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NOVA ESTRATÉGIA DA UE EM MATÉRIA DE DROGA 
(2021-2025)  INICIA-SE NA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA

JOÃO GOULÃO PRESIDE AO 
GRUPO HORIZONTAL DE DROGAS

“EMBORA SEJAMOS UM PAÍS 
PEQUENO, A NOSSA INFLUÊNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS 
EM MATÉRIA DE DROGAS TEM SIDO 
EXTREMAMENTE IMPORTANTE”
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É tempo de inspiração para substituir a destruição e responder à 
aspiração de um serviço que já foi o orgulho dos portugueses. 
Exatamente há vinte anos, durante a presidência portuguesa da União 
Europeia, personalidades como o ex-Presidente da República, Jorge 
Sampaio, e o atual Secretário Geral das Nações Unidas, António Guter-
res, davam início a um debate internacional com vista a reformar as 
políticas sobre o consumo de drogas e abrir as portas para a constru-
ção de um novo paradigma. Dois humanistas que a história não apa-
gará fizeram de Portugal uma referência mundial porque foram capa-
zes de abraçar um combate pela informação e inclusão e, estoica-
mente, encorajavam outros a darem início à construção de uma estra-
tégia que virasse a página numa política global que criminalizava e 
enviava para uma miserável cela da prisão consumidores de drogas. 
Portugal foi pioneiro na dignidade e no pragmatismo com que enfrentou 
o problema. Perspetivou e centrou toda a sua atenção no cidadão e nos 
seus direitos, contrariando estigmas muito resistentes, porque o proble-
ma da droga não é, nem nunca será um problema unicamente de respos-
tas judiciais, nem dos outros, nem das famílias dos outros, mas sim um 
problema de resolução holística, um problema de todos nós.
Já passaram vinte anos e, hoje, Portugal preside, durante seis meses, 
o Conselho da União Europeia. O nosso mandato surge num momento 
pandémico mundial, com algumas semelhanças com aquele que vive-
mos há pouco mais de quarenta anos, com a pandemia das drogas e 
das doenças infeciosas associadas ao consumo. 
Talvez não tenha hoje a mesma gravidade e expressão coletiva que ti-
nha nesse tempo, seguramente reflexo do excelente trabalho desen-
volvido pelas instituições, pelas equipas multidisciplinares e pelos 
qualificados e dedicados profissionais nos comportamentos aditivos 
e dependências. Talvez porque tenham mudado os comportamentos e 
as novas formas de consumo… e porque a característica do contágio 
da doença também foi reduzida ou minimizada a sua potenciação. 
Mas não podemos continuar a ignorar o problema. Devemos recordar 
os ganhos em saúde, em produtividade e as poupanças resultantes 
desse investimento para o erário público. Mas também devemos ter 
bem presentes os gravíssimos problemas e preocupações associadas 
e relacionadas em que Portugal e a Europa viviam.
Hoje, Portugal volta a estar sob os holofotes do mundo, prepara-se 
para elaborar um novo plano de ação para a UE em matéria de drogas, 
baseada no saber, no conhecimento e na evidência científica para os 
próximos cinco anos.
Portugal tem aqui uma grande oportunidade de recuperar o prestígio, 
o pragmatismo e a coragem conseguidos há vinte anos, quando foi 
capaz de estar ao leme de um barco que conhecia o rumo por onde se-

PORTUGAL E 
A  ESTRATÉGIA 
EUROPEIA EM 
MATÉRIA DE DROGAS

guir, apesar das muitas tempestades e tormentas que teve de ultra-
passar.
O simbolismo do barco, que teima em não naufragar, é aqui referido 
porque um punhado de homens e mulheres, profissionais de saúde e 
de ação social, doentes e suas famílias, mas também decisores políti-
cos, colocaram-se todos no mesmo barco, remaram no mesmo senti-
do, ultrapassaram as barreiras do medo, lutaram contra os cabos das 
tormentas e contra os velhos do restelo, que se opunham à mais revo-
lucionária estratégia, mais tarde reconhecida e replicada em muitos 
países da Europa e do mundo, que ficaria para a história como o “Mo-
delo Português”… Finalmente, não era só através dos descobrimentos, 
do desporto, do fado e da literatura que Portugal figurava entre os ma-
nuais de boas práticas mundiais…
Portugal, mais que manter a recusa repressiva, precisa de se reorgani-
zar numa estrutura pública dotada de autonomia administrativa e fi-
nanceira que tenha como missão a coordenação, o planeamento, a in-
vestigação e a intervenção no combate às dependências com e sem 
substância, sejam legais ou ilegais, integrando as vertentes da pre-
venção, da dissuasão, da redução de riscos e minimização de danos, 
do tratamento e da reinserção social, ou seja uma estrutura nacional 
dirigida à intervenção nos comportamentos aditivos e dependências.
O “modelo português” não está esgotado, apesar de adormecido por 
uma decisão política que ainda hoje ninguém percebeu. O mundo es-
pera de Portugal e dos portugueses o mesmo pragmatismo, centrali-
dade e humanismo que verteu na história dos comportamentos aditi-
vos e dependências, uma abordagem equilibrada entre a redução da 
oferta e a redução da procura e o enfoque na saúde pública. Como di-
zia Dimitris Avramopoulos “o problema das drogas não diminuiu e o 
modelo português mostra-nos o caminho do futuro…”
E é do futuro que falamos, porque estamos fartos de um passado que 
teima em adiar no presente o caminho que ainda temos de fazer na 
construção de um percurso de esperança que mobilize todos os ato-
res sociais e particularmente os decisores políticos.
A experiência portuguesa tem de ser o catalisador da mudança ansiosa-
mente desejada pelas instituições, pelos profissionais e pelas organiza-
ções da sociedade civil. Para isso, é importante reverter a situação em 
Portugal, rompendo finalmente com o dogmatismo e o regresso à verti-
calidade da intervenção. A Europa e o mundo esperam da presidência 
portuguesa a consolidação da mudança de paradigma na intervenção 
nos comportamentos aditivos e dependências e talvez até algo mais. Se 
fomos uma vez pioneiros, por que não continuarmos a sê-lo?

Sérgio Oliveira, director
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RELATÓRIO ANUAL DO SICAD JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL

SITUAÇÃO DO PAÍS EM 
MATÉRIA DE CAD APRESENTADA 
À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Relatório Anual sobre a Situação do País em 
Matéria de Drogas e Toxicodependência e o Rela-
tório Anual em Matéria de Álcool e Respostas e In-
tervenções no âmbito dos Comportamentos Aditi-
vos e Dependências já foram dados a conhecer 
aos membros da Assembleia da República. Numa 
sessão que decorreu online, no dia 27 de janeiro, 
os responsáveis do Sicad, João Goulão e Manuel 
Cardoso, apresentaram os documentos que refle-
tem o quadro nacional relativamente aos Compor-
tamentos Aditivos e Dependências, para o ano de 
2019.
Estes relatórios,  apresentados anualmente pelo 
Coordenador Nacional para os Problemas da Dro-
ga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do 
Álcool ao Governo Português e à Assembleia da 
República, são fruto do trabalho do SICAD (Servi-
ço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências), no âmbito da execução do 
Plano Ação para a Redução dos Comportamentos 
Aditivos e Dependências, em estreita colaboração 
os diversos serviços-fonte nacionais que provi-
denciam informação sobre as suas áreas especí-
ficas, abordando não só o problema do ponto de 
vista da Procura como da Oferta. Estes documen-
tos permitem-nos conhecer a situação do país, 
mas igualmente avaliar e monitorizar a evolução 
das metas definidas no Plano Nacional para a Re-
dução dos Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias, numa lógica de Saúde em todas as políticas. 
Os Relatórios, bem como o sumário executivo es-
tão disponíveis em www.sicad.pt.
Dependências apresenta uma síntese das principais 
conclusões dos documentos…

Substâncias ilícitas
No período em análise verifica-se um aumento do 
consumo de outras drogas que não  canábis nos 
alunos dos 13 aos 18 anos, bem como uma dimi-
nuição do risco percebido associado ao consumo 
de drogas nos alunos de 16 anos.  Entre estes, 
constata-se ainda uma evolução nacional dos 
consumos menos positiva do que a europeia. Por 
outro lado, entre os jovens de 18 anos da popula-
ção geral,  houve um  acréscimo do consumo de 
canábis entre 2015 e 2019.

