente, no pessoal técnico dos Centros Regionais, uma vez que, de 99 técnicos 

(incluindo dirigentes) em 1986, passaram, em 1991, para 262. Os restantes custos 

contemplaram a aquisição de instalações e equipamento, nomeadamente, a procura de 

adequadas instalações para alguns serviços das actuais Direcções Regionais (Direcção 

Regional do Sul e Direcção Regional do Centro) e a aquisição de instalações para sete 

unidades regionais. Estas não atingiram valores de custo particularmente elevados, uma 

vez que os Núcleos Regionais, se constituiam como unidades de reduzida dimensão, com 

cerca de 15 técnicos e 2 a 4 administrativos e auxiliares280. 

A partir dos anos 80 poder-se-á afirmar que a imagem pública das estruturas 

organizacionais, na área das drogas, começou a modificar-se. Para além dos Centros 

Regionais do CEPD outros serviços de saúde, instituições não oficiais e clínicas privadas, 

atendiam toxicodependentes. A reduzida dimensão de meios dos Centros Regionais do 

CEPD: Lisboa, Porto e Coimbra veio a determinar a concentração da intervenção nessas 

áreas e a articulação com os Centros de Saúde deu apenas os primeiros passos; as 

iniciativas privadas são ainda em número muito reduzido e se nalguns casos revelam 

grande vitalidade, na sua actuação tem funcionado desarticuladamente281. 

 Nos anos 90 as áreas de intervenção no domínio do combate à droga conheceram 

uma importante política pública sectorial prosseguida de experiências inovadoras até ao 

ano de 2002, conhecendo posteriormente alguma estagnação. 

                                                 
279 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (s./d.). Relatório de Actividade do Centro de Estudos da 
Profilaxia da Droga. Anexo F. Lisboa. p. 10. 
280 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1986). Relatório de actividades de 1985 – Plano de acção para 1986. Gabinete 
de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. p. 54. 
281 RODRIGUES, J. (1987). A toxicomania: dimensão do fenómeno e parâmetros duma resposta conjugada a 
nível nacional. In 2.ªs jornadas de saúde mental do Algarve. Aldeia das Açoteias. p. 10. 
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 Postas estas considerações gerais irá proceder-se à análise individual das diferentes 

áreas de intervenção no combate à droga. 
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3.2.1. Prevenção Primária 
 

 

 

 Na década de 70 a prevenção primária apresentava-se como uma área de pouca 

relevância para a política das toxicodependências. Ao longo do tempo e com base na 

aquisição de novos conhecimentos o conceito de prevenção tem evoluído na sua 

especificidade selectiva em relação ao uso e abuso de drogas, para uma concepção mais 

ampla e alargada: o da educação para a saúde282. 

 A prevenção primária é, usualmente, descrita como um tipo de intervenção que se 

realiza no período de pré-patogénese, quer através de medidas destinadas a promover o 

estado de saúde, quer mediante o estabelecimento de processos de protecção específica 

contra agentes patológicos (e.g. a imunização)283. 

Verificou-se nos finais dos anos 70 que, a nível internacional, o maior e prioritário 

investimento era feito na área da prevenção primária através de medidas informativas, 

pedagógicas/formativas. Os programas de informação eram determinados pelas 

características do público-alvo, tendo presente a problemática concreta da 

toxicodependência e comunidade ou grupo considerados. 

 As actuações pedagógicas/formativas tendiam para programas de educação sobre 

drogas integrados no currículo escolar, programas de educação sanitária e programas sobre 

o desenvolvimento psicossocial do indivíduo. 

A actuação comunitária pretendeu, sobretudo, aumentar na comunidade os 

conceitos sobre as diferentes drogas e consequência do seu consumo e abuso; sua relação 

com outras substâncias tais como álcool, tabaco e medicamentos; melhorar a comunicação 

interpessoal entre pais, filhos e professores, estimular actividades extra-curriculares que 

motivassem os jovens; bem como, ajudar ao desenvolvimento sócio-económico e cultural 

da comunidade com a participação de todos. 

De facto, o consumo de drogas têm-se vindo a verificar em idades cada vez mais 

precoces. Daí que e no que ao trabalho desenvolvido pelo CEPD diz respeito, não se tem 

deixado de referir o álcool, tabaco bem como os psicotrópicos, como substâncias 

                                                 
282 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. (1998). Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e 
Avaliação da Situação da Toxicodependência, do Consumo e do Tráfico de Droga: Situação e avaliação do 
problema da droga em Portugal. Lisboa: Assembleia da República – Divisão de Edições.p. 27. 
 

283 CARVALHO, J. N. (1991). Prevenção do abuso do álcool e drogas nos jovens. Porto: Instituto Nacional de 
Investigação Científica. p. 23. 
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susceptíveis de um uso aditivo, sublinhando um carácter lícito versus carácter ilícito 

determinante como sabemos da curiosidade juvenil284.   

 

 

 

- Plano de Prevenção Primária das Toxicodependências no Meio Escolar - 

 

Na continuidade de uma política de prevenção das toxicodependências foi, a 24 de 

Abril de 1979, estabelecido com o apoio da UNESCO (através de um consultor, Louis 

Kilcher - Suíça), um acordo entre o Ministério da Educação e Investigação Científica 

(MEIC) e o Gabinete Coordenador do Combate à Droga (GCCD), visando um Plano de 

Prevenção Primária das Toxicodependências no Meio Escolar (ensinos preparatório e 

secundário), mediante acções de formação e informação.  

A responsabilidade executiva do mesmo ficou a cargo do director regional do 

Centro de Estudos da Profilaxia da Droga de Coimbra, Carlos Amaral Dias. Este Plano 

estendeu-se às três Direcções Regionais do Centro de Estudos da Profilaxia da Droga, sem 

prejuízo da autonomia específica de cada Centro.  

Com início na segunda quinzena de Setembro de 1979, este Plano incorporou 23 

escolas do Norte, Centro e Sul do país.  

Com o objectivo de dar uma resposta elaborada e programada a toda a problemática 

da droga, a experiência piloto do Plano de Prevenção Primária das Toxicodependências em 

Meio Escolar pretendeu provocar mudança de comportamentos e atitudes face ao 

fenómeno da droga por via da formação/informação de Professores Mediadores que, por 

sua vez, actuariam junto dos restantes professores e de outras estruturas escolares 

(empregado, médico escolar e pais). Estes Professores Mediadores tinham por funções 

estabelecer a ligação entre o CEPD e as escolas; analisar os casos e os pedidos oriundos do 

corpo docente; intervir em acções de informação, junto de outros professores e de alunos, 

quando solicitadas; realizar actividades informativas/formativas no domínio da 

toxicodependência; encaminhar  casos em que se considerasse necessário uma intervenção 

a nível da prevenção secundária e, eventualmente, terciária e canalizar eventuais pedidos 

                                                 
284 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Resposta do GCCD ao Inquérito feito pela UNESCO, 
acerca da coordenação dos Programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 
prevenção dos problemas ligados ao uso das drogas. Gabinete Coordenador do Combate à Droga. Lisboa. p. 
6. 



 201

de esclarecimento ou de formação de pais, abordados conjuntamente com os técnicos do 

CEPD.  

Como se terá ocasião de constatar e com a criação do Projecto VIDA, em 1987, a 

figura dos Professores Mediadores será substituída, pela dos Professores Operadores. 

Dada a curta existência do CEPD não foi possível estabelecer critérios rigorosos 

para uma avaliação satisfatória, sistemática e permanente às acções empreendidas em meio 

escolar, bem como de outras intervenções preventivas realizadas. As equipes de Prevenção 

Primária do CEPD, e não só, aparecem como tentativa, ainda incipiente, de sensibilizar e 

informar/formar a fim de se evitarem os fenómenos cada vez mais correntes de 

empolamento, especulação, dramatização, sensacionalismo e notória deturpação 

canalizadas a nível pessoal, grupal e dos mass-media285. 

Em 26 de Julho de 1979, Portugal foi convidado, pelo director da Divisão da 

Igualdade de Oportunidades em Matéria de Educação e dos Programas Especiais da 

UNESCO, a participar numa reunião de educadores que teve como tema a coordenação 

dos programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 

prevenção dos problemas ligados ao uso de drogas286. Para além de Portugal estiveram 

também presentes representantes de mais 23 países considerados industrializados 

(Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, 

Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polónia, República Federal da Alemanha, Suécia, 

Suíça e Yujoslavia)287, sendo-lhes solicitado a apresentação de um estudo sobre a 

respectiva situação nacional no respeitante ao consumo de drogas. No caso português, o 

Gabinete Coordenador do Combate à Droga contou, para a elaboração do referido 

documento, com a colaboração efectiva do Director Regional do Centro de Estudos da 

Profilaxia da Droga, Carlos Amaral Dias. 

O trabalho de intervenção no domínio da prevenção primária resultava, assim, 

numa intervenção genérica. Aliás parecer-nos-ia incorrecto especificar numa estratégia 

preventiva os limites psico-farmacológicos de cada droga, bem como os presumíveis 

                                                 
285 DIAS, C. A. (s./d.)., Intervenções em toxicodependências – do C.E.D. ao C.A.T.C. (1977 – 1997). Coimbra. 
p. 83. 
286 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Resposta do GCCD ao Inquérito feito pela UNESCO, 
acerca da coordenação dos Programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 
prevenção dos problemas ligados ao uso das drogas. Gabinete Coordenador do Combate à Droga. Lisboa. 
287 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Resposta do GCCD ao Inquérito feito pela UNESCO, 
acerca da coordenação dos Programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 
prevenção dos problemas ligados ao uso das drogas. Gabinete Coordenador do Combate à Droga. Lisboa. 
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efeitos daquelas288. É, de facto, numa óptica psicossocial que a intervenção da estratégia 

preventiva, na área da prevenção das drogas, vem sendo sistematizada. Se a prevenção 

primária é orientada numa linha psicossocial é porque os problemas de desadaptação 

social e familiar se encontram na base do consumo das drogas na juventude289.   

O modelo psicossocial direcciona-se na efectiva compreensão do fenómeno pela 

enfatização do indivíduo como centro de todo o processo. As razões que levam os 

indivíduos a consumir e a tornarem-se dependentes ou não, são questões que se colocam à 

aplicação deste modelo.  

Defende Cordeiro, D. (1994, p.162) que as toxicomanias não são um mero 

problema psiquiátrico, considerá-las como tal é pura e simplesmente demitirmo-nos do 

nosso papel e iludir um problema que se afigura eminentemente psicossocial. Combater o 

risco de toxicomania passa obrigatoriamente por uma informação e apoio às estruturas 

naturais, nomeadamente, a família e a escola (Cordeiro, D., 1994, p. 162). A questão da 

toxicomania deve ser perspectivada num quadro global de uma política social e de saúde 

que atenda ao bem-estar geral de uma sociedade pelo indivíduo, através de um trabalho 

participativo em projectos colectivos, comunitários, culturais e recreativos. 

Em suma, e neste momento de viragem de década, as acções de intervenção em 

prevenção primária têm vindo a ser, sobretudo, empreendidas em meio escolar, através de 

programas de informação/formação, como anteriormente explicitado. Como refere 

Beccaria, C. (s./d., p. 73), é impossível prevenir todas as ordens no eterno combate às 

paixões humanas do universo. Elas crescem na razão directa da população e da 

encruzilhada de interesses particulares que não é possível encaminhar geometricamente 

no sentido de utilidade pública. 

 Nos anos 80 o conceito de Prevenção Primária assumiu nova dimensão, definindo-

se como todo o conjunto de acções que se destinam a intervir num estádio em que o 

indivíduo ainda não entrou em contacto com a droga, visando evitar que esse encontro se 

dê, ou ainda, em termos mais latos evitar que tendo havido esse contacto, o seu uso 

ocasional se torne regular e abusivo...290. A este propósito defende Raul Melo a prevenção 

                                                 
288 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Resposta do GCCD ao Inquérito feito pela UNESCO, 
acerca da coordenação dos Programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 
prevenção dos problemas ligados ao uso das drogas. Gabinete Coordenador do Combate à Droga. Lisboa. p. 
6. 
289 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1979). Resposta do GCCD ao Inquérito feito pela UNESCO, 
acerca da coordenação dos Programas de educação escolares e extra-escolares para os jovens, visando a 
prevenção dos problemas ligados ao uso das drogas. Gabinete Coordenador do Combate à Droga. Lisboa.p. 
7. 
290 SOUSA, M. (1989). Prevenção Primária. Colectânia de Textos, Centro das Taipas. Lisboa, p. 13. 
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da toxicodependência, mais do que evitar que um grupo alvo se inicie no percurso das 

drogas é, sobretudo, o questionar das razões que o levam a tal, e uma intervenção dirigida 

às razões de fundo que conduzem, mais do que à experimentação, à perpetuação do 

comportamento e à criação da relação psicológica com a(s) substância(s)291. 

 A Prevenção Primária foi definida no Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de Setembro, 

como a intervenção ligada a todos os actos destinados a diminuir a evidência de uma dada 

população, reduzindo, por isso, o risco de aparição de novos casos. A estratégia 

preventiva, nos anos 80, inseriu-se numa perspectiva da educação promocional de saúde 

mental, cuja finalidade seria, por um lado, desenvolver junto dos jovens competências 

psicossociais e pessoais e, por outro, desenvolver junto dos adultos competências parentais 

onde se incluiam a melhoria das relações familiares, pelo fortalecimento das relações 

pais/filhos. 

Com o Projecto VIDA, a Prevenção Primária passou a ser considerada área 

prioritária e como uma forma de abordagem precoce dos problemas junto de grupos-alvo 

específicos. As acções implementadas no âmbito da prevenção primária contemplaram, 

para além da comunidade escolar, toda a comunidade em geral e jovens não escolarizados. 

Neste sentido, o Gabinete do Alto Comissário, através da sua área operacional, entendeu 

promover programas integrados nas áreas da saúde, educação, família, juventude, 

comunidade e meio laboral, visando a redução do consumo de substâncias tóxicas; 

estratégias de informação, educação e formação específica aos profissionais de saúde e 

outros agentes educativos. 

Com carácter de continuidade dos programas preventivos de 1979, nomeadamente 

do Programa dos Professores Mediadores que apoiava jovens alunos com problemas de 

comportamento directa ou indirectamente ligados ao uso de drogas, o Ministério da 

Educação cria, nos anos 80, conjuntamente com o Projecto VIDA, o Programa Professores 

Operadores com o objectivo de dar apoio às escolas, no âmbito da 

informação/sensibilização/formação relativa à temática da prevenção das 

toxicodependências. Responsáveis pela execução dos Programas de Prevenção das 

Toxicodependências, competia aos Professores Operadores diagnosticar as 

necessidades/problemas das comunidades educativas e identificar os recursos humanos e 

materiais existentes nas escolas e no meio envolvente.Competia-lhes ainda sensibilizar as 

estruturas das escolas para a inclusão de um Programa de Prevenção Primária no seu 

                                                 
291 MELO, R. (2002). Os Quês e os Porquês da Prevenção Primária da Toxicodependência. 
Toxicodependências, Lisboa, (8), 2: 23. 
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Projecto Educativo (como já era objectivo em 1979 com os designados Professores 

Mediadores); colaborar com outras estruturas com objectivos confluentes; promover 

formação no âmbito da prevenção e avalizar todas as acções e programas de prevenção 

desenvolvidos por outras entidades e/ou serviços exteriores ao Ministério da Educação292.  

Na sua actuação directa tinham por atribuições assegurar o apoio às Comunidades 

Educativas; apoiar o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do sistema de relações 

interinstitucionais e interpessoais entre os diversos elementos da comunidade escolar e 

sociedade civil; dar apoio a pais, professores, psicólogos, auxiliares de acção educativa e 

outros profissionais, no sentido de agirem como protagonistas na construção do Processo 

Educativo e colaborar/promover acções no sentido de melhorar as relações interpessoais 

nas escolas. 

 No âmbito do 11.º Colóquio Internacional sobre Prevenção e o Tratamento das 

Toxicodependências, realizado de 22 a 26 de Junho, em Viena, Áustria, constatou-se que 

Portugal encontrava-se na vanguarda dos programas, no âmbito de prevenção primária no 

ensino básico e secundário. De facto, as acções de prevenção primária, na década de 80, 

eram, quase exclusivamente, desenvolvidas pelos Centros Regionais do CEPD. Em 1980 

foram desenvolvidas 764 acções não se conhecendo o número de indivíduos abrangidos 

pelas mesmas, em 1984 deu-se um considerável aumento num total de 2.223 acções 

desenvolvidas, sendo 1.088 desenvolvidas pela zona Norte, 263 pela zona Centro e 872 

pela zona Sul (abrangendo um total de 11.434 indivíduos). A partir de 1985 verificou-se 

um  decréscimo no número de acções de prevenção primária desenvolvidas no país: em 

1985 foram desenvolvidas 1.581 acções abrangendo 12.204 indivíduos; em 1987 foram 

desenvolvidas 853 acções, abrangendo 9.320 indivíduos e, em 1989, verificou-se um novo 

aumento tendo sido desenvolvidas 1.163 acções, abrangendo 16.494 indivíduos293. 

 Quanto aos indivíduos atingidos nas acções desenvolvidas no âmbito da prevenção 

primária, apenas se conhecem os dados a partir de 1982. Assim, em 1982 foram atingidos 

1.718 alunos, 2.431 professores, 38 mediadores, 416 pais e 167 incógnitos. Em 1984, 

verificou-se um aumento de alunos abrangidos (4.083 alunos) e uma estagnação do número 

de professores atingidos (2.396). Deu-se um ligeiro acréscimo de mediadores envolvidos 

(144), do número de pais (2.143) e de outra população abrangida (2.656) que sofreu um 

acréscimo, perfazendo um total de 11.422 indivíduos envolvidos. Em 1985, foram 
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293 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (1990). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1986 – 1989) Relatório do 
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desenvolvidas 1.581 acções, envolvendo um total de 12.228 indivíduos (3.639 alunos, 

2.418 professores, 24 mediadores, 1.486 pais e 4.664 indivíduos não identificados). Em 

1986, verificou-se um decréscimo de alunos abrangidos (3.540), de professores atingidos 

(1.042) e de mediadores (6). Verificou-se também um decréscimo do número de pais 

abrangidos (1.102), apenas tendo sofrido um aumento a outra população não identificada 

(4.231)294. 

 Esta diferença explica-se, por um lado, pela diminuição do número de técnicos 

(transferência de técnicos para outros departamentos/serviços) e, por outro lado, pelo tipo 

de acções desenvolvidas (acções de longa duração e intervenções pontuais). 

 Poder-se-á concluir que, no decorrer deste período, no âmbito da prevenção 

primária, foram realizadas 8.312 acções de formação/informação/sensibilização, atingindo 

um total superior a 50.000 indivíduos295. 

Ao longo da década de 90 e visando prosseguir os objectivos fixados pelo 

Programa Nacional da Prevenção da Toxicodependência/Projecto VIDA, foram 

desenvolvidos em Portugal alguns programas no âmbito da redução da procura. Coube, 

neste âmbito e desde 1979, ao Ministério da Educação a responsabilidade de desenvolver 

projectos de Prevenção Primária de Toxicodependências em Meio Escolar. Contudo, é a 

partir dos anos 90, tendo em conta a evolução dos problemas ligados à toxicodependência 

e à reestruturação do Projecto VIDA, que o Ministério da Educação, através do Despacho 

96/ME/90, de 19 de Junho, nomeia um responsável sectorial pelo Projecto VIDA e 

constitui um Grupo de Trabalho que permitiu o lançamento do Projecto Piloto de 

Prevenção Primária não específica relativo às toxicodependências em meio escolar – “Viva 

a Escola”.  

 

 

 

 

- Projecto “Viva a Escola” - 

 

O Projecto “Viva a Escola”, criado em 1990, teve por objectivos: proporcionar 

condições controladas para a vivência de sentimentos de prazer, emoção e risco; 
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desenvolver capacidades que permitam assumir a nível individual e colectivo os princípios 

de promoção da saúde; construir climas de escola cooperativos, dinâmicos e estimulantes; 

desenvolver comportamentos de autonomia, responsabilidade e sentido crítico296. 

Das 178 escolas que se candidataram foram seleccionadas 63. A avaliação deste 

projecto foi realizada a três níveis: avaliação interna a partir de relatórios de actividades 

das escolas e relatórios-síntese das reuniões, acções e seminários de formação com as 

equipas regionais, responsáveis do projecto e professores operadores; avaliação externa, 

realizada pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa e pela Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação do Porto – Centro de Ciências do Comportamento Desviante e, por 

fim, a avaliação da eficácia do projecto, através do estudo da situação epidemiológica no 

que respeita ao consumo de substâncias tóxicas nas 63 escolas do Projecto “Viva a 

Escola”. Este estudo veio a repetir-se em 1993/94, tendo sido solicitado ao Ministério da 

Justiça/Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga (GPCCD). 

Em 1991/92 integraram o Projecto “Viva a Escola” mais 34 novas escolas, 

totalizando 97 escolas participantes no projecto. Neste contexto e, pela primeira vez, em 

1994/95 o Projecto “Viva a Escola” integrou 20 escolas do 1.º ciclo e 5 Jardins de Infância, 

conduzindo a um total de 278 escolas. Em 1995/96 envolveu 316 escolas, 18 das quais 

participaram pela primeira vez neste projecto 297. 
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- “Projecto de Férias” - 

 

Um outro projecto desenvolvido pelo Ministério da Educação é o designado 

“Projecto de Férias”. Este Projecto teve por objectivo promover a ocupação saudável dos 

tempos não lectivos, através da realização de actividades criativas e variadas298.  

A divulgação do “Projecto de Férias”, visando privilegiar as escolas não integradas 

no “Projecto Viva a Escola”, realizou-se junto das escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário pelos Professores Operadores. 

Deste modo, o “Projecto de Férias” envolveu 73 escolas no ano lectivo de 

1990/1991; 136 escolas em 1991/1992; 215 escolas em 1992/1993299 e 366 escolas de todo 

o país em 1995/96, perfazendo uma abrangência total de 36.000 alunos. A avaliação deste 

projecto foi efectuada a nível interno a partir dos relatórios de actividades300.   

 

 

- “Programa de Promoção e Educação para a Saúde” - 

 

Mais tarde, em 1993, o artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

veio definir as competências do Ministério da Educação nas actividades de prevenção 

primária ficando, desta forma, a coordenação de projectos de prevenção do consumo de 

álcool e de substâncias psicotrópicas a nível escolar, com incidência específica na 

prevenção do consumo de drogas, sob a responsabilidade do Ministério da Educação, 

através do “Programa de Promoção e Educação para a Saúde” (PPES). Este Programa, 

aprovado pelo Despacho n.º 172/ME/93, de 27 de Agosto, integrou, essencialmente, a 

experiência de três anos do Projecto Piloto de Prevenção Primária de Toxicodependências 

em Meio Escolar.  

O PPES era uma estrutura descentralizada que funcionava a nível nacional, através 

de um Encarregado de Missão e de uma Equipa de Coordenação Nacional (ECN), 

constituída por Professores e Técnicos de diferentes valências que promoviam as 

condições necessárias à implementação do PPES. A nível regional funcionava através de 

                                                 
298 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 45. 
 

299 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. (s./d.). Do Projecto Viva a Escola ao Programa de Promoção e Educação 
para a Saúde – Relatório Síntese – 1990 – 1994. Programa de Promoção e Educação para a Saúde. p. 65. 
300
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. (s./d.). Do Projecto Viva a Escola ao Programa de Promoção e Educação 

para a Saúde – Relatório Síntese – 1994 - 1996. Programa de Promoção e Educação para a Saúde. p. 76. 
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Equipas Regionais, constituídas por um Responsável Regional (RR) e por Professores 

Operadores (PO) que asseguraram, em articulação com a respectiva Direcção Regional de 

Educação, o desenvolvimento do PPES. A nível local funcionava através das Equipas 

Locais das Escolas PVE, constituídas por um Coordenador e pelos diferentes 

intervenientes no processo educativo. Assente numa rede constituída por 45 professores 

operadores, 5 responsáveis regionais e 3 elementos da equipa nacional teve por pretensão 

dar resposta, de uma forma continuada, às 670 escolas integradas na Rede Nacional das 

Escolas Promotoras da Saúde. Teve por objectivos, entre outros, formar técnicos, avaliar o 

programa e representá-lo em reuniões nacionais e internacionais e organizar actividades 

nacionais. Este programa descentralizado ao nível das autoridades escolares regionais e 

locais, prevê a adaptação das orientações centrais, em cada escola, de acordo com as 

suas necessidades e características301.  

No âmbito da sua actuação prosseguiu com o Projecto “Viva a Escola” com o 

“Projecto de Férias”, desenvolveu o Projecto Piloto de Prevenção Específica de 

Toxicodependências e um Projecto de Prevenção da Infecção pelo VIH/SIDA na 

Comunidade Escolar - “Aprender e Prevenir”. Para além destes, desenvolveu um 

“Programa de Promoção de Competências Sociais” específico de prevenção primária de 

comportamentos desajustados em meio escolar, dirigido a um grupo-alvo de crianças e 

adolescentes e um “Projecto de Animação Teatral e Expressões”. 

A prossecução destes projectos permitiu desenvolver uma estratégia baseada: na 

introdução da problemática de Promoção e Educação para a Saúde nos currículos escolares 

de todos os níveis de ensino; na capacitação dos professores para intervir na Promoção e 

Educação para a Saúde, através do investimento na sua formação inicial e contínua; na 

promoção e desenvolvimento de projectos especiais de Promoção e Educação para a saúde, 

visando dar respostas adequadas a problemas e necessidades de Educação para a Saúde em 

meio escolar; abordagem horizontal das problemáticas da Educação para a Saúde; 

intervenção articulada das entidades públicas e privadas e avaliação permanente. Estas 

estratégias de desenvolvimento conduziram a dois objectivos essenciais: a aquisição e 

desenvolvimento de competências por parte da população escolar que lhe permitam 

                                                 
301 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 38. 
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assumir, ao nível individual e colectivo, os princípios da Educação e Promoção da Saúde 

e a institucionalização de Escolas Promotoras de Saúde302.   

 Incluído nos Projectos desenvolvidos pelo PPES e sob iniciativa do Centro de Área 

Educativa (CAE) de Viseu realizaram-se os “Encontros Inter-Escolas”, pela primeira vez, 

no ano lectivo 1992/93, com o objectivo de partilhar, durante um dia, as experiências das 

Escolas então integradas no PVE. No ano lectivo 1993/94, os “Encontros Inter-Escolas” 

foram alargados a outros CAE’s do país com a preocupação de envolver não só as escolas 

integradas no PVE mas toda a comunidade. Os “Encontros Inter-Escolas” tinham como 

objectivos promover a articulação das escolas com os intervenientes de toda a comunidade; 

transformar a escola num centro dinamizador dos recursos da comunidade; dar visibilidade 

ao trabalho desenvolvido pelas escolas que participam das actividades do PPES; permitir a 

partilha de experiências entre escolas; facilitar uma maior comunicação Inter-Escolas e 

Escolas da comunidade e divulgar e promover estilos de vida saudáveis na Comunidade 

Educativa303. 

 

 

- Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde - 

 

Desde 1994 que o Ministério da Educação, em colaboração com o Ministério da 

Saúde, desenvolveu um projecto piloto de Rede Nacional de Escolas Promotoras de 

Saúde (RNEPS) integrando-se, em termos de pressupostos e objectivos, na Rede Europeia 

de Escolas Promotoras de Saúde. Era seu objectivo motivar e capacitar técnicos e outros 

agentes educativos para intervirem no âmbito da educação para a saúde; incentivar e criar 

condições de promoção da saúde dos jovens, considerando como áreas prioritárias a 

alimentação, a sexualidade, a saúde oral, a segurança, a uso e abuso de substâncias lícitas e 

ilícitas, a SIDA, a vacinação e a hepatite B.  

 

 

- Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde - 

                                                 

302 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (s./d.). Do Projecto Viva a Escola ao Programa de Promoção e Educação para 
a Saúde – Relatório Síntese – 1990 – 1994. Programa de Promoção e Educação para a Saúde.p. 72.  

303 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (s./d.). Do Projecto Viva a Escola ao Programa de Promoção e Educação 
para a Saúde – Relatório Síntese – 1994 - 1996. Programa de Promoção e Educação para a Saúde. p. 83.  
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Na primeira metade de 1999, a intervenção do PPES, reforçada pela aprovação da 

Estratégia Nacional de luta contra a droga, consistiu na implementação da RNEPS em 

670 escolas a nível nacional e, posteriormente, no segundo semestre de 1999, na criação, 

no âmbito do Ministério da Educação e da Inovação, de uma Comissão de Coordenação 

da Promoção e Educação para a Saúde (CCPES), com a finalidade de coordenar a 

intervenção para a promoção da saúde em meio escolar, nomeadamente, a prevenção do 

consumo de drogas. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/95, de 10 de Agosto, atribuiu ao 

PPES o Estatuto de Missão determinando que, até ao final de 1997/1998, fossem 

desenvolvidas estratégias adequadas e necessárias ao alargamento das Escolas Promotoras 

de Saúde (EPS) a todos os estabelecimentos de ensino que integrassem o Sistema 

Educativo. 

O Ministério da Educação apoiou ainda diversos estudos, dos quais há a destacar 

“Droga em Meio Escolar”, “European School Survey on Alchool and other Drugs 

(ESPAD/99)” e “European Smoking Prevention Framework Approach (ESFA)”.  

 Constituíram-se prioridades, no ano 2000, a consolidação do processo e 

implementação da Promoção da Saúde em Meio Escolar e da Rede Nacional das Escolas 

Promotoras da Saúde (RNEPS), através da Comissão de Coordenação da Promoção e 

Educação para a Saúde (CCPES), das estruturas regionais Grupos Técnicos de Promoção e 

Educação para a Saúde (GTPES), dos Centros de Área Educativa (CAE’s) e ainda do 

Centro de Apoio Nacional (CAN). 

 Ainda neste ano, a prevenção do consumo de drogas e das toxicodependências em 

meio escolar continuou a ser uma prioridade de intervenção dos diferentes agentes 

educativos e de todo o sistema educativo, integrando uma perspectiva global de Promoção 

e Educação para a Saúde. 

 No ano de 2000 a CCPES assumiu a responsabilidade na definição dos objectivos e 

orientações globais, bem como as intervenções e acções a desenvolver no domínio da 

prevenção das toxicodependências objectivadas no Plano de Acção Nacional de Luta 

Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004. Dos objectivos propostos 

destacam-se os seguintes: contribuir para a redução do número de novos consumidores de 

drogas em idades inferiores a 18 anos; participar na implementação dos Planos Municipais 

de Prevenção Primária das Toxicodependências; integrar a promoção da saúde e a 

especificidade da prevenção das toxicodependências nos Projectos Educativos das Escolas; 
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produzir e divulgar materiais técnico-pedagógicos específicos em suporte gráfico ou com 

base na internet e incluir ou actualizar conteúdos de prevenção nas orientações e nos 

currículos escolares304. 

 Das linhas de intervenção e acções a desenvolver pelo CCPES sobressaiu a 

formação de agentes educativos dos diferentes níveis de escolaridade; o apoio a projectos a 

desenvolver pelos alunos; o encaminhamento de situações concretas de jovens 

consumidores de drogas nas escolas; os contactos e estabelecimentos de protocolos com 

estruturas da Juventude e a colaboração com a Região Autónoma da Madeira. 

 Ainda durante o ano de 2000, a CCPES desenvolveu materiais informativos no 

âmbito da prevenção primária das toxicodependências: produção de um guião “O que é a 

Saúde na Escola”, instrumento de auto-avaliação das escolas na área da Promoção e 

Educação para a Saúde; divulgação do manual de prevenção tabágica dirigido a 

professores “Querer é Poder I”, produzido no âmbito do Projecto “European Smoking 

Prevention Framework Approach” (ESFA); colaboração na realização de um guião sobre o 

uso/abuso de substâncias lícitas e ilícitas; produção de boletins temáticos sobre Promoção e 

Educação para a Saúde: “Boletim 2000 PES” e Boletim da RNEPS “Boletim Risco” e 

ainda distribuição nas escolas de um instrumento designado “Promover a Saúde da 

Juventude Europeia – um manual para professores e outros educadores”305. 

 Em 2001, a CCPES em colaboração com o IPDT, procedeu à construção de 

documentos estratégicos e orientadores das políticas de prevenção e desenvolveu acções 

concretas, nomeadamente, participando em reuniões de trabalho para elaboração do Plano 

de Acção Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004, do 

Regime Geral da Política de Prevenção Primária das Toxicodependências e do Regime 

Geral da Política de Prevenção e de Redução de Riscos. Colaborou ainda com o IPDT no 

processo de revisão e actualização do questionário junto da população escolar no Sistema 

Educativo público, que serviu de base aos Estudos Epidemiológicos em Meio Escolar e 

desenvolveu uma estratégia de implementação da prevenção dos consumos do 1.º ciclo do 

Ensino Básico, numa perspectiva PES/PATO. Para além do mencionado, a CCPES 

organizou, também, em conjunto com o IPDT, a “Semana de Prevenção Primária em Meio 

Escolar”, através de reuniões de preparação, da realização das Jornadas de Reflexão, da 

apresentação dos dados do ESPAD/99 e da divulgação de vídeos do concurso internacional 

                                                 
304 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório Anual 2000: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. I – Informação Estatística. Lisboa. p. 20. 
305 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório Anual 2000: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. I – Informação Estatística. Lisboa. p. 21. 
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“Os Jovens e o Álcool”. Procedeu ainda à produção do “Guia de Recursos para a 

Prevenção em Meio Escolar: Toxico(In)dependência” e à promoção de acções de 

prevenção no âmbito das comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a Droga – 26 de 

Junho. 

 Em 2003, a CCPES realizou actividades, em parceria com a Câmara Municipal de 

Odivelas, participando no projecto “Saúde na Escola 2002/2003”; com o Gabinete de 

Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) e Rede de Educação do 

Consumidor (REC), participando no concurso “Jovem Consumidor” e o Gabinete de 

Assuntos Europeus e Relações Internacionais (GAERI). 

 

 

- Projecto PATO - 

 

Para além do referenciado, foi também criado em 1993, no âmbito do Projecto 

VIDA e em articulação com o Ministério da Educação/PPES, o Projecto PATO 

(Prevenção Álcool, Tabaco e Outras), com intervenção em meio escolar e implementado 

nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico (6 – 10 anos de idade). Baseando a sua 

intervenção no modelo dos Programas de Promoção das Competências Pessoais e Sociais 

teve por finalidade ensinar as crianças a estabelecer relações adequadas com os outros; 

promover e manter o seu bem estar e a protegerem-se face a comportamentos 

desadequados em geral e ao consumo de drogas em particular306. Propunha-se, ainda, 

formar professores e educadores de infância em metodologias interactivas que permitisse 

desenvolver as capacidades individuais e as competências sociais das crianças. 

O Projecto é reimplementado em 1997/98, beneficiando 227 escolas, 9.768 alunos e 

2.298 pais, através do envolvimento activo de 724 professores307, ficando aquém do 

previsto no “Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do Governo nos anos 1995-

1997” do Observatório VIDA, que previa envolver no ano lectivo 1997/98, 636 escolas, 

1.479 professores e cerca de 15.000 crianças308. 

                                                 
306 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 65. 
307 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa.p. 66. 
308 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. 
Lisboa.p. 45. 
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 O Plano de Acção Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – 

Horizonte 2004, no seu capítulo II, previa a reactivação do Projecto PATO e o seu 

alargamento a outras escolas. Assim, o IPDT conjuntamente com a CCPES, entendeu que a 

intervenção precoce junto de crianças e famílias era uma das áreas prioritárias de 

intervenção, pelo que, em Dezembro de 2001, se constituiu um grupo de trabalho com o 

objectivo de dar cumprimento ao estabelecido no Plano de Acção.  

 Neste sentido, foram realizadas em 2001 diversas acções, nomeadamente, a análise 

e discussão dos vários relatórios anteriormente produzidos pelas entidades promotoras do 

Projecto Piloto; reuniões com a equipa técnica responsável pelo projecto e reuniões com os 

responsáveis das instituições que desenvolveram a experiência piloto; contactos com os 

Núcleos Distritais do IPDT e com os Coordenadores dos Grupos Técnicos de Promoção e 

Educação para a Saúde (GTPES) e análise do documento “Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais”, no sentido de serem identificados objectivos comuns e 

de se chegar a uma abordagem integrada na dinâmica curricular da Escola309. Apesar de 

todos os esforços desenvolvidos o Projecto PES/PATO foi interrompido em 2003, 

constituindo, este aspecto, uma ruptura com a possibilidade de se avançar com uma nova 

forma de intervenção que enfatizava a inclusão nos curriculos escolar da temática das 

toxicodependências. 

 

 

- Programa Escola Segura - 

 

 Ainda, numa lógica de programas em meio escolar, a Polícia de Segurança Pública 

(PSP) têm vindo a desenvolver um programa de acção concreta e preventiva da 

criminalidade e delinquência, designado “Programa Escola Segura”, abrangendo desde o 

1.º ciclo do ensino básico ao ensino superior. 

 Durante o ano lectivo 2003/2004 foram abrangidos no âmbito deste programa 

832.082 alunos, tendo a PSP assegurado um total de 310 agentes policiais especificamente 

empenhados em acções de prevenção em meio escolar310. 

 

 
                                                 
309 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório Anual 2000: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas, Lisboa. p. 26. 
310 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2003). Relatório anual 2002: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
74. 
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- Linha VIDA - 

 

 No sentido de reforçar as intervenções na área da prevenção da toxicodependência, 

em 1988, foram criados dois serviços de linha telefónica de ajuda - Linha Aberta; em 

Lisboa e no Porto que, posteriormente, se virão a designar de Linha VIDA. A então Linha 

Aberta surgiu como ponte entre o público em geral e as instituições que intervinham na 

área da toxicodependência (primária, secundária e terciária) em particular. 

 De carácter informativo define-se como um serviço telefónico especial, prestando 

esclarecimentos imediatos, despistagem de problemas e seu encaminhamento para os 

serviços adequados. De forma complementar entendeu-se criar um serviço de apartado, 

com idênticos objectivos, distinguindo-se pela oportunidade que oferecia àqueles que 

preferem o contacto escrito ao telefónico. 

O atendimento da Linha é feito por voluntários com formação específica na área da 

toxicodependência, sexualidade, adolescência, família, saúde mental e ainda visando 

aspectos específicos do atendimento telefónico, obrigando a um suporte de retaguarda 

garantido por uma equipa de psicólogos.  

Pretendeu-se, também, criar um Centro de Documentação que possibilitasse o 

atendimento directo de jovens que quisessem colocar questões sobre a prevenção do 

consumo de drogas e de educação para a saúde em geral. 

Uma das prioridades da Linha Aberta é o reforço da articulação efectiva entre os 

diferentes serviços telefónicos de ajuda, nomeadamente, Linha SIDA, S.O.S. Criança, 

S.O.S. Voz Amiga – Prevenção do Suicídio, Serviço de INTOXICAÇÕES, 115 (agora 

112).  

Nos dois primeiros anos de funcionamento da Linha (1988 – 1989), a Linha Aberta 

atendeu, a nível nacional, 43.970 chamadas, das quais 26.878 foram verdadeiras e 17.092 

foram brincadeiras e insultos. Relativamente aos dados do apartado foram escritas 20.500 

cartas verdadeiras e 13 em branco/brincadeiras ou insultos311. 

Em 1997, as suas chamadas tornaram-se gratuitas, por meio de um protocolo 

estabelecido com a Portugal Telecom312. Nesse ano foram atendidas 12.291 chamadas e, 

em 1998, 15.615 chamadas o que correspondeu a um aumento de 27% de 1997 para 1998.  

                                                 
311 FUNDAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA. (s./d.). 
Linha dois anos depois. In: Documento interno. 
312 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 48. 
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Dos atendimentos realizados verificou-se que, em 1997, 52,7% correspondeu a 

pedidos de informação efectuados pelos próprios correspondendo em 1998 a 58,7%.  

Da informação obtida pode conhecer-se o tipo de drogas mais consumidas por estes 

clientes: 65,5% são opiáceos, 11% cocaínicos e 9% canabinóides, desconhecendo-se o tipo 

de droga nos restantes 15%. Pode ainda constatar-se que os indivíduos que recorrem à 

linha têm idades compreendidas entre os 26 e os 30 anos. 

O tipo de droga que suscita mais questões é a heroína, sendo o haxixe e o ecstasy 

que originam mais pedidos de informação. 

Relativamente à Linha Vida SOS – Droga, poderá dizer-se que no período 

compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2000 verificou-se o atendimento a 

51.152 chamadas, das quais se consideraram 8.630 verdadeiras, 20.313 brancas (chamadas 

silenciosas), 19.427 brincadeiras e 1.782 insultos. Relativamente às chamadas verdadeiras, 

6.343 foram realizadas pelo próprio interessado, referindo-se na sua maioria a um 

problema ou pedido de informação relacionado com drogas, estando os opiáceos e os 

cannabinóides na origem do maior número de chamadas relativas a substâncias, 

seguindo-se a cocaína, o álcool e o ecstasy313. Destas salientou-se que 5.205 indivíduos 

atendidos foram encaminhados para serviços, de acordo com a especificidade do problema. 