Reforço do controlo
ao longo da fronteira externa da UE, 
nomeadamente no espaço 
transatlântico e euroafricano

• Importância dos sistemas de 
vigilância e fiscalização, com 
recurso às novas tecnologias e 
ferramentas tecnologicamente 
avançadas.

• Mais mecanismos e suportes 
operacionais na investigação 
no plano financeiro e 
patrimonial das organizações 
criminosas.

• Aumento das investigações 
através da darkweb.

Troca / partilha de informação Operações conjuntasCoordenação das investigações

Reduzir a disponibilidade de drogas no mercado.
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Reforço das redes de cooperação
entre os vários Órgãos de Polícia 
Criminal e Forças de Segurança 
e com os organismos e agências 
internacionais e europeias.

UCIC

PJ

PSP

GNR

ATSEF

PM

DGRSP

● Domínio da Oferta

ALGUNS RESULTADOS
DAS INTERVENÇÕES

Fontes: PJ – UNCTE - SCIC / SICAD

● Domínio da Oferta
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+ visibilidadeCOCAÍNA
2.ª droga com

ECSTASY + visibilidadeCANNABIS 

629.639,29  €
191 veículos 
5 embarcações
39 armas
1 159 telemóveis 

Deteção de 131 plantações em território 
nacional, 12 077 plantas apreendidas

2018       2019
Aumento das apreensões e quantidades 
confiscadas de cannabis herbácea e cocaína

Identificados 2.749 intervenientes relacionados 
com tráfico de estupefacientes, 75% dos quais
foram detidos 

Fonte: SIIC / PJ (incluem os dados de todos os OPC exceto da PSP) 

Cultivo, Produção e Transformação Intervenientes

Diversas Apreensões de Estupefacientes Apreensões de Bens e Valores

ALGUNS RESULTADOS
DAS INTERVENÇÕES

∆ 2013-2019
+122%

● Domínio da Oferta
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Estabelecimentos comerciais 
fiscalizados11 041

Fontes: SGMAI / ASAE / SICAD

96 Infrações 
relacionadas com menores

39 Contraordenações 
relacionadas com  menores ∆ 2018-2019

-7%

∆ 2018-2019
- 24%

∆ 2018-2019
- 68%

Fiscalização relativa à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas.
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A mortalidade relacionada com o consumo de dro-
gas sofreu uma evolução negativa  no atual ciclo: 
apesar de continuarmos a registar números absolu-
tos muito baixos, há três anos consecutivos que o 
número de overdoses aumenta,  com as overdo-
ses de opiáceos a duplicarem entre 2017 e 2018 e 
as de cocaína a subirem pelo terceiro ano consecu-
tivo.
Também o número de novos utentes em tratamento 
sofreu um acréscimo nos anos de 2018 e 2019, 
após o aumento de readmitidos em 2017 e 2018 e a 
descida, pelo segundo ano consecutivo, das con-
traordenações por consumo de drogas.
No domínio da  oferta, vários indicadores apontam 
para uma  maior circulação de drogas no mercado 
nacional,  numa conjuntura de grandes desafios, 
como o crescente uso da internet na comercializa-
ção de diversas substâncias psicoativas, eventuais 
alterações ao nível da produção interna de canábis e 
do papel do país nas rotas do tráfico internacional, 
entre outros.

Manuel Cardoso Subdiretor geral do Sicad

Substâncias lícitas
Entre 2015 e 2019, verificou-se um aumento do 
consumo recente e atual de álcool, bem como 
do binge e da embriaguez nos jovens de 18 
anos. A mesma tendência foi verificada  em jo-
vens alunos de determinadas idades,  em parti-
cular nos de 16 anos. O estudo demonstra ainda 
a não redução, entre 2015 e 2019, do início pre-
coce do consumo de álcool e da embriaguez, 
bem como o aumento dos diagnósticos em que 
crianças e jovens assumem ou são expostos a 
comportamentos ligados ao consumo de ál-
cool  que afetam o seu bem-estar e desenvolvi-
mento. Acresce a  evolução dos consumos me-
nos positiva nas raparigas,  assistindo-se nesta 
etapa do ciclo de vida a um atenuar das diferen-
ças de género nos padrões de consumo de ál-
cool.  Também  a evolução dos consumos nos 
alunos portugueses foi menos positiva do que a 
do conjunto dos europeus.
O agravamento da mortalidade por doenças atribuí-
veis ao álcool em 2016-18 e a mortalidade em aci-
dentes de viação sob a influência do álcool, desde 
2015 são outros alertas possíveis de extrair do rela-
tório.

Fontes: GNR / PSP / DGS / CNPDPCJ / SICAD

Escola Segura
GNR / PSP

Prevenção dos CAD 
na Casa Pia de Lisboa (CPL)

Educação para a Saúde
Ministério da Educação

GNR desenvolveu 977 Ações de sensibilização sobre CAD, abrangendo total 30.266 alunos.
PSP efetuou 825 ações de sensibilização, abrangendo 23.536 alunos entre 3 e os 15 anos 
e 1.319 ações para 27.561 alunos maiores de 15 anos.

Continuidade da Implementação do programa  nos 7 Centros Educativos e de Acolhimento 
Residencial da Casa Pia e formação das respetivas direções e equipa técnicas.

814 Agrupamentos de Escolas Públicas foram desenvolvidos projetos na área
dos CAD sendo que 215 destes apresentaram avaliação dos projetos desenvolvidos.

Programa 
SICAD Escolas / Instituições Crianças e adolescentesProfessores / Técnicos

Fonte: SICAD / ARS, IP

76 266 3.970

Domínio da Procura ● PREVENÇÃO
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Programas de aquisição de competências pessoais e sociais no âmbito dos CAD

Programas de sensibilização e prevenção no âmbito dos CAD

Consultas de prevenção indicada em 
CAD para crianças e jovens 
CRI / ARS

Total  Nacional

18.878     Consultas

2.841     Adolescentes e jovens

Fonte: SICAD / ARS, IP

Programa
IPDJ, IP

Medida 1. Medida 2.

Fonte: IPDJ, IP

71 Ações
19.656 Jovens

9.417 
atendimentos

11.053 jovens 
abrangidos

Domínio da Procura ● PREVENÇÃO
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Consultas de Prevenção Indicada para 
Adolescentes e Jovens no âmbito dos CAD

Programa de promoção de saúde juvenil: CUIDA-TE 

FÓRUM NACIONAL
ÁLCOOL E SAÚDE

- FNAS -

Domínio da Procura ● PREVENÇÃO
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CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS

26

4

8

17

7

12

2

13

3

Administração Pública

Autarquias

Ensino Superior

Economia Social

Entidades Público-privadas

Operadores da Indústria

Sindicatos

Sociedades Científicas e Ordens Profissionais

Observadores

Fonte: SICAD www.sicad.pt “O FNAS em Números” - 2019

89 Membros 
+ 

3 observadores

86 Compromissos 

FNAS  - 2019

21

9

41

16

26

14
7

17

7 6 7 5 5

28

14

50

22

34

16
9

24

10
6

9 10 8

1,3%
1,6%

1,2%
1,4% 1,3%

1,1%
1,3%

1,4% 1,4%

1,0%
1,3%

2,0%

1,6%
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0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0

10

20

30

40

50

60
2018 2019 Evolução

FÓRUM NACIONAL
ÁLCOOL E SAÚDE

- FNAS -

Domínio da Procura ● PREVENÇÃO
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TIPO DE COMPROMISSO
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No domínio da oferta,  verificaram-se algumas ten-
dências merecedoras de reflexão, como sejam o au-
mento das quantidades disponíveis de bebidas al-
coólicas para consumo, uma  diminuição dos esta-
belecimentos fiscalizados e uma descida, acentua-
da em 2019, das contraordenações relativas à 
disponibilização/venda de bebidas alcoólicas a me-
nores.
Acresce que as perceções dos jovens menores so-
bre a facilidade de acesso a bebidas alcoólicas não 
melhoraram entre 2015 e 2019, ao contrário do su-
cedido entre 2011 e 2015.

Sugestões 
Em conclusão, os responsáveis do Sicad sugerem 
a necessidade de se priorizarem as ações preven-
tivas, que têm vindo a registar perdas de continui-
dade e de reforço. Por outro lado, os decisores po-
líticos foram convidados a equacionar a criação 
de  novas respostas que atendam às necessida-
des dos utentes da área da redução de riscos e 
minimização de danos, bem como facilitar o enca-
minhamento destes utentes para as estruturas de 
tratamento. Também foi sugerido que se perspeti-
vem as respostas a oferecer nos domínios da re-
dução da procura e da oferta, à luz das tendências 
recentes na área das drogas e do álcool e basea-
das em opções políticas sustentáveis e coerentes 
entre os respetivos domínios e entre as políticas 
destas áreas e as de outros fatores de risco das 
doenças crónicas não transmissíveis, sob pena de 
se veicularem mensagens contraditórias sobre 
esses fatores de risco.

João Goulão Diretor-geral do Sicad

O modelo, a pandemia e a 
criação de novas respostas
“Vários deputados se referiram a isso e gostaria 
de fazer menção à questão da existência de um 
serviço articulado, que tenha a capacidade de 
pensar as políticas e executá-las no terreno. 
Como sabemos, já é recorrente a reflexão em tor-
no desta questão e foi assumido pela Senhora Mi-
nistra da Saúde que haveria decisões a serem to-
madas a curto prazo, mas todos sabemos que o 
atual contexto inverteu as prioridades e a recria-
ção de um serviço com a capacidade de pensar as 
políticas e de executá-las no terreno acabou por 
ser, mais uma vez, adiado. De qualquer forma, 

Total 2019
valor de 2018*

Intervenção de sensibilização aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas

DIA DA DEFESA
NACIONAL
- DDN -

Domínio da Procura ● PREVENÇÃO
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Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Regiões Autónomas

DIAS COM 
INTERVENÇÃO

DA SAÚDE

615
554455**

156

151

153

48

47

60

% COBERTURA
DOS DIAS

(face ao previsto)

=68%
58%*

58%

80%

51%

100%

100%

100%

ESTIMATIVA DE 
COBERTURA

n.º jovens 
abrangidos

73.517
63.988*

21.124

16.902

19.797

5.437

4.662

5.793

TÉCNICOS 
ENVOLVIDOS

132
133*

35

19

30

18

8

22

121.520 
119.696 *

41.213

24.495

38.678

5.437

4.662

7.035

N.º PREVISTO 
DE JOVENS 

MONITORIZAÇÃO
DO MODELO DE
INTERVENÇÃO

EM DISSUASÃO

Domínio da Procura ● DISSUASÃO
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*Os valores apresentados correspondem à última das avaliações efetuadas no ano (independentemente do ano em que foi instaurado o processo de contraordenação) 

18 % 13%70% 

3.417 INDICIADOS ENCAMINHADOS
com processo instaurado em 2019

Alto Risco Risco Moderado Baixo Risco 

INTERVENÇÃO PRECOCE

jovens Indiciados (16-24 anos)
em situação de risco

4.148

Baixo 
Risco
27%

Risco Moderado
62%

Alto 
Risco
11%

2015*

Baixo 
Risco
28%

Risco Moderado
61%

Alto 
Risco
11%

2019*

2019

Domínio da Procura ● TRATAMENTO
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Ambulatório 2018 - 2019
Rede Pública

Internamentos 2018 - 2019
Rede Pública (P) e Licenciada (L)

* 44 casos em CT e 19 em UD atribuídos a outras dependências / patologias.

2.072

39 P / 2 033 L  

1.468

37 P / 1 431 L

Drogas

Álcool

714

646 P / 68 L

13.926
3 416
novos utentes

1 181
readmitidos

4.597
Iniciaram
tratamento 
no ano

≅≅ ≅≅

≅≅

1.138

1 130 P / 8 L

25.339

1 959
novos utentes

1 512
readmitidos

3.471
Iniciaram
tratamento
no ano

≅≅

39.265
drogas e álcool

Utentes em tratamento no ano CT
drogas e álcool *
3.540 UD/UA

drogas e álcool *
≅≅ 1.852

Domínio da Procura ● REINSERÇÃO
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Fonte: SICAD

Acompanhamento 3.917 familiares
9.356 eventos/consultas – 3.673 familiares     

46 integrados em grupos de familiares

2.971 eventos – 169 pessoas

10.004 eventos – 1.159 pessoas

170 respostas lúdico-ocupacionais e desportivas

INTERVENÇÃO FAMILIAR 

GRUPOS TREINO DE APTIDÕES SOCIAIS 

OUTROS GRUPOS CARÁCTER TERAPÊUTICO

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

Intervenções de promoção da inserção em redes de suporte – CRI
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mantemos a expectativa de que essa decisão seja 
tomada a curto prazo porque, de acordo com a 
nossa experiência e com o sentimento de muitas 
das entidades e dos profissionais que operam 
nesta área, o atual modelo coincidiu com uma 
perda de eficácia. E isto não desmerece de forma 
nenhuma o esforço das entidades, nomeadamen-
te das ARS e dos profissionais integrados nas uni-
dades de primeira linha, mas o défice de coorde-
nação e de articulação é notório e, do nosso pon-
to de vista, é um dos fatores que levam à perda de 
eficácia. 
Quanto ao impacto nos resultados, creio que exis-
tem vários fatores… não estamos sozinhos no 
mundo e aquilo que podemos constatar, também 
nos relatórios apresentados pelo OEDT apontam 
para um recrudescimento dos problemas relacio-
nados com as substâncias, com o regresso de al-
gumas delas, nomeadamente algum reforço da 
importância da heroína, nos últimos tempos, no 
espaço europeu, algo que parecia estar em de-
créscimo sustentado.
Fazendo a ponte com os impactos da pandemia, 
voltaria a uma ideia que noutras ocasiões parti-
lhei: de acordo com os ciclos que as sociedades 
vão vivendo, assim há uma predominância de um 
ou outro tipo de substâncias e de comportamen-
tos deste tipo. Assistimos a momentos de maior 
bem-estar social, em que a predominância de con-
sumos de outras substâncias estava muito ligada 
ao potenciar de situações de prazer, nomeada-
mente em contextos festivos, em que aparecem 
sobretudo estimulantes; e temos outros ciclos em 
que as sociedades estão em sofrimento e aí apa-
rece a preponderância de substâncias como a he-
roína e o álcool. Em função da pandemia, há sem 
dúvida alteração dos consumos, por um lado por 
via da acessibilidade às substâncias, por outro 
lado os consumidores mais fragilizados até do 
ponto de vista económico perderam algumas das 
suas fontes de financiamento e vimos de repente 
uma população muito significativa aproximar-se 
dos serviços de redução de danos, até porque os 
próprios serviços de tratamento viram a sua ativi-
dade limitada. Tudo isto criou um contexto de 
grande dificuldade e podemos dizer que, quer ao 
nível do consumo de substâncias ilícitas por de-
pendentes, quer ao nível do consumo de substân-
cias lícitas como o álcool – em que nos depará-
mos com a preocupação de a súbita privação al-
coólica poder levar a desfechos fatais – depará-
mo-nos com enormes dificuldades, ao que fomos 
respondendo através da criação de novos servi-
ços e valências e respostas mais estruturadas, 
em conjunto com outras entidades e ONG. É um 
momento difícil, mas devo dizer que serviu de 
aproximação, numa postura de partilha muito 
mais intensa do que era tradicional, com os inter-
venientes da primeira linha do terreno. Intensificá-
mos os nossos contactos com as organizações 
que operam na redução de riscos e minimização 
de danos e na reinserção social e auscultámos di-
retamente, a partir destes, as necessidades mais 
prementes que vinham do terreno”.
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Evoluções Positivas