2.889 foram encaminhados para serviços de tratamento em ambulatório, 1.363 para 

comunidades terapêuticas, 382 para internamento e 258 para grupos de auto-ajuda. De 

referir ainda que 720 utentes foram, também eles, encaminhados para outro tipo de 

instituições314. 

Comparativamente ao ano de 1999, o ano de 2000 apresentou um aumento 

percentual de 149,65% relativamente ao número de chamadas recebidas. Contudo, no que 

às chamadas verdadeiras diz respeito este aumento representou apenas 5%315.  

Em 2001, a Linha Vida SOS – Droga atendeu 73.860 chamadas, das quais 11.045 

foram consideradas verdadeiras. Destas 74,63% são efectuadas pelos próprios 

(consumidores, toxicodependentes e não consumidores), 23,76% por outros, geralmente  e 

1,46 por técnicos316. 

                                                 
313 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 10. 
314 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 10. 
315 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 10. 
316 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 30. 
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 Para além do atendimento telefónico é ainda efectuado um atendimento 

personalizado face-a-face, numa vertente social. 

 Em Outubro de 2003, a Linha Vida SOS-Droga passou a funcionar apenas com 1 

equipa em Lisboa, com vista a rentabilizar os recursos existentes. 

Pelo período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2003 verificou-

se o atendimento de 66.829 chamadas, das quais 9.301 verdadeiras e 57.528 brancas 

(chamadas silenciosas). Relativamente às chamadas verdadeiras 6.958 foram realizadas 

pelo próprio interessado, referindo-se na sua maioria a um problema ou pedido de 

informação relacionado com drogas, seguindo-se as chamadas realizadas por outros (2.210 

chamadas), com o objectivo de expor um problema ou pedir uma informação para si ou 

para outra pessoa317.  

Ainda durante o ano 2003 foi criado, em Lisboa, um serviço E-mail Counselling, 

visando diversificar o acesso ao serviço da Linha telefónica e à informação na área das 

drogas e das toxicodependências. Assim, durante o período de 26 de Junho de 2003 a 31 de 

Dezembro de 2003, foram recebidos um total de 103 e-mails318. 

Pelos dados referidos pode constatar-se que embora o número de chamadas 

telefónicas tenha vindo a aumentar, desde o início da criação da linha telefónica até 2003, 

o número de chamadas verdadeiras têm vindo a diminuir, o que poderá revelar algum 

descrédito nas capacidades operativas e funcionalidades de intervenção deste tipo de 

serviços. 

- Centros de Informação e Aconselhamento (CIAC’s) - 

 

Após criação do SPTT, em 1990, a prevenção das toxicodependências passou a ser 

realizada através dos Centros de Informação e Aconselhamento (CIAC’s). 

Os CIAC’s constituíam-se como um pilar e um suporte complementar à restante 

intervenção clínica e psicossocial do SPTT319, nomeadamente na área de formação 

desenvolvida para técnicos de instituições públicas e privadas que articulavam com os 

serviços do SPTT. Tendo como área de intervenção a prevenção de comportamentos de 

risco na adolescência, nomeadamente do consumo nocivo de drogas psicoactivas tinham 

                                                 
317 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
60. 
318 I INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa.p. 
65. 
319 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2001). Relatório de Actividades 2000. 
Lisboa. p. 41. 
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por objectivo fortalecer os factores protectores dos jovens, procurando facilitar a sua 

integração social e o seu desenvolvimento psicossocial.  

O CIAC – Lisboa e Vale do Tejo, para além de desenvolver acções dirigidas aos 

jovens, acolhe jovens, familiares e outros indivíduos que estejam em contacto com 

adolescentes em risco, faz o acompanhamento do jovem em risco por um técnico de 

prevenção primária e, caso necessário, encaminha-o para os CAT’s, Comunidades 

Terapêuticas ou outros serviços considerados adequados320. 

O CIAC – Norte possuía, também ele, um serviço de atendimento a jovens com o 

objectivo de fazer um diagnóstico precoce da situação e encaminhar para os serviços 

adequados. Entre Novembro de 1996 e Maio de 1997, o CIAC – Norte fez 35 atendimentos 

a jovens, dos quais 8 corresponderam a primeiras consultas e 27 a consultas de 

seguimento321. 

De acordo com o “Relatório de Actividades 2000”, do SPTT (2000, p. 41) este 

assumiu a intervenção preventiva a três níveis: enquanto serviço supletivo procurou dar 

resposta na área da prevenção das toxicodependências, complementando as 

actividades/projectos e programas de outros serviços, directamente responsáveis pela sua 

execução; enquanto parceiro de outras entidades, co-responsabilizando-se pelos programas 

desenvolvidos nas diferentes fases e, por último, desenvolvendo os seus próprios projectos 

e programas, de modo a dar resposta a questões que decorressem das suas necessidades 

específicas de estudo ou intervenção. 

No âmbito dos programas comunitários, desenvolvidos nos anos 90, devem 

salientar-se os desenvolvidos pelo CIAC de Lisboa e Vale do Tejo, em 1996. Neste 

sentido, realizou dois projectos de intervenção comunitária em bairros degradados da 

Grande Lisboa: um desenvolveu-se no Bairro 6 de Maio e teve por objectivo primordial 

diminuir o número de menores implicados no tráfico de droga, através da formação de 

mediadores322. O outro projecto não foi concluído devido ao facto de a instituição 

colaboradora ter sido extinta (Núcleo de Apoio à Toxicodependência da Associação 

Moinho da Juventude).  

                                                 
320 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 46. 
321 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 46. 
322 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 48. 
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Em 1990, a Câmara Municipal de Lisboa, através do seu Gabinete de Prevenção da 

Toxicodependência, desenvolveu um outro projecto de prevenção primária intitulado 

“Contigo vais longe”. 

No âmbito deste projecto procedeu-se, em 1996, à avaliação de 16 programas que 

envolveram 5.247 jovens e 244 adultos. Das actividades desenvolvidas, destacaram-se as 

actividades lúdicas, artísticas e recreativas (46%), as actividades de formação/informação 

(34%) e as actividades desportivas (14%). Desconhece-se o desenvolvimento de 

actividades nos restantes 6%. 

 No ano 2000 verificou-se um aumento significativo do número de acções 

desenvolvidas pelos CIAC’s, ao nível do apoio ao planeamento e avaliação de 

programas/projectos/acções de outros organismos e instituições. Assim, foram 

desenvolvidas com as Autarquias Locais e com o Ministério da Educação 264 acções. Para 

além destes o Ministério da Saúde e outras instituições privadas solicitaram o apoio do 

CIAC para o desenvolvimento de 122 acções. Os pedidos de informação surgiram por 

parte do público (indivíduos, famílias e grupos), das Autarquias Locais e do Ministério da 

Saúde. Em relação a 1999 verificou-se uma diminuição nas acções de 

informação/sensibilização e de acompanhamento supervisão323. 

 As actividades do CIAC incidiram fundamentalmente nos jovens, professores e 

pais/educadores, para além dos grupos heterogéneos. Dos 2.438 elementos que 

participaram nestas acções, 792 eram jovens, 635 professores e 339 pertenciam a grupos 

heterogéneos324. 

 Foi ainda preocupação do SPTT participar, com outras entidades, no planeamento e 

coordenação da intervenção preventiva nos vários domínios. Deste modo, elementos do 

SPTT, a nível central e regional, integraram estruturas responsáveis pela análise, 

planeamento e avaliação de actividades ou projectos preventivos. Nesta área de 

intervenção, o SPTT estabeleceu articulação com as autarquias ao nível de 

programas/projectos de intervenção comunitária, com o Ministério da Educação apoiando 

o desenvolvimento do processo da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde 

(RNEPS), garantindo que as escolas ou agrupamentos de escolas e os centros de saúde 

assumissem responsabilidades complementares na promoção da saúde da comunidade 

educativa alargada. Esta Rede integrou no ano 2000, 1.957 escolas e 255 centros de saúde 

                                                 
323 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2001). Relatório de Actividades 2000. 
Lisboa.  p. 41. 
324 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2001). Relatório de Actividades 2000. 
Lisboa. p. 42. 
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que, em parceria consignada em contrato, desenvolvem um conjunto de intervenções que 

visa a criação de condições para a promoção da saúde das crianças e dos jovens e a 

prevenção de acidentes e doenças nestes grupos etários, implicando os diferentes agentes 

do sistema educativo e assegurando uma rede de atendimento a crianças e adolescentes a 

nível da saúde física e mental nas áreas das escolas promotoras da saúde325. O SPTT, 

enquanto membro da Comissão Técnica de Acompanhamento do IPDT e entidade 

responsável pelo tratamento das toxicodependências, estabeleceu uma cooperação activa e 

privilegiada com esse instituto, na preparação de documentos que redefinirão as políticas 

da luta contra a droga e as toxicodependências nos anos seguintes. 

 Em 2002, com a tomada de posse do novo Governo, deu-se a fusão do Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT) e o Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência (SPTT), dando lugar ao Instituto da Droga e da 

Toxicodependência (IDT), transferindo-se assim as competências dos dois organismos para 

um organismo único, agora na dependência do Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

- Campanhas nos meios de comunicação social - 

 

Ainda no decorrer dos anos 90 foram promovidas algumas campanhas nos meios 

de comunicação social. No dia 28 de Janeiro de 1997 realizou-se a campanha Dia D – Dia 

de Reflexão Nacional sobre Toxicodependência, tendo por objectivo sensibilizar a 

sociedade civil para a problemática das drogas e das toxicodependências. Neste âmbito, 

foram lançadas brochuras dirigidas aos professores, denominadas “Vamos falar sobre 

drogas – um guia para professores”; brochuras dirigidas aos pais, denominadas “Vamos 

falar sobre drogas – um guia de prevenção para pais de crianças dos 3 aos 9 anos” e o 

lançamento da campanha de prevenção nos media sob o lema A vida não é uma droga. 

Esta campanha teve por objectivo a prevenção das toxicodependências, recorrendo a uma 

mensagem positiva de promoção da saúde e de bem-estar bem como de valorização de 

estilos de vida saudáveis. Teve ainda por objectivo divulgar a linha VIDA, serviço de 

                                                 
325 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2001). Relatório de Actividades 2000. 
Lisboa. p. 44. 
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acesso fácil, anónimo e gratuito pelo qual se pode obter uma orientação e encaminhamento 

adequados, no domínio das drogas e das toxicodependências. 

Em 1997, o Projecto VIDA promoveu uma outra campanha, através de órgãos de 

comunicação social, intitulada Faz como eu: Diz não. Teve por principal objectivo 

sensibilizar o público sobre o fenómeno da toxicodependência. 

Durante os meses de verão deste mesmo ano foi promovida uma campanha na 

região algarvia, apoiada pelo Programa INTEREG II e pelo Programa Nacional de 

Prevenção da Toxicodependência/Projecto VIDA, que teve por objectivos informar os 

jovens desta região, com idades entre os 14 e os 26 anos, sobre as causas e consequências 

derivadas do consumo de álcool e de drogas ilícitas e dos riscos associados; conhecer as 

percepções e atitudes dos jovens face ao uso/abuso de drogas, bem como os seus hábitos de 

consumo de drogas. 

No ano de 1998, realizaram-se duas campanhas com forte impacto na população em 

geral e com resultados positivos: Projecto VIDA na EXPO’98 e III Semana Europeia de 

Prevenção das Toxicodependências. 

A campanha Projecto VIDA na EXPO’98 teve por objectivo divulgar informação 

sobre o fenómeno das toxicodependências, de uma forma dinâmica, interactiva e adaptada 

a vários públicos-alvo – crianças, jovens, famílias, adultos, técnicos, entre outros326. 

As actividades desenvolvidas no âmbito deste projecto agruparam-se em 

atendimento/acolhimento; espaço media, linha verde e divulgação, implicando um 

funcionamento ininterrupto entre 22 de Maio e 30 de Setembro de 1998, entre as 10h00 e 

as 20h00. Durante este período recebeu um total de 872.271 visitantes. Para além destas, 

foi ainda organizada, em colaboração com o CAT de Xabregas, uma campanha de 

prevenção e redução de riscos denominada Nem tudo são sorrisos, alusiva ao consumo das 

novas drogas, incluindo o ecstasy. Assim, entre 26 de Junho e 26 de Setembro, foram 

efectuadas 23 acções de distribuição de informação, por técnicos especialistas e, em 

paralelo, foi também dada formação específica para intervenção em situações de risco a 

um grupo de voluntários da EXPO’ 98 que prestavam serviço na zona de espectáculos327. 

A III Semana Europeia de Prevenção das Toxicodependências desenvolveu-se 

entre 16 e 22 de Novembro de 1998, nos 15 Estados Membros da União Europeia e na 

                                                 
326 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 68. 
327 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 68. 
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Noruega, com o intuito de reforçar a cooperação entre os Estados Membros e os agentes de 

prevenção. A sua intervenção prática consistiu na aplicação, por internet, de um inquérito 

nacional sobre a prevenção em meio escolar a alunos e professores; de um inquérito 

nacional sobre prevenção a profissionais de saúde; a realização de uma Conferência 

Nacional sobre prevenção do consumo do ecstasy e outras drogas sintéticas; a produção de 

materiais de prevenção (uma agenda escolar e um guia de prevenção) e a realização de 

acções de formação dirigidas a grupos de profissionais. 

Ainda no âmbito deste projecto, desenvolveram-se 8 projectos transnacionais de 

prevenção; realizou-se um ciclo de cinema e fez-se a sua divulgação em 4 canais de 

televisão. 

Em Junho de 1999, o Projecto VIDA lançou nova campanha publicitária, nos 

media, de prevenção do consumo de ecstasy, intitulada Não te deixes manipular. Esta 

campanha foi  dirigida, essencialmente, a jovens dos 14 aos 22 anos e frequentadores de 

ambientes nocturnos. Visou, sobretudo, sensibilizar e informar sobre os problemas e 

consequências do consumo do ecstasy. A campanha decorreu em vários spots de rádio e de 

televisão, anúncios de imprensa, folhetos  informativos, cartazes, bases de copos, 

autocolantes, mobiles, flags nas redes de Metropolitano, Caminhos-de-Ferro e redes locais 

de autocarros de passageiros. Foi desenvolvida em quatro canais de televisão, em todas as 

Rádios Nacionais e 28 Rádios Locais de todo o país, nos Jornais Diários e Semanários de 

todo o país e em 38 Jornais regionais. Foram também distribuídos cartazes e folhetos por 

várias Associações de Estudantes e Associações Juvenis e realizaram-se acções de 

intervenção em diversas discotecas, por todo o país, onde se distribuíram cartazes, mobiles, 

folhetos, bases de copos e autocolantes. 

 No decorrer do ano 2000 foram promovidas duas campanhas de âmbito nacional, 

a primeira a decorrer em Maio e a segunda em Dezembro, tendo por objectivo divulgar, 

junto dos frequentadores de espaços nocturnos, informação correcta sobre os riscos 

associados ao consumo de drogas. Para além deste objectivo, estas campanhas tiveram 

ainda a pretensão de ajudar os jovens e jovens adultos a tirar partido da noite sem arriscar 

a vida, fornecer informação sobre redução de riscos e divulgar o serviço prestado pelo 

1414 – Linha Vida SOS Droga328. Estas duas campanhas que decorreram junto de espaços 

de diversão nocturna, contaram com a participação de jovens recrutados localmente e 

devidamente formados para o efeito.  
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 Neste âmbito, foi editado pelo IPDT um “Guia de Sobrevivência às Drogas e às 

Noitadas”, foram distribuídos folhetos informativos sobre os riscos do uso/abuso de drogas 

e álcool, uma folha com informação sobre a Linha VIDA, Kit’s de despistagem do grau de 

alcoolémia, preservativos e T-shirt’s alusivas ao slogan da campanha Agarra a Vida. 

 A avaliação efectuada foi bastante positiva por parte das equipas que nelas 

participaram, quer devido à boa receptividade que a iniciativa teve junto do público-alvo, 

quer na procura de informação junto dos técnicos envolvidos329. 

 Em Dezembro de 2000, é realizada a segunda campanha que teve por objectivo a 

aplicação de um inquérito aos jovens frequentadores dos espaços de diversão nocturna, 

com vista a orientar o desenho de futuras acções de prevenção primária das 

toxicodependências. Dos dados obtidos constatou-se que 58,2% dos jovens saem à noite 

todos os fins-de-semana; 78% saem à noite 1 ou 2 dias por semana; mais de metade dos 

inquiridos saem à sexta-feira e ao sábado ou somente ao sábado; cada uma destas saídas 

tem a duração de 4 a 6 horas (33,9%) ou mais de 6 horas (29,3%), sendo a hora mais 

habitual de regresso a casa, entre as 2 e as 4 horas (34,2%) ou entre as 4 e as 6 horas 

(34,1%). Para cerca de 50% dos jovens o período mais interessante da noite dura até às 4 

horas da manhã. Os materiais distribuídos durante a campanha foram classificados como 

bastante favoráveis por 90% dos inquiridos. A resposta às necessidades de informação e o 

alerta e sensibilização para o problema da toxicodependência, promovido pela campanha, 

foram os dois aspectos positivos mais referenciados330. 

 Contudo, desta campanha parece não ter resultado qualquer tipo de estudo que 

relacionasse o consumo de drogas com as saídas nocturnas. Linha esta de investigação que 

seria importante abordar. 

 Para além destas duas campanhas de âmbito nacional, foram realizadas várias 

campanhas de âmbito distrital, com o objectivo de divulgar a 1414 – Linha Vida SOS 

Droga. Foram utilizados como canais privilegiados de divulgação a imprensa regional e as 

rádios locais, complementadas com a distribuição de folhetos de informação sobre o 

serviço. 

 No dia 26 de Junho de 2000 realizaram-se as comemorações do Dia Mundial de 

Luta Contra a Droga, que decorreram por todo o país, com o apoio dos Núcleos Distritais. 
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 Em 2001 deu-se continuidade às campanhas focalizadas em populações-alvo 

específicas, nomeadamente as intervenções realizadas em espaços nocturnos. Estas acções 

envolveram a distribuição de materiais preventivos, contabilizando-se 200.000 folhetos 

informativos: “Folheto sobre o uso e abuso de drogas e álcool”, “Guia de Sobrevivência às 

Drogas e às Noitadas”, “Informação sobre a Linha VIDA”; cartazes; 30.000 Kits de 

despistagem do grau de alcoolémia; 62.000 preservativos; t’shirts, porta-chaves e 

credifones com mensagens preventivas. 

 Durante as campanhas foram utilizadas mensagens simples: “Toxicodependência – 

Antes Tratar do que Punir –“ “O Futuro está na prevenção”, considerando o 

toxicodependente um doente que necessita de se tratar. Para além disso, todas as 

campanhas assumem por objectivo a difusão da Linha VIDA – SOS Droga – 1414. 

 Desta forma, o IPDT deu a conhecer uma das suas campanhas através do slogan: 

Agarra a Vida que teve por objectivo prioritário a divulgação de informação correcta 

sobre os riscos associados ao consumo de substâncias psicoactivas junto dos 

frequentadores de espaços nocturnos incentivando os jovens e jovens adultos a tirarem 

partido da noite sem arriscar a vida331. Alusivo a esta campanha em espaços nocturnos foi 

produzido um cartaz que continha a seguinte mensagem: Agarrar a noite sem perder a 

vida. No decorrer da campanha foram distribuídos 106.000 folhetos informativos, 42.500 

preservativos, 20.300 Kit’s de despistagem do grau de alcoolémia e 5.000 T’shirt’s332. 

 Durante os meses de Maio e de Dezembro, decorreram duas campanhas a nível 

nacional realizadas em todas as capitais de distrito. Assim, em 26 de Junho de 2001, Dia 

Mundial de Luta Contra a Droga, foi lançada a campanha com o slogan: Drogas.sem, que 

decorreu na sequência de protocolos estabelecidos com Federações Desportivas, evoluindo 

posteriormente para a mensagem “Drogas.sem/Desporto.com”. 

 No decorrer da campanha foram distribuídas 30 faixas, 1.000 bandeiras, 15.000 

t’shirt’s333. 

 Pelo período de Natal e Ano Novo, em parceria com a Direcção Geral de Viação, 

pretendeu-se divulgar mensagens preventivas alusivas ao consumo de álcool e outras 

drogas, em particular no que concerne ao perigo da sua associação ao acto de condução de 

veículos – Se não vês perigo, o perigo és tu. 
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 Para além das campanhas mencionadas foram ainda realizadas duas campanhas em 

meio militar, nomeadamente, nos Centros de Recrutamento das Forças Armadas. Como 

suporte à campanha foram distribuídos diversos materiais: 3.000 postais, 2.750 pins, 2.600 

folhetos Linha VIDA, 2.600 folhetos Agarra a Vida e 5.000 folhetos elaborados 

especificamente para esta acção preventiva334. 

 Ainda no ano 2001, o IPDT em parceria com o Gabinete da Juventude da Câmara 

Municipal de Lisboa, associaram-se ao projecto “Tour Agarra a Vida”, desenvolvido pela 

Academia dos Patins, realizado em 20 escolas da zona de Lisboa. Este consistia numa 

acção de sensibilização junto de jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário para a 

prática da actividade desportiva, em especial, dos patins em linha, como aquisição de 

hábitos de vida saudáveis. 

 Esta iniciativa permitiu a divulgação de informação sobre o uso e abuso de Álcool, 

Tabaco e Drogas. 

 Percebe-se que as campanhas publicitárias têm evoluído de acordo com a 

manifestação do fenómeno das drogas. Novos consumos têm vindo a implicar novas 

expressões e definições do desenho publicitário. Não negando a importância das 

campanhas publicitárias como instrumento preventivo coloca-se a questão do seu impacto 

real na população portuguesa. Se, por um lado, se consideram necessárias a sua expressão 

é limitada pela falta de realização de estudos de investigação que se constituiriam como 

instrumentos válidos ao desenho e definição de estratégias e intervenções de actuação 

directa no terreno. 

 

 

- Sistema EDDRA e PREVNET - 

 

 Foi também na década de 90 criada, pelo Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência, uma base de dados electrónica, acessível através da Internet – 

Sistema EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action), na qual se procurou 

recolher, de uma forma sistemática, um conjunto de projectos de boas práticas de avaliação 

ou com um design que permite a sua avaliação, levados a cabo pelos diferentes países da 

Europa Comunitária, no âmbito da redução da procura. Este sistema pretendeu constituir-

se como um instrumento de trabalho para todos aqueles que intervêm na área da prevenção 

das toxicodependências, quer no que respeita à definição das políticas, quer ao 
                                                 
334 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 28. 
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planeamento e implementação de projectos/actividades. Este Sistema foi inicialmente 

coordenado pelo Projecto VIDA e, mais tarde pelo IPDT, em torno de três eixos 

fundamentais: a disseminação do sistema, a formação dos participantes/colaboradores e a 

inclusão do novos projectos na base de dados335. 

O IPDT tem assegurado a participação no sistema EDDRA, através da captação de 

novos projectos, de âmbito nacional. Promoveu ainda a disseminação do conhecimento da 

sua existência junto dos interventores na área da toxicodependência, nomeadamente 

através de um desdobrável distribuído em encontros técnico/científicos. Simultaneamente, 

realizaram-se encontros da Rede Nacional EDDRA, para avaliação dos projectos a inserir 

e definição de estratégias a adoptar para o incremento de boas práticas na construção de 

projectos336. 

 O recurso às novas tecnologias de informação e comunicação na área das drogas e 

das toxicodependências tem sido, nos últimos anos, uma constante, nomeadamente no que 

respeita à utilização da internet como meio de divulgação. Deste modo, o IPDT privilegiou 

como meio de divulgação das suas actividades a manutenção de uma página Web. 

 Durante o ano de 2001 foi dada uma maior atenção à formação interna dos 

elementos da rede, tendo baixado significativamente a atenção dada à captação de novos 

projectos337. Neste ano foi objectivo do sistema EDDRA a divulgação ao nível da 

disseminação do sistema. Para tal, foram distribuídos 2.500 desdobráveis em encontros 

científicos, por correio a instituições que solicitaram apoio ao IPDT para a promoção de 

projectos338.  

 Para além do EDDRA é também lançado o projecto PREVNET, teve por objectivo 

estimular ao nível transnacional e transdisciplinar, a troca de experiências, bem como a 

cooperação para o desenvolvimento de novas estratégias/instrumentos por recurso às 

novas tecnologias. A sua génese está na base de um outro projecto anterior –Telematic 

Methods in Drug Prevention. Durante o ano 2000, foram estabelecidos os primeiros 

contactos com este projecto, tendo em vista a adesão do IPDT ao grupo. Em 2001, Portugal 

participou neste projecto como Core Member, tendo estado presente no Encontro do Grupo 

                                                 
335 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, Lisboa. p. 20. 
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PREVNET, realizado em 8, 9 e 10 de Fevereiro de 2001, em Knokke, na Bélgica, 

concomitantemente foi mantendo a discussão on-line com os diferentes grupos de trabalho. 

 

 

- Programa Quadro Prevenir - 

 

Dando continuidade ao leque de actividades e estratégias políticas de actuação em 

prevenção primária, foram criados, em 1997, os Programas Quadro Prevenir e Reinserir, 

tendo por objectivo envolver toda a sociedade civil no combate à droga, apoiando 

programas nos domínios da prevenção primária e terciária.  

O Programa Quadro Prevenir destinou-se a apoiar técnica e financeiramente 

entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com intervenção na área da Prevenção 

Primária das Toxicodependências. Este apoio resultou da pretensão de melhorar a 

qualidade de intervenção no âmbito da prevenção primária, identificando como grupos-

alvo prioritários as crianças/jovens, jovens adultos, professores, famílias e técnicos ligados 

a esta área de intervenção. Em 1997 foram desenvolvidos, pelo Projecto VIDA, 184 

projectos no âmbito do Programa Quadro Prevenir (PQP): 81 projectos com uma 

periodicidade anual, 48 bienais e 55 trianuais. Das acções realizadas 49% visaram a 

promoção do desenvolvimento pessoal e social, 25% foram acções de formação, 20% 

destinaram-se à informação e sensibilização da prevenção das toxicodependências, 4% 

dizem respeito a encontros e 2% a projectos de investigação. As acções tiveram por 

população-alvo: adolescentes e jovens; crianças (até aos 12 anos); famílias/pais; de alunos; 

técnicos (técnicos de ONG’s, técnicos de saúde e professores); animadores juvenis e 

população em geral339.  

Ainda, neste mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes acções de prevenção 

específica: acções dirigidas a jovens e/ou adultos com comportamentos considerados de 

risco relativamente ao abuso de substâncias psicoactivas envolvendo aproximadamente 

423 escolas, 7.050 alunos, 1.820 professores e 2.438 outros indivíduos ( técnicos de saúde, 

técnicos de autarquias, técnicos de ONG’s, encarregados de educação). Foram ainda 

                                                 
339 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
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desenvolvidas acções de formação no âmbito da formação contínua e a pedido das escolas 

ou de outras organizações públicas ou privadas340.  

Em 1998, o Programa Quadro Prevenir apoiou 335 projectos no âmbito da 

prevenção primária representando um aumento significativo relativamente a 1997. Estes 

projectos dirigiram-se, no seu essencial, a jovens, pais/família e crianças visando 

fundamentalmente promover o desenvolvimento pessoal e social e informar/sensibilizar. 

Estes Projectos destinaram-se com especial incidência ao grupo-alvo dos jovens pelo que 

se justifica o privilegiar de actividades de carácter lúdico, recreativo ou cultural que 

integrassem uma equipa técnica multidisciplinar e que permitissem trabalhar as dinâmicas 

relacionais, o desenvolvimento psico-afectivo, a promoção de competências sociais e o 

desenvolvimento de factores de protecção ao consumo de drogas. 

Quanto à natureza das parcerias estabelecidas, verificou-se que as autarquias locais 

e as escolas são as instituições que vêm assumindo uma postura própria na vida política a 

nível nacional, através do seu envolvimento em projectos, em parceria com outros 

organismos públicos, como o Centro Regional de Segurança Social, o Instituto Português 

da Juventude, os Centros de Saúde, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, o 

Serviço de Prevenção e Tratamento das Toxicodependências e o Instituto de Reinserção 

Social. 

 No âmbito do primeiro PQP, cujo processo de candidatura decorreu em 1997 e 

1998, 110 projectos foram finalizados durante o ano 2000341. 

 Tendo em conta a avaliação positiva do primeiro Programa, por um lado, e a 

necessidade de continuar a política de prevenção primária enunciada na Estratégia 

Nacional de luta contra a droga, foi decidido lançar um segundo Programa Quadro 

Prevenir (PQP II) em 2001342. 

 Na continuidade dos objectivos delineados para o PQP I, o PQP II destinou-se a 

apoiar e a promover o desenvolvimento de projectos no domínio da prevenção primária das 

toxicodependências. A sua concessão e apoio financeiro/técnico foi concedido através de 

concurso promovido pelo IPDT salientando, deste modo, uma nova abordagem na área da 

prevenção das drogas e das toxicodependências. Puderam candidatar-se ao PQP II as 
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342 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 14. 
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instituições particulares de solidariedade social (IPSS), misericórdias, mutualistas e outras 

entidades particulares sem fins lucrativos cujas finalidades estatutárias incluíram a 

promoção da saúde, o desenvolvimento social, a cultura e desporto. 

 No âmbito do PQP, a prevenção das drogas e das toxicodependências 

fundamentou-se numa estratégia global de actuação, tendo em linha de conta a 

especificidade dos grupos alvo a abranger, procurando a modificação de factores que 

favorecem o consumo de drogas, potenciando factores protectores e diminuindo factores de 

risco, através da promoção de estilos de vida saudáveis em diferentes contextos sociais. 

Teve por objectivo sensibilizar, envolver e mobilizar a comunidade versus sociedade para 

criar uma cultura de recusa às drogas, mediante o desenvolvimento dos seus próprios 

valores e recursos formais e informais, potenciando a construção e articulação de parcerias 

entre entidades/instituições343.  

 Deste modo, este programa visou, sobretudo, apoiar iniciativas que pretendessem 

informar, educar e formar, a nível pessoal e social, os cidadãos, especialmente crianças e 

jovens, com vista a desenvolver estilos de vida positivos, saudáveis e autónomos, 

envolvendo e implicando a participação activa dos envolvidos no projecto de mudança344. 

 De âmbito nacional e distrital o Programa Quadro Prevenir II, teve assim por 

objectivos apoiar entidades particulares sem fins lucrativos a promover o desenvolvimento 

de projectos no domínio da Prevenção Primária das Toxicodependências através de apoio 

técnico e financeiro; promover a realização de intervenções coerentes e sustentáveis no 

tempo; promover a realização de projectos, que de forma sistemática integrem e abranjam 

os níveis individual, familiar e social; promover a realização de projectos usando 

metodologias próprias e adequadas aos diferentes contextos; promover o desenvolvimento 

e a aquisição de competências pessoais e sociais junto das populações a atingir, 

principalmente crianças e jovens; promover a consolidação das parcerias existentes e o 

estabelecimento de novas redes que permitam actuar no âmbito da prevenção primária de 

forma articulada e consistente e promover a qualificação e a formação dos agentes 

interventores no âmbito da prevenção primária das toxicodependências345. 
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 No âmbito do processo de candidatura que decorreu entre 1997 e 1998, do total de 

projectos aprovados, foram finalizados no ano de 2001, 45 projectos, transitando para o 

ano de 2002, 99 projectos346. 

No final de 2001, esteve aberto um novo processo de candidatura para o Programa 

Quadro Prevenir II (PQP II), no âmbito do qual foram apresentados 311 projectos 

distribuídos por diferentes eixos de intervenção: prevenção na família, prevenção junto de 

jovens em situação de abandono escolar, prevenção em meio escolar, prevenção em grupos 

específicos, prevenção em espaços recreativos de lazer e desportivos, prevenção em meio 

prisional e prevenção da criminalidade e inserção de jovens – “Programa Escolhas”. No 

final de 2003 encontravam-se em execução 117 projectos a nível do PQPII. 

 

 

- Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências - 

 

 A tendência de organização das políticas em Portugal, em matéria de drogas e 

toxicodependências, observou uma tendência para o incremento de planos de acção e 

sistemas de coordenação. Desta forma, importa relembrar que Portugal prosseguiu, no ano 

de 1999, a sua política de prevenção primária através do organismo responsável – Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência, criado pelo Decreto-Lei n.º 31/99, de 5 de 

Fevereiro. Competia ao IPDT assegurar o exercício das suas atribuições previstas para o 

desenvolvimento de actividades na área da prevenção do consumo de drogas e das 

toxicodependências – prevenção primária; bem como da formação de profissionais que 

actuem a este nível. A nível central, estas competências eram asseguradas pelo 

Departamento de Intervenção Comunitária (DIC) e a nível local pelos Núcleos Distritais ou 

Locais dependentes das Delegações Regionais (serviços regionais do IPDT). Dado que, no 

ano 2000, as Delegações Regionais, ainda não tinham sido implementadas a nível nacional, 

a coordenação directa das actividades desenvolvidas pelos Núcleos Distritais, no que à 

Prevenção Primária diz respeito, ficou a dever-se ao Departamento de Intervenção na 

Comunidade. 

 Aquando da fusão realizada entre o Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência (IPDT) e o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência 

(SPTT) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 269-A/2002, de 29 de Novembro, os Núcleos 
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Distritais passaram a designar-se Unidades de Prevenção (UP’s). De acordo com o 

estipulado no artigo 21.º da Portaria n.º 484/2003, de 15 de Abril de 2003, compete às 

Unidades de Prevenção executar, a nível do distrito, as acções promovidas pela delegação 

regional; colaborar com outras entidades, desenvolver programas e projectos com 

interesse no âmbito da prevenção primária das toxicodependências ao nível distrital; 

promover a articulação interinstitucional ao nível distrital e incentivar e apoiar a 

participação das instituições da comunidade no desenvolvimento de acções no âmbito da 

prevenção primária das toxicodependências. 

 No ano de 2000, os Núcleos Distritais desenvolveram como actividades: a 

promoção e acompanhamento das acções de âmbito nacional; a coordenação e articulação 

das acções com os diferentes organismos públicos e privados que intervêm no âmbito das 

toxicodependências; o incentivo e apoio à formação de profissionais intervenientes na área 

das toxicodependências; a emissão de pareceres e avaliação dos projectos, nomeadamente 

do Programa Quadro Prevenir e apoio técnico às entidades que os promoveram; o 

acompanhamento das instituições que desenvolvem projectos e acções no âmbito das 

toxicodependências, mobilizando-as no sentido da optimização dos recursos, promovendo 

a articulação e integração das suas acções no plano de acção desenhado pelo Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência; a realização de acções de 

informação/sensibilização e a formação no âmbito desta problemática.  

 No sentido de dar cumprimento ao estipulado no Plano de Acção de Luta Contra a 

Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004, coube ao IPDT a tarefa de assumir uma 

atitude proactiva em matéria de prevenção primária, dotando os serviços regionais e 

autarquias locais de responsabilidade na promoção e articulação das intervenções em 

toxicodependência, a nível local. Desta forma, o IPDT estabeleceu parcerias e assinou 

protocolos com diversas autarquias constituindo-se desta forma os designados Planos 

Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências (PMP’s). 

 Projectos de intervenção os Planos Municipais resultaram de uma articulação 

conjunta entre o poder central e o poder local, num reconhecimento da necessidade de se 

atingir um maior grau de eficácia, eficiência e equidade das intervenções preventivas na 

área das toxicodependências. Os PMP’s vieram, deste modo, assegurar o envolvimento e 

responsabilização das autarquias locais e da sociedade civil na definição das áreas 

prioritárias e estratégias de intervenção, no âmbito da prevenção primária das 

toxicodependências, em articulação com outras entidades, nomeadamente, associações 

privadas sem fins lucrativos. 
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Na sua concretização, os Planos Municipais tiveram em conta as especificidades 

locais, definidas em função da elaboração inicial de um diagnóstico local, que remetia para 

as necessidades de implementação de estratégias preventivas, intrínsecas a cada realidade 

local. Face ao diagnóstico local, a autarquia estabelecia parcerias com entidades que 

possibilitassem o desenvolvimento de projectos de prevenção primária nas áreas detectadas 

pelo diagnóstico local, como prioritárias. O objectivo geral dos Planos Municipais de 

Prevenção Primária das Toxicodependências consistiu em incentivar o envolvimento da 

sociedade civil no sentido de se desenvolver um trabalho articulado na área da prevenção 

primária, em parceria com as autarquias347.  

Dos objectivos específicos há a salientar a elaboração do diagnóstico das 

necessidades locais que promoveu a troca e partilha de conhecimento; a elaboração do 

diagnóstico dos recursos existentes que promoveu a utilização conjunta de estruturas e 

equipamentos locais; a promoção de intercâmbio e desenvolvimento dos instrumentos e 

métodos para o planeamento das intervenções e a promoção de metodologias de avaliação 

conjunta de projectos348. 

Os Planos Municipais definiram, prioritariamente, quatro áreas de intervenção: 

prevenção em meio familiar, prevenção em meio escolar, prevenção em espaços 

recreativos de lazer e desportivos e prevenção junto de jovens em situação de abandono 

escolar. As áreas prioritárias de intervenção trouxeram consigo perspectivas estruturantes 

que constituem a base sobre a qual um novo modelo de intervenção foi sendo 

desenvolvido.  

De facto, os Planos Municipais vieram a revelar-se como instrumentos estratégicos 

fundamentais e essenciais à política da prevenção primária das toxicodependências, 

constituindo-se como os projectos que mais requereram, das Unidades de Prevenção, 

participação activa e avaliação qualitativa. 

No final do ano de 2001, encontravam-se no terreno 36 Planos Municipais e em 

2003, 82 com 157 projectos em execução. Em Outubro de 2003 foi assinado o primeiro 

Plano Intermunicipal (PIM) entre os Concelhos de Alvito, Cuba e Vidigueira (Distrito de 

Beja)349. 
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- Plano Integrado de Vila Franca de Xira - 

 

 A necessidade de se promover uma resposta global e integrada nas três áreas da 

prevenção: primária, secundária e terciária, levou à criação, no ano 2000, do Plano 

Integrado de Vila Franca de Xira. Inscrito numa lógica de parceria, resultou de uma 

parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Instituto Português da Droga 

e da Toxicodependência, com responsabilidade de apoio e gestão técnico-financeira.  

 Este Plano congregou projectos de prevenção primária de instituições do concelho, 

nomeadamente, a Associação para o Desenvolvimento e Emprego no Concelho de Vila 

Franca de Xira (ADE); a Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca 

(CEBI); Centro de Apoio à Juventude e à Infância de Vila Franca de Xira (CAJIXIRA); 

Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira; Sociedade Filarmónica Alverquense (SFRA) e o 

Instituto de Apoio à Comunidade. No âmbito do tratamento participaram activamente 

como parceiros, ao nível do apoio técnico, os Centros de Saúde e o CAT de Xabregas que 

asseguraram o funcionamento de três Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes 

(NAT)350. 

 O Plano Integrado de Vila Franca de Xira teve por objectivos criar um sistema de 

prevenção das toxicodependências de âmbito concelhio, através de uma intervenção 

sistémica; desenvolver acções específicas baseadas na promoção dos factores protectores e 

minimização dos factores de risco ao nível individual, familiar e escolar tendo por 

população-alvo os grupos de maior vulnerabilidade; desenvolver acções de formação a 

agentes locais, procurando o envolvimento das populações locais na prevenção das 

toxicodependências; apoiar a recuperação médica e psicológica dos toxicodependentes 

através da criação de uma resposta em articulação com o SPTT e os Centros de Saúde do 

Concelho; criar uma rede de apoio à inserção social, formação e integração profissionais de 

ex-toxicodependentes no concelho e, por fim, criar um sistema de respostas ao nível da 

prevenção dos danos associados ao consumo de drogas351. 

 No âmbito do Plano Integrado de Vila Franca de Xira, foram ainda criados 

Gabinetes de Atendimento a Jovens e Pais. Os primeiros oito, inaugurados a 14 de Maio de 

2000, sediaram-se em Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca (2), Castanheira, Forte da 

Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga. Estes gabinetes constituíram-se como espaços 
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abertos de informação, diálogo, aconselhamento e/ou encaminhamento em diferentes áreas 

ligadas, sobretudo, às temáticas da adolescência, sexualidade, doenças sexualmente 

transmissíveis, uso/abuso de drogas, saúde, relações familiares, formação e ocupação de 

tempos livres352. 