Casos de Infeção por VIH e SIDA associados à Toxicodependência

Mortalidade Registos Específicos - Overdoses

Consumos nos mais Jovens

Mortalidade nos Casos de SIDA associados à Toxicodependência

Fonte: DGS/INSA, IP; INMLCF, IP; ESPAD GROUP, 2016; Balsa et. al., 2018; SICAD

Primeiro Ciclo de Ação 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Perceção do Risco do Consumo de Cannabis

Prevalências de Consumo de Cannabis Últ. 12M

Idade de Início dos Consumos de Cannabis

PLANO OPERACIONAL
DE RESPOSTAS
INTEGRADAS

- PORI -

1.911.681,37 €NORTE

1.324.668,85 €CENTRO

1.552.865,11 €LISBOA E VALE DO TEJO

3.214,74 €ALENTEJO

263.098,53 €ALGARVE

Por eixo de Intervenção

Domínio da Procura ● Medidas Estruturantes
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Fonte: SICAD

5.055.528,60 € TOTAL

REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS3.673.596,77 €

REINSERÇÃO627.898,53€

PREVENÇÃO579.970,35€

TRATAMENTO174.062,95 €

Por Região

Financiamento atribuído

Áreas Transversais ● FORMAÇÃO
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2.707 Profissionais abrangidos
46:324 Horas
Dinamizadas pelo SICAD, as ARS (DICAD), GNR, 
PJ, PSP, DGE, ATA e DGRDN

27.057 Pessoas (grupos alvo estratégicos)
ARS (DICAD), SICAD, CDT, PJ, DGRDN, SCML

412 
DICAD, SICAD, CDT e na DGRDN 
(Marinha e UTITA)

126 Formandos

240 Ações de formação CERTIFICADA 332 Ações de SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E 
OUTROS EVENTOS FORMATIVOS

ESTÁGIOS9 Ações de formação PROGRAMA

Áreas Transversais ● RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO
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2019
Brasil   

Austrália
Republica Checa

Países Baixos
Irlanda
Polónia
Lituânia

Macau
Argentina

Equador
Alemanha

Líbano
Marrocos

EUA
Canadá
Uzbequistão
Bielorrússia
Emiratos
Árabes Unidos
Reino Unido
Suécia
Noruega
Finlândia
Myanmar
França
Dinamarca

Organização Internacional 
CICAD

2017
54

2018
57

2019
5515

22

8

5

2 2

26

22

3 3 3

17

26

4
6

1 1

Europa América Oceânia Ásia África Organizações
Internacionais

Visitas de Delegações Estrangeiras

2017 2018 2019
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ENTREVISTA COM JOÃO GOULÃO

“EMBORA SEJAMOS UM PAÍS PEQUENO, 
A NOSSA INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 
DAS POLÍTICAS EM MATÉRIA DE DROGAS 
TEM SIDO EXTREMAMENTE IMPORTANTE”
Depois de aprovada a Estratégia em matéria de Drogas da UE 2021-2025 du-
rante a presidência alemã, cabe agora à presidência portuguesa do Conselho 
da UE o desenvolvimento de um Plano de Ação que traduza o equilíbrio paten-
te na estratégia entre redução da oferta e redução da procura. Uma vez mais, 
Portugal, que preside igualmente ao Grupo Horizontal Drogas do Conselho da 
EU , ficará nos registos históricos em matéria de políticas de drogas, depois 
de ter visto consagrada nas restritas convenções da ONU a sua política de 
descriminalização. Em entrevista, “The man of the match” deste jogo de cariz 
humanista, João Goulão, revisita um legado de orgulho, desvenda os princi-
pais valores desta nova estratégia da UE e antecipa alguns princípios da cons-
trução do novo plano de ação…

Que aspetos destacaria da nova Estratégia da UE em matéria de Drogas?
João Goulão (JG) – Contrariamente ao que é habitual na construção da estra-
tégia, houve uma iniciativa da Comissão Europeia de submeter para reconhe-
cimento e aprovação pelo Conselho da EU uma Agenda para as Drogas que 
tinha uma vertente muito forte na questão da segurança e combate ao tráfico. 
Isto porque a política de drogas da Comissão está sobretudo ancorada na Di-
reção Geral de Home Affairs e enquadra-se numa preocupação mais ampla 
que tem ganho terreno no seio da UE e que tem a ver com as questões dos 
migrantes, do crime organizado, da segurança em geral.… E essa Agenda ti-
nha pouco desenvolvida a vertente que habitualmente convoca mais profun-
damente a todos os estados-membros, e que tem a ver com os cuidados, o 
acompanhamento, a prevenção, em suma, a redução da procura. E a presi-
dência alemã – e bem – secundada por todos os estados-membros, tomou a 

iniciativa de desenvolver aquela proposta da Comissão Europeia de uma for-
ma mais abrangente, incluindo outros capítulos, muito em linha com o que é 
habitual e com o documento final da UNGASS de 2016. É importante realçar 
esse excelente trabalho, desenvolvido em tempo recorde pela presidência ale-
mã, que visou não apenas a componente da oferta e o reforço da segurança, 
mas também a redução da procura, a prevenção, tratamento e serviços de 
cuidados aos dependentes, um terceiro capítulo relacionado com os danos 
provocados pelas drogas, dois outros capítulos, igualmente importantes do 
nosso ponto de vista, a cooperação internacional e a investigação, inovação e 
prospeção e, por último, a coordenação, governança e implementação. Esses 
capítulos, não fugindo muito ao que é tradicional nos documentos emanados 
pelo Conselho, contêm alguns aspetos à luz dos novos tempos, reflexões e 
posturas que vão surgindo na Europa. Portanto, penso que é um bom docu-
mento, muito equilibrado e que nos dá agora espaço, enquanto presidência 
portuguesa, para conduzir o processo de construção do Plano de Ação, que 
irá traduzir em ações concretas estes princípios estratégicos que enquadram 
a política da UE em matéria de drogas para os próximos 5 anos.

Pela primeira vez, teremos uma estratégia e um plano de ação coincidentes 
no tempo…
JG – Sim, com um período francamente mais curto do que é habitual. Um ho-
rizonte temporal de apenas cinco anos, uma decisão também assumida por 
todos os estados-membros que tem a ver com a rápida mutação dos fenóme-
nos relacionados com drogas. Faz, pois, sentido que o planeamento estratégi-
co tenha um horizonte mais curto do que era tradicional.
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O Dr. João Goulão presidiu há dias à primeira reunião do Grupo Horizontal de 
Drogas… sentiu da parte dos diversos coordenadores alguma preocupação 
relativamente ao fenómeno na Europa, particularmente no que respeita às 
novas substâncias psicoativas?
JG – Sim, essa é uma preocupação que está presente, se bem que, de alguma 
forma, a explosão do consumo de novas substâncias psicoativas, que era 
uma preocupação central aquando do desenho da estratégia anterior, apesar 
de ser um problema importante no panorama de muitos estados-membros, 
não ganhou a proporção que se esperava na altura. Há muitas novas substân-
cias, todos os dias saem para o mercado novas substâncias e o sistema euro-
peu de alerta rápido faz a disseminação dessa realidade para todos os esta-
dos, mas a dimensão explosiva que se antecipava há oito anos atrás não teve 
a expressão esperada. De qualquer forma, é uma preocupação, mas diria que, 
ainda por cima neste contexto de pandemia que vivemos, o que vem sendo 
verbalizado é uma preocupação muito em torno das substâncias clássicas, 
que continuam a ser mais importantes e a ter mais impactos, sobretudo junto 
das franjas mais desorganizadas dos utilizadores de drogas, do que propria-
mente estas novas substâncias psicoativas.