 Nos primeiros 11 meses de funcionamento, os Gabinetes efectuaram 629 

atendimentos, dos quais 48 foram realizados pelo Gabinete de Vila Franca de Xira, 29 pelo 

Gabinete de Alhandra, 299 pelo Gabinete de Alverca CEBI, 33 pelo Gabinete de Alverca 

SFRA, 16 pelo Gabinete de Castanheira, 33 pelo Gabinete de Forte da Casa, 120 pelo 

Gabinete de Póvoa de Santa Iria e 51 pelo Gabinete de Valongo353. 

 Da avaliação dos primeiros meses de implementação do Plano Integrado constatou-

se a existência de um défice de articulação entre os vários sub-programas, que foi 

ultrapassado. [...] Com efeito constatou-se, no último trimestre de 2000, uma franca 

melhoria na articulação das respostas existentes, bem como no desenvolvimento de novas 

iniciativas que, no seu conjunto, caminham para uma intervenção global e unificada, 

abrangendo as diferentes áreas de intervenção inerentes à problemática da 

toxicodependência354. 

 Em 2001, o Plano Integrado de Vila Franca de Xira, ao nível da prevenção, 

desenvolveu 12 acções para pais, técnicos de IPSS’s, professores e pessoal não docente, 

envolvendo um total de 175 pessoas. Realizou ainda acções de informação, sensibilização 

e formação para jovens num total de 21 acções, sobre temáticas da toxicodependência, 

sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, envolvendo 592 jovens. Este Plano teve 

ainda um papel participativo em intervenções com jovens em risco, efectuando 

acompanhamento psicossocial de jovens sinalizados pelas escolas e gabinetes dos bairros 

sociais; enquadrando jovens em actividades de carácter sócio-educativo, abrangendo um 

total de 407 jovens. Foram ainda levadas a cabo 17 iniciativas e projectos, envolvendo 596 

jovens, apoiou os programas “Aventura na Cidade” e “Prevenir em Colecção” da ARISCO 

– Instituição para a Promoção Social da Saúde, junto das Escolas do 1.º Ciclo, envolvendo 

um total de 2.045 crianças e 147 professores. Para além destes projectos realizaram-se 4 

ateliers de apoio pedagógico para crianças com dificuldades de integração escolar, 
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envolvendo 120 crianças e foi, ainda, apresentada uma peça no âmbito da Educação para a 

Saúde, dirigida a crianças do 1.º ciclo, com 64 crianças envolvidas355.  

 Ao nível do tratamento, o Plano Integrado de Vila Franca de Xira promoveu a 

abertura, em 11 de Abril de 2001, de 3 Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes em 

Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de St.ª Iria, contemplando 1.322 atendimentos. 

 Por tudo o que foi referido, poder-se-á dizer que a prevenção primária tem vindo a 

ocupar um lugar de primazia não só na literatura específica mas também nas políticas 

governamentais. Assim, a prevenção primária toma importância a partir da criação do 

Projecto VIDA e em particular com a Estratégia Nacional de luta contra a droga, de 1999, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros, n.º 46/99, considerando-se prioritária, 

posteriormente, com a aprovação do Plano de Acção Nacional de Luta Contra a Droga e 

Toxicodependência - Horizonte – 2004.  

 A Estratégia Nacional de luta contra a droga no seu plano de prioridades defendeu 

que a política de prevenção primária devia pautar por acções preventivas dirigidas, 

essencialmente, a menores na idade da infância (9/10 anos) e na idade da adolescência 

(12/13 anos), não deixando de sublinhar um necessário alerta para a importância da 

participação activa dos pais no seio familiar quanto à questão da prevenção do uso de 

substâncias psicoactivas pelos seus filhos, nas idades do pré-escolar e durante a 

escolaridade. Esta atitude por parte dos pais deveria, portanto, iniciar-se nos primeiros anos 

de vida da criança e aprofundar-se progressivamente, acompanhando o período evolutivo 

dos seus filhos de forma a que, quando estes atinjissem a idade de contornos críticos da 

adolescência (período considerado de maior risco para o início do consumo de drogas), 

possuissem hábitos e atitudes de vida saudáveis, na sua comunicação com eles próprios e 

com os outros, vencendo, assim, a pressão instituída, muitas vezes, pelo grupo de pares e 

comunicação social. 

 Sublinha ainda a Estratégia Nacional (pp. 102 e 103) a importância de reorientar a 

prevenção primária por forma a mobilizar os jovens, os pais, as escolas e as instituições da 

sociedade civil e a rever o conteúdo das mensagens e das acções com base na 

identificação de factores de risco, de factores protectores e das características específicas 

dos grupos destinatários, garantindo a continuidade das intervenções preventivas, 

inserindo uma informação rigorosa sobre a perigosidade dos diferentes tipos de drogas 
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lícitas e ilícitas, incluindo as novas drogas sintéticas e conferindo prioridade às acções 

dirigidas ao fim da infância e início da adolescência e a populações de risco.  

 De acordo com a Estratégia Nacional a prevenção pode, desta forma, ser 

considerada como um conjunto de estratégias destinadas a criar e manter estilos de vida 

saudáveis, englobando o envolvimento das comunidades, das suas instituições e dos seus 

sistemas356. Reforça a ideia de que a prevenção deverá compreender a informação da 

problemática das drogas através de campanhas publicitárias; garantir a informação e 

educação numa lógica de aquisição de hábitos saudáveis através do desenvolvimento de 

actividades alternativas saudáveis e promover um contexto de políticas promotoras da 

saúde. Assim, os programas preventivos do uso/abuso de drogas devem conter informação 

sobre as diversas drogas, a saúde e a sua promoção até à capacidade de tomar decisões, 

resolver problemas e promover competências de comunicação, pelo reforço das 

resistências à pressão negativa do grupo, pela apresentação de propostas de alternativa ao 

uso de drogas e pela afirmação da identidade e auto-estima357.  

 A Estratégia Nacional considera também que uma prevenção eficaz só é possível 

se se tiver uma ideia clara do que se quer diminuir ou anular - factores de risco, bem como 

do que se quer incrementar - factores protectores. Na formulação das estratégias 

preventivas importa identificar os factores de risco e os factores protectores pois, do seu 

equilíbrio, resulta um desenvolvimento humano saudável. Por factor de risco, entende-se 

um atributo ou característica individual, condição situacional e/ou contexto ambiental que 

aumenta a probabilidade de uso/abuso de drogas. 

 Os factores individuais de vulnerabilidade, determinantes próprios de cada 

indivíduo, e que podem favorecer os danos ligados ao consumo de uma ou várias 

substâncias psicoactivas são, no seu essencial, a inadaptação, o fracasso escolar e o 

absentismo escolar, os comportamentos anti-sociais e desviantes, com início na infância; 

experimentação de drogas em idade precoce; a fraca resistência à pressão de pares na 

adolescência e frequência sistemática de grupos de jovens onde predomina o consumo de 

álcool e outras drogas e a presença de uma baixa auto-estima358. 

 Dos factores familiares destacam-se a precariedade do agregado familiar, a nível 

habitacional e profissional; famílias disfuncionais ou em ruptura e com marcadas 
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dificuldades de comunicação; ausência de suporte emocional, falta de carinho e 

envolvimento afectivo e solicitações ansiosas, motivadas por expectativas irrealistas em 

relação ao desempenho. 

 A nível escolar existem susceptibilidades associadas à falta de instalações 

adequadas ao bom desenvolvimento das actividades escolares; a ausência de regras, 

conflitos permanentes e pouca participação na comunidade359. Por factor de protecção 

entende-se um atributo ou característica individual, condição situacional e/ou contexto 

ambiental que inibe, reduz ou atenua a probabilidade de uso/abuso de drogas. É, na 

verdade, o conjunto de factores psicoafectivos e psicossociais que favorecem a capacidade 

do sujeito para se adaptar, integrar e passar por experiências pessoais mais ou menos 

dolorosas. 

 Nos factores protectores verifica-se a presença de uma boa auto-estima, 

autoconfiança e capacidade de resolução dos problemas; bom envolvimento afectivo a 

nível familiar, de padrões de comunicação claros e fronteiras nítidas e participação activa 

da comunidade em programas de prevenção360. 

 Os factores de risco e de protecção não devem, contudo ser considerados de forma 

linear e directa, visto que a toxicodependência parece ser o resultado de múltiplas  

combinações de diferentes factores. 

  Da mesma forma que a presença de um factor de risco não é sinónimo de que um 

indivíduo venha a abusar de drogas - princípio da multifinalidade, também a ausência 

desse factor não significa que o faça - princípio da equifinalidade. 

 Defende, ainda, este documento, que a intevenção global da prevenção deve, em 

particular, privilegiar o indivíduo, o seu ambiente e a sua motivação para o consumo, não 

se centrando apenas na substância. 

 Ora, neste sentido, existem qualidades intrínsecas às acções preventivas. Estas, 

devem, essencialmente, ser marcadas pela proactividade - devem preceder o aparecimento 

do problema que se pretende prevenir, o que pressupõe a prévia identificação de unidades 

alvo junto de determinado grupo de indivíduos que possam ser caracterizados como uma 

população em risco361. Sublinha ainda deverem também basear-se no princípio da 

focalização, isto é, deverem dirigir-se a uma população-alvo específica e ser marcadas pelo 
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princípio da intencionalidade por forma a fortalecer a adaptação psicológica dos indivíduos 

ainda não afectados. As acções preventivas devreem ainda pautar-se pelo princípio da 

continuidade e sujeitar-se à sua avaliação, entendida como um conjunto de procedimentos 

destinados a avaliar os efeitos das estratégias preventivas. Esta avaliação de programas de 

prevenção do uso/abuso de drogas é considerada essencial para a troca de experiências e 

para a análise de resultados362. 

 Reconhece-se, hoje, que o consumo de drogas e as consequências que lhe são 

próprias representam um dos problemas que mais preocupam as sociedades. Deste modo, o 

problema das drogas e das toxicodependências assume-se como uma das principais 

preocupações da sociedade portuguesa363. Esta preocupação consciente manifesta-se na 

posição assumida pelo Governo Português, não só, na Estratégia Nacional de luta contra 

a droga mas, também, no Plano de Acção Nacional de Luta contra a Droga e 

Toxicodependência – Horizonte 2004, como anteriormente referenciado. Este Plano de 

Acção propõe a implementação de uma estratégia de prevenção estruturada e abrangente, 

tendo em consideração a especificidade da população-alvo e tendo por objectivo modificar 

alguns factores que favorecem o consumo de drogas, potenciando os factores protectores e 

inibindo os factores de risco364. 

 Neste sentido, a prevenção primária deve ser assumida como um compromisso de 

toda a sociedade, dos poderes públicos, das associações privadas, da comunidade escolar, 

das famílias, das empresas e dos meios de comunicação, de forma partilhada365.  

 No seu particular, a prevenção das toxicodependências é definida no Regime Geral 

da Política de Prevenção Primária das Toxicodependências (2001, p. 15) como um 

processo de prossecução de iniciativas tendentes a modificar e a melhorar a formação 

integral e a qualidade de vida dos indivíduos, fomentando o auto-controle individual e a 

resistência colectiva perante a oferta de drogas. Esta definição implica que a intervenção 

em prevenção primária das toxicodependências deva ser considerada como um conjunto de 
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estratégias destinadas a promover estilos de vida saudáveis, numa lógica de participação 

activa das comunidades, das suas instituições e dos seus sistemas366. 

 Recorde-se, a este respeito, que este documento foi produzido em sequência da 

discussão pública da anteproposta de lei que estabelece os objectivos e princípios 

orientadores da política nacional de prevenção primária do consumo de drogas e das 

toxicodependências, entre 18 de Junho a 10 de Agosto de 2001. Este documento serviu 

ainda de base à apresentação na Assembleia da República pelo Deputado Vitalino Canas, 

no dia 25 de Janeiro de 2003, do Projecto de Lei n.º 45/IX , que estabeleceu os objectivos 

e princípios orientadores da política de prevenção primária do consumo de drogas e das 

toxicodependências, servindo de complemento aos objectivos definidos no Regime Geral 

da Política de Prevenção Primária das Toxicodependências. 

 De acordo com o artigo 2.º, Capítulo I do Regime Geral da Política de Prevenção 

Primária das Toxicodependências, consideram-se que os objectivos da política nacional de 

prevenção primária, em matéria de consumo de drogas e das toxicodependências, são os 

seguintes: reduzir a procura de drogas, identificando as causas prováveis dessa procura 

para poder agir sobre elas; reduzir a vulnerabilidade do indivíduo relativamente a 

condições susceptíveis de aumentar os riscos de utilização de drogas ou do 

desenvolvimento de dependência; facilitar a aquisição de competências pessoais e sociais 

que reforcem a recusa de vivências de risco que envolvam o desejo de experimentação de 

drogas; promover mudanças ambientais, nos sistemas e estruturas sociais, que contribuam 

para a criação de condições facilitadoras de alternativas de vida saudáveis; divulgar 

informação adequada sobre a problemática que envolve as drogas, tendo em conta as 

múltiplas dimensões e a natureza sistémica do fenómeno das toxicodependências. 

 A relevância destes mesmos objectivos prende-se com a sua objectividade e 

adequação à estratégia preventiva. De facto, o que pretendem os programas preventivos 

não é mais que alterar os comportamentos dos indivíduos, privilegiando a aquisição de 

competências sociais e pessoais, incrementando os factores de protecção e diminuindo os 

factores de risco. Assim, a intervenção nas toxicodependências deverá valorizar e 

privilegiar os programas preventivos nas áreas da relativas ao meio comunitário; à família, 

à intervenção precoce; à escola; aos espaços recreativos, de lazer e desportivos; prevenção 

junto de jovens não escolarizados; às políticas de combate à condução sob influência de 
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substâncias psicotrópicas; à saúde; ao meio laboral e ao meio prisional (artigo 4.º do 

Regime Geral da Política de Prevenção Primária das Toxicodependências). 

 Assim, entende-se por programas preventivos um conjunto de actuações com o 

objectivo específico de impedir o aparecimento de um problema específico (impedir ou 

retardar o aparecimento de condutas de uso/abuso de drogas) (Becoña, E., 2002, p. 90). 

 De acordo com o “Relatório Anual Sobre a Evolução do Fenómeno da Droga na 

União Europeia e na Noruega 2002”, do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência, todos os Estados-Membros realçam como prioritário a prevenção nas 

estratégias nacionais e nas diversas actividades preventivas em diferentes locais, em 

especial nas escolas. Contudo é cada vez mais óbvio o enorme fosso entre os objectivos 

políticos e a realidade e qualidade da prevenção367. 

 O campo da prevenção primária das toxicodependências, no ano de 2000, tendeu a 

abandonar a diferenciação da prevenção a três níveis distintos: prevenção primária, 

prevenção secundária e prevenção terciária. Esta distinção equivale, de forma sintética, ao 

que designamos por prevenir, curar e reabilitar. Nesta perspectiva, definia-se a prevenção 

primária como aquela que tinha por objectivo evitar o aparecimento de um dado fenómeno, 

dirigindo-se a um público-alvo que se presumia não estar envolvido. Deste modo, visava 

impedir que surjisse uma perturbação, um processo ou um problema. Por prevenção 

secundária entendia-se aquela que visava o reconhecimento de uma perturbação, um 

processo ou um problema e, em seguida, a sua supressão ou modificação no sentido 

positivo. A proposta aqui visível era tratar os toxicodependentes declarados para reduzir a 

sua dependência e evitar o desenvolvimento de complicações. Por fim, entendia-se a 

prevenção terciária como a que visava a suspensão ou retardamento do desenvolvimento de 

uma perturbação, de um processo ou de um problema e das suas sequelas. Este tipo de 

prevenção suscitava a reinserção do toxicodependente, desenvolvendo estratégias de 

prevenção das recaídas368. 

 Nos últimos anos, tem-se vindo a adoptar uma nova terminologia que diferencia 

três tipos de prevenção primária: universal, selectiva e indicada. A prevenção universal 

visa populações gerais, em particular jovens em contexto escolar; a prevenção selectiva 

visa grupos vulneráveis, isto é, grupos de risco nas escolas (abandono escolar), na 

comunidade (áreas de risco, imigrantes) ou nas famílias de risco e a prevenção indicada 
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visa indivíduos em risco (VIH, comportamento anti-social, gravidez precoce, etc). A 

escolha de cada um dos tipos dependerá do tipo de programa preventivo e do objectivo das 

medidas de prevenção da toxicodependência: o de reduzir o número de indivíduos que se 

iniciam no consumo de substâncias ou atrasar o consumo para uma faixa etária o mais 

avançada possível e, desse modo, reduzir, pelo menos, a escala do problema da droga 

(Rhodes et al., 2003)369. 

 Contudo, refere ainda o “Relatório Anual Sobre a Evolução do Fenómeno da Droga 

na União Europeia e na Noruega 2002”, do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência, que as escolas são o contexto preferencial para o desenvolvimento de 

intervenções no domínio da prevenção universal, uma vez que este contexto permite um 

acesso continuado e a longo prazo a uma população juvenil alargada370. Mais refere que 

em todos os Estados-Membros, a prevenção faz parte dos currículos escolares. Contudo as 

abordagens puramente informativas e não estruturadas vieram a revelar-se ineficazes 

(Hansen, 1992; Tabler, 2001)371. 

 Um conceito também muito utilizado na área da prevenção é a distinção entre a 

prevenção específica e a prevenção inespecífica. 

 Becoña, E. (2002, p. 91) citando Calafat (1995) refere-se à prevenção específica 

como um conjunto de actuações concretas, claras e directas que procuram prevenir o 

consumo de drogas. Define a prevenção inespecífica como a que centra a sua actuação em 

programas genéricos e no desenvolvimento de actividades não directamente relacionadas 

com as drogas (iniciativas de ocupação de tempos livres, actividades desportivas, culturais 

e artísticas, fomentar o desenvolvimento pessoal e social). 

  Uma das preocupações que se tem vindo a assumir no âmbito da prevenção das 

toxicodependências é, sem dúvida, a necessidade de se apoiar numa base teórica ou 

modelo explicativo para compreender o problema do consumo de drogas (Becoña, E., 

2002, p. 159). 

 Becoña, E., (2002, p. 162) aponta algumas teorias e modelos teóricos que 

considera mais relevantes para a compreensão do fenómeno das drogas na actualidade. 

Dado o vasto número de teorias e modelos explicativos, de entre as existentes, Becoña, E., 
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propõe-se considerar a seguinte divisão: 1) teorias e modelos parciais baseados em poucas 

componentes; 2) teorias dos estádios e evolutivas e 3) teorias integrativas e compreensivas. 

 No que respeita às teorias e modelos parciais baseados em poucas componentes 

caracterizam-se por explicar o consumo de drogas com poucos elementos. Incluídas neste 

grupo encontram-se as seguintes: as teorias e modelos biológicos, que reduzem a 

explicação da dependência de substâncias psicoactivas a uma causa essencialmente 

biológica e à hipótese de automedicação; o modelo de crenças da saúde e de competências 

que tem por objectivo intervir nos problemas antecipadamente de modo a evitá-los; a teoria 

da aprendizagem (condicionamento clássico, condicionamento operante e aprendizagem 

social) que explica a conduta do consumo drogas como um fenómeno de aquisição de 

comportamentos; as teorias de atitude-conduta (teoria da acção razonada de Fishbein y 

Ajzen e a teoria da conduta planificada de Ajzen) que defendem poder prever-se a 

disposição do indivíduo para o consumo através das atitudes e crenças do mesmo; as 

teorias psicológicas baseadas em causas intrapessoais: modelo para melhorar a auto-estima 

de Kaplan e a teoria integrativa da conduta desviante de Kaplan. O modelo para melhorar a 

auto-estima de Kaplan, parte da premissa que os adolescentes, através do consumo de 

drogas, procuram a aceitação e aprovação para o seu comportamento quando este se desvia 

das expectativas dos seus pais, professores e outras pessoas importantes para eles. A teoria 

integrativa da conduta desviante de Kaplan, corresponde a uma versão actualizada do 

anterior e sintetiza os elementos prévios da teoria do self, teoria do stress, teoria do 

controle, teoria da associação diferencial, teoria da aprendizagem social e teoria do rótulo. 

Nesta teoria o consumo de drogas, considerado pela sociedade um acto desviante é, pelo 

indivíduo, tido como um acto adaptativo a um grupo e marco normativo que lhe está 

subjacente. Outro modelo aqui proposto para a explicação do consumo de drogas é o 

modelo baseado na afectividade, de Pandina e al., o qual considera como um mecanismo 

chave na determinação e controle do comportamento, fazendo uma correlação entre o 

afecto negativo e a vulnerabilidade ao consumo de drogas, para explicar o consumo de 

drogas. As teorias baseadas na família e no enfoque sistémico, que partem do pressuposto 

de que a expressão de condutas inadaptadas de um dos membros da família que produz 

uma disfunção do sistema familiar, pode conduzir ao consumo de drogas por um dos 

membro dessa mesma família. Por fim, refira-se o modelo social de Peele que defende que 

não é tanto a substância e o comportamento em si que produzem a adicção, mas antes o 

modo como a pessoa interpreta essa experiência e como lhe responde. 
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 As teorias dos estádios e evolutivas baseiam a sua explicação nos estádios ou 

fases do processo evolutivo do indivíduo que o poderão conduzir ao consumo de drogas. 

Dos diferentes modelos subjacentes a outras teorias podemos destacar o modelo evolutivo 

de Kandel que defende que o consumo de drogas segue passos sequenciais e evolutivos, 

iniciando-se com as substâncias legais que servem de elemento facilitador ao consumo de 

substâncias ilegais; o modelo de etapas motivacionais multicomponentes de Werch y 

Diclemente combina estádios de aquisição de hábitos prévios com a mudança de hábitos, 

sugerindo um continum de estádios que vão desde o consumo esporádico ou ocasional ao 

consumo frequente; o modelo de reafirmação dos jovens de Kim e al., dá grande enfase à 

família como elemento básico de socialização dos valores dominantes da sociedade; o 

modelo do amadurecimento sobre o consumo de drogas de Labouvie, baseia a sua 

explicação na autoregulação, onde o controlo pessoal e a eficácia são elementos 

fundamentais. Quando estes falham o indivíduo tende a procurar respostas imediatas para 

as suas necessidades, nomeadamente procurando respostas pelo consumo de substâncias 

psicoactivas; a teoria do pseudoamadurecimento do desenvolvimento precoce de 

Newcomb. Defende que, muitas vezes, são dadas às crianças e adolescentes, 

responsabilidades tipicamente adultas que interferem com a aquisição de competências 

psicossociais para o êxito posterior enquanto adultos. Este facto pode tornar-se como um 

factor de risco ao consumo de drogas. O modelo psicopatológico do desenvolvimento de 

Glantz propõe uma explicação baseada nos factores de risco, associados à etiologia do 

abuso de substâncias, e aos princípios básicos do desenvolvimento da psicopatologia 

referentes à etapa de desenvolvimento; o modelo de enfermidade do desenvolvimento 

psicosocial da dependência de drogas de Chatlos explica o consumo de drogas através de 

várias etapas e a teoria de socialização primária de Oetting e al. vem defender a 

importância das fontes de socialização primária no desenvolvimento do indivíduo: a 

família, a escola e o grupo de pares, bem como, das influências indirectas como a 

personalidade do indivíduo e a própria comunidade onde se encontra inserido. 

 Por fim, as teorias integrativas e compreensivas têm por objectivo explicar o 

consumo de drogas mediante a integração de diferentes componentes de diversas teorias. 

Assim, incluem-se nestas teorias: o modelo de promoção da saúde, conhecido também por 

modelo de saúde pública, dá grande relevância aos cuidados sanitários e aos factores 

culturais, económicos, sociais, políticos e organizativos; a teoria da aprendizagem social e 

teoria cognitiva de Bandura, é a teoria mais utilizada no âmbito das toxicodependências. 

Teoria psicológica baseia-se nos princípios de aprendizagem, da pessoa e da sua percepção 
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junto do ambiente que a rodeia; o modelo de desenvolvimento social de Catalano, Hawkins 

et al. explica a conduta antisocial através dos factores de risco e protectores. Este modelo 

tem sido bastante utilizado no desenvolvimento de programas preventivos das 

toxicodependências. A teoria interrelacional de Thornberry, combinando elementos da 

teoria do controlo social e da aprendizagem social, defende que a conduta desviante é o 

resultado tanto de uma frágil vinculação da pessoa com a sociedade normativa e 

convencional como com um ambiente socialmente pobre, onde o comportamento adequado 

pode ser aprendido e reforçado. A teoria do comportamento-problema de Jessor y Jessor, 

agora designada teoria para o comportamento de risco dos adolescentes, basea a sua 

explicação para o consumo de drogas nos factores de risco e factores de protecção. O 

modelo integrado geral do comportamento de uso de drogas de Botvin, modelo 

essencialmente descritivo, fundamenta a sua teoria através de três componentes principais: 

componentes históricas e formativas; sociais e pessoais defendendo que todas elas 

explicam o comportamento de adictivo. Este modelo serviu de base a um programa 

preventivo efectivo aplicado ao consumo de drogas. O modelo de estilos de vida e factores 

de risco que o condicionam, de Calafat et al., baseia-se num modelo de estilos de vida 

saudáveis e factores de risco que os condicionam. Serviu de base ao programa preventivo 

“Tu decides”. A teoria da influência triádica de Flay y Petraitis, é uma teoria compreensiva 

que agrupa vários elementos de distintas teorias relevantes do campo da saúde e das 

toxicodependências. Associa o consumo de drogas a três grupos de influência: influências 

culturais e ambientais, influências contexto-situacionais e influências intrapessoais. Por 

fim, o modelo de autocontrolo de Santacreu et al., parte essencialmente do modelo 

biopsicossocial, considerando que o problema do consumo de drogas surge do facto de o 

adolescente não encontrar fontes de reforço alternativas ao consumo de drogas e da falta de 

capacidade de autocontrolo. 

 Face às diferentes teorias e modelos apresentadas, ainda que de forma sucinta, 

entende-se a crescente necessidade de basear as estratégias preventivas num modelo de 

referência de forma a tornar a sua avaliação mais rigorosa, precisa e cientificamente 

comprovada. 

 Por fim, parece relevante sublinhar as conclusões avançadas pelo “Relatório Anual 

sobre a Evolução do Fenómeno da Droga na União Europeia e na Noruega, de 2004”, 

elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), onde 

sobressai, em especial, a ideia de que na Grécia, Portugal e Suécia, as políticas de 
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prevenção evoluíram para conceitos modernos e estruturas mais claras, por exemplo, a 

prevenção em meio escolar está, agora, mais bem definida que anteriormente372. 

 Face a estas mudanças estruturais suplantadas ao longo do período em estudo 

poder-se-á considerar que, nas suas especificidades, a prevenção primária têm-se vindo a 

assumir, ao longo dos tempos, em matéria de luta contra as drogas. 

 Uma prevenção que, nos anos 70, se assinalou por algumas actuações preventivas 

sobretudo de âmbito escolar, revestidas de significado, formativo/informativo. 

 Já nos anos 80, o conceito de prevenção adquiriu um novo significado centrado no 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos jovens e no desenvolvimento de 

competências parentais, por forma a melhorar as relações pais/filhos, inscrito numa 

perspectiva da educação promocional da saúde mental. 

 Nos anos 90, este conceito evoluiu para uma perspectiva mais ampla denominada 

“Educação para a Saúde”, reflectindo como universos prioritários de intervenção o meio 

familiar e o meio escolar. 

 No período de 2000, as políticas preventivas requerem uma maior importância 

tendo os programas escolares adquirido uma posição de interesse significativo em 

Portugal, conhecendo alguma expansão os programas para crianças mais jovens, sobretudo 

na Grécia e na Áustria (OEDT, 2004, p.25) na Alemanha e em Portugal estão já 

operacionais ou em vias de desenvolvimento novos sistemas de monitorização de 

intervenções de prevenção. Cada vez mais, as estratégias nacionais definem e 

recomendam componentes concretas de intervenções de prevenção, por exemplo, 

promoção das competências sociais e de tomada de decisão e aumento da auto-estima, 

como no caso da Lituânia e da Suécia. 

 Apesar dos resultados positivos as políticas de prevenção ilustram, desde os anos 

70, a necessidade de se realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa adequada às 

intervenções preventivas. 

 A este propósito sublinha o “Relatório Anual 2004 – A evolução do fenómeno da 

droga na União Europeia e na Noruega” (2004, p. 25): os factores-chave para comparar 

políticas de prevenção europeias são a qualidade (conceitos fundamentados em provas), a 

estrutura (como e quem organiza a execução) e a cobertura (dimensão da população 

abrangida). 

                                                 
372 OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual sobre a evolução 
do fenómeno da droga na União Europeia e na Noruega 2004. Lisboa. p. 25. 



 245

 As sucessivas mudanças governamentais, estruturais e organizacionais não têm 

permitido criar uma identidade vinculativa das políticas das drogas em Portugal, 

nomeadamente, no que se refere ao nível da prevenção primária das toxicodependências 

que se vêm mantendo num quadro de “boas intenções”. 

 Na prática têm conduzido a uma não territorialização identificatória das políticas de 

prevenção primária das toxicodependências. Parece, pois, importante mais do que a 

manifestação público-governativa de um plano de acção é a possibilidade de uma política 

consistente, integradora e dinâmica, durante um sucessivo período de tempo, desenhado a 

longo prazo e sem interrupções. 
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3.2.2. Tratamento 
 

 

 

É, num momento de reestruturação necessária de filosofias, métodos e organizações 

de atendimento, que o tratamento das toxicodependências evolui e se desenvolve. 

De uma primeira fase de atendimento psiquiátrico, de algum insucesso, passou-se 

para uma abordagem psicoterapêutica, de orientação analítica, iniciada em 1978, pelo 

CEPD do Centro (Coimbra)373. 

Neste seguimento e aquando da criação dos Centros de Estudos de Profilaxia da 

Droga em 1976, em Portugal, as acções na área do tratamento abriram uma nova 

consciência nacional, baseada numa supravalorização da dependência em relação às 

substâncias psicoactivas e sua desabituação, entendendo que o simples acto de extinguir a 

dependência física conduziria, a bom porto, à resolução do problema. 

De referenciar que, até a este momento, apenas existia nesta área, a Consulta 

Externa de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria (Lisboa), orientada por Dias Cordeiro, 

que acolhia questões de índole preventiva e clínica associadas ao consumo abusivo de 

drogas. 

Esta consulta, aberta a todas as idades, destinou-se a todos os problemas de 

dependência a fármacos, quer se tratasse de especialidades farmacêuticas ou de substâncias 

psicoactivas. Ao contrário do pensamento global e generalizado, as fármaco-dependências 

são extremamente frequentes e não apenas na juventude. O que se constatou, neste período  

foi que as drogas mais consumidas pelos jovens foram, predominantemente, a cannabis, os 

alucinogénicos, as anfetaminas, os analgésicos e os opiáceos; e as consumidas pelos 

adultos foram mais, essencialmente, os ansiolíticos e os tranquilizantes. Quanto à faixa 

etária dos consumidores, existia uma especificidade que caracterizava os consumidores, 

podendo distinguir-se dois grupos: o dos adultos, habitualmente a partir dos 40 anos e o 

dos jovens a partir dos 11-12 anos (em 1975). No início da consulta, em 1972, 

predominava nitidamente o grupo etário dos jovens dos 17 aos 19 anos. Ainda a este 

propósito refere Cordeiro, D. (1994, pp. 161 e 162) que o medicamento para os adultos, 

como a droga para os jovens, não são fenómenos sobreponíveis mas podem comparar-se, 

pois ambos correspondem a uma ‘anestesia’ e a uma procura de soluções mágicas para os 

                                                 
373  NETO, D. (1987). Alguns princípios do tratamento de toxicodependências nos anos 80 (2.ª ed.). Lisboa. 
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problemas numa tentativa de evitar o mal-estar e a angústia do dia-a-dia da vida que 

vivemos. 

Quando se trata de métodos de tratamento logo se reconhece a sua ampla 

diversidade que envolve, sobretudo, as comunidades terapêuticas e outras instituições 

assistenciais, num trabalho interventivo que oferece ao toxicodependente um suporte de 

tratamento da sua dependência que vai desde as desabituações físicas, em ambulatório ou 

internamento, às psicoterapias de diversos modelos, individuais ou grupais, à terapia 

familiar, aos internamentos de longa duração em comunidade terapêutica, passando pela 

utilização de fármacos antagonistas (naltrexone) ou agonistas (metadona e LAAM). 

Esta nova construção de imagem política na vertente do tratamento, permitiu ao 

Centro Regional Norte o protagonismo da política global do método de programa de 

substituição opiácea – a metadona. Este fármaco é o opiáceo sintético que mais tem sido 

utilizado no tratamento de opiáceos (Dole e Nyswander – 1964) (Patrício, L., 2002, p.154).  

A substituição com metadona foi iniciada em 1963, por Dole e Nyswander, em 

New York, tendo o Centro Regional Norte seguido estritamente este modelo e as normas 

federais americanas definidas através da FDA (Food and Drug Administration) e o DEA 

(Drug Enforcement Administration).  

A aplicabilidade do programa de tratamento de toxicodependentes com opiáceo 

substituto – cloridrato de metadona, iniciou-se no Porto, com Eduíno Lopes, enquanto 

director do Centro Regional Norte, onde permaneceu até 1982, data em que foi destituído 

via fax. Este programa de metadona foi administrado apenas na região norte de 1977 a 

1990. 

Refere a este respeito, Almeida Santos, que durante anos, mais de um milhar de 

jovens, ia, e creio que vai ainda, regularmente àquele Centro receber, por ingestão - o que 

evitava desde logo o risco de contágio ligado às drogas injectáveis - a sua dose de 

metadona. Uma droga ministrada de graça pelo próprio Estado.374  

De facto, a larga experiência de trabalho numa clínica de metadona, trazida por 

Eduíno Lopes dos Estados Unidos da América, reverteu-se numa luta constante de apoio 

aos programas de tratamento das toxicodependências. Neste sentido, participou em 1981, 

no 11.º Colóquio Internacional sobre Prevenção e o Tratamento das Toxicodependências 

realizado, de 22 a 26 de Junho, em Viena, Áustria, ocupando o grupo de trabalho 

Investigação Clínica e Epidemiológica na Dependência da Droga.  

                                                 
374  SANTOS, A. (2000). Do outro lado da esperança. Instituto Camões. Lisboa: Universidade do Sagrado 
Coração. p. 98. 
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Este colóquio contou com a presença, para além de Eduíno Lopes, de 

representantes de todos os países da Europa Ocidental, Polónia, Jugoslávia, EUA, 

Canadá, Brasil, Porto Rico, Austrália, Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Japão, 

Nigéria, Marrocos, Arábia Saudita, Líbia, Turquia e Egipto375, representantes da ONU e 

do Conselho Internacional dos Problemas do Alcoolismo e Toxicodependência (CIPAT – 

ICAA). 

 Foi frequentemente expressa a falta de apoio por parte do Governo à Investigação 

Clínica e Epidemiológica na Dependência da Droga, salientando-se a necessidade de 

sensibilizar os Governos para uma planificação mais eficiente e uma programação mais 

cuidada nesse âmbito, quer a nível nacional quer a nível regional.  

 Sublinhe-se, a este respeito, algumas conclusões relativas à perspectiva de 

investigação e avaliação no âmbito propriamente clínico (prevenção secundária). Concluiu-

se, com base em dois trabalhos realizados na Suíça e nos Estados Unidos da América, que 

a desintoxicação e o tratamento por supressão total, simultaneamente acompanhada por 

actuação de tipo psico-analítico, é o método clínico que tem obtido os melhores resultados. 

A aplicabilidade de tratamento por método de substituição (metadona) obtém, muito mais 

rapidamente do que qualquer outro, uma subida considerável da capacidade de trabalho e 

sociabilidade, acompanhadas por um decréscimo de criminalidade devendo, este método, 

ser apenas reservado a dependentes de narcóticos. Quanto aos métodos por antagonistas 

não foram passíveis de avaliação objectiva válida. 

Contudo, em Portugal, cada Centro Regional baseava a sua linha de actuação num 

método único de tratamento, facto este que levou à tendência para a formação duma 

clientela específica. Cada Centro, pela sua autonomia, assumiu modelos institucionais 

diferentes, linguagens e realidades diferentes. 

A intervenção do CEPD Centro, no seu início, revestiu duas formas essenciais: a 

acção na comunidade em resposta a solicitações de grupos de pais, professores ou outros 

interessados pelo fenómeno da toxicodependência e o atendimento em consulta externa de 

jovens que, voluntariamente, recorriam aos serviços.  

O aparecimento na consulta externa de casos exigindo um tratamento intensivo e 

em regime fechado, impulsionou a abertura do Sector de Internamento, destinado a acolher 

os dependentes graves, que frequentando a Consulta Externa, careciam de tratamento 

intensivo em regime fechado. 

                                                 
375 RAPOSO, L. & LOPES, I. (1981). Relatório da Estadia em Viena Áustria de 22 a 26 de Junho de 1981. In 
Colóquio Internacional sobre a prevenção e o tratamento das toxicodependências. Lisboa. p. 3. 
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 A nível nacional, o CEPD realizou um total de 4.145 consultas em 1978, 

aumentando significativamente o número de consultas nos anos de 1984 (16.413) e 1985 

(16.951), das quais, na sua maioria, se destinaram à categoria de consumidores habituais, 

ocasionais e indivíduos em risco376. 

 Foram atendidos em regime de consulta externa do CEPD, em 1978, 1.409 

indivíduos: destes 764 pertenciam à categoria dos envolventes. Em 1984, 2.155 indivíduos 

foram atendidos em consulta externa e em 1985 foram atendidos 1.865 indivíduos, dos 

quais 696 toxicodependentes comprovados.  

 Comparativamente, em 1985 o número total de indivíduos atendidos e o número de 

toxicodependentes desceu relativamente ao ano de 1984. No entanto, este facto não se trata 

de um fenómeno com expressão nacional, mas resultou da descida dos números registados 

no Centro Regional Sul. Embora o seu significado não resulte claro poderá, eventualmente, 

estar interligado à entrada do novo Director Regional377. 

Em 1985, os dados relativos ao internamento, referem-se apenas ao Centro 

Regional Centro (Coimbra), único em funcionamento, onde estiveram internados 22 

toxicodependentes, perfazendo um total de 2.340 dias de internamento. Estes dados são 

equivalentes aos de 1984 se bem que aquém da lotação da clínica e mesmo dos números já 

atingidos noutros anos378.  

 Conclui-se que, neste mesmo ano e no âmbito dos serviços clínicos (consultas 

externas e internamentos), foram realizadas 87.339 consultas (que resultaram no 

tratamento de 13.412 toxicodependentes) e 30.974 dias de internamento (que resultaram no 

atendimento de 309 indivíduos)379. 

Em 21 de Junho de 1978 é anunciada a criação da primeira Comunidade 

Terapêutica para toxicodependentes do país, fundada pela Direcção Regional de Coimbra, 

do Centro de Estudos da Profilaxia da Droga. Posteriormente virá a designar-se de 

Comunidade Terapêutica Arco-Iris (Dias, C. A., & Colaboradores, s./d., p. 27). 

Funcionou como valência do CEPD, desde a sua fundação até Abril de 1995 e, 

posteriormente, como valência do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT). 

Em Janeiro de 1997 foi-lhe concedida autonomia administrativa. 

                                                 
376 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1986). Relatório de actividades de 1985 – Plano de acção para 1986. Gabinete 
de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. p. 25 
377 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1986). Relatório de actividades de 1985 – Plano de acção para 1986. Gabinete 
de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. p. 17. 
378 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1986). Relatório de actividades de 1985 – Plano de acção para 1986. Gabinete 
de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. Pp. 17 e 18. 
379 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1986). Relatório de actividades de 1985 – Plano de acção para 1986. Gabinete 
de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Lisboa. p. 25. 
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A Comunidade Terapêutica para toxicómanos do Centro de Estudos da Profilaxia 

da Droga destinava-se a dependentes previamente atendidos e seguidos a nível de consulta 

externa, que pressupõem internamento. Baseava a sua teorização etiológica de toxicomania 

num internamento de longa duração desmedicalizado nos seus fundamentos e vocacionado 

para a interpelação constante dos seus membros, capitalizando assim os recursos de toda 

a instituição para a melhoria das relações inter e intra subjectivas (Dias, C. A. & 

Colaboradores, s./d., p. 28). Contudo, o desejo de internamento parte de uma decisão livre 

do indivíduo, sujeito a uma entrevista com a equipa técnica responsável (um psiquiatra, um 

psicólogo, um assistente social e um enfermeiro) e com dois representantes de indivíduos 

dependentes já internados. A entrevista serve para avaliar a motivação do indivíduo para 

tratamento, para dar a conhecer as normas em vigor e o regime de funcionamento da 

Comunidade. O caso é avaliado e levado à reunião comunitária diária, onde se decide a 

marcação de nova entrevista. A admissão do novo residente é feita por residentes que farão 

a apresentação aos restantes membros da comunidade. 