As estratégias europeias centram-se exclusivamente nas drogas ilícitas e 
esta nova estratégia não constitui exceção. Em que medida seria oportuno 
passar a incluir as lícitas e as dependências sem substância, grandes proble-
mas que a Europa está a enfrentar?
JG – Apesar de sentirmos uma tendência generalizada dos estados-mem-
bros para aceitarem que essa abordagem seja mais vasta, ao nível da estrutu-
ra da própria União e da Comissão, as coisas não são tão simples… isso tem 
a ver com o facto de as questões da droga e das toxicodependências estarem 
ancoradas na DG Home, enquanto o álcool, por exemplo, está ancorado na DG 
Sante. Se bem que existem movimentos, por exemplo, no sentido de alargar o 
mandato do Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências 
para um escopo comparável ao do Sicad e das nossas estruturas nacionais, 
que têm um mandato mais abrangente sobre as questões do álcool, do jogo, 
do ecrã, etc. Se bem que haja muitas vozes a favor desse alargamento, o facto 
é que não parece haver, por parte da Comissão Europeia, uma abertura nesse 
sentido. Essa revisão do mandato do OEDT seria uma das prioridades, que foi 
anunciada para a presidência portuguesa, mas a Comissão Europeia veio co-
municar que não apresentaria, durante a nossa presidência, uma proposta de 
revisão do mandato porque havia limitações orçamentais, na vigência das 
quais não faria sentido esse alargamento. Portanto, embora haja uma vonta-
de expressa de vários estados-membros nesse sentido, não nos parece que 
seja no imediato que a abrangência desta estratégia possa ser outra.

A ex primeira ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, sugeriu recentemente 
em entrevista que a UE se inspirasse no modelo português e sobretudo nas 
suas políticas humanistas. Além deste elogio, lançou um desafio ao presi-
dente do Grupo Horizontal de Drogas no sentido de se introduzir humanismo 
e centralidade no cidadão no plano de ação que está a ser desenhado…

JG – Nós temos a felicidade e a oportunidade rara de influenciar de uma for-
ma muito direta a construção deste documento e, obviamente, a presidência 
portuguesa fará os possíveis para incluir neste plano de ação medidas muito 
centradas naquela que é a nossa abordagem: uma abordagem humanista e 
simultaneamente pragmática e uma componente em que temos tido um pa-
pel importante, que é a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Euro-
pa, que elege uma preocupação muito focada no respeito pelos direitos hu-
manos em todas as circunstâncias e algumas preocupações que, apesar de 
afloradas em estratégias anteriores, não eram tão desenvolvidas como pre-
tendemos que sejam agora. Refiro-me, por exemplo, às questões de género e 
à igualdade de acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde e a litera-
cia em saúde. Em suma, há uma série de questões que penso que consegui-
remos fazer incluir neste plano de ação.

Este plano de ação surge também alicerçado no conhecimento e na evidên-
cia científica e afigura-se um enorme desafio para a UE…
JG – Sem dúvida! Contamos com uma agência que, para além da enorme pro-
dução científica que vai havendo nos diversos estados, congrega e consolida 
a produção científica que vai ocorrendo um pouco por toda a Europa e fazen-
do também pontes para outras zonas do mundo, que é o Observatório Euro-
peu. Temos a felicidade de os ter connosco, de ter uma relação muito próxi-
ma e colaborante e esse é um acervo de conhecimento que pretendemos 
também utilizar na construção deste plano. Há muita evidência relativa a de-
terminadas abordagens que está hoje perfeitamente comprovada e que faz 
sentido incluir.

Relativamente à cooperação com os países terceiros, sabendo-se que ainda 
existem muitas abordagens centradas maioritariamente na justiça, espera 
encontrar dificuldades?
JG – A nossa primeira experiência, na semana passada enquanto presidên-
cia, foi um diálogo UE China e posso dizer-lhe que, apesar de termos todos 
consciência de que anos luz nos separam relativamente a essa abordagem 
mais securitária e justicialista, foi possível constatar que há também progres-
sos na abordagem em termos de oferta de cuidados e de acompanhamento. 
Ainda se posicionam muito na possibilidade de tratamento compulsivo , mas, 
apesar de tudo, a mera existência de respostas de saúde dirigidas à popula-
ção utilizadora de drogas é já um passo bastante significativo e parece estar 
em franco desenvolvimento. Foi uma porta que se abriu para uma realidade 
cultural e ambiental francamente diferente da nossa, mas em que sentimos 
uma grande potencialidade de desenvolvimento. Por outro lado, até noutros 
contextos, e mais uma vez no âmbito do Grupo Pompidou, há outras pontes 
que temos desenvolvido, por exemplo com os EUA e com a América Latina, 
com quem temos mantido um diálogo muito próximo e frutífero. Há também 
várias pontes com a América Latina e com as Caraíbas no âmbito do Progra-
ma COPOLAD, que terá a sua terceira edição… temos perspetivas de aprofun-
dar essa cooperação. Do nosso ponto de vista, seria também importante 
aproveitar esta presidência, apesar de curta, para desenvolver algumas inicia-
tivas com os países de língua oficial portuguesa. Dadas as circunstâncias, o 

GRUPO POMPIDOU CELEBRA O 50º ANIVERSÁRIO ESTE ANO  
Foi publicada ontem a declaração de João Goulão, diretor-geral do SICAD e atual presi-
dente do Grupo Pompidou, referente ao 50 º aniversário desta estrutura europeia cujo 
mote será “Os direitos Humanos no centro das políticas de drogas”.
O aniversário será celebrado ao longo do ano, numa série de eventos que decorrem na 
Europa e não só, terminando num grande encontro, em outubro, que celebrará o trabalho 
de 50 anos, prestará tributo aos envolvidos e projetará os desafios futuros.
Criado em agosto de 1971, enquanto estrutura de cooperação europeia para a luta contra 
o abuso e o tráfico de drogas, o grupo Pompidou desenvolveu-se ao longo dos anos 
como uma organização internacional que promove uma abordagem humanística das po-
líticas de drogas, em consonância com os valores do Conselho da Europa, tendo cresci-
do de sete estados fundadores para 41 membros hoje, incluindo três países não euro-
peus. 
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contexto de pandemia e algum assoberbar de trabalho que representa, não 
sei se teremos condições para organizar algo, mas estamos também a qua-
se dois anos do fim do mandato da presidência do Grupo Pompidou e, aí 
sim, já está assumido o estabelecimento dessas pontes. Há uma ideia que 
gostaria de transmitir, que é o enorme desejo que nós, Portugal, temos de 
nos aproximar daqueles países que, de alguma forma, ficaram para trás na 
evolução das suas políticas. Falar para aqueles que já têm uma abordagem 
mais centrada no respeito pelos direitos humanos e nos valores do humanis-
mo é muito confortável, mas não é muito eficaz no que concerne a propor-
cionar avanços para a humanidade; enquanto que falar com aqueles países 
que ficaram lá atrás, com a tal abordagem meramente justicialista, é muito 
compensador. Já falei em experiências com países, nomeadamente orien-
tais, que nos visitaram ou que tive a oportunidade de visitar e de participar 
em iniciativas e a sensação de que estamos a falar uma outra linguagem, 
mas que, pelo menos, desperta muita curiosidade, já é algo positivo. Em 
tempos, falei com a ministra do interior de um desses países que ainda têm 
pena de morte para crimes conexos com drogas e, depois de uma conversa 
de mais de duas horas, a sra. ministra dizia-me que não prometia que a sua 
política mudasse da noite para o dia, mas agradecia, pois eu acabava de dei-
xar uma semente para a mudança. Isso é que é francamente importante: 
que, partilhando a nossa experiência, consigamos influenciar o desenvolvi-
mento de políticas nesses países que têm ainda uma postura muito proibi-
cionista.