Nesta comunidade, permanecia a valorização do trabalho e das actividades grupais 

bem como das decisões a tomar, quer no que respeita a questões organizacionais, quer se 

trate da avaliação de ocorrências que possam colidir com as normas institucionais e que 

poderão resultar na aplicação de punições, que podem ir até à expulsão da comunidade. 

Esta valorização está, também ela, associada ao processo de ressocialização do jovem 

toxicodependente. 

Cria-se, assim, um microssistema social baseado na interacção grupal, no qual se 

pretende a transformação do estilo de vida dependente e a reabilitação bio-psicossocial do 

sujeito. 

O modelo teórico subjacente aos princípios que regiam esta Comunidade 

Terapêutica foi designado Tripé Institucional e sintetiza três tipos de concepções: a 

Comunidade Terapêutica de Maxwell Jones, a Terapia da Realidade dos Day Top Village 

Americanas e a Moratória de Erik Erikson. 

O movimento das Comunidades Terapêuticas, com grande valor para a psiquiatria 

comunitária e social, assenta sobre a obra de Maxwell Jones que se tem desenvolvido no 

Hospital onde o mesmo trabalhou. 

Segundo Maxwell Jones, a Comunidade torna possível o exercício e o 

desenvolvimento de potencialidades de aculturação, de auto-realização, de criatividade, de 

socialização, que levam à conservação e subsequente expansão da personalidade.  
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Maxwell Jones, em 1968, define a Comunidade Terapêutica como ...o lugar onde 

se realiza a capitalização consciente no tratamento, dos recursos da instituição, da equipa 

dos doentes e familiares (Dias, C. A. & Colaboradores s./d., p. 224), pelo que a 

organização deverá ser democrática, igualitária e inserida numa organização do tipo 

hierárquica e tradicional. 

Uma característica fundamental adiantada por este autor é a utilidade da reunião 

diária da comunidade que possibilita ao residente ter um duplo papel: tratar e ser tratado, 

fazendo-o sentir-se útil e valorizado. Este aspecto motiva o desenvolvimento e 

fortalecimento da auto-estima do indivíduo, através de um conceito valorizado da sua auto-

imagem que lhe possibilita o compartilhar de modo aberto e sincero os seus sentimentos 

individuais e afectos. O jogo auto terapêutico possibilita ao residente constituir-se como 

parte da sociedade normal. (Dias, C. A & Colaboradores, s./d., p. 225). 

Maxwell Jones virá, mais tarde, a designar este modelo como Modelo Democrático 

da Comunidade Terapêutica, visto que o residente acaba por ter um papel activo no seu 

próprio tratamento e na interacção com os outros, descobrindo-se e (re)educando-se. 

As Day Top Village Americanas, prosseguindo o objectivo particular de tratamento 

de farmacodependentes, são a mais antiga experiência comunitária no tratamento dos 

toxicodependentes. 

A sua fundação ocorreu em Nova Iorque, em 1963, período em que os 

toxicodependentes da Costa Este dos E.U.A. só tinham dois caminhos possíveis: a prisão 

ou os hospitais. A primeira casa surgiu por iniciativa de um ex-heroinómano, David 

Deetch. 

As Day Top Village Americanas baseiam a sua teoria na ideia de princeps, na qual 

a toxicodependência é vista como um comportamento desadequado, devendo a 

Comunidade Terapêutica punir este comportamento e recompensar os adequados. É a lei 

fundamental das terapias pela realidade e a que está na base de instituições semelhantes 

espalhadas pelo mundo (Dias, C. A. & Colaboradores, s./d., p. 226). 

Em 1963, Volkmann e Cressy, apresentaram alguns princípios gerais do ponto de 

vista sociológico: os dependentes devem viver na companhia dos dependentes porque se 

compreendem melhor entre eles; cada membro do grupo deve visar o mesmo fim; o facto 

de pertencer realmente a um grupo é importante porque quebra o isolamento; cada 

membro deve ter uma escala de valores e manifestar comportamentos antidroga, para 

atingir desse modo, um estatuto real de membro do grupo e deve haver uma pressão do 

grupo para que os membros sejam incitados a conformar-se às práticas da Comunidade 
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(Dias, C. A. & Colaboradores,s./d., p. 226). Neste sentido, reconhece-se a importância da 

reeducação e da ressocialização do indivíduo no grupo e pelo grupo. 

Tida como um sistema rígido e inflexível a Comunidade Terapêutica, na sua 

vivência interna, apresenta-se como uma estrutura profunda e autêntica.  

Em 1975, Devlin refere-se a três estádios a percorrer para atingir a cura: a 

admissão, o tratamento intensivo e a reinserção social supervisada. 

É nos finais da década de 40 e nos inícios da década de 50 que Erickson introduz o 

conceito de Moratória Psicossocial referindo-se ao período de tolerância selectiva do meio 

prévio à constituição da identidade no adolescente. Este conceito é também referenciado 

por Sigmund Freud, quando se refere ao período de espera no desenvolvimento humano 

entre o declínio do Édipo e a ressurgência pulsional maciça da Adolescência; no entanto, 

é com Erickson que o conceito de moratória assume um segundo período. Período este, no 

qual o indivíduo através de uma livre experimentação do papel encontra o seu lugar no 

mundo (Dias, C. A. & Colaboradores, s./d., p. 229).  

A Comunidade surge, de facto, como uma resposta à dificuldade de saída do Édipo 

e, é neste sentido, que a Comunidade Terapêutica se constitui como um período de espera e 

uma alternativa dada, num momento particularmente subjectivo para aqueles que se 

decidiram por uma tentativa de desabituação. Portanto, a Comunidade fornece um triplo 

apoio ao Eu, ajudando à maturação das defesas egóicas, contra a intensidade do 

ressurgimento pulsional; permitindo a consolidação das realizações dessexualizadas e 

‘isentas de conflito’ e ressintetizando as identificações infantis em função dos papéis 

sociais (Dias, C. A. & Colaboradores, s./d., p. 229). 

Pelo referenciado, a Comunidade Terapêutica constitui-se como um local próprio à 

experimentação de novos relacionamentos interpessoais, onde os técnicos são sentidos 

como adultos portadores de savoir-faire e de alternativas que deverão ser objecto de 

interiorização pelos utentes. 

Segundo Dias, C. A. (1979, p. 113), a Comunidade Terapêutica pode definir-se 

...pelo tipo de participação individual, assim como pelas metas e finalidades comunitárias, 

o tipo de relação instituído entre o indivíduo e o grupo.... 

A Comunidade Terapêutica não tem que ser encarada como a primeira saída, nem 

tão pouco como a única saída (Patrício, L., 2002, p. 174), devendo possibilitar ao 

toxicodependente uma ressocialização, aprender a viver sem drogas e, sem esquecer, neste 

projecto de mudança, a vertente psicoterapêutica e socioterapêutica.  
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Legalmente as Comunidades Terapêuticas ou Comunidades Residenciais são 

definidas como unidades de internamento para estadas prolongadas, habitualmente sem 

recurso regular a terapêuticas medicamentosas. Com apoio psicoterapêutico e ou sócio-

terapêutico e apoio médico de clínica geral e consultoria em psiquiatria (artigo 3.º, 

Decreto Regulamentar n.º 42/93, de 27 de Novembro). 

Constituem-se como instituições com fins lucrativos ou de solidariedade social, 

contudo como instituição de saúde, todas têm que responder técnica e eticamente com 

qualidade e essa responsabilidade tem de ser assumida pelos profissionais de saúde que 

nelas exercem funções (Patrício, L., 2002, p.175). 

Em finais dos anos 70, o Estado abriu 27 camas em Comunidades Terapêuticas: 15 

em Coimbra e 12 em Lisboa, que funcionaram, intermitentemente, em Lisboa e, 

ininterruptamente em Coimbra, como modelo que incluía medicação e psicoterapia 

individual. 

No seguimento da abertura da Comunidade Terapêutica Arco-Irís é criada, no ano 

1979, a Unidade de Crianças em Risco (UCR) que veio a funcionar até 1988, iniciativa 

esta pioneira em Portugal. 

 Face às exigências desta realidade e ensaiados os mais diversos procedimentos para 

o tratamento da dependência das drogas, chegou-se à conclusão assertiva que estas atingem 

as áreas consideradas nobres e diferenciadas do ser humano como o pensamento, a 

vontade, as emoções, etc. Esta situação é complexa para quem a carrega, para quem a 

sofre, bem como para quem se candidata a tratá-la. 

Abre-se, assim, o caminho a uma nova dinâmica nacional que mantém a 

perspectiva de tratamento, mas valorizando outras intervenções que não conduzem 

necessariamente à paragem definitiva dos consumos, mas que desenham, per si, um leque 

de transformações capazes de melhorar a esperança e qualidade de vida e promover uma 

melhor integração do indivíduo toxicodependente.  

Neste contexto estabeleceram-se novas directrizes a considerar nos objectivos 

terapêuticos: a diminuição de consumos; a alteração da via de administração das 

substâncias; a redução de comportamentos de risco; a melhoria da saúde física e 

psicológica e do funcionamento sócio-profissional e familiar; a redução da onda de crimes 

e a passagem da dependência a consumos ocasionais. 

Nesta linha de intervenção, o Projecto VIDA teve como finalidade mobilizar a 

sociedade civil para a constituição de IPPS’s e ONG’s que pudessem colmatar as lacunas 

existentes ao nível dos serviços de recuperação e tratamento de toxicodependentes. 
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O Gabinete do Alto Comissário promoveu cursos de formação especializada, no 

domínio das toxicodependências, a técnicos intervenientes ou interessados. Para além 

destes, o Gabinete teve ainda por objectivo apoiar casos individuais de toxicodependentes 

com carências económicas e sociais através de um Fundo de Emergência criado para esse 

fim. 

Em 1986, o CEPD Sul, após períodos de encerramento, reabriu a sua Comunidade 

Terapêutica e, em 1987, adoptou um modelo usado no estrangeiro baseado na estrutura 

hierárquica e em grupos de encontro. Defendeu, para o problema da droga, uma abordagem 

institucional com consulta e uma rede de instituições organizada em ciclos: Casas de 

Introdução, Comunidades Terapêuticas e Casas de Saída380. 

Poder-se-á falar em três fases que resumem as várias vertentes do tratamento das 

toxicodependências, corporizadas em vários tipos de instituições e unidades de tratamento 

(CEPD Norte, Centro e Sul e Centro das Taipas). Uma vertente psiquiátrica, com 

insistência no tratamento biológico, uma vertente psicoterapêutica e uma vertente 

institucional específica que consiste em Casas de Introdução, Unidades Terapêuticas e 

Casas de Saída. 

Pensa-se que embora estas vertentes possam ser algo conflituosas também elas se 

complementam. Assim, os Centros de desintoxicação física podem ser também Casas de 

Entrada e funcionar como Comunidades Terapêuticas de curta duração381. 

Curiosamente, em 1987, mantiveram-se o número de 27 camas em Comunidades 

Terapêuticas geridas pelo Estado e, mais algumas camas particulares, perfazendo um total 

de 40 camas em Comunidades Terapêuticas, lideradas por profissionais de saúde. 

De referir que, tendo em conta o número elevado de toxicodependentes, dever-se-ia 

ter não 40 mas 400 camas. 

Em Portugal, as Comunidades Terapêuticas começaram a entrar por via 

pervertida. Onde os serviços oficiais não conseguiram suprir o déficit existente 

começaram a aparecer organizações privadas, algumas geridas basicamente por ex-

toxicómanos e outras confessionais, isto é, dando uma forma confessional  ao programas 

terapêutico382. 

                                                 
380 NETO, D. (1987). Percurso Terapêutico do Toxicómano ou Reflexões sobre o Tratamento de 
Toxicodependentes em Portugal. Lisboa. p. 2. 
381 NETO, D. (1987). Percurso Terapêutico do Toxicómano ou Reflexões sobre o Tratamento de 
Toxicodependentes em Portugal. Lisboa. p. 3. 
382 NETO, D. (1987). Percurso Terapêutico do Toxicómano ou Reflexões sobre o Tratamento de 
Toxicodependentes em Portugal. Lisboa. p. 2. 
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As Comunidades Terapêuticas podem ser democráticas ou hierárquicas. As 

primeiras, integradas em Hospitais Psiquiátricos ou em outras Unidades de Saúde, têm um 

número reduzido de jovens. As Comunidades Hierárquicas admitem várias dezenas de 

indivíduos, por cada uma, e estão vocacionadas para toxicodependentes, alcoólicos e 

pessoas com perturbações graves de personalidade, anorexias nervosas entre outras. Têm 

uma taxa de sucesso que varia entre os 30% a 50% por internamento, podendo esta taxa 

aumentar nas situações de reinternamento383. 

No seu modo de funcionamento, podem ter vários programas de tratamento de curta 

duração (3 dias, 10 dias e um mês). Actuam ao nível dos residentes, da vida comunitária 

comunicativa mas hierárquica, com um coordenador e responsáveis de sector, em que uns 

mandam e outros obedecem sem contestar, supervisada por uma equipa técnica com 

grupos de encontro tri-semanais, em que não há agora hierarquia mas apenas um técnico 

que se põe de parte para supervisar o grupo384. 

Após a passagem pelas Comunidades Terapêuticas, neste ciclo, vêm as casas de 

saída, estas mais próximas da vida normal. Recorre-se, grande parte das vezes, à 

psicoterapia feita em ambulatório, em clínica exterior às casas.  

Ligada também ao processo de tratamento das toxicodependências surge a terapia 

familiar, que pode funcionar por si só, em consulta externa, ou integrar-se nas 

Comunidades Terapêuticas e nas Casas de Saída. 

A evolução na área do tratamento deveu-se, nos anos 90, ao Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência (SPTT), sob tutela do Ministério da Saúde, instituição 

responsável pela prevenção secundária da toxicodependência em Portugal. O SPTT, 

organismo dotado de autonomia técnica e administrativa, com personalidade jurídica e 

património próprio, com sede em Lisboa, dispunha para a prossecução das suas atribuições 

(artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/90, de 14 de Março) de cinco Direcções Regionais – 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve – que coordenavam as seguintes 

unidades operacionais: Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT’s) e suas 

eventuais extensões, Unidades de Desabituação, Comunidades Terapêuticas, Centros de 

Dia e Centros de Informação e Acolhimento (CIAC’s). 

                                                 
383 NETO, D. (1987). Percurso Terapêutico do Toxicómano ou Reflexões sobre o Tratamento de 
Toxicodependentes em Portugal. Lisboa. p. 3. 
384 NETO, D. (1987). Percurso Terapêutico do Toxicómano ou Reflexões sobre o Tratamento de 
Toxicodependentes em Portugal. Lisboa. p. 6. 
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Neste sentido, importa referir que o investimento que o Governo Português vem 

fazendo na área do tratamento tem aumentado de uma forma significativa, após a criação 

do SPTT.  

Em bom rigor e no que concerne à Prevenção Secundária, a grande preocupação 

política recaiu sobre a cobertura efectiva do país, até 1996, com Centros de Atendimento 

de Desintoxicação e Comunidades Residenciais de estada prolongada para 

toxicodependentes. 

O investimento efectuado com as entidades privadas decresceu em 1996 para 

61,2% aumentando, neste ano, o investimento em equipamento de rede pública em 

74,7%385. Em 1997 foram criados quatro novos CAT’s em Bragança, Vila Real, Portalegre 

e Lisboa-Xabregas. Autonomizaram-se os CAT’s da Póvoa de St.º Adrião, da Brandoa, de 

Mira Sintra e de Oeiras e, em 1999, o SPTT procedeu à abertura de 4 novos CAT’s e 3 

extensões, redimensionou uma Direcção Regional, 7 CAT’s e 1 extensão. Procedeu, ainda, 

à abertura de novos espaços de consulta em vários Centros de Saúde386. 

Para além desta evolução significativa, é importante referir que, no ano de 1997 

dispunha-se de 10 unidades de desabituação, com o intuito de tratar o síndrome de 

privação em heroinodependentes, sob a supervisão médica e em regime de internamento. 

Destas 10 unidades, 4 eram estatais, 3 privadas convencionadas e 3 não convencionadas, 

comportando um total de 80 camas. Relativamente às estatais pode dizer-se que estas 

satisfizeram 1.370 internamentos, representando um aumento de 12,3% em comparação a 

1996 (1.022 utentes). 

Em 1999, existiam 14 unidades de desabituação em todo o país, das quais 8 são 

licenciadas (com capacidade para 61 camas) e 6 convencionadas (com capacidade para 55 

camas). Nas unidades de desabituação da rede pública do SPTT verificaram-se 1.945 

internamentos, representando um aumento de 38,4% comparativamente a 1998387. 

No que diz respeito às Comunidades Terapêuticas dispunha-se, em 1997, de 66 

Comunidades Terapêuticas o que correspondia a 1.692 lugares. Destas, 52 encontravam-se 

licenciadas ou com licença provisória (correspondendo a 1.313 lugares) e 14 encontravam-

                                                 
385 «Os investimentos na rede pública referem-se por um lado àqueles realizados directamente pelo SPTT e 
pela DGIES, através do PIDDAC, e por outro a verbas despendidas pelas ARS’s e Autarquias na 
concretização de projectos de algumas unidades». PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). 
Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção 
da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa.p. 52. 
386 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 21. 
387 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 21. 
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se em fase de licenciamento (correspondendo a 379 lugares). De sublinhar que de entre as 

52 Comunidades Terapêuticas privadas que possuíam licença, 33 (correspondiam a 650 

lugares) tinham protocolos de manutenção, beneficiando como tal de apoio financeiro do 

Estado. No ano de 1999, dispunha-se de 68 Comunidades Terapêuticas licenciadas 

(correspondendo a 1.744 lugares) e 56 Comunidades Terapêuticas convencionadas 

(correspondendo a 1.050 lugares). Verificou-se neste ano uma taxa de ocupação elevada, 

de 63 utentes (3%) das unidades do SPTT e de 2.357 utentes (97%) nas convencionadas, o 

que perfaz um total de 2.420 utentes388. 

 De referir ainda o alargamento considerável dos Programas de Substituição com 

Metadona ou com LAAM, principalmente a partir de 1997. Neste ano a metadona 

encontrava-se disponível em 25 CAT’s e o LAAM em 12 CAT’s. No entanto, a 

administração destes programas encontrava-se também disponível em vários Centros de 

Saúde, Hospitais e em 3 estabelecimentos prisionais. Em Janeiro de 1998, colaboravam em 

programas de substituição 61 centros de saúde de todo o país. De acordo com o Despacho 

da Ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, de 3 de Julho de 1998, foi homologado o 

protocolo de colaboração entre o Serviço de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência, a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias, 

no âmbito do Programa de Substituição Narcótica com Cloridato de Metadona, através do 

Aviso n.º 10 514/98 (2.ª série). Este documento, tendo presente o entendimento de que o 

toxicodependente deve ser encarado como alguém que carece de apoio e assistência 

médica, impondo-se portanto que todos os esforços caminhem no sentido da sua 

recuperação, enquanto indivíduo e enquanto membro de uma sociedade que também é 

preciso proteger veio permitir o alargamento das estruturas de saúde vocacionadas para a 

administração de metadona. Entre Janeiro e Setembro de 1998, integraram um Programa 

de Substituição 3.871 toxicodependentes dos quais 3.318 integraram o programa de 

substituição de Metadona e 553 o Programa de Substituição de LAAM. O LAAM (Levo-

alfa-acetil-metadol) opiáceo sintético, (é um congénere químico da metadona) que, apesar 

de provocar menos euforia que a metadona, provoca, tal como ela, dependência física e 

psíquica. Tomado por via oral, tem um longo tempo de acção o que permite ser 

administrado três vezes por semana.  

No final da década de 90, os programas de tratamento com substituição opiácea 

continuaram a manifestar franca expansão: Em 31 de Dezembro de 1999, cerca de 21,77% 

                                                 
388 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 22. 
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dos utentes do SPTT estavam envolvidos em algum programa deste tipo ( 5.343 em 

metadona e 697 em LAAM), num total de 6.040 utentes sobre 27.750 utentes activos nos 

serviços do SPTT. Relativamente ao ano anterior registou-se um aumento de 34% 

(4.500/6.040) no número de toxicodependentes integrados nestes programas389. 

Embora no “Relatório Nacional sobre o Fenómeno da Droga e da 

Toxicodependência – 1998”, se refira uma avaliação positiva da administração do 

programa de substituição com LAAM no CAT das Taipas, no ano de 2001, foi suspensa a 

sua utilização nos países da União Europeia, dado que foram detectadas alterações 

electrocardiográficas, de repolarização ventricular, com encurtamento do espaço QT, 

atribuídas ao LAAM (Patrício, L., 2002, p. 163). 

 Em Portugal, por recomendação do Infarmed em comunicação de 21/12/2000, o 

LAAM deixou de ser prescrito a novos doentes. Esta medida deve-se ao facto do Comité 

de Especialistas Farmacêuticos da Agência Europeia de Avaliação do Medicamento ter 

tido conhecimento da ocorrência de 10 casos de perturbações cardíacas, com risco de 

vida, em doentes tratados com este medicamento390. 

 Dados recolhidos pelo SPTT, referem que apesar das estruturas de tratamento ainda 

não cobrirem a totalidade do País, no ano de 1998 já se verificava um total de 25.170 

indivíduos em tratamento nos CAT’s de todo o país, sofrendo um aumento significativo, 

em 1999, para 28.427 indivíduos em tratamento. Dos 25.170 indivíduos encontravam-se 

em tratamento 23.654 indivíduos toxicodependentes e 1.516 em lista de espera. Dos 28.427 

indivíduos encontravam-se em tratamento 27.750 e 677 em lista de espera391. Em 1999, a 

procura de tratamento na rede pública de serviços especializados do SPTT aumentou em 

12,9% relativamente ao ano anterior. Simultaneamente, diminui em 55,3% o número de 

utentes em lista de espera em 31 de Dezembro392. 

Em 1999, verificou-se que dos 27.750 utentes activos, 78% estiveram inseridos em 

programas livre de drogas e 22% em tratamento com substituição opiácea393. 

 A heroína apresentava-se como a principal droga de abuso com 97,2% em 1992, 

diminuindo ao longo dos anos seguintes, apresentando-se em 1996 com 93,8%. 

                                                 
389 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 22. 
390 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório de Actividades 
2000. Lisboa. p. 18. 
391 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 63. 
392 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 64. 
393 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 66. 
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 Os dados referentes ao período de 1990 a 1999, sobre o tipo de consultas, foram 

recolhidos pelo SPTT, agruparam-se em “primeiras consultas” e “consultas de 

seguimento”. 

 Relativamente às “primeiras consultas” verificou-se um aumento desde 1990, 

diminuindo de 1996 para 1997. Em termos percentuais, em 1995, verificou-se um aumento 

de 29,7% de “primeiras consultas”, 32,5% em 1996, decrescendo para 7,1% em 1997. O 

maior valor desta década registou-se em 1999 com 9.991 de “primeiras consultas”, 

aumentando 11,8% em relação ao ano anterior.  

 No que respeita às “consultas de seguimento” verificou-se um aumento continuado 

de 1990 a 1997. Em 1995 verificou-se um aumento de “consultas de seguimento” de 

30,3%, em 1996 de 29,1% e, em 1997, de 22,3%394. 

Concluiu-se assim, que para o acréscimo dos totais brutos de consultas na rede do 

SPTT contribuiram primordialmente as ‘consultas de seguimento’395. 

 A consciência nacional de que a toxicodependência é uma doença e sua necessária 

respeitabilidade como um direito constitucional, conduziu o Estado Português a assumir 

um papel prioritário nesta área, garantindo o acesso ao tratamento a todos os 

toxicodependentes que desejassem tratar-se396.  

O Tratamento afigura-se, assim, como uma forma de prevenção secundária, que 

contribui para a redução dos consumos, para a protecção da saúde pública e, em casos mais 

particulares, para a segurança de pessoas e bens. 

Perante os diversos modelos de tratamento importa assegurar os requisitos de 

qualidade dos serviços prestados e investir num sistema de avaliação que traduza a 

eficácia, ou não, e os efeitos da aplicação dos vários modelos de tratamento e que, por 

outro lado, permita uma redefinição de projectos ou a criação de novos modelos de 

tratamento. 

Porém, a avaliação, constituindo uma etapa fundamental e indissociável de 

qualquer intervenção, esbarra com o construto vivencial do toxicodependente que passa, 

muitas vezes, e de uma forma particularmente sensibilizadora para quem trata, por várias 

tentativas frustradas de tratamento, intercalando com recaídas, por vezes, sucessivas. A 

                                                 
394 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
pp. 21 e 22. 
395 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p.22. 
396 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 153. 
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avaliação dos resultados finais de um tratamento passa, certamente, como contributo da 

experimentação de vários modelos terapêuticos o que se reflecte numa dificultação 

individual de cada modelo397. 

Neste processo de prevenção secundária das toxicodependências tem-se vindo, a 

nível governamental, a alargar a capacidade de resposta permitindo uma actuação eficaz e 

concertada. 

Quanto à rede de CAT’s tem vindo, nos últimos anos, a sofrer um elevado 

crescimento, onde são prestados cuidados compreensivos e globais a toxicodependentes, 

utilizando os modelos terapêuticos mais adequados, em regime ambulatório, passando por 

uma abordagem biopsicossocial.  

Esta forma de encarar o tratamento coincide, grosso modo, com a estratégia de 

redução de danos pelo que, através dos CAT’s, se tende a obter a paragem ou a redução 

dos consumos, ultrapassando o síndrome de privação ou a prescrição da terapêutica de 

substituição, assegurando-se o acompanhamento psicoterapêutico e o apoio social, no 

sentido de visar a reinserção social do toxicodependente (com a cooperação activa do 

Programa Vida-Emprego). 

De salientar ainda a articulação entre o SPTT e outras entidades públicas e privadas 

que, através de acordos de cooperação, assumiu extrema importância para o bom 

funcionamento de todo o sistema de tratamento dos toxicómanos. Foi decisiva e 

particularmente necessária a forte colaboração de todos os serviços públicos, unidades 

privadas que prestavam serviço nesta área. 

No decurso do ano 2000, ocorreram diversos desenvolvimentos na política nacional 

em matéria de drogas e toxicodependências, na sequência da aprovação da Estratégia 

Nacional de luta contra a droga, considerando prioridade absoluta a garantia de acesso a 

tratamento de todos os toxicodependentes que desejam tratar-se. 

Coube ao SPTT, como referido anteriormente, o desenvolvimento e concretização 

das políticas de tratamento, contidas na Estratégia Nacional. Neste sentido, o SPTT, 

durante o ano 2000, prosseguiu as actividades referentes à criação e instalação de novas 

Unidades e ao redimensionamento de outras já existentes: por forma a optimizar as 

condições de acesso às diferentes modalidades de tratamento, respeitou o princípio de 

funcionamento em rede, dando continuidade à abertura de consultas descentralizadas, em 

organismos externos do SPTT. 

                                                 
397 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 157. 
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 Os dados constantes do “Relatório de Actividades de 2000” do SPTT apontaram 

para um crescimento da capacidade de resposta do sistema de tratamento na área da 

toxicodependência, nomeadamente, no número de estruturas disponíveis. Assim, em 2000 

existiam 43 CAT’s a nível nacional, 7 extensões, 13 locais de consultas, 5 Unidades de 

Desabituação com 46 camas, 2 Comunidades Terapêuticas com 34 camas e 4 Centros de 

Dia, com 50 lugares. Em 2003, registou-se uma ligeira diminuição do número de 

estruturas, que se traduziu em menos uma Extensão e três Locais de Consulta398. 

 Relativamente ao número de consultas foram efectuadas, em 2000, um total de 

310.044 consultas, das quais 9.599 foram “primeiras consultas” e 300.485 “consultas de 

seguimento”. Comparativamente com o ano de 1999, houve um aumento considerável de 

7,6% no total de consultas efectuadas em todos os serviços399. Em 2003, ao nível das 

consultas, verificou-se uma tendência de decréscimo nas “primeiras consultas” (5.212) e 

um aumento das “consultas de seguimento” (355.018)400. 

 Verificou-se, ao longo deste ano, que, apesar do número de CAT’s ter vindo a 

aumentar, a sua resposta às solicitações dos toxicodependentes não tem conseguido 

resolver as questões das listas de espera existentes nestas Unidades. 

 No que respeita aos utentes activos foram atendidos nos CAT’s 29.204 

toxicodependentes, representando um aumento de 5,2% relativamente ao ano de 1999. 

Destes 29.204 toxicodependentes 9.559 procuraram os CAT’s pela primeira vez, 

representando um ligeiro decréscimo relativamente ao ano de 1999 (9.991 utentes)401. No 

ano 2003, o número de utentes em tratamento, a nível da rede pública de tratamento da 

toxicodependência, manteve-se idêntico a 2000, com 29.596 utentes402. 

 Relativamente aos dados obtidos que caracterizam os consumos referentes ao ano 

2000 e aos últimos trinta dias: 75,1% dos utentes referiram consumir heroína, 

comparativamente a 83,5% em 1999. A cocaína foi consumida por 32,8% dos utentes e por 

42,8% em 1999403.  

                                                 
398 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação Estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 8. 
399 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório de Actividades 
2000. Lisboa. p. 12. 
400 I INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação Estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 8. 
401 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório de Actividades 
2000. Lisboa. p. 14. 
402 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação Estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 8. 
403 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2001). Relatório de Actividades 
2000. Lisboa. p. 14. 
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 A toxicodependência tida como um fenómeno social levou, os serviços do SPTT a 

partir do ano 2000, a dar uma especial relevância às mulheres grávidas toxicodependentes. 

Estes pedidos especializados obrigaram a um reforço de articulação e coordenação entre 

vários organismos e serviços de saúde, nomeadamente Maternidades, Serviços de 

Obstetrícia dos Hospitais, Consultas Materno-Infantil dos Centros de Saúde e outras 

Instituições e Serviços de Apoio Social. Na sequência da necessidade sentida por parte dos 

técnicos que trabalhavam nesta área, no sentido de melhorar o atendimento a mulheres 

grávidas toxicodependentes e famílias, foram em determinados CAT’s criados os meios 

técnicos para o desenvolvimento de consultas de gravidez. Durante o ano 2000, estes 

serviços desenvolveram-se em 14 Unidades do SPTT, nomeadamente, Almada, Aveiro, 

Coimbra, Conde, Figueira da Foz, Loures, Oeiras, Olhão, Parede, Santarém, Sesimbra, 

Setúbal, Taipas e Xabregas. 

 No ano de 2000, iniciaram-se novos tratamentos com o programa de substituição da 

buprenorfina - Opiáceo semi-sintético absorvido por via sublingual, tem efeitos de agonista 

parcial (quando administrado em doses baixas) e antagonista dos receptores opiáceos 

(quando administrado em doses elevadas -8 a 16 mg.). A Buprenorfina em alta dose é 

designada de Subutex. 

 Os tratamentos de substituição opiácea podem ser de alto/médio limiar de exigência 

e de baixo limiar de exigência visando, em ambos os casos, a redução de riscos e 

minimização de danos. 

 Durante o ano de 2000 estiveram integrados em Programas de Substituição 10.614 

utentes. O crescimento global que se verificou em relação ao ano anterior foi de 75,7%. 

No decorrer do ano saíram 2.290 utentes, dos quais 545 (26%) por alta, 268 por exclusão, 

714 por abandono e 763 por ‘outros motivos’404. De acordo com o “Relatório de 

Actividades de 2000” do SPTT (2001, p. 19) estavam integrados, à data de 31 de 

Dezembro, em programa de substituição 8.324 utentes, dos quais 7.605 (91,4%) em 

metadona e 719 (8,6%) em LAAM. 

 A nível nacional, no final do ano 2000, 28,5% dos utentes seguidos em consulta nas 

unidades do SPTT estavam em programas de substituição. 

 Em 2003, estiveram integrados na rede pública de tratamento da 

toxicodependência 16.877 utentes em programas de substituição opiácea, cerca de 57% do 
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total dos utentes em tratamento, percentagem esta que tem vindo a crescer nos últimos 

anos (50%, 40%, 36% e 22%, respectivamente, em 2002, 2001, 2000 e 1999)405. 

 O alargamento do Programa de Substituição com metadona implicou a necessidade 

de envolver vários serviços, nomeadamente, Centros de Saúde, Hospitais, Farmácias, 

Estabelecimentos Prisionais e, pontualmente, recorreu-se ainda a ONG e IPSS. 

 Em termos percentuais, a maior percentagem de utentes em programa de metadona 

tomavam-na nos CAT’s (64,5%), contudo 24,5% dos toxicodependentes fazem-no em 

Centros de saúde com apoio dos CAT’s406. 

 De acordo com as regras estabelecidas, os toxicodependentes em tratamento nos 

CAT’s podem tomar a metadona no próprio CAT, nos Centros de Saúde e nas Farmácias, 

podendo mesmo levar as suas doses para o domicílio. Em casos de hospitalização e 

detenção destes utentes, o CAT articula com os respectivos Hospitais e Estabelecimentos 

Prisionais para assegurar a continuidade da administração da metadona. 

 No que respeita à capacidade de resposta no âmbito do tratamento, esta tem vindo a 

aumentar ao nível das Unidades de Desabituação (UD) e das Comunidades Terapêuticas 

(CT), públicas e privadas. Deste modo, os utentes internados nas Unidades de 

Desabituação cumprem, em regra, um programa de desabituação medicamentosa com a 

duração média de 6 dias, sendo este tipo de internamento dirigido aos utentes sem 

condições pessoais e sociais de fazerem a desabituação no domicílio.  

 O número total de utentes em Unidades de Desabituação (UD) públicas, durante 

o ano 2000, foi de 1.939 indivíduos, representando um aumento de 2,8%, em relação ao 

ano de 1999. Durante o ano 2000, as Unidades de Desabituação Convencionadas 

internaram 2.429 utentes, o que perfaz um total de 4.368 no total de utentes internados em 

Unidades de Desabituação. Assim, o número de toxicodependentes que cumpriram o 

programa de desabituação medicamentosa representa 15% dos activos dos CAT. As 

unidades próprias do SPTT deram resposta a 44,4% do total de internamentos e as 

unidades convencionadas a 55,6%407. Em 2003, encontravam-se internados 2.945 utentes 

nas Unidades de Desabituação públicas (1.873) e convencionadas (1.072)408. 

                                                 
405 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
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 Em 2001, verificou-se uma diminuição do número de utentes internados em 

Unidades de Desabituação Públicas, que passaram de 1.939 utentes no ano 2000 para 1.852 

em 2001, correspondendo a uma taxa de crescimento negativo de 4,5%. Relativamente às 

Unidades de Desabituação Públicas internaram, ao longo do ano 2001, 2.773 utentes 

correspondendo a um ligeiro aumento referente ao ano anterior (2.429 em 2000). O 

número total de utentes em Unidades de Desabituação, do SPTT e Convencionadas, foi de 

4.625, representando um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior409. 

No que diz respeito às Comunidades Terapêuticas (CT), no ano 2000 dispunha-se 

de 54 unidades convencionadas, o que corresponde a 1.055 lugares. Quanto ao SPTT este 

dispunha, em 2000, de 2 Comunidades Terapêuticas, correspondente a 34 lugares. No que 

se refere ao internamento em Comunidades Terapêuticas foram abrangidos um total de 

2.586 utentes dos quais 2.519 em Comunidades Terapêuticas Convencionadas e 67 pelas 

duas Comunidades Terapêuticas do SPTT410. Em 2003, 2.948 estiveram internados em 

Comunidades Terapêuticas, dos quais 57 em Comunidades Terapêuticas públicas e 2.891 

convencionadas411. 

 Em 2001 dispunha-se de 62 Comunidades Terapêuticas Convencionadas, o que 

corresponde a 1.226 lugares. Quanto ao SPTT este dispunha, em 2001, o mesmo número 

Comunidades Terapêuticas que no ano 2000 (2), correspondente a 36 lugares. No que se 

refere ao internamento em Comunidades Terapêuticas foram abrangidos, ao longo do ano 

2001, um total de 2.897 utentes dos quais 2.825 em Comunidades Terapêuticas 

Convencionadas e 72 pelas duas Comunidades Terapêuticas do SPTT412. 

 Os Centros de Dia (CD) constituem-se como estruturas de interface entre o 

tratamento e a reinserção social dos toxicodependentes. Promovem por meio de actividades 

ocupacionais, lúdicas, pedagógicas e terapêuticas, o processo de ressocialização e de treino 

de competências sociais a par do processo de tratamento. 

O número total de utentes em Centros de Dia Públicos e Convencionados foi de 

398, dos quais 83 utentes estiveram integrados em programas de Centros de Dia Públicos, 

durante o ano 2000, tendo o número decrescido relativamente ao ano de 1999 (106 

utentes). A diminuição do número de utentes de CD, na região de Lisboa, deve-se ao 
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encerramento do CD de Santarém que por motivo de remodelação apenas deu resposta a 7 

utentes413. Em 2003 cerca de 411 utentes recorreram aos Centros de Dia Públicos (73) e 

convencionados (338)414. 

Em 2001 estiveram integrados, nos programas de Centros de Dia, 80 utentes, 

mantendo-se um valor aproximado ao do ano 2000 (83). 

O SPTT, numa lógica de intensificação da intervenção na área das drogas incutiu, a 

partir do ano 2000, uma dinâmica motivada pela constituição de diferentes parcerias, 

nomeadamente com outros Serviços de Saúde, Autarquias Locais, Direcção Geral dos 

Serviços Prisionais, Comissão Nacional de Luta Contra a Sida. Para além destas foram 

estabelecidas convenções com organizações não governamentais. 

Neste sentido, o SPTT estabeleceu colaboração com outros Serviços de Saúde por 

considerar fundamental o acompanhamento conjunto de toxicodependentes, quer quando 

existam casos de patologias associadas às toxicodependências, quer quando respeita ao 

programa de tratamento de substituição opiácea, na cedência de camas para desabituação, 

no rastreio de doenças infecto-contagiosas, no reforço de equipas e partilha de 

experiências, no desenvolvimento de acções de informação/formação/sensibilização e na 

cedência de recursos humanos e instalações. Contudo, embora se tenha conseguido a 

manutenção e o alargamento de parcerias a este nível de intervenção, subsistem ainda 

algumas dificuldades de concretização em alguns casos, quer pela morosidade associada 

aos procedimentos legais, pouco compatível com a urgência de algumas tarefas, quer pela 

falta de sensibilização de algumas instituições415. 

Ao nível do tratamento dos toxicodependentes foram estabelecidas parcerias com 

autarquias locais, ao longo do ano 2000, nomeadamente no que respeita à cedência de 

espaços físicos para a instalação de unidades especializadas e no apoio a projectos de 

instalação. 

 Dado que a população reclusa é essencialmente toxicodependente, o SPTT 

procurou articular, com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, estabelecendo um 

protocolo para a criação de programas de substituição de Estabelecimentos Prisionais. 
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 Durante o ano 2000, o SPTT colaborou com as Comissões Nacional e Distritais de 

Luta Contra a SIDA, em particular através da integração de profissionais do SPTT nas 

respectivas comissões técnicas e participação em reuniões e actividades. 

Procurando ainda manter articulação com entidades externas, o SPTT fomentou 

parcerias fundamentalmente ao nível das Unidades de Desabituação, Comunidades 

Terapêuticas e Centros de Dia. 

Neste sentido, uma interpretação das disposições relativas ao tratamento levam a 

considerar a sua insuficiência e a sua lenta evolução durante os anos 70 e 80. As 

importantes dificuldades e constrangimentos associados determinaram a restrita aplicação 

dos programas de tratamento, mantendo-se, durante anos, a aplicação do programa de 

substituição por metadona à região norte do país. 

 As prioridades do tratamento em Portugal tiveram propósito, a partir dos anos 90, 

com a criação do SPTT que veio permitir melhorias significativas ao nível dos problemas 

sanitários e sociais associados ao consumo de drogas. Estas melhorias traduziram-se numa 

maior disponibilidade de opções terapêuticas de tratamento de substituição com agonista e 

tratamento com antagonista aplicadas ao tratamento de toxicodependentes e no 

alargamento da rede dos serviços de tratamento, em particular, dos CAT’s. Deste modo, 

verificou-se uma tendência progressista das estratégias terapêuticas, numa lógica indutiva e 

individual em detrimento de uma visão globalizante da toxicodependência. Em valores 

absolutos, o tratamento de substituição tornou-se a forma disponível mais comum de 

tratamento especializado da dependência de opiáceos na UE416, sendo a metadona a 

substância de substituição mais prescrita da União Europeia alargada. 

De facto, a mudança de expressão do fenómeno da toxicodependência em Portugal 

veio permitir alterações na política pública, criando-se uma base social que reconhece ao 

indivíduo toxicodependente o direito à saúde e ao tratamento. 

A dimensão social e política do fenómeno revela que a aposta dos governantes 

políticos, no que ao tratamento das toxicodependências diz respeito, deve incidir numa 

combinação de administração de medicação, de uma terapia em ambulatório e seguimento 

continuado. 

 

 

 

                                                 
416 OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual sobre a evolução 
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3.2.3. Reinserção Social 
 

 

 

Embora o Decreto-Lei n.º 791/76, de 5 de Novembro prevesse, na sua estrutura, a 

reinserção social do toxicodependente, no entanto, pela inexistência de dados não é 

possível desenhar o seu campo de intervenção na década de 70.  

 O conceito de reinserção social pode definir-se como um processo de vinculação 

activa e efectiva à realidade sócio-económica e cultural que um indivíduo realiza, após um 

período de isolamento ou marginalização do seu meio, após uma crise com esse mesmo 

meio. Na perspectiva de Anabela Miranda Rodrigues, este conceito permite apenas tornar 

o indivíduo, voluntariamente, capaz de, em qualquer caso, não cometer crimes, 

facultando-lhe para isso os meios necessários e adequados no quadro de um verdadeiro 

direito penal da culpa e como exigência de um Estado de direito material de cariz social e 

democrático417. 

 Poder-se-á dizer que o objectivo principal da reinserção social consiste em tornar o 

indivíduo capaz de, em qualquer caso, não cometer crimes, facultando-lhe para tal os 

meios necessários. 

 Neste sentido é garantida ao indivíduo a salvaguarda da sua liberdade a quem 

compete, em último caso, decidir sobre a adesão ou não aos valores do modelo jurídico 

vigente. Cabe, desta forma, ao indivíduo aceitar ou não a decisão final de não cometer 

crimes. Contudo, esta faculdade de livre arbítrio, por vezes, escapa à melhor das intenções.  

O processo de reinserção social do toxicodependente não poderá limitar-se a 

estratégias informativo-instrutivas de socialização, por não permitirem integrar a 

diversidade e complexidade da vida de um toxicodependente, nem lhe darem um papel 

activo na construção pessoal da realidade. Deverá, pois, privilegiar a capacitação dos 

indivíduos para lidar com desafios actuais, mas também promover a capacidade para lidar, 

de forma mais flexível e criativa, com as situações de vida futuras. 

A relação do sujeito toxicodependente com o mundo, especialmente dos afectos e 

emoções, é indissociável de acção. As oportunidades de acção são relevantes para a 

construção constante da relação que o sujeito estabelece com o meio físico e social. 
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A reinserção social assumirá particular importância a partir dos anos 80, com a 

aprovação do Projecto VIDA. 

De acordo com Ribeiro, J. (1988), a reabilitação/reinserção (Prevenção Terciária) é 

uma fase da intervenção terapêutica, que se segue ao tratamento feito em internamento ou 

tratamento ambulatório. Assim, a Prevenção Terciária é entendida como uma forma de 

intervenção terapêutica que proporciona ao ex-toxicodependente a possibilidade de se 

integrar na sociedade, como elemento activo da mesma, nomeadamente, através da 

experiência profissional por ela validada, como factor de construção e progresso dessa 

mesma sociedade, e, ao mesmo tempo, proporciona, a elementos da sociedade dita normal, 

uma experiência pedagógica de convívio com elementos da sociedade que se desviaram da 

dita normalidade. 

O processo de recuperação/tratamento dos toxicodependentes passa pela sua 

inserção/reinserção social, sócio-familiar e profissional. O Gabinete do Alto Comissário, 

promoveu e apoiou a criação de ONG’s e IPPS’s que desenvolviam trabalho na área da 

Prevenção Terciária, nomeadamente, de Apartamentos de Reinserção. Promoveu e apoiou 

ainda a criação de serviços que visavam a reinserção sócio-profissional, a formação 

profissional a toxicodependentes e acções de formação sobre toxicodependência, junto de 

técnicos de intervenção social. 

Assim, uma componente importante da recuperação e da (re)inserção social dos 

toxicodependentes situa-se na inter-relação entre o toxicodependente e o trabalho ou, 

sendo muitas vezes esta relação nula ou pobre, na inter-relação entre a toxicodependência 

e o sistema produtivo418. Quando, na reinserção social do toxicodependente, se opta pela 

formação profissional, esta torna-se um instrumento terapêutico crucial, tendo por 

objectivo criar condições que possibilitem a ex-toxicodependentes uma experiência de 

inserção/reinserção sócio-profissional, num contexto grupal e semi-protegido (devido aos 

riscos inerentes às características de composição do grupo de participantes ex-

toxicodependentes). 

 Quando se fala em socializar o indivíduo, tornando-o capaz de se integrar num 

grupo que compartilhe os mesmos comportamentos e normas aceites por toda a 

comunidade, e que compreenda as regras sobre as quais assenta o seu funcionamento, está 

a falar-se de reinserção.  

                                                 
418 VITÓRIA, P. (2003). A Reinserção Social de Toxicodependentes. In VICENTE, D. (Ed.). Problemas 
Jurídicos da Droga e da Toxicodependência. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
vol. I. Coimbra Editora.p. 231. 
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Reinserir supõe a reconstrução de uma vida nos seus mais ínfimos pormenores, 

vida esta que durante um período de tempo se contemplou por uma vivência à margem da 

sociedade dita normalizada, considerando-se fonte primordial a inserção profissional do 

indivíduo.  

A reabilitação/reinserção do indivíduo toxicodependente é um processo global de  

desenvolvimento de potencialidades do sujeito que permite ao toxicodependente 

ultrapassar situações de desvantagem psicológica e social, que advêm do facto 

estigmatizante de ser toxicodependente. 

O objectivo deste processo de mudança que implica no seu todo as vertentes 

trabalho, formação, saúde, ocupação de actividades lúdicas, família é complexo e 

consistirá em reduzir as incapacidades que advieram pela dependência de substâncias 

psicoactivas ou reforçadas por estas. 

Daí ser de extrema importância a definição de metas e objectivos de reinserção em 

termos individuais que podem, eventualmente, passar apenas pelo tratamento, pelo 

trabalho ou por uma maior autonomia pessoal. O que deve assumir real importância é o 

atingir de metas inicialmente projectadas. Por isso, as áreas de intervenção a privilegiar em 

termos de (re)socialização ou (re)integração situam-se ao nível do trabalho e formação 

mas, igualmente, a nível da relação pessoal e familiar, da saúde e do lazer ou tempos livres. 

O que se sente ser de primordial significado para o toxicodependente como pessoa 

é que este (re)aprenda a relacionar-se e a estabelecer relações – na família, com os amigos, 

na comunidade, etc. – baseadas na comunicação e não mediadas pela droga. No essencial, 

que reencontre uma identidade valorizada, um sentido para a vida, fora de um ciclo 

incontrolado e repetitivo de dependência de drogas. 

Um dos aspectos fundamentais da filosofia, subjacente ao fenómeno da 

toxicodependência, é o conceito de reinserção social, entendido como um processo que, 

envolvendo numa relação complexa, o Estado, a Sociedade e o Indivíduo, visa criar 

condições que permitam àquele indivíduo optar livremente pela sua recuperação e 

reintegração na sociedade. 

Durante os anos 90, o Projecto VIDA adoptou uma metodologia de intervenção que 

melhor se adequou ao processo de reinserção social do toxicodependente, procurando 

ajustá-lo aos dispositivos legais, a novas estratégias e à dinâmica subjacente às diferentes 

instituições que intervinham neste domínio. 

De entre os seus objectivos, o Projecto VIDA procurou incentivar a implementação 

de projectos que desenvolvessem acções de reinserção sócio-profissional, com o intuito de 



 270

integrar o indivíduo com problemas de toxicodependência, que se encontrasse em fase de 

tratamento ou já o tenha concluído419. Neste contexto, foi criado em 1997 o Programa 

Quadro Reinserir que tinha por objectivo incentivar o desenvolvimento de projectos na 

área da reinserção social de toxicodependentes, quer por entidades públicas, quer por 

entidades particulares sem fins lucrativos. Neste mesmo ano registaram-se 38 acções de 

reinserção, 3 das quais de âmbito nacional. No ano de 1998 apresentaram candidatura 37 

projectos, dos quais 24 foram aprovados contemplando, as suas intervenções, acções que 

incidiam na promoção, no desenvolvimento pessoal e social dos toxicodependentes, 

implementação de cursos de formação profissional, apoio na realização de estágios e na 

integração laboral, trabalho com famílias, apoio jurídico a situações individuais 

pendentes420. Destes 3 foram concluídos em 1999 e três em 2000421.  

Foi também criado, em 1998, o Programa Vida-Emprego pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 136/98, de 4 de Dezembro. Este Programa surgiu como uma 

medida específica de apoio ao emprego de ex-toxicodependentes, tendo por objectivo 

potenciar a reinserção social e profissional de toxicodependentes, como parte integrante e 

fundamental do processo de tratamento da toxicodependência (art. 1.º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 136/98). A sua organização encontrou-se sob a tutela bipartida 

entre o Coordenador Nacional do Projecto VIDA e o Presidente do Instituto do Emprego e 

da Formação Profissional (IEFP). Correspondeu a uma das mais importantes exigências de 

uma ressocialização efectiva. Ainda no ano 2000 deu-se continuidade ao Programa VIDA 

Emprego. 

Entre Maio de 1999 e Dezembro de 2000, foram concedidos 1.516 apoios 

distribuídos pelas diversas medidas específicas do Programa, com exclusão da mediação. 

No ano de 2000 verificaram-se 1117 apoios, o que representa um acréscimo de 180%, 

relativamente ao ano anterior (399 apoios). Constata-se assim que 74% do total dos 

apoios concedidos (com excepção da mediação), ocorreram no ano 2000. As Agências do 

Norte  e de Lisboa e Vale do Tejo acusam os valores mais elevados, respectivamente 520 e 

364, seguindo-se o Centro (301), o Algarve (205) e o Alentejo (126). Os acréscimos mais 

                                                 
419 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 11. 
420 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 28. 
421 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 68. 
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significativos no período em análise registam-se nas Agências do Norte (264%) e de 

Lisboa e Vale do Tejo (244%)422. 

Ao longo do mesmo período de tempo (1999 – 2000) foram concedidos 1.130 

apoios à medida “estágio de integração sócio-profissional” e 355 apoios à medida “apoios 

ao emprego” foram. Quanto à medida “apoios ao auto-emprego” foram concedidos 25 

apoios ao auto-emprego, tendo-se registado entre Maio de 1999 e Dezembro de 2000, a 

contratação de 132 Mediadores423. 

Durante o ano de 2001, foram concedidos 1.551 apoios a toxicodependentes em 

fase final de tratamento, verificando-se um ligeiro decréscimo em 2002, com 1.497 apoios. 

A medida que mais apoio obteve foi a de “estágio”, sendo concedidos 869 apoios seguida 

da medida “Apoio ao Emprego”, com 652 apoios. Relativamente à medida “mediação” 

contabilizou 142 apoios, em 2001, verificando-se um acréscimo de 42% comparativamente 

ao ano anterior424. Assim, e para o ano de 2001, o orçamento disponibilizado inicialmente 

foi de Euros 5.985.574,76 (Esc. 1.200.000.000) para suporte dos custos de funcionamento 

do programa e financiamento das medidas específicas. A este orçamento inicial acresceu 

um esforço financeiro de Euros 1.246.994,74 (Esc. 250.000.000), totalizando para 2001, 

Euros 7.232.569,59 (Esc. 1.450.000.000)425. 

Em 2003, o número total de toxicodependentes apoiados pelo Programa VIDA-

Emprego foi de 1.445 indivíduos, correspondendo a 567 integrações por entidades 

empregadoras no âmbito do mesmo programa. Comparativamente a 2002, o ano de 2003 

apresentou um decréscimo de 9% no número de apoios atribuídos a toxicodependentes.426  

No âmbito da reinserção social, cabe ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) uma intervenção específica de (re)integração social e profissional de 

toxicodependentes recuperados ou em recuperação, por intermédio da promoção da sua 

participação em iniciativas de formação profissional e emprego. 

Para além da sua ligação directa ao Programa VIDA Emprego, o IEFP desenvolveu 

um conjunto de acções/actividades de encaminhamento, por Mediadores do Programa 

                                                 
422 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 70. 
423 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 71. 
424 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 70. 
425 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 69. 
426 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
100. 
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VIDA Emprego, de casos sinalizados pelos Centros de Emprego; de inserção em medidas 

gerais de emprego e/ou formação de indivíduos sinalizados pelos Centros de Emprego e de 

articulação com diferentes estruturas da área do tratamento de toxicodependentes, para se 

desenhar um percurso de reinserção sócio-profissional.  

Na integração de toxicodependentes mereceu particular destaque os programas 

gerais de emprego e formação, nomeadamente a medida “empresas de reinserção”, criada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/96, de 9 de Julho e definida pela 

Portaria 348-A/98, de 18 de Junho visando promover competências pessoais, sociais e 

profissionais adequadas ao exercício de uma actividade profissional que facilitem a 

(re)integração sócio-profissional de indivíduos desempregados e estimulando o 

desenvolvimento sócio-local para satisfação de necessidades sociais; a medida 

inserção/emprego, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/96, de 9 de 

Julho e definida pela Portaria 1109/99, de 27 de Dezembro com o objectivo de promover 

a inserção social e profissional dos beneficiários de Rendimento Mínimo Garantido, com 

acordos de inserção assinados nas áreas do emprego e/ou formação, mediante o apoio ao 

desenvolvimento de actividades de interesse social, promovidas pelo IEFP e pelo Instituto 

de Desenvolvimento Social (IDS) e, por fim, a medida “formação profissional especial”, 

criada pelo Despacho Normativo 140/93, de 6 de Julho e com o objectivo de qualificar e 

integrar sócio-profissionalmente as pessoas que se encontrem em situações 

particularmente difíceis ou pertençam a grupos sociais desfavorecidos, vulneráveis ou 

marginalizados, por forma a reduzir disparidades e facilitar o acesso às medidas de 

emprego e formação profissional427. 

Relativamente aos dados obtidos em 2001, constatou-se que 60 ex-

toxicodependentes estiveram inseridos em “Empresas de Inserção”, dos quais 43 foram 

integrados pelos serviços locais de Lisboa e Vale do Tejo, 12 pelos do Algarve e 5 pelos do 

Centro. Para além destes, 14 ex-toxicodependentes foram integrados na medida 

“Inserção/Emprego” na Região de Lisboa e Vale do Tejo e 9 na Região Centro. No que 

respeita à medida “Formação Profissional Especial”, foram inseridos 50 ex-

toxicodependentes em acções de formação, sendo que 42 destes indivíduos foram 

integradas pelos serviços do Algarve, 6 pelos serviços de Lisboa e 2 pelos serviços do 

Centro428. Relativamente à medida “Formação Profissional” foram encaminhados 48 

                                                 
427 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 74. 
428 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. pp. 76 e 77. 
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indivíduos, dos quais 22 foram inseridos em Lisboa, 10 no Alentejo, 9 no Norte e 7 no 

Centro429. 

Ainda no âmbito da Reinserção Social, a Direcção Geral de Acção Social, 

desenvolveu em 1996, 31 acordos de cooperação, em particular com Comunidades 

Residenciais de Estada Prolongada e Apartamentos de Reinserção. Em 1997, celebrou 

acordos de cooperação para a criação de 6 Equipas de Apoio Social Directo; 1 Centro de 

Acolhimento aos Sem Apoio (para 25 residentes), no âmbito da toxicodependência e 

problemas derivados como a seropositividade (VIH/SIDA), delinquência e ruptura 

familiar; 1 Centro de Convívio Juvenil (para 50 utentes) e um Serviço de Atendimento. 

Ainda neste ano registou-se a existência de 13 Apartamentos de Reinserção, para 

um total de 134 residentes. Beneficiaram, ainda, dos Serviços de Acolhimento dos Centros 

Regionais e Serviços Sub-Regionais da Segurança Social 7.659 indivíduos. 

Para além deste tipo de apoios, o Instituto de Emprego e de Formação Profissional 

(IEFP) desenvolveu dois tipos de intervenção no âmbito da toxicodependência: a 

integração sócio-profissional de ex-toxicodependentes e a formação/informação. 

Numa preocupação conjunta, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade apoiou 

acções propostas por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s). Também o 

Instituto de Reinserção Social apoiou projectos de intervenção no domínio da 

toxicodependência, nomeadamente no que respeita à reinserção social. Apoiou, como 

Entidade Promotora, no âmbito do Programa Quadro Reinserir, o Projecto “Capacitar para 

a Integração”, direccionado para jovens e adultos com problemas de toxicodependência e 

que se encontram em contacto com o aparelho de justiça. A decorrer entre Janeiro de 1998 

e Dezembro de 2000, envolveu uma população-alvo de 80 jovens/adultos e 8 menores. 

Contemplou ainda, este Projecto, uma vertente de formação para técnicos e animadores do 

Projecto – “Qualificar para Agir”. 

Ainda no âmbito do Programa Quadro Reinserir, o Instituto de Reinserção Social 

constituiu-se como parceiro no Projecto “Espaço Vida”, a decorrer entre Janeiro de 1998 e 

Dezembro de 2000, que teve por objectivo criar e encaminhar para grupos de auto-ajuda, 

indivíduos com problemas de toxicodependência e suas famílias, na área de intervenção da 

Equipa de Reinserção Social do Funchal. Constituiu-se ainda como parceiro no Projecto 

“Salvar um Toxicodependente”, levado a efeito no âmbito do Subprograma Integrar 

Medida 4, envolvendo jovens e adultos toxicodependentes com idades até aos 35 anos, 

                                                 
429 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2002). Relatório Anual 2001: A situação 
do país em matéria de drogas e toxicodependências Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Lisboa. p. 77. 



 274

residentes na Comarca de Lousada; no Projecto “Afirmar”, no âmbito do Eixo Integra, que 

teve por objectivo a integração de grupos sociais desfavorecidos, em especial de 

toxicodependentes a decorrer nas Caldas da Rainha, entre Janeiro de 1998 e Dezembro de 

1999; no Projecto “Casa/Gabinete de Atendimento à Família”, a desenvolver em Viana do 

Castelo, com o objectivo de promover a inserção social, profissional e familiar de 

indivíduos socialmente excluídos, em particular de toxicodependentes. Por fim, o Instituto 

de Reinserção Social participou como parceiro no Projecto “CORJEC/Comunidade de 

Jovens em Caminhada”, desenvolvido para jovens em situação de marginalização ou com 

antecedentes de consumo de drogas, teve por objectivo o treino de capacidades de 

autonomia e responsabilidade sócio-profissional430. 

No que se refere às acções concretas desenvolvidas pela Direcção-Geral da 

Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da reinserção social, durante o ano 2000, 

destacaram-se os acordos de cooperação realizados pelos Centros Regionais/Serviços Sub-

Regionais de Segurança Social com Apartamentos de Reinserção Social, dos quais 

resultaram 19 acordos celebrados em 2000, abrangendo 352 residentes431. Foram ainda 

neste âmbito realizados novos acordos atípicos de cooperação que garantiram, no final do 

ano 2000, o funcionamento de 22 equipas de intervenção directa na área da reinserção 

social, abrangendo uma média anual de 17.328 toxicodependentes. Em 2003, foi garantida 

a manutenção, acompanhamento e fiscalização de 25 “respostas inovadoras” em 

funcionamento432. 

Durante o ano de 2001 foram celebrados 4 novos acordos de cooperação para o 

funcionamento dos apartamentos de reinserção social; em 2002, 2 novos acordos de 

cooperação e em 2003, mais 3 novos acordos de cooperação. 

Durante o ano 2000, surgiram novos acordos que visavam a reinserção social de 

toxicodependentes, designados de “respostas inovadoras” (respostas sociais) dois dos quais 

para Comunidades de Inserção e um para um Centro de Apoio a Toxicodependentes 

excluídos e sem abrigo. Foram abrangidos por estes acordos 45 indivíduos. Até Dezembro 
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de 2000 foram assinados mais dois novos acordos, abrangendo 85 utentes433. Constatou-se 

assim que o total de acordos de cooperação foi de 46, distribuídos pelas seguintes 

respostas sociais: 19 apartamentos de reinserção social, 22 equipas de intervenção directa 

e 5 respostas inovadoras. Foram abrangidos 17.765 utentes, a que correspondeu um 

encargo global de 368.847 contos434. Durante o ano 2001 acresceram dois novos acordos 

de “respostas inovadoras”, em 2002 celebraram-se mais 5 novos acordos e no ano de 2003, 

foi garantida a manutenção, acompanhamento e fiscalização de 8 “respostas inovadoras” 

em funcionamento. 

Para além dos acordos de cooperação, a Direcção-Geral da Solidariedade e 

Segurança Social promoveu uma intervenção traduzida, maioritariamente, na melhoria das 

condições de vida dos toxicodependentes e das famílias que se encontravam numa situação 

de vulnerabilidade. Deste modo, o Centro Regional de Segurança Social do Norte apoiou, 

durante o ano 2000, 245 toxicodependentes isolados o que correspondeu a um total de 

15.176 contos e 877 famílias, que correspondeu a 93.894 contos. O Centro Regional de 

Segurança Social do Centro apoiou, durante o ano 2000, 410 toxicodependentes isolados 

que correspondeu a um total de 25.828 contos, e 469 famílias, que correspondeu a 25.053 

contos. O Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo apoiou, durante o 

ano 2000, 397 toxicodependentes isolados que correspondeu a um total de 61.943 contos, e 

1.503 famílias, que correspondeu a 177.570 contos. O Centro Regional de Segurança 

Social do Alentejo apoiou, durante o ano 2000, 166 toxicodependentes isolados que 

correspondeu a um total de 11.861 contos, e 464 famílias, que correspondeu a 20.968 

contos e, por último o Centro Regional de Segurança Social do Algarve apoiou, durante o 

ano 2000, 234 toxicodependentes isolados que correspondeu a um total de 5.788 contos, e 

319 famílias, que correspondeu a 11.066 contos. O montante global deste tipo de apoios 

ascendeu a 120.596 contos para um total de 1.452 toxicodependentes isolados e a 328.491 

contos para um total de 3.652 famílias responsabilizadas pela sua reabilitação435. 

Durante o ano de 2003 foram atribuídos 5.512 apoios, no montante global de 

3.153.786,71 Euros. Do montante global de € 3.153.786,71, € 1.248.618,02 foram 

atribuídos ao abrigo da rubrica ‘Pagamento de Mensalidades em Instituições de 

Tratamento de Toxicodependentes’, € 1.086.208,22 para ‘Alojamento/Alimentação’, 

                                                 
433 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 77. 
434 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 77. 
435 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, Lisboa. p. 78. 



 276

seguidos da rubrica ‘Assistência Medicamentosa’, com € 467.747,46, ‘transportes’ com € 

78.146,65 e, por último, ‘outros’ com  € 273.066,36436. 

Consciente da vigilância que a sociedade tem que manter para o controle do 

fenómeno da droga, o Governo tem promovido uma intensificação das acções na área da 

redução da procura, quer ao nível da prevenção primária, secundária e terciária437.  

É nesta perspectiva que a reinserção social dos toxicodependentes era entendida 

como um meio de prevenção: prevenção terciária, no sentido de a ressocialização ser 

entendida como a prevenção face aos consumos de drogas, na medida em que contribui 

para o evitar de uma recaída, ou até mesmo para minimizar a conjuntura social que 

determinou o início do consumo de drogas438. 

No entanto, deve reconhecer-se, que não há reinserção social sem tratamento. O 

tratamento, muitas vezes, é concebido como da exclusiva responsabilidade dos técnicos e 

do indivíduo, quando na realidade a própria ideia de reinserção social implica uma 

reconciliação entre o toxicodependente e a sociedade e um esforço mútuo indispensável 

para que um tratamento não seja alvo de fracasso. A finalidade da reinserção social surge 

como alternativa válida, exprimindo de forma concreta os objectivos de homeostase da 

sociedade contra as condutas associadas ao fenómeno da toxicodependência e a própria 

protecção do indivíduo face à intervenção do Estado439. 

Do ponto de vista da sociedade, esta assegura a sua defesa, enquanto prepara o 

toxicodependente para, no futuro, conduzir a sua vida sem drogas. Ao toxicodependente 

assegura-se a salvaguarda da sua dignidade humana, facultando-lhe alternativas ao seu 

comportamento desviante, colocando à sua disposição meios que possibilitem a sua 

reinserção na sociedade. 

 Inspirados por um princípio humanista são tomadas diversas iniciativas que 

contemplam a reinserção social do toxicodependente. 

A reinserção social dos toxicodependentes consolida-se, actualmente, num contexto 

de descriminalização dos consumos, baseada na convicção de que o toxicodependente é 

um doente susceptível de tratamento e reabilitação. Neste sentido, a (re)inserção social dos 

                                                 
436 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
114. 
437 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
Governo 1995 – 1997. Programa Nacional de Prevenção da Toxicodependência. Observatório VIDA. Lisboa. 
p. 67. 
438 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
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439 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 191. 
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toxicodependentes é entendida como um processo que se inicia no momento em que estes 

procuram ajuda para se tratar, aprofunda-se no momento em que começam a reconstruir 

a sua autonomia e a sua capacidade de comunicação e consolida-se quando conseguem 

desenvolver as competências que lhe permitem viver em sociedade, sem conflitos abertos, 

com uma vida relacional e profissional integrada e adequada ao seu funcionamento440. 

É nesta linha, que a intervenção na reinserção social deverá contemplar o indivíduo 

em si mesmo, e toda a conjuntura social que facilita os comportamentos problemáticos e 

desviantes do toxicodependente. As estratégias de intervenção e acções a desenvolver junto 

de profissionais implicam o reforçar de mecanismos já existentes e promover respostas 

inovadoras; uma intervenção dirigida a toxicodependentes em recuperação, dinamizando o 

recurso a medidas e programas já existentes, que possam contribuir para a reinserção social 

dos toxicodependentes. Neste âmbito, destacam-se o Programa Quadro Reinserir (PQR), o 

Programa Vida Emprego (PVE) e as actividades desenvolvidas pela Direcção-Geral da 

Solidariedade e Segurança Social/Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS), 

nomeadamente, a criação de apartamentos de reinserção social e o apoio a indivíduos e 

respectivas famílias. 

 Durante o ano 2000, o SPTT realizou a sua actividade, no âmbito da reinserção 

social de toxicodependentes, mantendo a sua colaboração com o Programa VIDA 

Emprego, quer quanto à selecção e formação de mediadores, quer quanto ao 

encaminhamento de utentes candidatos às diversas medidas do Programa. Dentro deste 

âmbito importa destacar o “Projecto Auto-Estima”, desenvolvido em colaboração com a 

ARS do Norte e com os homólogos da Galiza, dirigido a prostitutas(os); contactaram, 

durante o ano 2000, 199 mulheres; o “Projecto SENDA”, desenvolvido na Zona Centro, 

integrado na rede Europeia Anti-Pobreza e dirigido à Comunidade Cigana; a participação 

no Grupo de Trabalho destinado à reintegração dos Açoreanos repatriados dos EUA e 

Canadá; colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém no apoio aos Sem-

Abrigo; colaboração dos CAT’s da Parede e Oeiras com o Centro Comunitário da Paróquia 

de Carcavelos; colaboração do CAT de Xabregas com o Centro de Abrigo de Xabregas, 

colaboração do CIAC de Lisboa e Vale do Tejo com a Equipa de Rua dos Coruchéus; 

participação no Projecto “AC Company”, destinado a promover a prevenção, 

acompanhamento, repatriamento e integração social de “consumidores móveis de drogas” 

                                                 
440 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 67. 
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e dinamização do Projecto “Rede de Artesãos” do Algarve, integrado na Rede 

PANGEA441. 

No ano de 2001 salientou-se ao nível da reinserção social de toxicodependentes a 

abertura, pelo IPDT, de um processo de candidatura no âmbito do Regime de Incentivos – 

Verbas PIDDAC 2001, com o objectivo de reforçar a rede de Apartamentos de Reinserção 

e Centros de Motivação destinados a toxicodependentes em reabilitação na Região de Li 

boa e Vale do Tejo, através da comparticipação financeira para a realização de obras de 

adaptação ou remodelação e aquisição de equipamento e transportes. Foram apoiados 

financeiramente 4 Apartamentos de Reinserção e 10 Centros de Motivação, num total de 

14 estruturas, distribuídas geograficamente pelos Distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, 

num montante global de 399.038,32 Euros442. 

Dada a importância de intervir em meio laboral, durante o ano de 2001, o IPDT em 

parceria com o SPTT, criou um grupo de trabalho com os representantes da Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), União Geral dos Trabalhadores (UGT), 

Associação Industrial Portuguesa (AIP), Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das 

Condições de Trabalho (IDICT), com o objectivo de analisar programas e projectos 

nacionais e internacionais; recolher e analisar legislação nacional e internacional; preparar 

um encontro a nível nacional que permita reflectir sobre a problemática do consumo de 

drogas em meio laboral e preparar um diploma de intervenção em meio laboral.  

Neste sentido importa salientar o Acordo de Cooperação-Programa Interacção 

(Protocolo com a CGTP-IN), desenvolvido entre o IPDT, a Escola Profissional Jesus Bento 

Caraça, o IDICT, o Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Este 

Acordo teve por objectivo a prevenção e a intervenção em dependências de álcool e outras 

drogas, a promoção de hábitos saudáveis, a modificação de atitudes, comportamentos e 

factores de risco, a alteração das condições de trabalho que fomentem o consumo de 

substâncias e a promoção das condições necessárias à criação de um clima social e 

laboral saudáveis, integrado por uma vertente formativa e outra de elaboração e edição 

de materiais informativos sobre os temas referenciados443. Iniciado em 2001 manter-se-á 

em desenvolvimento durante o ano 2002. 
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No seguimento destas intervenções, no âmbito da reinserção social de 

toxicodependentes, coube também ao Instituto de Reinserção Social desenvolver em 

matéria de cooperação interinstitucional, no domínio da educação e sócio-profissional dois 

importantes projectos: o Projecto “Necas” com o objectivo de diminuir os casos de jovens 

desintegrados da família por motivos de toxicodependência, promovendo acções de 

formação, propiciando o desenvolvimento de recursos pessoais e da inserção profissional e 

o Projecto “Itinerante”, com vista a promover a igualdade de oportunidade no acesso à 

educação, cultura e participação social, bem como, a redução das taxas de insucesso 

escolar e comportamentos de riscos associados ao consumo de drogas e 

toxicodependências. 

Numa visão conclusiva sobre a questão da reinserção social em Portugal logo se 

perceberá que embora já existisse, nos períodos de 1970 a 1974 e de 1975 a 1982, 

intencionalidade política, esta só assumiu real importância estratégica durante o período de 

1983 a 1999. A partir deste período a dinâmica política na área da reinserção social 

construiu-se numa linha de continuidade conduzindo à formulação de novas intervenções e 

relações institucionais.  

No período de 2000 a 2004 a reinserção social é requacionada avançando numa 

linha interventiva assimétrica à política de descriminalização do consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

3.2.4. Redução de Riscos e Minimização de Danos 
 

 

 

A importância de se desenvolverem políticas no âmbito da redução de riscos e 

minimização de danos causados pelo consumo de drogas, só veio a conhecer o seu 

primeiro impulso a partir de meados dos anos 80, com o objectivo singular de prevenir o 

risco de propagação de doenças infecto-contagiosas, nomeadamente, a contaminação pelo 

VIH/SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.  

Contudo, só a partir dos anos 90, se reconhece a concretização prática das políticas 

de redução de riscos que se concretizaram, na prática, com a adopção do Programa de 
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distribuição de seringas gratuitas nas farmácias: “Diz não a uma seringa em segunda 

mão”, lançado pela Associação Nacional de Farmácias em colaboração com a Comissão 

de Luta Contra a Sida. No entanto, a sua afirmação legal consolidou-se apenas em 2001, 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, que aprovou o regime 

geral das políticas de prevenção e redução de riscos e de minimização de danos. 

Foi a partir da década de 80 que a SIDA chegou ao conhecimento público em 

Portugal, associada essencialmente aos grupos de risco, com maior incidência nos 

homossexuais, nos toxicodependentes de drogas injectáveis e nos hemofílicos. 

A SIDA nos inícios dos anos 80 é, encarada como a doença dos homossexuais. A 

relação homossexual, “estigmatizada socialmente” é tida como uma relação de troca de 

parceiros constante, conduzindo à noção de que apenas os homossexuais contrairiam a 

doença SIDA. Esta conclusão alargou-se, posteriormente, à população toxicodependente. 

Esta dupla vertente SIDA/Droga merece especial importância a partir de 1988 em 

que o seu crescimento se torna preocupante em Portugal. Este facto, deveu-se em grande 

parte ao consumo de estupefacientes por via endovenosa, com partilha do material de 

injecção não esterilizado. 

Em termos quantitativos, verificou-se, em Portugal, no grupo total de indivíduos 

com SIDA, 1 caso notificado em 1983 e 116 casos em 1988. No entanto, do grupo de risco 

dos toxicodependentes com SIDA apenas constaram dados a partir de 1988. Verificaram-se 

8 casos em 1988; 31 casos em 1989; 38 casos em 1990 e 48 casos em 1991. A proporção 

de toxicodependentes no total de casos de SIDA foi, assim, de 6,9%, 17,5%, 17,1% e 

21,2%, respectivamente, entre 1988 e 1991444.  

Os indicadores apontaram para a necessidade de um reforço das medidas 

preventivas, com especial ênfase para a prevenção primária, numa perspectiva de que a 

médio e a longo termo venha a ser inflectida a progressão que actualmente se constata no 

que respeita ao consumo de droga445. 

O número de toxicodependentes com SIDA apresentou uma variação irregular: em 

1990 o número aumentou em 16,7%, apresentando uma quebra, em 1991, de 8,6%. Esta 

descida de valores em 1991 foi acompanhada duma subida do peso do subgrupo dos 
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445 RODRIGUES, L. (1993). Contribuições para uma epidemologia da droga em Portugal. In VI Congresso da 
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toxicodependentes no grupo dos indivíduos com SIDA (passou de 17,1% em 1990, para 

19,5% em 1991); tal valor é o mais alto registado desde 1987446. 

Relativamente às mortes por overdose os números não têm cessado de crescer 

desde 1987, apresentando em 1990 uma taxa de crescimento de 57% e, em 1991, de 81%. 

 É ao longo dos anos 90 que, em Portugal, as concepções das políticas de redução de 

riscos e minimização de danos conheceram novas representações que se inscreveram numa 

lógica de diminuição dos consumos e de diminuição do risco de propagação de doenças 

infecto-contagiosas, em especial da SIDA e das hepatites B e C, contaminações provocadas 

pelo consumo de drogas. 

 O conceito de redução de danos, também designado redução de riscos contém em 

si uma noção de saúde pública, como alternativa prática para os modelos moral/criminal e 

de doença do uso/abuso de drogas447, visando a eliminação ou a minimização dos danos 

e/ou riscos. Sylvie Wieviorka citando A. Mino completa a definição de redução de riscos, 

clarificando que les stratégies de réduction des risques peuvent être définies comme toutes 

les actions individuelles et collectives, medicales, sociales, visant à minimiser les effets 

négatifs liés à la consommation des drogues dans les conditions juridiques et culturelles 

actuelles448. A ideia subjacente à política de redução de riscos é definida no sentido de 

procurar modificar os comportamentos dos consumidores de drogas a fim de diminuir, 

caso se considere impossível impedir, o seu consumo ou a própria abstinência. A ideia, 

entenda-se, não é desistir do tratamento dos toxicodependentes e muito menos decretar 

genericamente a sua condição de ‘incuráveis’. Trata-se, isso sim, de estruturar um novo 

tipo de intervenção nas toxicodependências, complementar das estratégias de prevenção e 

de tratamento/reinserção449. De facto, embora a política de redução de riscos reconheça na 

abstinência o fim ideal, aceita alternativas que reduzam os danos causados pelo uso/abuso 

de drogas. Estas alternativas da redução de riscos têm a sua inspiração no princípio do 

pragmatismo expresso na Estratégia Nacional de luta contra a droga. Tida como uma 

abordagem prática, a redução de riscos aceita que existam indivíduos que consumam 

                                                 
446 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.40. 
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449 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia Nacional de luta contra a droga (2.ª ed.). 
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drogas e que a elas não renunciem, assim como, aceita que existam indivíduos com 

comportamentos sexuais de alto risco e que continuarão a tê-los. 

 Coloca-se a questão se o conceito de redução de riscos se constrói sob uma base 

preventiva do consumo de drogas ou se se apresenta numa lógica de dissuasão do consumo 

ou encontrar-se-á associado ao conceito nórdico de “sociedade sem droga” – modelo 

repressivo? 

 O fenómeno da SIDA, entre a população toxicodependente, apresentou uma 

evolução significativa entre 1992 e 1997. Exceptuando o ano de 1997 assistiu-se a um 

crescimento global dos casos de toxicodependentes com SIDA em Portugal. Assim, 

registaram-se em 1995, 390 casos de toxicodependentes com SIDA, representando 53,9% 

do grupo total dos casos com SIDA. Em 1996, verificaram-se  447 novos casos que 

corresponderam a 55,7% do grupo total de novos casos de SIDA. Até 31 de Maio de 1998 

registaram-se referentes a 1997, 414 toxicodependentes com SIDA, a que corresponderam 

60,8% do grupo total de casos. Em 1997 verificou-se, e pela primeira vez, um decréscimo 

do número de toxicodependentes com SIDA. E nos cinco primeiros meses de 1998 

verificou-se, também, um decréscimo: 89 novos casos registados entre os 

toxicodependentes com SIDA quando em 1997, pelo mesmo período de tempo, já se 

registavam 111 novos casos450. 

 De acordo com dados disponíveis no Centro de Vigilância Epidemiológica das 

Doenças Transmissíveis451, até 31/03/2001, tinham sido notificados 17.277 casos de 

infecção VIH, dos quais 8.011 casos de SIDA, 1.622 classificados como Complexo 

Relacionado com SIDA (CRS) e 7.644 Portadores Assintomáticos (PA)452. Em termos 

totais a categoria de toxicodependentes constituiu cerca de 51% do total das notificações. 

Contudo, o ritmo de crescimento de toxicodependentes no conjunto de casos com 

diagnóstico de SIDA, tem vindo a abrandar nos últimos anos453. 

 No que respeita ao perfil da categoria “toxicodependentes com SIDA”, predominou 

o sexo masculino com 84%, em idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos, nos 

diferentes estádios da doença (SIDA, CRS e PA).  

                                                 
450 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1998). Relatório sobre o fenómeno da droga e a acção do 
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drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 43. 



 283

 Relativamente à zona geográfica de maior incidência, os Distritos de Lisboa, Porto 

e Setúbal registaram as percentagens mais elevadas no total de notificações de casos com 

SIDA, respectivamente 45%, 20% e 13% e no total de casos de SIDA associados à 

toxicodependência, com respectivamente 44%, 29% e 12%454. 

 Quanto à morte de indivíduos toxicodependentes com SIDA constatou-se que, até 

31/03/2001, tinham sido notificadas ao CVEDT, um total de 4.515 mortes de casos de 

SIDA, dos quais 49% associados à toxicodependência455. 

 No constante às zonas geográficas onde predominou maior número de mortes 

associadas à toxicodependência/SIDA, os Distritos de Lisboa, Porto e Setúbal 

apresentaram o número mais elevado destas mortes. Refira-se, por último, que se tem 

verificado um decréscimo de mortes nos casos infectados pelo VIH (reflexo da referida 

terapêutica) que, conjuntamente com o aumento nos novos casos de infecção, 

nomeadamente de toxicodependentes infectados (devido, entre outros, a uma maior 

cobertura na pesquisa dos casos), tem levado a um aumento da prevalência de infectados 

pelo VIH456. 

 O Relatório realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças 

Transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge apresentou a situação em 

Portugal da Infecção VIH/SIDA, em 30 de Junho de 2004. Esclareceu este documento que, 

a esta data encontravam-se notificados 24.776 casos de infecção VIH/SIDA nos diferentes 

estádios de infecção. Destes 11.987 dos casos (48,4%) corresponderam à infecção em 

indivíduos toxicodependentes com consumo de drogas por via endovenosa. As notificações 

corresponderam a 33,6% de casos associados à infecção por transmissão sexual em 

heterossexuais; 11,9% de casos associados à transmissão sexual em homossexuais e 6,1% 

de casos resultantes outras formas de transmissão. 

 Importa sublinhar a constante dinâmica e procura de respostas, por parte dos 

organismos governamentais e não governamentais, no combate à infecção VIH/SIDA, 

infecção que ultrapassa as ‘defesas globais’ do Homem457. 
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 A estes dados acresce, no ano de 2000, a criação pela Aidsportugal, de um espaço 

de reflexão (site www.aidscongress.net), aberto aos diferentes intervenientes na problemática 

HIV/SIDA. Contudo, após três meses da sua criação verificou-se que este projecto 

ultrapassou as expectativas iniciais. Neste sentido, em 2001, deu-se desenvolvimento ao 

projecto inicial, organizando uma segunda edição deste congresso, pretendendo afirmar-se 

em todos os conteúdos associados à temática SIDA e dirigindo-se a todos os tipos de 

audiência (profissionais, indústria, doentes, público em geral, etc). 