Falamos em países terceiros que incluem produção, tráfico e consumo… 
será fácil procurar estabelecer pontes de conforto que visem uma coopera-
ção mais eficaz?
JG – A questão da produção e do tráfico é algo que incomoda os próprios 
estados… há aqui uma luta comum nessa vertente. Não podemos dizer que 
não estão interessados em reduzir a acessibilidade da droga no espaço eu-
ropeu ou no resto do mundo. Por outro lado, há uma preocupação crescente 
desses países com o impacto da disponibilidade das substâncias na sua 
própria população e penso que também aí é possível desenvolver uma políti-
ca equilibrada entre a redução da oferta e a redução da procura. São interes-
ses comuns e não antagónicos e não podemos considerar ou ostracizar os 
estados que têm uma produção mais significativa como os maus da fita. 
Eles próprios são parceiros importantes neste combate comum.

Há 20 anos, na sessão de inauguração da presidência portuguesa da UE, 
estavam presentes o Dr. Jorge Sampaio, figura ímpar no combate a este fe-
nómeno, e o Eng.º António Guterres, hoje Secretário Geral da ONU e foi nes-
se período que se deu o passo fundamental para a Estratégia Nacional de 
Luta Contra a Droga… Em que medida lhe trará este registo histórico uma 
responsabilidade acrescida no sentido de fazer convergir o plano de ação 
da UE para posturas mais pragmáticas e humanistas, as mesmas que cara-
terizaram essa abordagem portuguesa?
JG – Embora sejamos um país pequeno no contexto europeu, penso que a 
nossa influência no desenvolvimento das políticas em matéria de drogas 
tem sido extremamente importante. E essas figuras fundadoras que referiu, 
de Jorge Sampaio a António Guterres e também a José Sócrates, são refe-
rências que é de toda a justiça que citemos e chamemos à memória quando 
se discutem estas questões. Tive a oportunidade, recentemente, no tal diálo-
go com a China, de fazer uma breve apresentação sobre a evolução da situa-
ção em matéria de drogas na UE, em que apresentei dois slides sobre a polí-
tica portuguesa e, num deles, referi exatamente que isto foi decidido durante 
a vigência do governo de António Guterres, o atual Secretário Geral das Na-
ções Unidas. E foi curioso constatar que os chineses, quando ouviram esta 
explanação, pareceram tomados de surpresa. O facto é que, já desde a UN-
GASS, em 2016, tivemos o reconhecimento de um órgão da ONU, que nos 
primeiros momentos da nossa decisão de descriminalizar foi linearmente 
contra e, 15 anos depois, o presidente do Orgão Internacional para o Contro-
lo de Estupefacientes das Nações Unidas (guardião das Convenções) faz 
uma apresentação em que afirma que Portugal é um exemplo de boas práti-

PORTUGAL PRESIDE AO GRUPO 
HORIZONTAL DE DROGAS

No âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, du-
rante o primeiro semestre de 2021, Portugal preside ao Grupo 
Horizontal de Drogas, estando prevista a realização de sete re-
uniões. João Goulão, Coordenador Nacional para os Proble-
mas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Ál-
cool, e Diretor-Geral do SICAD, liderará este grupo durante o 
mesmo período, e terá como uma das co-chairs, Ana Sofia 
Santos, responsável pela Divisão de Relações Internacionais 
do SICAD. Entre os membros da equipa portuguesa está, igual-
mente, Ana Rodrigues, da mesma área no SICAD, como Head 
of Delegation.
A presidência portuguesa continuará o trabalho iniciado pela 
presidência alemã cessante e, com base na Estratégia de Dro-
gas da União Europeia para o período de 2021 a 2025, tem 
como objetivo principal a preparação de um Plano de Ação, 
baseado na evidência científica, realista, limitado no tempo e 
mensurável.
O Grupo Horizontal de Drogas (GHD) foi criado em 1997 e é 
responsável pela condução e gestão dos trabalhos do Conse-
lho respeitantes a esta matéria. Realiza um trabalho tanto de 
carácter legislativo como de política geral em dois domínios 
essenciais: a  redução da oferta  e  a redução da procura. Os 
seus principais objetivos são a elaboração de estratégias, de 
planos de ação e de outros documentos relevantes da UE nes-
te domínio, intercâmbio de informações entre os Estados-
-Membros e com países terceiros sobre políticas nacionais e 
coordenação das medidas tomadas pelos Estados-Membros 
na UE e fora desta.
A atual presidência portuguesa do Conselho da União Euro-
peia, que decorre entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, é a 
quarta exercida por Portugal, depois das que ocorreram em 
1992, 2000 e 2007. 

cas no espírito da aplicação das convenções das Nações Unidas. Portanto, 
aquilo que parecia ser completamente fora do texto e ao arrepio das conven-
ções internacionais quando foi aprovado, está hoje perfeitamente integrado. 
Diria que abrimos o caminho para que outros países deem esse passo no 
sentido da descriminalização. Continuamos na vigência de um paradigma 
proibicionista no que concerne às convenções, mas Portugal está dentro 
desse paradigma e em cumprimento com as convenções e este é um exem-
plo para que outros possam dar esse passo que, como sabemos pela nossa 
experiência interna, foi muitíssimo importante. Ter o Eng.º Guterres como 
Secretário Geral da ONU, falando a espaços e ajudando com o seu testemu-
nho relativamente ao papel que teve enquanto primeiro-ministro de Portugal 
na aprovação da descriminalização e, assim, dando a cobertura da ONU a 
esse passo que outros países podem dar, parece-me também importante.
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OMS RESSALTA PROGRESSOS 
NO ACESSO A DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DA HEPATITE C

OMS chama a atenção para a 
importância do teste para identificar a 
hepatite.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que mais de 120 
países já adotaram a Estratégia Nacional contra a Hepatite Viral 
para combater a doença. O planeamento começou em 2016 e ter-
mina este ano.
Um dos pontos é a redução de preços no tratamento e aumento da 
realização de testes. Com a parceria, os cuidados de 12 semanas 
podem chegar a US$ 60 por pessoa e um teste varia de US$ 1 a 8.

Diagnóstico precoce
Os dados são do Relatório Progresso Global sobre Aceleração do 
Acesso a Diagnóstico e Tratamento da Hepatite C, divulgado nesta 
quarta-feira, dia 27 de janeiro 2021
A OMS afirma que existem mais de 325 milhões de pessoas com 
os tipos B e C da hepatite. Ambos matam pelo menos, 1,3 milhão 
de pacientes por ano em todo o mundo.  O diagnóstico precoce é 
uma das causas no avanço da luta contra a doença. 
Em 2016, por exemplo, quando a Estratégia da OMS começou, me-
nos de 20% das pessoas vivendo com hepatite C, sabiam que esta-
vam contaminadas, e apenas 15% dos diagnosticados recebiam 
tratamento.
Com a iniciativa, muitos países de rendimento baixo e médio con-
seguiram reduzir as taxas de hepatite C com diagnósticos de quali-
dade e tratamento antirretroviral com os medicamentos genéricos 
sofosbuvir e daclastavir. 