Neste sentido, a preocupação com a infecção do VIH/SIDA, em Portugal como no 

resto da Europa, surge associada ao fenómeno da toxicodependência, estando na origem do 

desenvolvimento de programas específicos de redução de riscos e minimização de danos. 

As intervenções de redução de riscos em Portugal, para a prevenção do VIH/SIDA 

e das hepatites B e C, decorrentes da prática de consumo de drogas e comportamentos 

sexuais de alto risco, surgiram a partir de três iniciativas essenciais: o Programa de Troca 

de Seringas; a intervenção no Casal Ventoso e o Contrato Cidade. 

É numa perspectiva de desenvolvimento de políticas sociais interventivas e numa 

linha de promoção da saúde e da prevenção da doença pelo uso seguro de drogas que foi 

lançado o Programa “Diz não a uma seringa em segunda mão” (DNSSM), 

implementado em Outubro de 1993458. 

Resultante da parceria estabelecida entre o Ministério da Saúde, através da 

Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA (CNLCS), e a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), teve por objectivo motivar os utilizadores de drogas injectadas a assumir 

comportamentos seguros, contribuindo para a diminuição do número de toxicodependentes 

diagnosticados com VIH/SIDA, o que se verificou até 1999. 

O Programa constitui uma das maiores acções de saúde pública realizadas em 

Portugal no âmbito da SIDA, resultante de um novo nível de preocupação associado ao 

fenómeno da toxicodependência. Algumas das mensagens mais relevantes definidas por 

este Programa são: não partilhes a tua seringa nem os restantes materiais de injecção; não 

os utilizes mais do que uma vez; não os deixes ao abandono e pratica sexo seguro, utiliza o 

preservativo. 

O instrumento de prevenção produzido consistia num Kit “Prevenção SIDA”, com 

duas seringas, dois toalhetes desinfectados embebidos em álcool a 70.º, um preservativo, 

                                                 
458 Dado se tratar de um programa contínuo de 1993 a 2003, considerou-se ser maisn oportuno não separar os 
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década de 90, permitindo a percepção mais clara e objectiva do impacto do Programa “Diz não a uma seringa 
em segunda mão”, em Portugal. 
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uma ampola de água bidestilada, um filtro e uma mensagem de alerta para os riscos 

decorrentes da partilha de seringas e do sexo não seguro. 

É neste contexto que, em Maio de 1993, em Coimbra, é implementado o Projecto 

“STOP SIDA”, que consistiu num Programa de Redução de Riscos especificamente 

orientado para a prevenção da SIDA na população toxicodependente. Este Projecto, da 

responsabilidade do Centro Laura Ayres, estruturou-se de acordo com as recomendações 

da O.M.S. para a planificação da Prevenção da SIDA, com base na teoria da educação para 

a saúde. Os objectivos do Projecto “STOP SIDA” foram definidos de acordo com o 

Programa Nacional de Luta Contra a Sida, consistindo na prevenção de novos casos de 

infecção do VIH na população toxicodependente ou envolventes; na diminuição do risco 

de contágio pelos toxicodependentes seropositivos ou com Sida e no incentivo de cuidados 

sociais e sanitários a toxicodependentes infectados por VIH. 

Num primeiro momento de avaliação do Programa (1996) foi elaborado um estudo 

com a finalidade genérica de melhorar a sua intervenção, quer ao nível da diminuição do 

risco de transmissão do VIH em toxicodependentes utilizadores de drogas injectadas 

(UDI), quer ao nível do impacto do relacionamento deste grupo com a intervenção directa 

deste Programa. 

Em 2002, a pedido da Comissão Nacional da Luta Contra a Sida, foi elaborado um 

estudo de avaliação do impacto do programa na prevenção da transmissão VIH na 

comunidade toxicodependente, nos seus 8 anos de implementação. Este estudo, realizado 

sob a coordenação de um especialista em economia da saúde, estima terem sido evitadas 

mais de 7.000 novas infecções VIH, por cada 10.000 UDI, durante os 8 anos459. 

Em 2003 foi concluído um outro estudo, pelo Centro de Estudos de 

Farmacoepidemiologia (CEFAR) da Associação Nacional de Farmácias, sobre hábitos de 

consumo dos toxicodependentes e que teve por objectivo caracterizar os hábitos de 

consumo dos utilizadores do Programa “Diz não a uma seringa em segunda mão”, avaliar a 

adequação do Kit às suas necessidades e a eventual necessidade de se utilizarem outras 

formas de distribuição. 

Dos resultados obtidos ressaltou a necessidade da tomada de medidas potenciadoras 

da alteração do comportamento dos indivíduos consumidores de drogas, em matéria de 

redução de riscos e minimização de danos. Segundo o mesmo estudo, revelou-se 

imprescindível desenvolver intervenções orientadas para a sociedade e para o próprio 
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indivíduo, nomeadamente a inclusão no Kit de um recipiente e ácido citrino ou outro 

substituto, com o objectivo de contribuir para minimizar os hábitos de partilha e 

proporcionar maior assépsia; avaliação cuidadosa do risco/benéfico no que respeita à 

escolha do tipo de material do recipiente em função do seu custo460. 

Em termos estatísticos verificou-se, entre 1994 e 1997, um aumentodo do número 

de seringas trocadas mantendo-se estável até 1999. Em 2000 o número de seringas trocadas 

sofre um novo aumento, com valores que se mantiveram até 2001.  

O campo de aplicação deste programa limitou-se às farmácias comunitárias, num 

número de 1.232 trocas de seringas, em 2003. Posteriormente, deu-se o seu alargamento 

através de estruturas móveis e parceiras com diversas entidades da sociedade civil. 

De Outubro de 1993 a Dezembro de 2003 recolheram-se no país 30.101.680 

seringas461 e no ano de 2003 vigoraram 36 protocolos de parceria com instituições 

diversas para troca de seringas, dos quais 9 tiveram início no decorrer do ano e 4 

cessaram a sua colaboração. Em 3 parcerias nunca se verificou qualquer troca de 

seringas462. 

A partir de 1 de Julho de 2004 foram, nos Distritos de Faro, Lisboa e Porto, 

implementados projectos piloto de distribuição do Kit “Prevenção SIDA”, com stericup e 

ácido citrino. 

Em termos distritais constatou-se que Lisboa, Porto e Setúbal ocupavam os 

primeiros lugares no que respeita à troca de seringas. Assim, entre Outubro de 1993 e 

Dezembro de 2003, foram efectuadas, em Lisboa, 14.535.968 troca de seringas (48,29%), 

no Porto, 5.935.783 troca de seringas (19,72%) e, em Setúbal, 3.429.635 troca de seringas 

(11,39%). 

Até 2006, a Comissão Nacional da Luta Contra a Sida propõe-se a desenvolver um 

conjunto de estratégias com vista a melhorar a eficácia do programa, nomeadamente 

através da elaboração de um estudo, em parceria com a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) e o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), no sentido de se 

identificarem as zonas de carência da actual cobertura do programa. Para além deste 
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aspecto, previu-se a alteração da composição do Kit “Prevenção SIDA”, introduzindo um 

recipiente para a preparação da substância a injectar e ácido citrino. Previu-se ainda, em 

parceria com o IDT, a realização de um diagnóstico de necessidades de formação 

profissional junto dos técnicos que formam as equipas de rua e, em parceria com a ANF, a 

realização de um diagnóstico de necessidades de formação profissional junto dos técnicos 

das farmácias que participam no programa. 

A Câmara Municipal do Porto, revelando-se preocupada com a insegurança dos 

cidadãos ligada à presença nas ruas de arrumadores e de toxicodependentes sem abrigo, 

celebrou com o Governo, em Novembro de 1996,  a assinatura de um Protocolo conhecido 

por “Contrato de Cidade”. Esta iniciativa constituiu-se um instrumento de parceria com o 

objectivo de dinamizar a cooperação na área de segurança urbana, entre o poder local e o 

poder central, concretizando-se no desenvolvimento e implementação do “Programa de 

Prevenção das Toxicodependências”; do “Programa de Apoio às Vítimas da Prostituição; 

do “Observatório Permanente sobre Segurança” (OPS) e “Programa de Apoio às Vítimas 

de Violência”. 

A intervenção concreta do “Programa de Prevenção das Toxicodependências” 

passou pelo desenvolvimento de 4 subprogramas/estruturas: Casa da Vila Nova, Área do 

Dia de Aldoar, Equipas de Rua e Residência Comunitária. 

No que se refere ao subprograma/estrutura Casa da Vila Nova, constituiu-se como 

uma estrutura polivalente com intervenção na área da prevenção primária das 

toxicodependências, tendo por objectivo geral a intervenção junto de indivíduos sem rede 

de apoio sócio-familiar. 

Sob responsabilidade da Associação Norte Vida, dispunha ainda de um Centro de 

Apoio e Motivação para Toxicodependentes – estrutura de acolhimento, constituiu-se 

como meio de acesso ao sistema de apoios, às respostas sociais, à satisfação das 

necessidades básicas e aos serviços de baixo limiar. Para além deste aspecto, assumiu 

também um importante papel de resposta continuada num processo de motivação e 

recuperação dos toxicodependentes. 

Relativamente à caracterização dos utentes da Casa da Vila Nova, em 2000, eram 

essencialmente do sexo masculino: 535 homens e 90 mulheres.463 
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Estima-se que a realização destas actividades terá contribuído para a diminuição 

das práticas de risco associadas aos consumos de droga, promovendo ao mesmo tempo a 

melhoria da qualidade de vida (individual e colectiva)464. 

No que respeita ao subprograma/estrutura Área do Dia de Aldoar, constituiu-se 

como uma estrutura criada com o objectivo de prestar apoio complementar a utentes em 

processo terapêutico e realizar actividades que visam a motivação e aquisição de 

competências de vida permitindo a preparação dos utentes para a reinserção social. 

Relativamente às Equipas de Rua, inicialmente vocacionadas para acções de 

prevenção primária junto de jovens em risco alargaram, posteriormente, o seu campo de 

actuação aos grupos de arrumadores toxicodependentes, alcoólicos e indivíduos com 

problemas económicos. A sua intervenção concreta consistiu numa aproximação e 

estabelecimento de diálogo com os cidadãos marginalizados e excluídos socialmente, 

potenciando a comunicação e inserção social destes indivíduos. A sua actividade 

compreendeu acções de informação, apoio psicossocial, encaminhamento e 

acompanhamento. 

Relativamente ao “Observatório Permanente sobre Segurança (OPS)” este pautou a 

sua actividade pela articulação com outros projectos do “Contrato de Cidade”; efectuou a 

avaliação dos sub-programas “Área de Dia de Aldoar” e “Casa de Vila Nova – Centro de 

Apoio e Motivação dos Toxicodependentes” e a supervisão do projecto “Área de Dia de 

Aldoar” com implementação de um Modelo Multidimensional de Tratamento das 

Toxicodependências. 

De acordo com o exposto no Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, que 

estipulou serem as Equipas de Rua da iniciativa do IPDT, das Autarquias Locais, da 

CNLCS e de entidades particulares (artigo 59.º), o IPDT promoveu durante o ano 2001, a 

nível nacional, um Concurso de Criação/Funcionamento e Financiamento das Estruturas 

Sócio-Sanitárias “Equipas de Rua”, com o objectivo de assegurar a comparticipação 

financeira e o apoio técnico a todas as instituições privadas, sem fins lucrativos, que 

visassem a promoção da saúde e o apoio social. 

Neste sentido, foram aprovados 23 projectos que apresentaram em sede de 

candidatura as condições técnicas e financeiras requeridas465. As 23 candidaturas 
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aprovadas distribuiram-se pelos Distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, 

Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo. 

 Financeiramente, o IPDT financiou as Equipas de Rua no valor de 168.294.522$00 

(€ 839.449,54)466. 

Numa lógica de reforço da Rede Primária de Redução de Riscos foi aprovado, em 

2003, o II Concurso de Criação/Funcionamento e Financiamento das Estruturas Sócio-

Sanitárias “Equipas de Rua”, com o objectivo de certificar e assegurar a participação 

financeira e apoio técnico a instituições privadas sem fins lucrativos. 

A criação, funcionamento e concessão de financiamento de Equipas de Rua 

implicou uma avaliação mensal regular, centrada no levantamento de indicadores de 

funcionamento, nomeadamente, ao nível da distribuição de material e natureza dos 

encaminhamentos; no acompanhamento das Equipas de Rua pelos Serviços do IDT; na 

elaboração de relatórios de avaliação intermédia e final; na realização de reuniões de 

acompanhamento e avaliação e, ainda, na articulação com a Comissão Nacional de Luta 

Contra a Sida e a Associação Nacional de Farmácias (Programa de Troca de Seringas). 

Deste modo, foram certificadas 27 Equipas de Rua, das quais 25 foram financiadas 

pelo IDT, correspondendo a um financiamento global de 1.231.465,47 Euros. 

Contudo, importa referir que 1 Equipa de Rua certificada rescindiu o Protocolo, 

alegando dificuldades de intervenção sem financiamento e que 2 Equipas de Rua 

certificadas, no âmbito do I Concurso, foram extraordinariamente financiadas no ano de 

2003, correspondendo, assim, a um total de 28 Equipas de Rua implementadas. 

Relativamente às áreas geográficas de intervenção as Equipas de Rua foram 

implementadas, em 2003, nos Distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, 

Madeira, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo. 

A este propósito importa referir que devido ao hiato de tempo entre o término dos 

protocolos do I Concurso (Dezembro de 2002 e a assinatura dos protocolos do II 

Concurso (Julho 2003), das 28 Equipas de Rua implementadas em 2003, só 9 Equipas de 

Rua estavam a intervir no 1.º semestre. No 2.º semestre nem todas as Equipas de Rua 

iniciaram o seu funcionamento em simultâneo, tendo inclusive, uma Equipa de Rua, 
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iniciado a sua intervenção apenas em finais de Dezembro de 2003, o que, ao contrário, de 

2002, provocou instabilidade no terreno467. 

 De destacar, também, , na Cidade de Lisboa, o trabalho desenvolvido pelo 

Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso e pelo Gabinete de Apoio do Centro 

Social do Casal Ventoso. O Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso, criado no âmbito 

da Reconversão Sócio-Urbanística do próprio bairro, teve por objectivo desenvolver um 

plano de prevenção da toxicodependência que incluiu a criação de um Gabinete de Apoio à 

população toxicodependente existente neste bairro. Este gabinete, criado em 1994, torna 

sua responsabilidade a prestação de serviços de apoio humanitário, cuidados primários de 

saúde e de higiene e apoio clínico, psicológico e social. Financiado pelo Projecto VIDA e 

pela Comissão Nacional da Luta Contra a Sida registou, em 1997, um aumento 

significativo do número de toxicodependentes que solicitaram os serviços. Assim, em 1997 

registaram-se 668 novas inscrições (em 1996, tinham sido registadas 420 inscrições, e em 

1995, 229 novas inscrições). Os utentes destes serviços são, sobretudo, do sexo masculino 

(80%) e têm, fundamentalmente, idades compreendidas entre os 23 e os 27 anos (28%) e 

entre 28 a 32 anos (26%). A grande maioria é originária da área de Lisboa (59,9%) e 

15,1% é de etnia africana468. O Centro Social, no primeiro semestre de 1998, contou com 

305 novos utentes inscritos, dos quais 79,3% são do sexo masculino. As faixas etárias 

mantiveram-se ao mesmo nível de 1997, tendo os novos utentes idades compreendidas 

entre os 28 e 32 anos (27,5%) e os 23 a 27 anos (27,2%). 

Relativamente ao tipo de serviços prestados, em 1997, o Gabinete providenciou 

3.348 banhos e 3.213 consultas de enfermagem, efectuou 48 encaminhamentos 

hospitalares e forneceu 5.892 lanches. No primeiro semestre de 1998, são efectuadas 1.318 

consultas de prestação de cuidados de saúde, 1.524 atendimentos de higiene básica, 

realizaram-se 26 encaminhamentos hospitalares e 51 encaminhamentos para outras 

instituições. De Outubro de 1998 a Novembro de 1999, prestou serviços a 2.924 inscritos 

(84% de homens e 16% de mulheres) nas diferentes áreas que integra469. 
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Quanto ao atendimento psicossocial, o Gabinete realizou em 1997, 271 marcações 

das quais se regista 129 comparências de facto. Efectuou 92 contactos institucionais e 66 

encaminhamentos. 

Uma outra vertente do Gabinete constituiu o apoio à família o que explica que, em 

1997, se tenham realizado 454 contactos telefónicos e pessoais, com famílias de 

toxicodependentes e no primeiro semestre de 1998, 289 contactos. 

 Esta intervenção conheceu novo impulso com o lançamento do Plano Integrado 

de Prevenção da Toxicodependência no Casal Ventoso. Este Plano Integrado inseriu-se 

numa estratégia de intervenção delineada para o Casal Ventoso, com o intuito de 

minimizar os problemas associados à toxicodependência naquele bairro. Neste sentido, o 

Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso conjuntamente com a Câmara Municipal de 

Lisboa desenharam um conjunto de Planos de Intervenção, caracterizados por acções 

inovadoras que resultaram no denominado Plano Integrado de Prevenção da 

Toxicodependência do Casal Ventoso. Desenvolvido sob a forma de Protocolos de 

Cooperação, inscreveu-se numa estratégia de reconversão sócio-urbanística na área do 

Casal Ventoso, cujo objectivo principal decorreu de uma intervenção no âmbito da política 

de redução de riscos e minimização de danos.  

 Neste contexto, foram criadas diversas estruturas com o intuito de responder 

positivamente à problemática referenciada. Assim, destacou-se a criação de um Centro de 

Acolhimento e de um Centro de Abrigo, ambos a funcionar desde 1998 e de uma Equipa 

de Rua, a funcionar desde 1999. De forma a garantir uma intervenção mais adequada e 

estruturada junto da população-alvo, estas estruturas mantiveram-se em articulação com o 

Gabinete de Apoio ao Toxicodependente. 

 Assim, em 2000 registaram-se 1.107 novas inscrições (em 1999, tinham sido 

registadas 2.334 novas inscrições), sendo os utentes destes serviços sobretudo do sexo 

masculino (929 indivíduos)470. 

 Relativamente ao tipo de serviços prestados, em 2000, o Gabinete efectuou 510 

avaliações psicológicas, 1.121 apoios clínicos, 1.858 atendimentos de serviço social, 2.422 

consultas psicológicas e prestou 3.340 serviços de enfermagem. Ainda neste ano forneceu 

57.376 refeições e realizou-se 4.505 atendimentos de higiene/roupas471. 
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 Quanto ao Centro de Acolhimento, constituiu uma fase preparatória de 

encaminhamento para o programa de tratamento em ambulatório ou Comunidade 

terapêutica. Com a capacidade para 50 utentes recebeu, entre Outubro de 1998 e Outubro 

de 1999, 109 utentes (85 homens e 24 mulheres), tendo prestado 1.078 actos de apoio 

clínico, consultas externas e internamentos, 8.308 actos de apoio psicossocial e avaliação 

e 1.398 actos de enfermagem472.  

 Durante o ano 2000 ocorreram 119 admissões e foram aceites 50 utentes na 

unidade (camas); prestou 2.285 actos de apoio clínico, consultas externas e internamentos, 

8.361 actos de apoio psicossocial e avaliação e 989 actos de enfermagem. Para além destes 

serviços, forneceu 79.200 refeições e realizou 12.160 atendimentos de higiene/roupas473. 

 No que respeita ao Centro de Abrigo, com capacidade para 125 utentes, destinou-se 

a toda a população toxicodependente, sem abrigo, residentes no bairro do Casal Ventoso, a 

qual se encontra, na sua maioria, integrada no Programa de Metadona supervisionado pelo 

Gabinete de Apoio. O funcionamento era assegurado por uma equipa multidisciplinar que 

presta serviços médicos e de enfermagem, garantindo desta forma uma intervenção de 

emergência à população residente. Desde a sua criação e até Novembro de 1999, este 

Centro de Abrigo garantiu 125.621 refeições, 1.553 actos de higiene, 730 pequenos actos 

de enfermagem, 153 actos de apoio clínico e 232 actos de apoio psicológico474. 

 Assim, no ano 2000, o Centro realizou 210 admissões, 152 actos de apoio clínico, 

240 actos de apoio psicossocial e 751 de enfermagem (pequenos actos). Para além destes 

serviços, forneceu 142.965  refeições e realizou 1.502 atendimentos de higiene/roupas475. 

No que se refere às Equipas de Rua – Unidades de intervenção directa de apoio a 

toxicodependentes, numa linha de redução de riscos e de encaminhamento para o Gabinete 

de Apoio, entre Janeiro e Novembro de 1999, as Equipas de Rua asseguraram 19.043 

abordagens informais, 1.126 abordagens continuadas, 82 abordagens de urgência e 139 

abordagens às famílias476.  
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De sublinhar que as intervenções no Casal Ventoso têm conhecido clara adesão da 

população toxicodependente, constituindo-se como um processo de ajuda social e sanitária 

importante. 

Durante o ano 2000, assegurou 47.660 contactos informais, 2.721 contactos 

continuados, 128 intervenções de urgência e 73 abordagens às famílias. Para além destas 

prestações essenciais realizou 10 óbitos de residentes e 90.568 trocas de seringas477. 

A avaliação feita até ao momento deste Plano Integrado, permite afirmar que a 

adesão por parte da população-alvo aos diferentes serviços que integram as valências do 

programa, possibilitou o acesso a cuidados de saúde e unidades de tratamento, através de 

encaminhamentos a toxicodependentes que se encontravam excluídos dos circuitos de 

tratamento478. Contudo, foram detectadas algumas dificuldades, nomeadamente, em 

relação ao Centro de Acolhimento e ao Centro de Abrigo. Deste modo, sublinhou-se o 

facto de a aproximidade do Bairro constituir um factor negativo, visto não possibilitar ao 

utente o distanciamento necessário às vivências sociais do consumo de drogas e o 

prolongamento da estadia nestas estruturas se dever, essencialmente, à falta de respostas da 

rede pública de atendimento a toxicodependentes479. 

Este Plano Integrado de Prevenção da Toxicodependência do Casal Ventoso 

conheceu nova evolução e dinamismo em 2003, dando lugar ao Plano Integrado de 

Prevenção das Toxicodependências na Cidade de Lisboa. Este Plano resultou da 

parceria estabelecida entre o IDT, a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social, com o objectivo de elaborar um conjunto estruturado de 

intervenções no âmbito das toxicodependências, em toda a Cidade de Lisboa. 

A reformulação deste Plano, veio permitir que fossem abrangidas, por este tipo de 

intervenções, novas populações alvo. Assim, o Centro de Acolhimento de Alcântara que 

conheceu a sua criação em 2002 vê, em 2003, aumentada a sua actividade com a criação de 

2 Gabinetes de Apoio (zona Ocidental e Zona Oriental). Estes Gabinetes, através de 2 

Unidades Móveis, vieram permitir o alargamento do projecto de substituição opiácea de 

baixo limiar e a intervenção na problemática da prostituição, em várias zonas da Cidade de 

Lisboa. 

                                                 
477 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 56. 
478 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. pp. 56 
e 57. 
479 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2001). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 2000. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 57. 
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Contudo, sublinha a Estratégia Nacional de luta contra a droga (1999, pp. 176 e 

177), deverá evitar-se que os programas de redução de danos contribuam para criar uma 

imagem social de subestimação dos efeitos das drogas, gerando a ideia falsa de que o 

consumo de drogas é inofensivo ou de que a abstinência não é uma meta desejável. 

 As políticas de prevenção e redução de riscos e minimização de danos têm vindo a 

ser desenvolvidas e concretizadas através da aprovação dos 30 Objectivos na  Luta Contra 

a Droga e a Toxicodependência e, posteriormente, através da aprovação do Plano de 

Acção Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004. 

 Para além do princípio do pragmatismo, expresso na Estratégia Nacional de luta 

contra a droga, base do próprio conceito de redução de riscos e danos, a evolução das 

políticas de redução de riscos e danos assumiu, a partir do ano 2000, outros princípios 

igualmente significativos: princípios da instrumentalidade, da universalização, da 

responsabilidade, das parcerias, da descentralização, da desconcentração, da coordenação e 

da avaliação. 

 O princípio da instrumentalidade entende as políticas de redução de riscos e danos 

como instrumentais em relação a outras políticas de maior ambição. Ou seja, as políticas 

de redução de riscos e danos têm por objectivo imediato minimizar os riscos para a saúde, 

e concomitantemente, criar a oportunidade dos serviços de saúde se aproximarem mais dos 

toxicodependentes. 

 O princípio da universalização considera que todos os toxicodependentes devem ter 

acesso a serviços e políticas de redução de danos, de igual modo. 

 O princípio da responsabilidade do Estado traduz-se no reconhecimento pelo 

próprio Estado de que deverá assegurar, directa ou indirectamente, uma rede nacional de 

iniciativas e programas de redução de riscos e danos. 

 O princípio das parcerias permite que as políticas de redução de riscos e danos 

sejam executadas por entidades particulares, em parceria com entidades públicas. 

 O princípio da descentralização traduz-se na atribuição às autarquias locais de 

competências na área da prevenção dos consumos de drogas e dos riscos associados. 

 O princípio da desconcentração consiste na atribuição a órgãos locais do Estado de 

competências de acompanhamento, gestão e avaliação dos programas e iniciativas de 

redução de riscos e danos. 

 O princípio da coordenação permite às entidades públicas promover mecanismos de 

articulação direccionados à participação nestas políticas. 
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 O princípio da avaliação traduz-se na recolha e análise de todas as políticas e 

iniciativas de redução de danos. 

 Considerando a importância destes princípios para o desenvolvimento de 

programas na área da redução de riscos e minimização de danos foi, pela primeira vez, em 

2001, aprovado o Regime Geral de Prevenção e Redução de Riscos e Minimização de 

Danos (Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho), com o objectivo de criar programas e 

estruturas sócio-sanitárias destinadas à sensibilização e ao encaminhamento para 

tratamento de toxicodependentes bem como à prevenção e redução de atitudes ou 

comportamentos de risco acrescido e minimização de danos individuais e sociais 

provocados pela toxicodependência (artigo 1.º). 

 O desenvolvimento da filosofia das políticas de redução de riscos e minimização de 

danos foram desenvolvidas, em Portugal, por diversos organismos nomeadamente: SPTT, 

IPDT, CNLCS, Autarquias Locais, Farmácias, IPSS’s e ONG’s quer em termos directos 

quer em regime de parceria ou articulação em rede. 

 Neste sentido, o SPTT, no âmbito das competências que lhe foram definidas e ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, pautou a sua intervenção na área da 

redução de riscos, assumindo-a como transversal às actividades desenvolvidas e como 

parte do tratamento dos toxicodependentes. Nesta perspectiva procurou-se a diminuição 

dos riscos de infecção e de outras patologias associadas ao consumo de drogas, bem como 

a redução de riscos sanitários e sociais associados ao consumo de substâncias. 

 Com o desenvolvimento deste tipo de políticas, sentiu-se a necessidade de 

reorganizar os serviços e encontrar novas formas de cooperação e parceria com serviços de 

saúde especializados que complementem a intervenção de tratamento do SPTT, 

nomeadamente, com Hospitais e Centros de Saúde. 

 Estrategicamente, o SPTT procurou em 2001, colaborar com o IPDT na execução 

da estratégia de redução de danos a nível nacional, motivar e envolver outras instituições, 

considerando que este tipo de intervenção tem uma componente mais sanitária e social do 

que terapêutica, de modo a chegar aos toxicodependentes480 que não procuram este 

serviço. 

 Durante o ano 2001, o SPTT pautou a sua actuação por diversas linhas de força, 

com particular destaque para a avaliação e identificação de toxicodependentes com 

                                                 
480 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2002). Relatório de Actividades 2001. 
Lisboa. p. 34. 
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comportamentos de risco em primeira consulta, encaminhando-os para serviços 

especializados.  

 Convém referir que os rastreios, o tratamento de doenças infecto-contagiosas, as 

vacinas, a distribuição de preservativos, as consultas de planeamento familiar, o momento 

de colheita para análises são determinantes para a abordagem da perspectiva de redução de 

riscos.  

 O SPTT promoveu debates internos de organização de cuidados de saúde e 

modelos de intervenção nesta área criou estratégias conjuntas de intervenção em redução 

de riscos com outras entidades públicas e privadas e constituiu-se parceiro em projectos e 

programas no âmbito da redução de riscos. 

 Realizou acções de informação através do CIAC, junto de grupos heterogéneos, 

difundindo e auscultando as populações sobre os riscos e efeitos da toxicodependência, 

bem como temas que possam contribuir para a prevenção da toxicodependência481. 

 Colaborou na criação de Unidades Móveis de prevenção de doenças infecto-            

-contagiosas, em programas de troca de seringas e apoiou a constituição e supervisão de 

Equipas de Rua. 

 Para além destes aspectos, o SPTT procurou melhorar a qualidade de vida dos 

doentes e a eficácia das terapêuticas, através da introdução de programas de substituição ou 

de terapia combinada, nomeadamente com tuberculoestáticos ou com antiretrovirais. 

 Tendo em conta a necessidade de oferecer respostas a nível de redução de riscos e 

minimização de danos, o IPDT em parceria com o SPTT, apoiou um programa de 

prevenção da SIDA, das Hepatites e dos riscos, associados ao consumo de drogas e aos 

comportamentos sexuais, designado “Projecto Bola de Neve”. Este projecto decorreu em 

vários países europeus, nomeadamente, Bélgica, Finlândia, Grécia, Itália, Espanha e 

Eslovénia, tendo em Portugal sido desenvolvido nas cidades do Porto e Setúbal. 

 No que respeita à área de redução de riscos e minimização de danos pode concluir-

se que, em 2003, devido a constrangimentos orçamentais e dificuldades no processo de 

fusão dos serviços não foram reunidas as condições necessárias para a implementação de 

todas as actividades propostas e que as actividades prosseguidas inseriram-se na óptica 

                                                 
481 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (2002). Relatório de Actividades 2001. 
Lisboa. p. 35. 
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de uma mera manutenção/continuidade dos programas/projectos implementados em 

2002482. 

Com vista a diminuir os malefícios para a saúde do indivíduo, a redução de riscos 

têm vindo a apresentar-se, desde os anos 80, como uma alternativa útil face à problemática 

da toxicodependência e infecção pelo VIH. A redução de riscos é uma intervenção 

objectiva e de proximidade com o indivíduo toxicodependente essencial para a transmissão 

de mensagens de saúde e de prevenção de riscos e minimização de danos relacionados com 

o consumo de drogas. Esta proximidade permitiu desenvolver um vasto continuum de 

intervenções com o intuito de promover o uso seguro das substâncias psicoactivas 

destacando-se, ao longo dos anos 90, o programa de distribuição de seringas que, pelo seu 

efeito positivo, levou à diminuição de um número considerável de toxicodependentes que 

partilhavam seringas entre si. 

Entre as principais tendências na prestação de serviços de porta aberta a 

toxicodependentes, originalmente orientados para a troca de agulhas e seringas, incluem-

se uma integração acrescida com outros serviços orientados para a sobrevivência483 do 

toxicodependente, como seja, os centros de abrigo, serviços médicos e cuidados de saúde. 

Pela sua especificidade e pelo seu trabalho de proximidade as políticas de redução 

de riscos e minimização de danos interiorizam aspectos concretos e indiscutivelmente 

benéficos, no plano sanitário, à sobrevivência da população toxicodependente. Deste facto, 

parece resultar a necessidade de reforçar e ampliar o grau de actuação neste domínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
482 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
94. 
483 OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual sobre a evolução 
do fenómeno da droga na União Europeia e na Noruega 2004. Lisboa. p. 58. 
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3.2.5. Dissuasão do consumo 
 

 

 

 A Estratégia Nacional de luta contra a droga opta pela descriminalização do 

consumo de drogas e pela sua proibição como ilícito de mera ordenação social, com a 

consequente alteração do artigo 40.º do Decreto-Lei, n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

(Presidência do Conselho de Ministros, 1999, p. 94). 

 Como referido no Capítulo II deste trabalho, com a Lei n.º 30/2000, de 29 de 

Novembro, definiu-se um novo regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, bem como à protecção sanitária e social das pessoas que 

consomem tais substâncias sem prescrição médica. Posteriormente, com o Decreto-Lei n.º 

130-A/2001, de 23 de Abril, criou-se a possibilidade de se deixar de considerar crime o 

consumo de droga, a aquisição e a posse para consumo próprio.  

 O processamento das contra-ordenações e aplicação das respectivas sanções 

compete às Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT’s). Para o efeito, 

foram criadas, em 2001, 18 CDT’s, distribuídas pelas capitais de distrito do país. Compete, 

ao IPDT e, posteriormente ao IDT manter um registo central dos processos de contra-

ordenação e assegurar o apoio técnico que se revele necessário às comissões, 

designadamente, em matérias jurídicas e processuais relacionadas com o âmbito das suas 

atribuições na área da toxicodependência e qualquer outro que se revele conveniente e 

que não esteja por lei a outra entidade (artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 130-A/2001). Este 

apoio às CDT’s foi assegurado pelo IPDT, através do Departamento de Apoio às 

Comissões de Processamento de Contra-Ordenações (DACPC) e actualmente pelo IDT, 

através do Departamento de Apoio às Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. 

Nos anos 2002 e 2003 o DACPC, no âmbito das suas atribuições concedeu apoio técnico, 

jurídico-processual e psicossocial às CDT’s e procedeu à análise formal e substancial das 

decisões e outras peças processuais enviadas ao Departamento. Para além do apoio técnico, 

e de acordo com o “Relatório anual 2003: A situação do país em matéria de drogas e 

toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas” (2004, p. 81), O DACDT foi 

chamado a participar em eventos e grupos de trabalho, nacionais e internacionais, dando 

a conhecer o actual modelo teórico de base, já que o modelo de descriminalização 

existente em Portugal, por inovador, tem vindo a merecer a curiosidade e o bom 
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acolhimento de diversos países e organizações internacionais, como a ONU e o Grupo 

Pompidou que lhe têm feito referências elogiosas. 

 A informação respeitante ao número de processos de contra-ordenação instaurados 

em Portugal a indivíduos identificados como consumidores de drogas pelas autoridades 

competentes, consta no registo central do IDT. Dos dados obtidos verificou-se que, durante 

o ano de 2002, foram instaurados 5.580 processos e no ano 2003, 6.100 processos, 

distribuídos pelas 18 Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, representando 

um acréscimo de 9%484. Este tipo de ocorrência ocorreu, no ano 2003, com maior 

frequência nos distritos de Porto (20%) e Lisboa (17%), seguidos de Braga (10%) Aveiro 

(8%), Setúbal (8%) e Faro (7%). À semelhança de 2002, foram os distritos de Beja, 

Portalegre e Faro, que apresentaram as mais elevadas taxas destas ocorrências por 

habitantes485. Destas ocorrências verificou-se que 47% foram remetidas pela PSP, sendo as 

restantes remetidas pela GNR (28%) e Tribunais (25%). 

 Relativamente aos processos relativos ao ano de 2002, constatou-se, que 52% dos 

processos instaurados estavam suspensos, 22% pendentes e 26% tinham sido 

arquivados486. Em 2003, verificou-se que 36% dos processos instaurados estavam 

suspensos, 24% pendentes e os restantes 40% tinham sido arquivados487. De salientar o 

aumento dos processos arquivados e a diminuição dos processos suspensos. 

 No que respeita aos processos abertos em 2003 (6.100 processos), já tinham sido 

proferidas decisões relativas a 4.626 decisões até à data da recolha da informação. Destas 

decisões, 2% eram absolutórias, percentagem inferior às registadas nos dois anos 

anteriores (3% em 2002 e 4% em 2001). Cerca de 89% destas decisões eram suspensivas, 

predominando, à semelhança dos anos anteriores, as suspensões provisórias dos 

processos nos casos de consumidores não toxicodependentes (68% do total de decisões 

proferidas). Verificou-se uma tendência para o aumento deste tipo de decisões em prejuízo 

das suspensões provisórias dos processos no casos de consumidores toxicodependentes 

                                                 
484 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 51. 
485 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 51. 
486 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2003). Relatório anual 2002: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 75. 
487 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 51. 
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que aceitaram submeter-se a tratamento, que representaram 9% do total das decisões 

proferidas (6% em 2002 e 3% em 2001)488. 

 Quanto ao tipo de droga envolvida na instauração de processos verificou-se, em 

2002,  o maior número de processos se encontrava relacionado com o haxixe (57%), 

seguido da heroína (24%). A cocaína surgiu como a droga envolvida em 6% dos processos, 

a liamba em 3% e o ecstasy em 1%. Embora tendo em consideração o aumento do número 

de processos de 2002 para 2003, verificou-se também, ao nível do tipo de droga envolvida 

um aumento dos processos relacionados com o haxixe (67%). Verificou-se ainda uma 

diminuição dos processos relativos à heroína (17%) e uma estabilidade nos referentes à 

liamba (3%). Quanto ao ecstasy continua a apresentar valores inferiores a 1%. 

 De acordo com  o “Relatório anual 2003: A situação do país em matéria de drogas e 

toxicodependências, Vol. I – Informação estatística” (2004, p. 53), para efeitos da 

caracterização sociodemográfica dos indivíduos envolvidos nestes processos, foram 

excluídos os indivíduos absolvidos e as reincidências, considerando apenas 5.615 

indivíduos. Destes, à semelhança do constante em 2002, Porto, Braga e Aveiro 

apresentaram-se como os distritos com um maior número de casos reincidentes, 

estendendo-se a Lisboa, no ano de 2003489. 

 No que respeita ao perfil dos indivíduos constatou-se, em 2003, à semelhança do 

verificado nos anos anteriores, que 94% eram do sexo masculino e 86% com idades 

compreendidas entre os 16 e 24 anos490. Predominantemente de nacionalidade portuguesa, 

solteiros e sem filhos a cargo, cerca de 40% tinham a frequência do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e 26% tinham ultrapassado a escolaridade obrigatória. Quase metade (46%) 

destes indivíduos estavam desempregados, 29% desempregados e 17% eram estudantes. A 

maior parte pertencia aos grupos profissionais ligados às indústrias extractivas e à 

construção civil, ao operariado e artífices em geral, bem como aos trabalhadores não 

qualificados491. 

 Deste modo, as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência apresentam-se 

como uma mais valia em matéria das drogas e das toxicodependências pois, através das 

                                                 
488 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 52. 
489 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 53. 
490 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 53. 
491 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. I – Informação estatística. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 55. 
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suas estruturas poder-se-á detectar um grupo de consumidores de drogas que de outra 

maneira não chegaria ao sistema.  

 Imbuídas de um princípio de proximidade, a sua actuação só fará sentido numa 

lógica de proximidade, de modo a combinarem-se respostas articuladas com as estruturas 

locais, numa dinâmica que possibilitará a complementaridade das intervenções. 
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3.2.6. Cooperação Internacional 
 

 

 

Em termos de cooperação internacional poder-se-á destacar a assinatura do 

Programa de Auxílio das Nações Unidas em Portugal, para o Controle de Abuso de 

Estupefacientes, a 17 de Junho de 1977, em Genebra, dando origem à elaboração de um 

relatório que enunciou as principais conclusões e experiências ao abrigo do Programa 

ONU/Portugal, temática implícita num Workshop, em Lisboa. Reuniram-se em Lisboa 

(Fundação Calouste Gulbenkian) técnicos das Nações Unidas e dos organismos 

portugueses responsáveis pelo estudo, profilaxia, investigação e combate ao abuso de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas. 

 No âmbito das conclusões realçadas pelos técnicos da ONU, relativamente ao largo 

caminho percorrido por Portugal, foram realçados os resultados positivos resultados 

positivos alcançados num tão curto período de existência e foram detectadas algumas 

deficiências e insuficiências. Entre as deficiências, ressaltaram a falta de legislação 

actualizada e a concorrência entre a Polícia Judiciária, os novos serviços de investigação na 

área da repressão ao tráfico de drogas, e as estruturas policiais e alfandegárias tradicionais.  

Ao nível das insuficiências ressaltaram as assinaladas às acções dirigidas à 

prevenção primária, tanto por carências materiais e de pessoal técnico como por, 

inclusivamente, serem prejudicadas pelo sensacionalismo dos órgãos de comunicação 

social, no que se refere à problemática da droga. Detectaram-se também alguns erros, em 

acções de prevenção secundária, e a inexistência de actividade no domínio da prevenção 

terciária. No que se refere às insuficiências, sublinhou-se a escassez de verbas financeiras 

do Governo Português para a problemática da droga. 

Em suma e tendo em conta estes aspectos, concluiu-se, unanimamente, que 

Portugal deve alargar e aprofundar a sua experiência no estudo, profilaxia, investigação e 

combate à droga. No entanto, para que tal aconteça a ONU deve intensificar o apoio 

técnico e financeiro que tem prestado a Portugal para que os resultados já alcançados não 

se percam.  