Objetivo global
Apesar dos desafios criados pela Covid-19, o avanço contra a he-
patite C tem impressionado especialistas, mas ainda está longe de 
atingir níveis de cobertura que levem à eliminação da doença, 
como previsto num objetivo global até 2030.
Até o final de 2017, apenas 5 milhões dos 71 milhões de pessoas 
com hepatite C, ou 7%, tinham acesso ao tratamento. 
A médica brasileira e diretora-geral assistente da OMS, Mariângela 
Simão, afirma que a qualidade dos medicamentos e testes contra 
hepatite C está melhorando e os preços continuam caindo. 
Mesmo assim, muitos países permanecem sem acesso às tarifas 
mais baixas, um problema, que segundo ela, está relacionado à 
questão de transparência do mercado. 

Mariângela Simão é diretora-geral assistente para Acesso a Medicamen-
tos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos da OMS
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NOVA ESTRATÉGIA DA UE EM MATÉRIA 
DE DROGA (2021-2025) INICIA-SE 
NA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia coincide com 
a implementação da nova Estratégia da UE em matéria de droga, com 
horizonte 2021-2025. As conclusões do documento foram aprovadas 
pelo Conselho a 18 de dezembro de 2020, já são do conhecimento dos 
estados-membros, considerando-se que “a Estratégia visa proteger e 
melhorar o bem-estar social e individual, proteger e promover a saúde 
pública, proporcionar às populações em geral um elevado nível de se-
gurança e de bem-estar e aumentar a literacia no domínio da saúde”. 
De acordo com o Conselho, “a Estratégia adota uma abordagem inte-
grada, equilibrada, multidisciplinar e baseada em dados concretos, do 
fenómeno da droga a nível nacional, da UE e a nível internacional e in-
clui ainda uma perspetiva de igualdade de género e de equidade na 
saúde”. A Estratégia foi elaborada com base nos princípios consigna-
dos no Tratado de Lisboa e tendo em consideração as competências 
respetivas da UE e de cada Estado-Membro. Os princípios da subsidia-
riedade e da proporcionalidade são devidamente tidos em conta, uma 
vez que a Estratégia pretende acrescentar valor às estratégias nacio-
nais, respeitando simultaneamente as necessidades e a legislação na-
cionais. Até 2025, as prioridades e ações no domínio das drogas ilíci-
tas, coordenadas através da Estratégia, deverão ter tido um impacto 
global nos aspetos centrais da situação que se vive na UE em matéria 
de droga. A implementação coerente, efetiva e eficaz de medidas deve 
garantir um elevado nível de proteção da saúde humana, de estabilida-
de e segurança sociais e contribuir para a sensibilização. Quaisquer po-
tenciais consequências negativas involuntárias associadas à execução 
das ações devem ser minimizadas e devem ser promovidos os direitos 
humanos e o desenvolvimento sustentável. Dependências apresenta 
os principais vetores e conclusões do documento que servirá de orien-
tação para a UE…

Redução da oferta de droga:  
reforço da segurança

Prioridade estratégica n.º 1

Desorganizar e desmantelar os grupos de criminalidade organizada li-
gados à droga que apresentem um risco elevado e que operem, tenham 
origem ou tenham como alvo os Estados-Membros da UE; abordar as 
ligações com outras ameaças à segurança e melhorar a prevenção da 
criminalidade.

Domínios de intervenção prioritários: Combater os grupos de crimina-
lidade organizada de alto risco ativos em toda a UE e nos mercados de 
droga transfronteiras; definir prioridades em sinergia com o ciclo políti-
co da UE para a criminalidade internacional grave e organizada (EM-
PACT); desorganizar os modelos de negócio criminosos, sobretudo os 
que promovem a colaboração entre diferentes grupos de criminalidade 
organizada; e abordar as ligações com outras ameaças à segurança. 
Localizar, rastrear, congelar e confiscar os produtos e instrumentos dos 
grupos de criminalidade organizada envolvidos nos mercados da dro-
ga. Prevenir a criminalidade relacionada com a droga, com especial ên-
fase na necessidade de combater a violência, limitar a corrupção e lu-
tar contra a exploração de grupos vulneráveis, abordando os fatores 
subjacentes que conduzem à sua participação nos mercados de dro-
gas ilícitas.

Prioridade estratégica n.º 2
Aumentar a deteção do tráfico ilícito de grandes quantidades de drogas 
e de precursores de drogas nos pontos de entrada e de saída da UE.
Domínios de intervenção prioritários: Combater o contrabando de dro-
ga e de precursores de drogas dentro e fora da UE utilizando os canais 
comerciais legítimos estabelecidos. Aumentar o controlo das passa-
gens das fronteiras que não façam parte dos canais comerciais estabe-
lecidos, a fim de prevenir mais eficazmente a passagem ilícita ou não 
declarada das fronteiras externas da UE.

Prioridade estratégica n.º 3
Travar a exploração dos canais logísticos e digitais para a distribuição 
de pequenas e médias quantidades de droga ilícitas e aumentar as 
apreensões de substâncias ilícitas traficadas através destes canais, 
em estreita cooperação com o setor privado.
Domínios de intervenção prioritários: Travar os mercados de droga ilí-
citas de base digital. Visar o tráfico de droga que utiliza os serviços 
postais e de correio expresso. Reforçar a monitorização e os métodos 
de investigação dos canais ferroviários e fluviais de toda a UE e do es-
paço da aviação geral.

Prioridade estratégica n.º 4
Desmantelar a produção ilícita de droga e combater o cultivo ilícito; 
prevenir o desvio e o tráfico de precursores para a produção de drogas 
ilícitas; travar os danos ambientais.
Domínios de intervenção prioritários: Combater a produção ilícita de 
drogas sintéticas e o cultivo ilícito de droga. Travar o desvio e o tráfico 
de precursores de drogas e o desenvolvimento de substâncias quími-
cas alternativas. Combater a criminalidade ambiental relacionada com 
a produção e o tráfico de drogas ilícitas.
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Redução da procura de droga: serviços 
de prevenção, de tratamento e de 
prestação de cuidados

Prioridade estratégica n.º 5
Prevenir o consumo de droga e sensi-
bilizar para os efeitos adversos da 
droga.

Domínios de intervenção prioritários: Disponibilizar, aplicar e, quando 
necessário, aumentar a disponibilidade de intervenções e estratégias 
de prevenção ambiental e universal baseadas em dados concretos des-
tinadas aos grupos-alvo e ambientes relevantes, a fim de aumentar a 
resiliência e de reforçar as competências para a vida e escolhas de vida 
saudáveis. Disponibilizar, aplicar e, quando necessário, aumentar a dis-
ponibilidade de intervenções de prevenção baseadas em dados concre-
tos destinadas aos jovens e a outros grupos vulneráveis. Disponibilizar, 
aplicar e, quando necessário, aumentar a disponibilidade de medidas 
de intervenção precoce baseadas em dados concretos. Divulgar as pro-
vas científicas mais recentes em matéria de prevenção junto dos deci-
sores políticos e dos profissionais, proporcionando-lhes formação. Re-
solver o problema da condução sob o efeito de drogas.

Prioridade estratégica n.º 6
Garantir o acesso e reforçar os serviços de tratamento e de cuidados
Domínios de intervenção prioritários: Assegurar o acesso voluntário a 
serviços de tratamento e de cuidados que funcionem em estreita coor-
denação e colaboração com outros serviços de saúde e de apoio so-
cial. Promover o trabalho dos pares. Identificar e eliminar os obstácu-
los ao acesso ao tratamento e assegurar e, se necessário, alargar a co-
bertura dos serviços de tratamento e de cuidados com base nas neces-
sidades individuais. Reduzir o estigma. Disponibilizar amplamente 
tratamentos e cuidados que respondam às necessidades específicas 
das mulheres. Aplicar modelos de cuidados adequados para grupos 
com necessidades especiais. Fornecer substâncias para fins médicos 
e científicos e, quando necessário, melhorar o acesso a essas substân-
cias, bem como a sua disponibilidade e utilização adequada.