Aquando da realização do Workshop, o Coordenador do Gabinete Coordenador de 

Combate à Droga, Armando Rocha, proferiu um discurso cujo teor assumiu uma saudação 

ao Ministro da Justiça Almeida Santos, em sinal de gratidão dos cidadãos deste país – em 

especial dos que são pais, avós e irmãos – para com o governante que tomou a peito, 
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decididamente, a missão de combate à droga, não só com palavras – que essas ouvem-se 

muito pelos quatro cantos da terra, sem resultados palpáveis – antes e acima de tudo com 

realidades.492  

Ainda na referência a Almeida Santos, Armando Rocha sublinhou e o Ministro 

Almeida Santos, inteligente que é, generoso como poucos para com o seu semelhante, 

lutador de uma só fé, apostou na esperança de algo conseguir493 no domínio da droga. 

No âmbito do Programa Europeu de Desenvolvimento Social, decorreu em Lisboa, 

de 18 a 26 de Setembro de 1978, um Seminário sobre La prévention et la prophylaxie 

précoces de la toxicomanie dans les pays du sud de l’Europe, assegurado pelo Gabinete 

Coordenador do Combate à Droga, com a colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian, 

onde participaram 26 peritos de 12 países europeus. 

Este seminário, financiado pelos fundos das Nações Unidas no quadro da luta 

contra o abuso de drogas (FNULAD), inseriu-se num programa especial destinado a 

fornecer a Portugal uma ajuda técnica no domínio da luta contra o abuso de drogas, a 

decorrer desde 1977, com a cooperação da Divisão dos Assuntos Sociais e da UNESCO. O 

presente seminário teve por objectivo estudar e elucidar sobre problemas ligados à procura 

e consumo dos diversos tipos de drogas ilícitas nos países da Europa Meridional. 

 Poder-se-á concluir que as medidas preventivas instituídas, para fazer face ao 

fenómeno social da droga, se enquadram num quadro institucional tradicional limitado à 

intervenção. Necessário será intensificar e alargar este quadro de referências, fazendo 

intervir outros serviços mais eficazes na área da prevenção. 

A consciência da dimensão do fenómeno da droga, das suas consequências nos 

indivíduos e na sociedade suscitou, nestes últimos anos, aos governantes e às instituições 

internacionais, a urgente necessidade de encontrarem novas formas de combater o 

problema da toxicomania. Assim, desde 1980 que a Organização Mundial de Saúde, a 

Divisão de Estupefacientes das Nações Unidas, a Unesco e OIT, a Assembleia Consultiva 

do Conselho da Europa, o Parlamento, a Conferência de Ministros do Grupo Pompidou, a 

Comissão das Comunidades e a OCDE produziram documentos específicos sobre esta 

                                                 
492 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Relatório. In: Workshop no âmbito dos programas de 
auxílio das Nações Unidas a Portugal para o controle do abuso de estupefacientes, realizado em Lisboa de 
19 a 23 de Junho de 1978. Anexo B. Lisboa. 
 

493 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1978). Relatório. In: Workshop no âmbito dos programas de 
auxílio das Nações Unidas a Portugal para o controle do abuso de estupefacientes, realizado em Lisboa de 
19 a 23 de Junho de 1978. Anexo B. Lisboa. 
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matéria494. Em Junho de 1987, em Viena, reuniram-se representantes de 138 países, com a 

intenção de adoptarem, para além de uma declaração política, traduzindo a vontade 

política dos diferentes Estados em desenvolver conjuntamente novos esforços para 

combater o preocupante fenómeno da droga, um extenso documento (Rapport de la 

Conférence Internacionale sur l’abus et le trafic illicite des drogues, Nations Unies, 1987) 

onde, em trinta e cinco objectivos, são traçadas as grandes linhas orientadoras das políticas 

e estratégias a adoptar ao longo dos próximos dez a quinze anos, com vista a reduzir 

substancialmente o abuso e o tráfico ilícito de drogas. 

No desempenho das tarefas que são atribuídas ao GPCCD, pelo artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 365/82 e no seguimento das políticas definidas nos programas do IX e X 

Governos, a acção deste organismo fez-se incidir também noutros domínios. 

Assim, ao nível da cooperação internacional, no âmbito nas Nações Unidas, 

Conselho Económico e Social, o GPCCD assegurou a sua participação na 31.ª Sessão da 

Comissão de Estupefacientes, realizada em Viena, de 11 a 20 de Fevereiro de 1985, através 

da Directora-Adjunta do CEPD, Luísa Machado Simões Raposo. 

A partir de 1 de Janeiro de 1985, Portugal passou a pertencer ao Grupo de 

Cooperação, em matéria de luta contra o abuso e o tráfico ilícito de estupefacientes (Grupo 

Pompidou). 

Iniciaram-se os contactos com a Mission Interministerielle de Lutte Contre la 

Toxicomanie para intercâmbio de informação e documentação, principalmente, no campo 

legislativo e do tratamento. 

De Setembro a Dezembro de 1985, no âmbito do Programa Fulbright, foi 

conseguido o apoio do especialista de “Metodologia da Prevenção e Terapêutica da 

Droga”, Donald Maypole (da Universidade de Northern Iowa). Trabalhou com o CEPD, 

com as equipas de prevenção primária, desenvolveu um valioso trabalho de formação de 

técnicos e avaliou os diferentes Programas de intervenção. 

O GPCCD patrocinou a realização do 1.º Curso de Aperfeiçoamento em 

Toxicomanias, promovido pelo Centro Regional do Sul e do CEPD de Lisboa, que contou 

com a elevada participação de professores e técnicos de saúde, bem como de outros 

interessados. Por fim, assegurou a presidência do Grupo de Planeamento de Coordenação 

das acções no campo da repressão do tráfico ilícito. 

                                                 
494 RODRIGUES, J. (1987). A toxicomania: dimensão do fenómeno e parâmetros duma resposta conjugada a 
nível nacional. In 2.ªs jornadas de saúde mental do Algarve. Aldeia das Açoteias. 
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Deste modo, o evoluir da situação das drogas em Portugal exigiu que se contemple 

prioritariamente o domínio da prevenção do consumo, especialmente na população mais 

jovem; do controlo da oferta/repressão do tráfico e do tratamento dos toxicodependentes 

em geral e dos reclusos em particular. Embora coexistam, em termos nacionais, 

disposições normativas e programáticas suficientes para produzir mudança em matéria de 

droga a curto/médio prazo, falta para tanto uma dimensionada afectação de meios, a 

adopção de mecanismos de adequada eficiência prática...e a cuidada definição de 

prioridades495. 

Dada a evidência dos problemas sociais criados quer aos países produtores quer 

aos países consumidores pelo abuso e pelo tráfico496, os anos de 1990 - 1991 assinalaram 

como prioridade, a nível da política de combate à droga, iniciativas a nível internacional. 

Em Fevereiro de 1990 foi aprovado, em 17.ª Sessão Especial da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, o Programa de Acção Mundial que dá um novo impulso às recomendações 

do Esquema Multidisciplinar aprovado em 1987 pela Conferência de Viena497. 

Em Abril de 1990, realizou-se a Cimeira Mundial de Londres sobre a redução da 

procura de drogas e a luta contra a ameaça da cocaína, destacando a acentuada 

necessidade de afectar mais recursos, envolver a comunidade e promover a educação das 

gerações jovens e do público como condição para fazer face à situação498. 

Concomitantemente, a 11 de Novembro de 1990, entrou em vigor a Convenção de 

Viena de 1988 contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substância psicotrópicas, 

ratificada por Portugal a 6 de Setembro de 1991 (Decreto do Presidente da República n.º 

45/91, de 6 de Setembro). 

Saliente-se que, em 1990, foi criada em Portugal a Associação Nacional de 

Intervenientes em Toxicodependência (ANIT), tendo como membros fundadores Luís 

Patrício e Nuno Miguel. Teve por princípio base a divulgação dos objectivos estipulados 

pela ANIT Francesa, primeira a ser criada na Europa, em 1980, por iniciativa de Michel 

Debout, médico de Saint-Étienne. Dos objectivos propostos sublinhou-se a criação de um 

espaço de reflexão e de encontro entre as equipas intervenientes em toxicodependência, 

constituindo uma oportunidade de confronto de experiências com colegas de outros países 

                                                 
495 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p.50. 
496 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 3. 
497 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 4. 
498 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (1992). Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991) - Relatório do 
GPCCD. Lisboa. p. 4. 
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sobre toxicodependência e saúde pública. Para além deste, pretendeu a ANIT defender a 

concepção segundo a qual o fenómeno da toxicodependência não pode ser isolado do 

contexto social, ideológico e económico no qual se inscreve; representar os intervenientes 

e as instituições especializadas aderentes à ANIT junto de todas as instituições e 

organizações privadas e públicas e valorizar, junto dessas mesmas instâncias, os problemas 

e as necessidades sentidas nos domínios da redução de riscos, da prevenção, do tratamento 

e reinserção social do toxicodependente. 

Este tipo de iniciativa exigiu uma adequada força pública junto dos poderes 

políticos. Neste sentido, a ANIT – Portugal tem procurado desenvolver grupos de reflexão, 

organização de encontros e seminários; criação de um boletim Confrontações, 

formação/sensibilização dos técnicos de saúde e outros agentes sociais e todo o tipo de 

iniciativas que permitam a reflexão conjunta e multidisciplinar sobre a temática das 

toxicodependências. 

A nível internacional, a acção da ANIT concentrou-se num esforço continuado de 

participação na Federação Europeia de Intervenientes em Toxicodependência (ERIT). 

Como resultado deste esforço de reflexão da ANIT surge a Declaração de Lisboa, 

elaborada em Abril de 1992 e ratificada por intervenientes de 20 países. 

Este documento serve de base de acção à ERIT e define a toxicodependência como 

a expressão de um sofrimento que determina dificuldades físicas, psíquicas e sociais 

(Declaração de Lisboa). 

A Declaração de Lisboa apontou ainda para a necessidade de se estabelecer 

políticas de prevenção, tratamento e reinserção que articulem os diversos sectores 

envolvidos (saúde, educação, juventude, família, segurança social, justiça, emprego...etc) a 

nível nacional e local, integrando iniciativas públicas e privadas. 

A definição e a aplicação destas políticas de prevenção exigiram, para além de 

competências técnicas, o respeito pela pluralidade dos modelos e a procura da sua 

complementaridade. 

Assim, tornou-se necessário que a sociedade disponibilizasse os meios financeiros 

necessários, de acordo com a gravidade do problema. Em particular, os governos deviam 

assumir, sem exploração política ou ideológica, a responsabilidade de garantir o acesso a 

cuidados de qualidade, respeitando os direitos e as liberdades individuais (Declaração de 

Lisboa). 
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Ainda de acordo com a declaração de Lisboa, os tratamentos deviam ter por 

objectivo recuperar totalmente os indivíduos toxicodependentes para uma vida livre e 

responsável. 

Aproveitou também este documento para denunciar as instituições terapêuticas, 

médicas ou alternativas que se aproveitam da gravidade do fenómeno das 

toxicodependências, das dificuldades do seu tratamento e da angústia das famílias. Coube, 

deste modo, às autoridades públicas e profissionais exercer o seu direito de vigilância sobre 

os aspectos éticos de toda a prática terapêutica. 

Relativamente à prevenção, esta é indispensável para evitar a contaminação pelo 

VIH, nomeadamente, recorrendo a informações adequadas, assim como facilitando o 

acesso a seringas e preservativos. Sem carácter obrigatório, o teste do VIH deve ser 

proposto de forma generalizada a todos os indivíduos toxicodependentes. Fundamental 

será planificar medidas de apoio às pessoas toxicodependentes com SIDA, tendo em conta 

o crescente número de toxicodependentes seropositivos. 

Nos dias 1 e 2 de Abril de 1997, durante o I Simpósio Europeu “O médico 

Generalista/Médico de família e o toxicodependente” foi elaborado um documento que 

serve de adenda à Declaração de Lisboa. 

No início de 1991, adoptou-se a “Década das Nações Unidas contra o Abuso de 

Droga” com término em 2000, visando atingir os objectivos definidos pela Resolução de 

45/79 que criou o Programa das Nações Unidas para o controle internacional de drogas 

(PNUCID). 

A nível do Conselho da Europa, em 10  de Novembro de 1990 Portugal assinou o 

texto da Convenção relativa ao branqueamento, despistagem, apreensão e confiscação dos 

produtos do crime (inclusive o crime do tráfico de droga). 

Em Novembro de 1990, na 9.ª Conferência realizada em Estrasburgo, os Ministros 

do Grupo de Cooperação em matéria de luta contra o abuso e o tráfico ilícito de 

estupefacientes, do Grupo Pompidou, aprovaram um novo programa de trabalho onde são 

contempladas, para além da cooperação regional com os países da Europa Central e 

Oriental, as intervenções em áreas prioritárias como a epidemologia, a redução da 

procura, designadamente a prevenção e os problemas levantados ao sistema penal pelos 

toxicodependentes a cumprir pena499. 
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 No decorrer de 1991 foram assinadas duas recomendações em Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa: recomendação 1141, relativa ao abuso e ao tráfico 

ilícito de droga e à questão da sua legalização e a recomendação 1169, relativa à educação 

para a saúde e ao abuso de drogas nos Estados Membros do Conselho da Europa e da 

Comunidade Europeia. 

Em Maio de 1991, realizou-se uma Conferência Ministerial Pan-Europeia sobre a 

cooperação em matéria de droga, definindo como prioridades a informação/epidemiologia, 

a redução da oferta, a luta contra o tráfico, a prevenção, o tratamento, a readaptação dos 

toxicodependentes, e a adequação do sistema penal à situação criada pela presença de 

toxicodependentes no seu interior500. 

A nível da Comunidade Europeia é de salientar que, em 8/9 de Novembro de 1989, 

o Conselho da Europa de Estrasburgo criou o Comité Europeu de Luta Contra a Droga 

(CELAD). Num sentido de continuidade, o Parlamento Europeu lançou, em 1991, o debate 

de um relatório referente à educação sanitária e ao consumo ilegal de drogas nos Estados 

Membros da Comunidade Europeia e do Conselho da Europa.  

Em 30 de Novembro de 1990, o Conselho de Ministros adoptou uma resolução 

referente às acções comunitárias de luta contra o abuso de drogas. A 3 de Dezembro do 

mesmo ano adoptam a resolução sobre a redução da procura de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópicas. 

No cumprimento do determinado pelo Conselho Europeu de Dublin, em Novembro 

de 1990, a Comissão das Comunidades apresentou ao Conselho de Ministros da Saúde o 

primeiro Relatório sobre os programas nacionais de redução da procura de drogas, dos 

países pertencentes à comunidade Europeia. 

A 13/14 de Dezembro de 1991, o Conselho Europeu de Roma aprovou o Plano 

Europeu de Luta Contra a Droga e o Conselho de Maastricht de Dezembro de 1991 

solicitou às instituições comunitárias o melhor empenho para que no primeiro semestre de 

1992 seja criado o Observatório Europeu das Drogas. 

Todas estas iniciativas internacionais assentaram o seu propósito na tónica da 

importância do controle ao nível da produção e consumo de drogas, propondo uma leitura 

integradora e globalizadora do fenómeno da droga. Dão particular relevância à redução 

da procura e ao papel da prevenção ao mesmo tempo que avançam com mecanismos de 

maior eficácia na repressão do tráfico e criam ou reajustam estruturas de coordenação ou 
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intervenção501. Como excepção a estas iniciativas, figura a Resolução 1141 da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa que levanta a questão da legalização das drogas. De 

acordo com o relatório “Droga em Portugal: Situação e Tendências (1990 – 1991)” 

elaborado em 1992, pelo Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, 

o tema da legalização foi abordado de forma mais vasta numa publicação portuguesa de 

1989 (Família Cristã, XXXV, n.º 9) viria a ser tratado no decorrer de 1990 em quatro 

jornais diários e um semanário de grande informação com quatro artigos de opinião 

(Semanário, 6 de Jan.º/1990; Diário de Notícias, 8 de Agosto/1990; Público, 25 de 

Agosto/1990; Diário de Coimbra, 29 de Novembro de 1990), um título de primeira página 

(Diário de Lisboa, 16 de Abril de 1990), e a apresentação dos resultados duma sondagem 

sobre a matéria (Diário de Notícias, 15 de Maio de 1990). Em 1991 só se registaria uma 

notícia sobre o tema (Diário de Notícias, 15 de Abril de 1991)502. 

 No seguimento das políticas nacionais no âmbito da droga, ao longo dos anos de 

1990 – 1991, Portugal adaptou o direito interno às determinações internacionais constantes 

das Convenções das Nações Unidas.  

A nível internacional, Portugal vem assumindo, nos últimos anos, responsabilidades 

acrescidas no âmbito do combate à Droga. Exemplo disso é a presença de um representante 

português, desde 1995, no Órgão Internacional de Controlo de Estupefacientes, que teve 

por objectivo a aplicação das Convenções das Nações Unidas e a criação em Lisboa do 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, agência especializada da União 

Europeia que fornece informações sobre o fenómeno da droga e da toxicodependência, em 

toda a Europa. 

Em 1997, Portugal presidiu ao Comité Preparatório da Sessão Especial da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas, na pessoa do Embaixador de Portugal 

em Viena, Álvaro Mendonça e Moura. 

A nível do Conselho da Europa, desde 1997 e até ao ano 2000, Portugal presidiu ao 

Grupo Pompidou, que teve por objectivo fazer uma abordagem multidisciplinar dos 

problemas relacionados com o consumo e o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas. 

Ainda no ano de 1997 e no âmbito da Cooperação Internacional, foi aprovado por 

Resolução da Assembleia da República n.º 8/97, de 28 de Fevereiro, para ratificação, o 
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Acordo Bilateral de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de Angola, no 

Domínio do Combate ao Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e 

Criminalidade Conexa, assinada em Luanda, a 30 de Agosto de 1995. Para além deste, foi 

também publicado o Decreto n.º 66/97, de 30 de Dezembro, que aprovou o Convénio 

sobre Prevenção do Uso Indevido e Repressão do Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de 

Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da 

República Argentina. 

No ano de 1998, importa realçar a aprovação, pelo Decreto n.º 41/98, de 10 de 

Novembro, do Acordo entre a República Portuguesa e a República de Cuba sobre 

Cooperação na Prevenção do Uso Indevido e Repressão do Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Havana, a 8 de Julho de 1998. E 

a aprovação, pelo Decreto n.º 43/98, de 13 de Novembro, do Convénio entre o Governo 

da República Portuguesa e o Governo da República Oriental do Uruguai, para Prevenção 

do Uso Indevido e Repressão do Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 

Psicotrópicas e Seus Precursores Químicos Essenciais, assinado em Lisboa, a 20 de Julho 

de 1998.  

O ano de 1998 foi, de facto, marcado por um conjunto de eventos que permitiram 

reforçar o papel de Portugal a nível internacional, no âmbito da luta contra a droga e a 

toxicodependência. 

Nos dias 13 e 14 de Maio realizou-se, em Estocolmo, o Simpósio Internacional 

sobre Drogas, organizado pelos Governos do México, Suécia e Portugal. Deste Simpósio 

resultou a adopção de uma Declaração Conjunta dos Governos do México, Suécia e 

Portugal. 

Nos dias 18 e 19 de Maio realizou-se em Sintra a Reunião Anual da Comissão 

Luso-Espanhola sobre Cooperação em matéria de Luta Contra a Droga, que tem reunido 

regularmente desde 1994, resultante do Acordo Bilateral estabelecido entre Portugal e 

Espanha, relativo à Luta contra a Droga. 

A nível da ONU, Portugal assumiu a Presidência do Comité Preparatório que, 

durante um ano e meio, produziu documentos aprovados posteriormente na Sessão 

Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas. Nos dias 8 a 10 de Junho 

decorreu a Sessão Especial, em que Portugal se fez representar pelo Presidente da 

República, Jorge Sampaio, e pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, José Sócrates. 

Nesta Sessão Especial foram ainda aprovados os textos que conduziram à publicação do 

livro Estratégias das Nações Unidas, pelo GPCCD. A 26 de Junho realizou-se a cerimónia 
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de apresentação das conclusões da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações 

Unidas sobre Drogas, a decorrer no recinto da EXPO. 

Nos dias 8 a 12 de Agosto realizou-se em Portugal – Lisboa, a I Conferência 

Mundial de Ministros responsáveis pela área da Juventude. Desta conferência resultou a 

Declaração de Lisboa, na qual, no que respeita à luta contra a droga, os Governos se 

comprometeram a desenvolver esforços no sentido de reduzir a procura e o abuso de 

droga entre os jovens, bem como reforçar a cooperação para combater a produção e o 

tráfico ilícito503. 

Nos dias 8 e 9 de Outubro realizou-se na cidade do Porto, um Seminário Euro-

Iberoamericano sobre Cooperação nas Políticas sobre as Drogas e as Toxicodependências, 

promovido pelo Presidente da República Portuguesa em colaboração com o Governo e 

com o apoio do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e da Comissão 

Europeia. Deste Seminário resultou a publicação do livro A Cooperação nas Políticas 

sobre as Drogas e as Toxicodependências, pela INCM. No discurso de abertura deste 

Seminário, o Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, sublinhou a necessidade 

de uma nova política no domínio das drogas que actue sobre os factores que conduzem ao 

surgimento e desenvolvimento dos designados comportamentos desviantes. Uma nova 

política social, essencialmente preventiva em relação às camadas mais jovens, envolvendo 

as áreas da educação, do emprego, da formação profissional, da saúde, do planeamento 

urbano e do apoio familiar. Uma política que, para além destes aspectos, promova o debate 

na sociedade sobre os objectivos a atingir, que discuta as políticas de redução de riscos e 

minimização de danos, numa perspectiva de saúde pública e que promova informação 

objectiva e investigação pluridisciplinar no âmbito das drogas e toxicodependências. Uma 

nova política que privilegie os programas de prevenção primária das toxicodependências e 

que permita escutar as famílias e os consumidores de drogas. Por fim, uma política que 

promova a colaboração das organizações não governamentais no desenvolvimento de 

projectos nacionais e internacionais504. 

A 10 e 11 de Novembro realizou-se, em Bruxelas, uma reunião do Grupo 

Consultivo de Apoio ao Controlo de Drogas no Perú, organizado pelo Banco Internacional 

para o desenvolvimento, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 

Controlo Internacional de Drogas, a Comissão Europeia e a Organização dos Estados 
                                                 
503 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. p. 16. 
504 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. (1998). A cooperação nas políticas sobre as drogas e as toxicodependências. 
In Seminário promovido pelo Presidente da República. Debates. Palácio da Bolsa. Porto: Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda. pp. 12 e 13. 
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Americanos. Teve por objectivo obter apoio financeiro da comunidade internacional para 

a implementação de programas de desenvolvimento de culturas alternativas em áreas de 

cultivo de coca onde presentemente não estão a decorrer este tipo de programas, bem 

como o apoio a programas de prevenção e reabilitação de toxicodependentes505. 

 De 7 a 9 de Dezembro, Portugal esteve representado na Conferência “Pompidou 

Group/Internacional Narcotics Control Board (INCB) on the Control of Psuchotropic 

Substances in Europe” que teve lugar em Estrasburgo. 

 Durante o ano de 1999, com a publicação da Estratégia Nacional de luta contra a 

droga, deu-se o reconhecimento mundial da dimensão do problema da droga que aponta 

para um reforço da Cooperação Internacional - primeira opção estruturante da presente 

Estratégia Nacional de luta contra a droga506. A eficácia da resposta face ao problema da 

droga prendeu-se com uma necessária concertação ao nível da comunidade internacional e 

das organizações internacionais de âmbito regional507. Como é referenciado na Estratégia 

Nacional a participação activa de Portugal na definição e avaliação das estratégias e das 

políticas da comunidade internacional e da União Europeia constitui parte integrante e 

fundamental da Estratégia Nacional de luta contra a droga508. 

Em Fevereiro de 1999, veio a Portugal a visita da Secretária de Estado do Governo 

Federal Alemão, com objectivo de conhecer a política portuguesa de luta contra a droga. 

Complementarmente a Secretária de Estado Alemã visitou o programa de redução de riscos 

desenvolvido no Casal Ventoso. Ainda no decorrer deste mês, realizou-se um Encontro 

entre os representantes da Comissão Interamericana para o Controlo do Abuso de Drogas 

(CICAD), o Coordenador Nacional do Projecto VIDA, o Presidente do IPDT e o Director-

Geral Adjunto da Direcção Central de Investigação de Estupefacientes da Polícia 

Judiciária, com o objectivo de trocar impressões com as autoridades portuguesas 

responsáveis pela luta contra a droga e a toxicodependência509. 

Nos dias 8 e 9 de Abril realizou-se, no Panamá, a primeira reunião de Alto Nível do 

Mecanismo de Coordenação e Cooperação em matéria de Droga entre a União Europeia, a 

América Latina e as Caraíbas. Portugal fez-se representar pelo Coordenador Nacional do 

                                                 
505 INSTITUTO PORTUGUÊS DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (1999). Relatório nacional sobre o 
fenómeno da droga e da toxicodependência 1998. Lisboa. pp. 16 e 17. 
506 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 61. 
507 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 61. 
508 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (1999). Estratégia nacional de luta contra a drog,a (2.ª ed.). 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. p. 61. 
509 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 49. 
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Projecto VIDA. Este Mecanismo teve por intuito aprofundar o diálogo político e técnico 

entre as partes, melhorar a cooperação existente na luta contra a droga e desenvolver 

novas esferas de cooperação neste domínio510. 

Em 12 de Abril de 1999 teve lugar, em Lima, Perú, a assinatura do Protocolo de 

Cooperação entre o Projecto VIDA e a Comissão de Luta contra o Consumo de Drogas 

(CONTRADROGAS) visando, por um lado, estabelecer condições do apoio financeiro de 

Portugal ao Projecto de Crianças em Alto Risco, a desenvolver pelo Perú e, por outro, 

promover a cooperação entre as partes nas áreas da prevenção, do tratamento e da 

reinserção social de toxicodependentes. 

Em 1999, Portugal aprovou, para ratificação, o Acordo Bilateral de Cooperação 

entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no Domínio do Combate ao 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Criminalidade Conexa, 

assinado em Maputo aos 13 de Abril de 1995 – Resolução da Assembleia da República, n.º 

40/99, de 15 de Maio. 

Nos dias 11 a 13 de Julho decorreu, na Finlândia, Helsínquia um Seminário 

Europeu sobre as melhores práticas para a prevenção da toxicodependência, por parte das 

autoridades encarregadas da aplicação lei. 

Nos dias 9 e 10 de Setembro, uma Comissão de Justiça do Parlamento Sueco, 

constituída por dez membros, visitou Lisboa com o propósito de recolher informação 

sobre diversos domínios, nomeadamente: política portuguesa relativa à droga; legislação 

portuguesa sobre a criminalidade associada à droga; debate em Portugal sobre uma 

eventual liberalização da política relativa à droga; métodos de tratamento; entrada de 

droga em Portugal e formas de combate ao tráfico511. Nos dias 16 e 17 de Setembro, 

Portugal recebeu a visita da Delegação Sueca, responsável pela organização da 

“Norwegian Drug prevention week 1999”, por forma a observar como Portugal 

desenvolveu a sua Estratégia Nacional de luta contra a droga512. 

Em termos de cooperação internacional, o ano 2000 foi marcado pelo exercício da 

Presidência do Conselho de Ministros da União Europeia, com especial destaque para a 

discussão e aprovação do Plano de Acção da União Europeia de Luta Contra a Droga 

2000-2004, que decorreu no âmbito do “Grupo Horizontal Drogas”. 

                                                 
510 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 49. 
511 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 50. 
512 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. (2000). Relatório Anual - A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependências em 1999. Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Lisboa. p. 50. 
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Durante o primeiro semestre de 2000, a Presidência do Conselho de Ministros 

assegurou a participação portuguesa em diversos grupos de trabalho, nomeadamente no 

Grupo PESC/Codro da União Europeia, entidade responsável pela coordenação da política 

externa da UE em matéria de drogas e no Grupo Tráfico de Droga, através da Polícia 

Judiciária Portuguesa.  

Na sequência da IV Conferência Europeia realizada no Porto, de 3 a 5 de Fevereiro 

de 2000, a ERIT – Federação Europeia de Associações Nacionais e Regionais elaborou um 

documento que resultou na “Declaração do Porto”. Deste documento sobressaiu a ideia de 

que a toxicodependência é apenas um dos vários fenómenos perturbadores de uma 

sociedade complexa. Face a isto, as sociedades democráticas combatem a exclusão social 

das pessoas auto ou hetero-excluídas pelo uso ou abuso de drogas. O fenómeno do uso e 

abuso de drogas compreende uma grande variedade de formas que evoluem 

continuamente, e que obrigam à definição de programas de saúde específicos e validade 

verificável (Declaração do Porto). Face a este fenómeno complexo as intervenções deverão 

ser multiprofissionais, multidimensionais e integradas (Declaração do Porto). 

A Declaração do Porto veio reafirmar que o tratamento do toxicodependente vai 

para além da desintoxicação física, e que só numa minoria de casos é necessário internar o 

doente para ultrapassar essa fase de tratamento. Considerou ainda ser inaceitável que se 

persista na pena de encarceramento para pessoas, cujo único delito foi o mero consumo de 

drogas ilícitas. O indivíduo toxicodependente detido deve ser objecto da prestação de 

cuidados integrados, com vista ao seu tratamento biológico, psicológico e social, por forma 

a que a sua reinserção social seja facilitada (Declaração do Porto). 

Defendeu também esta declaração que, para a construção da Europa Social, e no 

âmbito dos programas da União Europeia, torna-se necessário reforçar os laços entre as 

Organizações não governamentais e as instituições europeias.  

A ERIT apoiou ainda a Estratégia de Luta contra a Toxicodependência da União 

Europeia, por forma a favorecer o desenvolvimento da prevenção, tratamento e reinserção 

em detrimento da repressão. Reafirmou esta declaração ser necessária uma permanente 

actualização das políticas europeias, tendo em conta o fenómeno a nível europeu, 

respeitando a diversidade dos povos. 

Nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2000, realizou-se em Bruxelas a Conferência 

Interinstitucional sobre a Política de Luta contra a Droga na Europa, co-organizada e co-

presidida por Portugal. 
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Decorreram de 6 a 15 de Março, em Viena, os trabalhos da Comissão de 

Estupefacientes, assegurando o IPDT a representação de Portugal no grupo. 

Nos dias 29 e 30 de Março de 2000 realizou-se, em Lima, a IV Reunião de Alto 

Nível sobre Drogas União Europeia/Países Andinos, sendo a sua co-presidência assegurada 

pelo IPDT, conjuntamente com o Perú. 

Em 22 e 23 de Maio de 2000, foi organizada pelo IPDT a segunda reunião de Alto 

Nível do Mecanismo de Cooperação e Coordenação sobre drogas entre a União Europeia, a 

América Latina e as Caraíbas. Realizada em Lisboa, esta reunião aprovou um conjunto de 

58 medidas a implementar nos anos 2001 – 2002 no domínio do controlo de precursores, 

branqueamento de capitais, redução da oferta e redução da procura. 

Em 19 e 20 de Junho de 2000, realizou-se no Estoril o Seminário Internacional 

“Drogas e Precursores – Uma abordagem global ao tráfico por via marítima”, organizado 

pela Polícia Judiciária/DCITE. 

Para além de outras actividades igualmente importante, desenvolvidas no âmbito da 

cooperação internacional, destacaram-se as actividades desenvolvidas no âmbito do Ponto 

Focal da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependência (REITOX), para o 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). Destas, salientou-se a 

implementação de protocolos de recolha de dados de 5 indicadores cuja harmonização foi 

considerada prioritária pelo OEDT: prevalência de consumos de drogas ilícitas na 

população geral, estimativas de consumos problemáticos, primeiros pedidos de tratamento, 

mortes relacionadas com drogas e causas de morte em consumidores de drogas e doenças 

infecciosas relacionadas com o consumo de drogas. A conceptualização deste trabalho foi 

desenvolvido pelo IPDT, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre a Droga e a 

Toxicodependência, em articulação com os serviços competentes e instituições de 

investigação, nomeadamente o SPTT, o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, Porto e 

Coimbra, as Faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. 

Para além deste aspecto, o IPDT contribuiu para a elaboração do “Relatório Anual 

sobre o Fenómeno da Droga na União Europeia”, em especial nos tópicos de políticas e 

estratégias nacionais; situação epidemiológica, redução da procura e os tópicos especiais 

sobre policonsumos, consumos em meio prisional e avaliação de metodologias de 

tratamento. 
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Em termos legislativos, foi aprovado o Decreto do Presidente da República n.º 

2/2000, de 28 de Janeiro, que ratificou o Tratado entre a República Portuguesa e o Reino 

de Espanha para a Repressão do Tráfico Ilícito de Droga no Mar, assinado em Lisboa em 2 

de Março de 1998 e a Resolução da Assembleia da República n.º 9/2000, de 28 de Janeiro, 

que veio aprovar o referido Tratado. 

De facto, o fenómeno das toxicodependências têm vindo a exigir uma efectiva 

concertação ao nível da comunidade internacional, pelo que reforçar a Cooperação 

Internacional se torna uma prioridade essencial. As actividades prosseguidas no âmbito da 

cooperação internacional em matéria de drogas e toxicodependências decorrem de ano para 

ano.  

É, pois, à luz dos princípios da responsabilidade partilhada e da parceria, que se 

procura desenvolver estratégias de actuação internacional, promovendo a participação 

activa de Portugal nos forum multilateriais que abordam o fenómeno das drogas e o 

aprofundamento das relações bilateriais que Portugal mantém513. 

Coube ao Presidente do Conselho de Administração do IDT, desde 2002, assumir 

as funções de coordenação nacional nas matérias relativas à luta contra a droga. De acordo 

com as orientações do Coordenador Nacional do Combate à Droga e à Toxicodependência, 

coube ao Gabinete de Apoio às Relações Internacionais (GARI), sem prejuízo das 

competências atribuídas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades 

Portuguesas e da Direcção-Geral de Saúde, assegurar a coordenação da representação 

portuguesa a nível internacional nesta matéria. Os anos de 2002 e 2003, foram pautados 

por grandes linhas estratégias de actuação em matéria de relações internacionais, com 

particular destaque para a plena cooperação/colaboração de Portugal, ao nível externo e 

interno por forma a responder aos compromissos assumidos junto dos organismos 

internacionais competentes; aprofundar a participação portuguesa nos organismos 

internacionais, desenvolver actividades de cooperação internacional com outros países e 

coordenar e racionalizar internamente a intervenção portuguesa a nível internacional514. 

Deste modo, o IDT no cumprimento das obrigações e compromissos assumidos, 

desenvolveu um conjunto de iniciativas de acordo com quatro grandes eixos: 

                                                 
513 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa.p. 
166. 
514 INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual 2003: A situação do país em 
matéria de drogas e toxicodependências. Vol. II - Actividades Desenvolvidas. Colecção Relatórios. Lisboa. p. 
166. 
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Representação Internacional; Cooperação Bilateral; Cooperação com os países da América 

Latina e Caraíbas e Intercâmbio de Experiências. 

Relativamente à Representação Internacional e no âmbito das Nações Unidas, o 

IDT coordenou a participação portuguesa na reunião anual da Comissão de Estupefacientes 

(CND), com o objectivo de aumentar a visibilidade nacional. 

De 11 a 15 de Março de 2002, realizou-se em Viena, os trabalhos da 45.ª Sessão da 

Comissão de Estupefacientes e de 8 a 17 de Março de 2003, realizou-se em Viena, os 

trabalhos da 46.ª Sessão da Comissão de Estupefacientes, encontrando-se Portugal 

representado por elementos do IDT, do INFARMED e da PGR. 

Decoreu a 16 e 17 de Março de 2003, um debate interministerial sobre os 

objectivos definidos na Declaração Política, adoptada na Sessão Especial das Nações 

Unidas sobre Drogas, em Junho de 1998. Neste debate foram abordadas questões de 

avaliação dos progressos alcançados e das dificuldades encontradas na realização dos 

objectivos e metas estabelecidos na Declaração Política. 

Em Dezembro de 2003, o IDT participou igualmente na Intersessão da CND, com o 

objectivo de preparar os trabalhos para a 47.ª Sessão da CND. 

No âmbito do Conselho da Europa – Grupo de Cooperação em Matéria de Luta 

Contra o Abuso e Tráfico de Drogas (Grupo Pompidou), prosseguiu-se em 2003 com a 

participação nacional no Grupo Pompidou, quer ao nível da realização de reuniões de 

coordenação dos correspondentes permanentes, quer ao nível das realizações/iniciativas 

levadas a efeito pelos grupos. 

Ao nível da coordenação, Portugal colaborou na preparação de textos que, 

posteriormente, vieram a ser adoptados pela Conferência Ministerial de Dublin e 

prosseguiu a sua actividade preparatória das “linhas gerais de orientação para uma política 

de luta contra a droga e a toxicodependência a nível europeu alargado” – proposta 

adoptada na Conferência Ministerial de Sintra. 

Ao nível de diferentes Grupos de Trabalho, Portugal participou em grupos nas áreas 

do controlo da oferta (Polícia Judiciária, Alfândega, Magistraturas), da 

Investigação/Epidemiologia, da Prevenção, do Tratamento/Reabilitação/Redução de Riscos 

e da Ética/Deontologia. 

No âmbito da União Europeia, ao longo dos anos de 2002 e 2003, o IDT marcou a 

sua participação em reuniões do “Grupo Horizontal Drogas” e na Conferência de Alto 

Nível sobre Drogas e no Seminário subordinado ao tema da intervenção precoce junto de 

jovens, organizados pela Presidência Grega. Ainda neste âmbito, os trabalhos do “Grupo 
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Horizontal Drogas” foram pautados pela preparação e adopção do Plano de Acção em 

matéria de luta contra a droga, entre a União Europeia e os Balcãs. 

No segundo semestre de 2003, durante a Presidência Italiana, prosseguiu-se a 

avaliação final do Plano de Acção, em matéria de luta contra a droga. 

Durante o ano 2003 realizaram-se dois encontros dos Coordenadores Nacionais 

responsáveis pelas políticas de drogas nos Estados-Membros, contando com a presença de 

representantes do OEDT e do Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) e da Comissão 

Europeia. 

Para além destes encontros, o IDT participou nas reuniões do Grupo de Dublin 

(Atenas e Bruxelas) e na Comissão Interamericana para o Controlo e Abuso de Drogas 

(CICAD), em Washington. Participou ainda na VI Reunião Inter-Parlamentar sobre 

Drogas, realizada em Estocolmo e na Conferência Ministerial sobre as Rotas da Droga: da 

Ásia Central à Europa, que decorreu em Paris. 

Relativamente ao desenvolvimento da cooperação bilateral, durante os anos 2002 e 

2003, foram executados e assinados diversos Protocolos de Cooperação, nomeadamente, 

com o Perú, Bolívia e Brasil. 

No que respeita ao desenvolvimento da cooperação com os países da América 

Latina e Caraíbas, o IDT participou na Reunião Anual de Alto Nível do Mecanismo de 

Coordenação e Cooperação sobre Drogas entre a União Europeia, a América Latina e as 

Caraíbas.  

Por fim, o IDT realizou um intercâmbio de experiências com 

organizações/instituições congéneres. 

Em termos legislativos, foi aprovado o Acordo de Cooperação entre a República 

Portuguesa e a República do Paraguai para a Luta contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas e Delitos Conexos, assinado em Assunção, em 

3 de Setembro de 2001. 

Em análise percebe-se que, no plano internacional, ao longo do período de 1970 a 

2004, Portugal distinguiu-se na sua política em matéria de drogas pela sua evolução 

positiva, equilibrada e pragmática, suscitando a cooperação activa com diferentes 

organizações internacionais. 
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CONCLUSÃO 

 

Se tanto me dói que as coisas passem 

É porque cada instante em mim foi vivo 

Na busca de um bem definitivo 

Em que as coisas de Amor se eternizassem 
Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

 Este trabalho de investigação percorreu toda uma trajectória sócio-histórica, legal, 

estrutural e fenomenológica visando o conhecimento da evolução e tendência das políticas 

das drogas em Portugal, pelo período compreendido entre 1970 e 2004. É com base nos 

objectivos definidos para esta investigação que se evoluiu para as principais conclusões, 

organizadas em dois temas centrais: Políticas de drogas e Drogas: Tráfico/Consumo. 

 

 

A – QUANTO AO TEMA CENTRAL – POLÍTICAS DE DROGAS 

 

1 – Portugal: da repressão de 70 à descriminalização, hoje. 

 

 Em Portugal o fenómeno das drogas, pelo período compreendido entre 1970 e 

2004, aparece associado a um conjunto de posições políticas, expectativas sociais, 

dispositivos legais e estratégias desenhadas. 

 Neste sentido, a evolução das políticas das drogas em Portugal e a evolução da 

sociedade portuguesa tiveram de ser observadas simultaneamente pois, para além de 

estarem inter-relacionadas não se podem compreender separadamente. 

 Foi a partir dos anos 70 que os problemas associados ao uso/abuso do consumo de 

drogas em Portugal se começaram a fazer sentir. A droga assumiu, por si, um claro 

significado social dando suporte às teorias que a entendiam como um factor causador de 

desordem social. 

 Esta interpretação veio a ser complementada, em 1976, ao identificar-se uma 

abordagem epidémica para o fenómeno da droga. Localizado neste espaço temporal o 

fenómeno começou a ser construído como um problema nacional à escala mundial, com 

enorme gravidade e extensão. 

 A própria sucessão de acontecimentos políticos-institucionais, económicos e sócio-

culturais levou Portugal a abordar o fenómeno da droga numa perspectiva 

criminalizadora, baseada num modelo juríco-moral, internacionalmente ultrapassado, 

pelo período compreendido entre 1970 e 1974. Posteriormente, o período de 1975 a 1982, 
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veio oferecer a Portugal a possibilidade de corrigir a dinâmica político-repressiva que 

perdurava até à data no domínio das drogas. Marca, este período, uma ruptura com o 

modelo anterior a 1974, produzindo novas significações e interacções do fenómeno das 

drogas. Este processo de mudança conduziu à modificação das explicações de natureza 

clinico-policial para o problema da droga, consolidando a eficácia de um modelo 

psicossocial. Historicamente situado no ano 1975, este modelo coincidiu com as 

transformações sócio-históricas e legais que permitiram a criação legal das primeiras 

estruturas governamentais de combate ao consumo e ao tráfico de droga: Centro de 

Investigação Judiciária da Droga (CIJD) e o Centro de Estudos da Juventude (CEJ).  

Em 1976, Portugal adere a um modelo estrutural tripartido para as políticas das 

drogas, conduzindo à criação do Gabinete Coordenador do Combate à Droga (GCCD), do 

Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD) e do Centro de Estudos da Profilaxia 

da Droga (CEPD), reestruturando, deste modo, as primeiras estruturas legalmente criadas 

em 1975. 

Com o pacote legislativo de 1976 abriu-se um novo quadro de oportunidades 

políticas, anunciadoras de uma perspectiva de continuidade de análise e interpretação do 

fenómeno da droga, discurso este direccionado para a descriminalização do consumo de 

drogas. Contudo, esta vontade apenas vêm a concretizar-se no ano 2000. 

Durante o ano de 1982 Portugal sofreu nova reestruturação político-governativa que 

conduziu, inevitavelmente, a uma mudança da trajectória política e das estruturas 

existentes no campo das drogas e das toxicodependências, manifestando-se na criação do 

Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga (GPCCD). Reorganiza-

se, assim, o GCCD e o CEPD e integrou-se o CICD na Secção Central de Investigação de 

Estupefacientes da Polícia Judiciária. 

 O valor da norma jurídica, reguladora do sistema político conduziu Portugal, no 

referido período, à necessidade de alinhar o direito português em matéria de drogas pelas 

convenções internacionais instituindo uma perspectiva clínico-ressocializadora relativa 

ao consumo de drogas e uma forte repressão respeitante ao tráfico. 

 É neste ponto de reflexão interno que Portugal se permitiu avançar, criando as 

condições necessárias à criação de uma nova estrutura orgânica: o Projecto VIDA. Este 

apresentou-se como uma estrutura inovadora não só a nível nacional mas também a nível 

europeu, criando, pela primeira vez, a figura do Coordenador Nacional a quem competia 

a coordenação das medidas de combate à droga em Portugal. 
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 Numa perspectiva de manifestação do fenómeno, os anos 80 inauguraram uma 

época de crescente preocupação social com respeito às drogas, especialmente no que se 

refere à heroína. Com a heroína surgem novos problemas sociais nomeadamente o 

VIH/SIDA: problema de saúde pública que se manifesta na população em geral e 

rapidamente se estende à população toxicodependente, pelo consumo de drogas por via de 

administração endovenosa. Face a estas circunstâncias dá-se uma nova tomada de 

consciência nacional face à complexidade do fenómeno das drogas passando a considerar-

se a necessidade de uma intervenção mais pragmática numa linha política de redução de 

riscos e de minimização de danos. 

É, na verdade, à luz das transformações sociais dos anos 80 - traduzidas na irrupção 

das toxicodependências pesadas - que Portugal evoluiu qualitativamente, no âmbito da 

droga, conferindo à abordagem indivíduo-consumidor uma realidade biopsicossocial que 

se manifesta no período entre 1983 e 1999. 

 A partir desta data a acção política intensificou-se resultando no reforço de meios 

de intervenção no âmbito das drogas o qual conduziu à criação do Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência (SPTT), representando um salto qualitativo do 

pensamento político no combate à droga.  

 No final dos anos 90, o evidente aumento do consumo de drogas em Portugal veio 

exigir um reforço da política interna ao nível da prevenção primária do consumo de drogas. 

Tal política veio a manifestar-se na criação, em 1999, de uma nova estrutura - o Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT)-, necessária ao restabelecimento da 

eficácia e operacionalidade dos dispositivos de combate à droga. Deste modo, o IPDT veio 

complementar a frágil intervenção preventiva do SPTT, assegurando a estabilidade e 

eficácia das acções preventivas que o problema da droga exige.  

 O IPDT surge como um modelo pioneiro, em Portugal, no domínio da prevenção 

primária expresso numa intervenção cada vez mais preventiva e ressocializadora. 

 Assumindo-se, neste mesmo período, a real importância do problema da droga, 

realizou-se a primeira elaboração de uma Estratégia Nacional de luta contra a droga, 

constituindo-se como um sinal de maturidade da acção política face ao problema das 

drogas e das toxicodependências.  

 Contudo, as questões estratégicas portuguesas estiveram sempre em articulação 

conjunta com as questões estratégicas europeias revelando uma identidade própria entre os 

dois pólos (nacional e europeia). Neste sentido e no ano de 2000 foi aprovado, no 

Conselho Europeu, o Plano de Acção da União Europeia Contra as Drogas, que veio 
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completar as orientações produzidas pela Estratégia Nacional e pelo Programa do XIV 

Governo Constitucional em matéria de drogas e toxicodependências. De forma 

complementar, foi posteriormente aprovado o Plano de Acção Nacional Contra a Droga e 

a Toxicodependência - Horizonte 2004. Estas iniciativas, correspondendo ao ponto mais 

elevado de estabilidade política na história das drogas em Portugal conduziram, a acção 

governativa, a uma nova intencionalidade política no período de (2000 - 2004).  

 Foi, de facto, com as alterações do quadro de consumos nos finais dos anos 90 - 

que espelhavam uma tendência, cada vez maior, para o consumo de cannabis, de haxixe e 

de ecstasy - que o sistema político arriscou a possibilidade de em 2000 alimentar uma nova 

dinâmica expressa na descriminalização do consumo de drogas. Esta evolução efectiva 

da abordagem do fenómeno, permitiu superar as descontinuidades e retrocessos sofridos no 

passado.  

 Neste sentido e ainda no período de 2000 – 2004 procedeu-se ao balanço da 

Estratégia Nacional com vista à preparação de uma nova Estratégia imposta por padrões 

europeus. 

 Poder-se-á, deste modo, concluir que a evolução da política das drogas em 

Portugal, entre 1970 e 2004, permitiu gerar intencionalidade política através de novas 

possibilidades, novos objectos de análise, produzir mudanças e, sobretudo, reconstituir o 

real através de uma permanente revisão de conceitos, posições e estratégias políticas. Deste 

modo, analisar e compreender as políticas das drogas em Portugal, pelo período 

compreendido entre 1970 e 2004 foi, sobretudo, descrever uma trajectória que se iniciou 

com a decadência de um modelo repressivo (1970) e terminou na dominância de um 

modelo de descriminalização do consumo de drogas (2004).  

 Todavia, as sucessivas mudanças governativas, que se têm verificado ao longo dos 

últimos anos, conduziram Portugal a uma tendência evolutiva das políticas das drogas não 

territorializada, implicando a própria perda de identidade do sistema político. 

 A dimensão social e política do fenómeno veio revelar que a aposta dos 

governantes políticos parece dever incidir na continuidade das políticas públicas, devendo 

reconhecer-se que a sua descontinuidade ou sucessivas interrupções destroem a 

potencialidade de um crescimento maturativo das políticas que, certamente, conduziria a 

uma transformação da atitude social face ao fenómeno das drogas da sociedade portuguesa. 

 As interrupções sucessivas das políticas públicas nacionais reduzem e neutralizam 

uma expectativa generalizada do sucesso das políticas das drogas e das 

toxicodependências. 
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 Mais do que uma estratégia territorial é necessária uma política pública 

territorializada, enraizada e continuada, para que, deste modo, possa obter-se um 

conhecimento adequado do fenómeno e possam implementar-se programas e projectos 

eficazes no domínio das drogas. 

 A prioridade do poder político deve, por tudo isto, incidir na sustentabilidade das 

políticas públicas. 

 

 

2 – 1970 – 2004: Cenários políticos construídos e desconstruídos. 

 

Clarificar e compreender a evolução das políticas das drogas em Portugal com base 

em discursos políticos, propostas de lei e projectos de lei permitiu chegar à conclusão de 

que toda a trajectória político-discursiva foi acompanhada de desvios à trajectória 

sinalizada pelos partidos políticos. Estes desvios condicionaram a possibilidade de uma 

evolução estável das políticas das drogas em Portugal, condicionada pela instabilidade dos 

discursos partidários associados a uma permanente revisão dos conceitos políticos. 

 No período de 1970 a 1974 constatou-se a quase inexistência de discursos políticos 

sobre drogas, embora a narrativa política se tenha centrado nos malefícios do uso/abuso de 

drogas, bem como na relação circular entre a droga e a degradação social. 

 As mudanças sócio-históricas de 1975 – 1976 criaram a emergência de respostas 

especializadas no âmbito das drogas, conduzindo os protagonistas políticos a gerar a 

produção de novos programas e estratégias políticas baseadas em explicações biomédicas, 

psicológicas e sociológicas do fenómeno das drogas. 

 Como analisámos, durante o período de 1975 a 1982 os discursos políticos 

alteraram-se, anunciando uma continuidade discursiva embora conflituosa, entre os 

diversos partidos políticos. Na verdade estes visavam alcançar, por um lado, políticas de 

prevenção do consumo de drogas, tratamento e reinserção social dos toxicodependentes; e, 

por outro, políticas que visassem a repressão à droga, nomeadamente, a punição severa dos 

traficantes.  

 O período de 1983 – 1999 anunciou-se como um marco das políticas das drogas em 

Portugal, reflectindo uma maior preocupação pelo problema do consumo e tráfico de 

estupefacientes.  

 É neste sentido que, nos finais dos anos 80, foi aprovado, em Assembleia da 

República, o “Relatório sobre a Droga” da Comissão Parlamentar da Juventude, 
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constituindo um valioso contributo para a avaliação do problema da toxicodependência em 

Portugal. 

 A partir dos anos 90, a nossa análise revelou que os discursos políticos reflectiam 

uma preocupação mais acentuada do fenómeno das drogas nos seus diversos domínios de 

actuação: prevenção, tratamento, reinserção social e combate ao tráfico de estupefacientes. 

 Das preocupações manifestadas pelos partidos políticos sobressaiu em 1995, a 

aprovação da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Situação da 

Toxicodependência e do Tráfico de Droga em Portugal, empossada por António Almeida 

Santos, Presidente da Assembleia da República, com o objectivo de ser elaborado um 

relatório final sobre a situação do consumo e tráfico de drogas em Portugal. 

 No período de 2000 a 2004 a área das drogas e das toxicodependências assumiu 

especial importância nos discursos dos partidos políticos transparecendo, pela análise 

efectuada, uma maior proximidade entre os deputados na forma de encarar o problema das 

drogas. Esta proximidade permitiu a definição de novas iniciativas legislativas ao nível da 

vertente da redução de riscos e minimização de danos e do branqueamento de capitais 

complementando, deste modo, as medidas de intervenção propostas numa linha de 

prevenção, tratamento e reinserção social. Neste período, a questão de debate sobre a 

problemática do consumo de drogas incidiu, sobretudo, numa vertente político-criminal, 

que culminou na proposta de descriminalização do consumo privado de drogas, bem como 

da sua posse e aquisição para consumo. 

 Em termos conclusivos quanto à problemática das drogas e das toxicodependências 

neste período compreendido entre 1970 e 2004 verificou-se um evoluir, ainda que 

descontinuado, dos discursos políticos, nem sempre territorializados. Ou seja, as propostas 

de intervenção legislativa dos Partidos Políticos nem sempre coincidiram com a 

apresentação e estudos/diagnósticos sobre a situação da droga em Portugal que 

justificassem a sua aprovação. Para além deste aspecto, constatámos que os discursos 

políticos dos diferentes partidos, com excepção para alguns, eram muitas vezes 

consolidados em opiniões pessoais que em pouco contribuíram para uma evolução positiva 

do pensamento político numa lógica de intervenção prática. 

 O Partido Comunista Português,  pelo período em estudo (1970 – 2004) e no que 

em matéria de drogas diz respeito, destaca-se pela coerência na definição de objectivos e 

de definição de uma estratégia global de combate à droga: prevenção, tratamento, 

reinserção social e tráfico. 
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Deste modo, perceber-se-á que os cenários políticos construídos e desconstruídos 

ao longo deste período de tempo foram sempre adaptados às motivações dos diferentes 

actores políticos, o que efectivamente esclarece a sequência de acontecimentos marcados 

por uma instabilidade de discursos com momentos de estabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – QUANTO AO TEMA CENTRAL –DROGAS: TRÁFICO/CONSUMO: 

 

1 – Dinâmica dos mercados de droga: da clandestinidade à fiscalização e 

repressão. 
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Contextualizar o fenómeno das drogas em Portugal, numa perspectiva da dinâmica 

associada aos mercados de drogas é, sobretudo, compreender todo o fenómeno que se 

move para além do domínio público. 

De facto, a evolução do problema da droga manifesta-se num amplo circuito 

clandestino de produção e comercialização de estupefacientes, à escala do tráfico e do 

crime organizado. 

A necessidade de abordar o problema das drogas num contexto mais amplo e 

sustentável levou à criação do Centro de Investigação Judiciária da Droga (CICJ), em 

1975, posteriormente reestruturado dando lugar ao Centro de Investigação de Controle da 

Droga (CICD), com o objectivo de investigar e estudar os problemas relacionados com o 

tráfico e consumo de drogas. 

Durante os anos 70 a informação estatística em matéria de drogas produzida em 

Portugal mostrou-se insuficiente, sendo elaborados os primeiros dados estatísticos pelo 

Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD). Esta informação veio demonstrar as 

elevadas proporções do consumo de drogas em Portugal, denotando a necessidade de 

uma actuação fiscalizadora e repressiva dos organismos policiais. 

Ainda durante os anos 70 a maior prevalência e incidência do consumo de drogas 

em Portugal reflectiu-se especialmente nas drogas de produção lícita, em forma de 

produtos farmacêuticos pela sua maior disponibilidade e preços baixos praticados no 

mercado clandestino interno. 

Relativamente às drogas de produção ilícita, o mercado das drogas revelou-se 

limitado e de itinerários difíceis. 

A partir de 1977, com a criação da Secção Central de Investigação do Tráfico de 

Estupefacientes (SCITE) tornou-se possível a criação de um sistema nacional de 

informação policial sobre estupefacientes no seio da Polícia Judiciária. 

Em 1982, a evolução das estruturas no domínio das drogas levou à criação do 

Gabinete de Planeamento e Coordenação de Combate à Droga (GPCCD) com vista, e para 

além de outras atribuições que lhe estavam cometidas, a reforçar estratégias de fiscalização 

de drogas ilícitas e a planear actividades repressivas dirigidas ao tráfico de drogas. 

De facto, foi na década de 80 que a heroína conheceu um aumento de consumo em 

relação à década de 70, tornando-se a droga mais cara do mercado. 

A partir de 1986, o Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à 

Droga, procedeu à divulgação sistemática dos dados referentes ao consumo de drogas. 
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 Em termos conclusivos e no período em análise (1970 – 2004) o haxixe aparece 

como a droga mais apreendida seguida da cocaína. 

 Quanto ao mercado das drogas sintéticas, este manifestou-se, em Portugal, desde 

meados dos anos 90, tendo vindo a caracterizar-se pela produção e comercialização 

clandestina de anfetaminas e estimulantes, nomeadamente, do ecstasy. 

 Com o domínio da política de descriminalização do consumo de drogas o 

mercado interno das drogas em Portugal viu o seu quadro de actuação alterado. Este 

novo enquadramento jurídico veio confinar a informação sobre o consumo de drogas ao 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, deixando de constar no Sistema Integrado de 

Informação Criminal (SIIC). 

 É, sobretudo, num contexto de globalização do fenómeno que o tráfico de drogas 

em Portugal deve ser encarado. Neste contexto, parece ser de suma importância abordar o 

problema do tráfico de drogas numa visão mais integradora do sistema. 

 Parece, ainda, aceitável fomentar o desenvolvimento de programas 

multidisciplinares de fiscalização da dinâmica dos mercados de drogas. 

 Por último, seria pertinente fomentar o conhecimento das tendências subjacentes 

aos mercados das drogas, bem como incrementar a investigação científica no domínio 

da clandestinidade das drogas por forma a ampliar e reforçar modos de actuação e de 

informação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 – Uma visão global do fenómeno, com base em dados de prevalência, padrões 

e tendências do consumo de drogas (1970 e 2004). 

 

 

De forma a conhecer-se a magnitude do problema social da droga em Portugal 

considerou-se conveniente apresentar uma visão global da situação epidemiológica do 

consumo de drogas. 
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Da informação recolhida pôde constatar-se que Portugal apenas iniciou a realização 

destes estudos com o objectivo de conhecer a situação dos consumos de drogas em 

Portugal na população escolar. Os mesmos, realizados durante o período de 1983 a 1999, 

revelam também que o conhecimento das prevalências, padrões e tendências dos 

consumos de drogas em Portugal ainda se apresentava deficitário.  

Entre 1987 e 1991 observou-se, no que diz respeito à prevalência do consumo de 

substâncias ilícitas, uma clara predominância do consumo de haxixe na população escolar. 

Verificou-se ainda, no que concerne à prevalência do consumo de substâncias lícitas, um 

número bastante elevado do consumo de cerveja, nomeadamente no Distrito de Lisboa. 

A necessidade de compreender o fenómeno das drogas em Portugal, levou à 

elaboração em 1998, do “Relatório sobre o fenómeno das drogas e a acção do Governo nos 

anos de 1995 – 1997” com o objectivo de apresentar um quadro evolutivo da dimensão do 

fenómeno da droga em Portugal. 

Em 1992 e 1998 foram realizados mais três estudos em meio escolar da rede 

pública da região da Grande Lisboa, relativos ao uso de drogas pelos estudantes, tendo a 

cannabis sido considerada a droga mais consumida no ciclo do ensino mais avançado. 

No ano de 1998 procedeu-se à realização de um estudo em meio universitário sobre 

o consumo de drogas lícitas e ilícitas. De igual modo, a cannabis apresentou-se com uma 

taxa superior às das outras drogas, com especial incidência nos estudantes do sexo 

masculino. 

De forma elucidativa, no ano de 2001 considerou-se um novo estudo “Inquérito 

Nacional em Meio Escolar 2001”. Este permitiu observar que uma proporção significativa 

dos alunos inquiridos em Portugal, demonstraram já ter pelo menos uma experiência de 

consumo de substâncias ilícitas, ao longo da vida, sendo a cannabis a droga mais 

consumida. 

Entre os estudos em meio escolar refira-se a importância do estudo ESPAD – 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, que tem por finalidade 

fornecer dados comparáveis sobre prevalências e padrões de consumo de substâncias 

lícitas e ilícitas em alunos de 16 anos, a nível europeu, a que Portugal aderiu, pela primeira 

vez, em 1995, voltando a repeti-lo no ano de 1999 e 2003. 

Pôde concluir-se através deste estudo que tal como em 1995, Portugal manteve-se 

em 1999, para a generalidade das substâncias lícitas e ilícitas, abaixo do consumo médio 

europeu, quer a nível das prevalências de consumo, quer a nível dos padrões mais 

persistentes e/ou abuso de consumo.  
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A evolução das Prevalências ao Longo da Vida de 1999 para 2003 entre os alunos 

de 16 anos, veio demonstrar que se verificaram aumentos significativos em quase todas as 

substâncias psicoactivas, à excepção das anfetaminas que estabilizaram e da heroína que 

apresentou um ligeiro decréscimo da percentagem de alunos que já experimentaram. A 

substância de maior consumo é a cannabis seguida dos inalantes e do ecstasy. 

Apesar do acréscimo da percentagem de jovens que já experimentaram drogas, em 

2001, Portugal continuava a ser um país com prevalências de consumos baixos, quando 

comparado com outros países, como a Espanha ou os Estados Unidos da América.  

Para além dos estudos em meio escolar, de sublinhar ainda os estudos elaborados 

pelas Forças armadas, com o objectivo de implementar um controlo de diagnóstico precoce 

e dissuasor do consumo de drogas, os quais apontam para a importância de uma 

intervenção em prevenção primária. 

Para além destes, foram realizados dois importantes estudos no âmbito das drogas, 

pelo período de 2000 a 2004. O primeiro estudo “Estimativa da prevalência e padrões de 

consumo problemático de drogas em Portugal”, apresentado ao Instituto da Droga e da 

Toxicodependência em 2002, foi elaborado com o objectivo de estimar a prevalência da 

população de consumidores problemáticos de drogas em Portugal e caracterizar os padrões 

de consumo de drogas ilícitas numa amostra de consumidores problemáticos.  

O segundo estudo “Inquérito Nacional ao consumo de substâncias psicoactivas na 

População Portuguesa 2001”, apresentado ao Instituto da Droga e da Toxicodependência 

em 2003, centrava-se na prevalência das experiências de consumo bem como no estudo, 

não só do perfil do consumo mas, também, do perfil do consumidor. 

Deste quadro de estudos realizados percebe-se a importância da produção científica 

não só para a compreensão do fenómeno das drogas, mas também, e essencialmente, para 

que de forma mais rigorosa e eficaz se possa definir medidas políticas interventivas. De 

facto, a produção científica poderá constituir-se como um referencial teórico essencial ao 

desenho de programas específicos nos diferentes domínios das drogas: prevenção, 

tratamento, reinserção social, redução de riscos e minimização de danos e tráfico de 

drogas. 

Parece, pois, essencial intensificar a coordenação entre diferentes organismos, 

implicados nas questões de saúde pública, justiça e toxicodependência, com carácter 

multidisciplinar, no sentido de incrementar o intercâmbio, nos planos regional, nacional e 

internacional, de conhecimentos técnico-científicos obtidos através de estudos e projectos 

científicos no domínio das drogas e das toxicodependências. 
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3 – Tendência evolucionista das principais áreas de intervenção. 

 

- Prevenção Primária - 

 

 Poder-se-á dizer que a prevenção primária tem vindo a afirmar-se, ao longo dos 

tempos, como uma questão prioritária em matéria de luta contra as drogas. Contudo, no 

final dos anos 70 a prevenção surge, nas estruturas dos três Centros de Estudos da 

Profilaxia da Droga (CEPD’s), como uma intervenção de pouca relevância, ao lado das 

consultas externas e internamento. Uma prevenção que se assinalou por algumas actuações 

preventivas sobretudo de âmbito escolar, se bem que revestidas apenas de significado 

formativo/informativo. Com o apoio da UNESCO foi estabelecido um acordo visando um 

Plano de prevenção primária das toxicodependências no meio escolar, mediante acções de 

formação e informação. Plano este, que pela sua exigência de responsabilidade executiva e 

científica, ficou a cargo do Director do CEPD do Centro, Carlos Amaral Dias. 

 Foi nos anos 80 que o conceito de prevenção adquiriu um novo significado 

centrado no desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos jovens e no 

desenvolvimento de competências parentais, por forma a melhorar as relações pais/filhos, 

inscrito numa perspectiva da educação promocional da saúde mental. Foi, também neste 

período, implementada em Portugal e pela primeira vez em Portugal, uma linha telefónica 

de ajuda (“Linha Aberta”, posteriormente designada “Linha VIDA”), no sentido de 

reforçar as intervenções na área da prevenção primária das toxicodependências. 

 Nos anos 90, o conceito de prevenção primária evoluiu para uma perspectiva mais 

ampla denominada “Educação para a Saúde”, reflectindo como universos prioritários de 

intervenção o meio familiar e o meio escolar. Ficando a prevenção primária a cargo do 

Ministério da Educação foram criados projectos de prevenção do consumo de drogas a 

nível escolar, através do “Programa de Promoção e Educação para a Saúde”. Na primeira 

metade de 1999, esta intervenção foi reforçada pela implementação deste programa em 670 

escolas a nível nacional e pela criação de uma Comissão de Coordenação da Promoção e 

Educação para a Saúde, com o objectivo de coordenar a intervenção para a promoção da 

saúde em meio escolar, nomeadamente, a prevenção do consumo de drogas.  
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 Ainda neste período recorde-se a criação do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência que permitiu uma intervenção mais directa e atenta à prevenção 

primária das toxicodependências.  

 A partir de 2000 as políticas preventivas requereram uma maior importância tendo 

as actividades de formação de agentes educativos, os Programas Quadro Prevenir e Planos 

Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências adquirido uma posição de 

interesse e de destaque significativo em Portugal. 

 A evolução das políticas de drogas ao nível da prevenção primária veio demonstrar 

que as sucessivas mudanças governamentais, estruturais e organizacionais não permitiram 

criar uma identidade vinculativa das políticas de prevenção primária em Portugal, que se 

vêm mantendo, ao longo do período de 1970 – 2004, num quadro de “boas intenções”. 

 Na prática, estas mudanças conduziram a uma não territorialização 

identificatória das políticas de prevenção primária das toxicodependências. 

 A possibilidade de criar uma política consistente, integradora e dinâmica e, 

efectivamente, sem interrupções considera-se mais importante do que a apresentação 

político-governativa de um estratégia nacional. 

 Encontrando-se, em 2004, Portugal numa fase de reflexão política, as intervenções 

de prevenção primária ilustram, a necessidade de se realizar uma adequada avaliação 

quantitativa e qualitativa das suas intervenções. Contudo, se inicialmente a avaliação era 

escassa, em 2000 já se dispunham de instrumentos e suficientes recursos técnicos para se 

realizar uma avaliação adequada da prevenção em toxicodependências. Parece, pois, 

importante referir que a criação de programas preventivos deve ter em conta o que os 

mesmos programas pretendem obter, pois este facto permitirá a obtenção de uma avaliação 

de qualidade. Pelo que não obsta, também, afirmar a necessidade de se realizar mais 

investigação no campo da prevenção primária das toxicodependências, nos seus distintos 

âmbitos, principalmente, no escolar, no familiar e no comunitário. 

 

 

 - Tratamento - 

 

Uma interpretação das disposições relativas ao tratamento levaram a 

considerar a sua insuficiência e a sua lenta evolução durante os anos 70 e 80. As 

importantes dificuldades e constrangimentos associados determinaram a restrita aplicação 

dos programas de tratamento mantendo-se, durante anos, a aplicação do programa de 
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substituição por metadona à região norte do país. Contudo, destaque-se a criação da 

primeira Comunidade Terapêutica em Portugal (Comunidade Terapêutica Arco-Iris) pela 

Direcção Regional de Coimbra. 

 O tratamento assumiu prioridade governativa a partir dos anos 90, com a criação do 

SPTT que veio permitir avanços significativos na resposta a problemas sanitários e sociais 

associados ao consumo de drogas. Estes avanços manifestaram-se a dois grandes níveis: 

maior disponibilidade de opções terapêuticas de tratamento de substituição com agonista e 

com antagonista, aplicadas ao tratamento do toxicodependente; alargamento da rede dos 

serviços de tratamento, em particular, dos Centros de Atendimento a Toxicodependentes 

(CAT’s). 

 A criação deste serviço e o alargamento da rede dos serviços de tratamento permite 

compreender que, no final da década de 90, os programas de tratamento com substituição 

opiácea manifestaram franca expansão; contudo, no ano 2001, a administração de 

substituição com LAAM foi suspensa nos países da União Europeia e em Portugal.  

 Na década de 2000 verificou-se um aumento das respostas ao nível do 

tratamento e à utilização de modelos terapêuticos considerados mais adequados, em 

regime ambulatório, numa lógica biopsicossocial. Este modo de encarar o tratamento 

coincidiu com a estratégia de redução de riscos e minimização de danos, numa lógica, 

não de abstinência, mas de redução dos consumos através da prescrição terapêutica de 

substituição, assegurando o devido acompanhamento psicoterapêutico e apoio social 

ao toxicodependente. 

 Deste modo, verificou-se uma tendência progressista das estratégias 

terapêuticas numa lógica indutiva e individual em detrimento de uma visão 

globalizante da toxicodependência. 

 O SPTT, de modo a intensificar a sua intervenção incutiu uma dinâmica motivada 

pela constituição de parcerias, nomeadamente com outros serviços de saúde, autaquias 

locais, Direcção Geral dos Serviços Prisionais e Comissão de Luta Contra a Sida.  

 Parece, pois, importante, na vertente do tratamento ter-se em atenção não só a 

questão das toxicodependências mas, também, a questão da co-morbolidade psiquiátrica 

associada.  

 Neste sentido, parece fundamental realçar a possibilidade futura de uma 

abordagem das toxicodependências integradora do tratamento nos centros de saúde, 

na Administração Regional de Saúde e outros serviços deste âmbito, numa lógica de 
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tratamento onde predomine a combinação da administração de medicação, de uma 

terapia em ambulatório e de seguimento continuado. 

 

 

 - Reinserção Social - 

 

 Abordar a área da reinserção social implica ter presente uma tendência sistémica 

associada à ressocialização do indivíduo, aparecendo como uma resposta aos programas de 

tratamento do toxicodependente. 

 Contudo, o processo de reinserção social, ao longo do período compreendido entre 

1970 e 2004, não se limitou apenas a estratégias informativo-instrutivas de 

socialização mas privilegiou a reinserção sócio-familiar e profissional do indivíduo. 

 Sem grande expansão, durante os períodos de 1970 a 1974 e de 1975 a 1982, a 

reinserção social conheceu nova dinâmica dimensional com a criação do Projecto 

VIDA, em 1987, através do qual as relações institucionais se vêem favorecidas. 

 Entendida como um complemento do tratamento do indivíduo 

toxicodependente, a reinserção social assumiu relevância política a partir da década 

de 90. 

 Em 1997 foi criado o Programa Quadro Reinserir resultando num conjunto de 

possibilidades de desenvolvimento de projectos, por instituições privadas e públicas, 

realizáveis no âmbito da reinserção social. 

 É neste percurso evolutivo que, em 1998, foi criado o Programa Vida-Emprego 

como forma de reconhecimento da necessidade de formulação de programas no 

âmbito da reinserção social e profissional de toxicodependentes. 

 No período de 2000 a 2004 a reinserção social construiu-se num contexto de 

descriminalização do consumo de drogas, baseada na convicção de que o 

toxicodependente é um doente susceptível de tratamento e de reinserção. 

 

 

 - Redução de riscos e minimização de danos - 

 

 Nos anos 70 a política de redução de riscos e minimização de danos era ainda 

inexistente em Portugal. Foi durante os anos 80 que surgiu a necessidade de se 

alargar o campo de actuação, das áreas de intervenção, à política de redução de riscos e 
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minimização de danos, aplicada ao uso de substâncias psicoactivas na qualidade singular 

de prevenir o risco de propagação de doenças infecto-contagiosas, com particular 

incidência para VIH/SIDA. Esta nova forma de intervenção no âmbito das drogas 

expressa, em si mesmo, um modelo específico de saúde pública, como alternativa 

prática aos modelos moral/criminal e de doença do uso/abuso de drogas. 

 Contudo, em Portugal esta tendência política só vem encontrar condições de 

realização nos anos 90. É de facto, durante o período de 1983 a 1999 que os números de 

casos de toxicodependentes com SIDA aumentaram conduzindo a uma inevitável 

centralidade política no domínio da redução de riscos e minimização de danos. 

Neste contexto sobressaem várias concretizações: 1) em Coimbra, em 1993, o 

Projecto “STOP SIDA”; 2) o Programa de distribuição de seringas gratuitas nas farmácias: 

“Diz não a uma seringa de segunda mão” e, em Novembro de 1996, dinamizada, pela 

Câmara Municipal do Porto, 3) a iniciativa “Contrato Cidade” através da criação do 

Observatório Permanente sobre Segurança”. 

 Em 2001, consolidou-se o reconhecimento das políticas de redução de riscos com a 

aprovação do dispositivo legal que aprova o Regime Geral das Políticas de Prevenção e 

Redução de Riscos e Minimização de Danos. 

Foi, essencialmente, durante o período de 2000 a 2004 que a dinâmica política de 

redução de riscos evoluiu oferecendo acesso a diversas trajectórias e intervenções 

práticas em todo o país: em 2001 foi aprovado o primeiro Concurso nacional de 

criação/funcionamento e financiamento das estruturas sócio-sanitárias “Equipas de Rua” 

com replicação em 2003. Neste mesmo ano, o Plano Integrado de Prevenção das 

Toxicodependências na Cidade de Lisboa, conheceu uma notória evolução e dinamismo. 

Aceitando a ideia da prática do consumo de drogas nas prisões portuguesas parece, 

pois, de destacar a importância da implementação de estratégias de redução de riscos e 

outras estratégias preventivas à realidade prisional. 

De destacar ainda que pela sua especificidade e trabalho de proximidade com o 

toxicodependente, as políticas de redução de riscos e minimização de danos 

interiorizam aspectos concretos e benéficos, no plano sanitário, para a sobrevivência 

da população toxicodependente. 

Numa linha de redução de riscos e minimização de danos importa reforçar o 

conhecimento de factores de risco sociais e individuais e consequências para a saúde 

do toxicodependente, relacionados com o consumo de drogas bem como incrementar 

programas para o consumo vigiado. Enquanto serviços altamente especializados 
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integrados numa rede de serviços para os toxicodependentes, as salas de consumo vigiado 

assentam num consenso e numa cooperação activa entre profissionais de saúde, polícia, 

autoridades e comunidades locais. [...] Estas salas permitem o estabelecimento de 

contactos com um grupo extremamente problemático de toxicodependentes e melhoram o 

acesso destes não só aos cuidados de saúde primários de que carecem, mas também a 

serviços sociais e a tratamento515. 

 

 

- Dissuasão do Consumo -  

 

 A introdução, em Portugal, de uma política de descriminalização do consumo de 

drogas e sua proibição como ilícito de mera ordenação social, formalizou-se em 2000, 

através da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro. Este modelo teve aplicação prática através 

das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. O processamento das contra-

ordenações e aplicação das respectivas sanções compete às 18 Comissões para a Dissuasão 

da Toxicodependência (CDT’s), criadas em todo o país. 

 Modelo pioneiro em Portugal, parece-nos importante referir que as Comissões 

constituem um instrumento válido em matéria de drogas e toxicodependências, pois através 

da sua actuação poder-se-á detectar um grupo de consumidores que, de outro modo, não 

chega ao sistema. Importa, ainda, referir que no início da sua criação os indiciados eram, 

na sua maioria consumidores de heroína ou cocaína que já permaneciam no sistema como 

utentes em tratamento nos Centros de Atendimento a Toxicodependentes. Contudo, nos 

últimos anos (2002 e 2003) constatou-se que os indiciados eram, predominantemente, 

consumidores de haxixe. Ora, este facto, é revelador da importância de serem criadas 

respostas e estruturas que possam responder a necessidades específicas, para uma 

população consumidora, também, ela tão peculiar. 

 Dado ter sido um modelo original em Portugal a estrutura organizativa das 

Comissões não apresenta a melhor organização constituindo-se como demasiado 

pesada e obtusa. Neste sentido, parece necessário gerar-se uma nova dinâmica interna, 

através da criação de redes e parcerias com outros organismos e através da dinamização 

interna das equipas técnicas criando-se a possibilidade de maior intervenção no 

terreno, numa visão integradora do sistema. 

                                                 
515 OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA. (2004). Relatório anual sobre a evolução 
do fenómeno da droga na União Europeia e na Noruega 2004. Lisboa. p. 61. 
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- Cooperação internacional - 

 

Numa perspectiva de cooperação internacional Portugal evoluiu numa linha de 

continuidade e estabilidade política. Contudo, importa perceber que Portugal não evoluiu 

de forma individualizada, como se a sua acção política não obedecesse, de algum modo, a 

um sistema de relações internacionais. 

Ao longo do período em análise as relações internacionais estabelecidas 

conduziram Portugal a um desenvolvimento positivo, activo e pragmático da sua política 

de drogas. A percepção da construção de uma identidade internacional permitiu a Portugal 

uma integração cooperativa geradora de respostas determinantes para a análise do 

fenómeno da droga. 

 Neste sentido Portugal assumiu, ao longo do período em análise, uma relação 

afirmativa a nível internacional evidenciando uma crescente aceitação de uma dinâmica 

política intensificada pela globalização do fenómeno das drogas. 

 

Linhas de Investigação Futuras 

 
 

  

 O fenómeno da Droga em Portugal é um processo dinâmico e complexo que 

necessita estar em constante análise, carecendo de estudos, aprofundamentos e avaliações, 

dada a pouca adesão a modelos rigorosos de avaliação e responsabilização. Assim, urge 

investigar e reformular conceitos, modelos e ideias desenvolvidas até hoje. 

Com o objectivo de enriquecer a análise efectuada, seria desejável que, em 

desenvolvimentos futuros, se alargassem os estudos de evidência científica, baseados em 

instrumentos de monitorização e avaliação, que envolvessem os profissionais directos, por 

forma a tornar mais transparente a evolução epidemiológica do fenómeno das drogas nos 

diferentes domínios considerados no quadro das políticas das drogas. 

O desenvolvimento de reformas adaptadas à realidade do nosso país é, sem dúvida, 

um desafio interessante para os estudiosos desta área que desejem continuar a investigar 

novas linhas operacionais de projectos e programas estratégicos, coerentes e estáveis em 
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matéria de toxicodependência, e que radiquem numa profunda e adequada construção de 

meios determinantes para a concretização e expressão futura do combate à droga. 

Parece, pois claro, salientar que, dada a considerável instabilidade da política das 

drogas em Portugal nos últimos anos é, ainda, da maior relevância o aprofundamento do 

estudo de políticas de drogas internacionalmente comparáveis, porquanto não cabe no 

âmbito deste trabalho desenvolver e aprofundar as implicações que a adopção de uma ou 

de outra política teriam a nível dos resultados em saúde em Portugal e das consequentes 

reformas a introduzir. 

No entanto, não se deixará de reconhecer que estes estudos comparativos, e as 

novas linhas de investigação, imbuídos num novo espírito de intervenção junto da 

toxicodependência implicam, mais que um julgamento crítico e contraditório dos 

protagonistas políticos, compreender, modificar e remodelar o axioma institucional do 

sistema, que passa na sua essência, por uma reorganização e mobilização de todos os 

intervenientes neste processo suprimindo perturbações e variações de reflexos humanos 

viciados, conduzindo a um testemunho reformatório dos mais irrefutáveis da existência do 

fenómeno das drogas. 
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PROJECTO DE LEI n.º 116/IX, de 24 de Janeiro de 2003. Define as bases da estratégia de 

prevenção da toxicodependência e de separação entre drogas duras e drogas leves.  

PROJECTO DE LEI n.º 116/IX. Define as bases da estratégia da prevenção da toxicodependência e 

de separação entre drogas duras e drogas leves. 

PROJECTO DE LEI n.º 117/IX. Estabelece as medidas para o controlo do consumo de ecstasy. 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO n.º 33/VI, de 14 de Julho de 1997. Projecto sobre a prevenção do 

consumo de droga no meio escolar e papel da escola na adopção de estilos saudáveis (PS).  

PROJECTO DE RESOLUÇÃO n.º 60/VIII, de 21 de Junho de 2000, Propõe a avaliação dos processos 

de redução de danos na política de luta contra a toxicodependência e avaliação dos efeitos de 

certas substâncias (Os Verdes). 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO n.º 181/IX, de 15 de Outubro de 2003. Apoia a criação de um gabinete 
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL n.º 20/2000/M, de 4 de Setembro, de 

2000. Manifesta o mais veemente protesto à legislação sobre a descriminalização do consumo da 

droga em Portugal e a audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL n.º 22/2000/M, de 4 de Setembro, de 
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 29/91, de 6 de Setembro, de 1991. Aprova para 

ratificação, a Convenção Europeia sobre o reconhecimento da personalidade jurídica das 

organizações internacionais não governamentais. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 9/2000, de 28 de Janeiro, de 2000. Aprova o 

Tratado entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a Repressão do Tráfico Ilícito 
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