Luta contra os danos relacionados 
com a droga

Prioridade estratégica n.º 7
Intervenções de redução de riscos e 
de danos e outras medidas para pro-
teger e apoiar os consumidores de 
drogas.

Domínios de intervenção prioritários: Reduzir a prevalência e a incidên-
cia de doenças infeciosas associadas às drogas e de outras conse-
quências negativas para a saúde e no plano social. Prevenir mortes por 
overdose e relacionadas com as drogas. Promover a participação da 
sociedade civil e assegurar um financiamento sustentável. Proporcio-
nar alternativas às sanções coercivas.

Prioridade estratégica n.º 8
Dar resposta às necessidades sociais e de saúde das pessoas que con-
somem drogas em estabelecimentos prisionais e após a libertação.

Domínios de intervenção prioritários: Garantir a equivalência e a conti-
nuidade da prestação de cuidados de saúde na prisão e através de ser-
viços de liberdade condicional. Aplicar medidas baseadas em dados 
concretos nos estabelecimentos prisionais para prevenir e reduzir o 
consumo de droga e as suas consequências para a saúde, incluindo 
medidas para combater o risco de mortes relacionadas com a droga e 
a transmissão de vírus por via sanguínea. Garantir a prevenção das 
overdoses e o encaminhamento para serviços de apoio, a fim de asse-
gurar a continuidade dos cuidados após a libertação. Restringir a dis-
ponibilidade de drogas nas prisões.

Cooperação internacional
Prioridade estratégica n.º 7
Reforçar a cooperação internacional 
com países terceiros, regiões, organi-
zações internacionais e regionais, e a 
nível multilateral, a fim de prosseguir 
a abordagem e os objetivos da Estra-
tégia, inclusive no domínio do desen-
volvimento. Reforçar o papel da UE 

como mediador mundial para uma política de luta contra a droga cen-
trada nas pessoas e orientada para os direitos humanos.
Domínios de intervenção prioritários: Continuar a definir as agendas 
internacionais e multilaterais da política de luta contra a droga. Garantir 
um nível sustentável de diálogo e de partilha de informações sobre as 
estratégias, os objetivos e as iniciativas relevantes com países tercei-
ros ou regiões. Promover a cooperação internacional através de um 
maior envolvimento das agências competentes da UE, no âmbito dos 
respetivos mandatos. Dar continuidade e estabelecer novos programas 
de cooperação com países terceiros ou regiões e outros parceiros com 
base em avaliações regulares desses programas. Abordar os aspetos 
políticos da Estratégia no âmbito da cooperação internacional, incluin-
do nos domínios da segurança, da cooperação judiciária, bem como 
nos aspetos sanitários da problemática da droga. Reforçar o empenho 
em políticas de luta contra a droga orientadas para o desenvolvimento 
e medidas alternativas de desenvolvimento. Proteger e promover a ade-
são às normas e obrigações internacionais em matéria de direitos hu-
manos nas políticas mundiais de luta contra a droga.

Investigação, inovação e prospetiva
Prioridade estratégica n.º 10
Criar sinergias para dotar a UE e os 
seus Estados-Membros de uma base 
global de dados concretos da investi-
gação e das capacidades prospeti-
vas necessárias para permitir uma 
abordagem mais eficaz, inovadora e 
ágil à crescente complexidade do fe-

nómeno das drogas e para melhorar o nível de preparação da UE e dos 
seus Estados-Membros para responder a futuras crises e desafios.
Domínios de intervenção prioritários: Reforçar e alargar as capacida-
des de investigação e promover uma maior partilha e utilização dos re-
sultados. Promover a inovação, para que as políticas e ações deixem 
de ser reativas e passem a ser proativas. Desenvolver uma prospetiva 
estratégica e uma abordagem orientada para o futuro. Fortalecer a 
coordenação e as sinergias, e apoiar o papel central do OEDT, da Euro-
pol e da rede REITOX de pontos focais nacionais na investigação, ino-
vação e prospetiva. Garantir financiamento adequado para a investiga-
ção, inovação e prospetiva no domínio da droga.
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Coordenação, governação e execução

Prioridade estratégica n.º 11
Garantir a execução otimizada da Estratégia e do Plano de Ação, a 
coordenação por defeito de todas as partes interessadas e a disponibi-
lização dos recursos adequados a nível da UE e a nível nacional.
Com base na Estratégia, o Plano de Ação da UE de em matéria de droga 
2021-2025 fornecerá uma lista de ações, nomeadamente com base 
nos critérios a seguir enumerados.
As ações terão de se basear em dados concretos, assentar em bases 
científicas sólidas e almejar resultados realistas e mensuráveis que 
possam ser avaliados; serão calendarizadas e identificarão os respon-
sáveis pela sua aplicação; deverão ter clara relevância para a UE e re-
presentar uma mais-valia.
A execução da Estratégia e do Plano de Ação deverá facilitar a criação 
de sinergias e a coerência entre as políticas em matéria de droga a ní-
vel da UE e a nível nacional. Tendo em conta as informações fornecidas 
pelos Estados-Membros e pelo SEAE, e disponibilizadas pelo OEDT, 
pela Europol e por outros organismos da UE, para além da sociedade ci-
vil, a Comissão acompanhará a execução da Estratégia e do Plano de 
Ação. São essenciais uma cooperação e coordenação estreitas neste 
domínio, dadas as competências interligadas a nível da UE e a nível na-
cional. A fim de facilitar a coordenação e permitir todo o seguimento 
necessário, incluindo o acompanhamento, a Comissão, a Presidência e 
o Grupo Horizontal da Droga (GHD), enquanto instância preparatória do 
Conselho responsável pela política em matéria de droga, cooperarão 
estreitamente. Além disso, o GHD deverá realizar debates ou intercâm-
bios de boas práticas, que poderão apoiar os Estados-Membros na sua 
execução da Estratégia e do Plano de Ação. É assegurada a continuida-
de entre as sucessivas Presidências a este respeito.
A Comissão, tendo em conta as informações fornecidas pelos Estados-
-Membros e pelo SEAE, e as informações comunicadas pelo OEDT, pela 
Europol, por outras instituições e organismos relevantes da UE e pela 
sociedade civil, é convidada a dar início a uma avaliação externa global 
da execução da Estratégia e do Plano de Ação. Os resultados desta 
avaliação serão disponibilizados ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
logo que estejam disponíveis e, o mais tardar, até 31 de março de 2025, 
a fim de serem debatidos nos fóruns relevantes e, em especial, no GHD. 
Estes debates constituirão a base para a definição do futuro desenvol-
vimento da política da UE de luta contra a droga e para o ciclo seguinte 
da Estratégia da UE de Luta contra a Droga, a aprovar pelo Conselho.
Para a concretização dos objetivos da presente Estratégia, deverão ser 
facultados, tanto a nível nacional como da UE, recursos adequados e 
especificamente vocacionados para esse fim. Os recursos devem ser 
afetados de forma proporcionada às prioridades estratégicas, aos do-

mínios e às intervenções mais suscetíveis de alcançar os objetivos da 
Estratégia e do Plano de Ação a nível da UE, nacional e local. O finan-
ciamento de apoio às prioridades definidas na Estratégia deve provir de 
fontes de financiamento transetoriais da UE, nomeadamente do Fundo 
para a Segurança Interna, do Programa UE pela Saúde, da vertente de 
investigação no domínio da segurança do Horizonte Europa, dos fun-
dos da política de coesão, do programa Europa Digital e do programa 
Direitos e Valores.
Na sequência da avaliação do OEDT, convida-se a Comissão a apresen-
tar, assim que possível, uma proposta que reveja o mandato do OEDT, a 
fim de assegurar que a agência desempenhe um papel mais determi-
nante na resposta aos desafios atuais e futuros do fenómeno da droga. 
Além disso, o OEDT e a Europol terão de dispor dos recursos necessá-
rios para desempenharem as suas funções em conformidade com os 
respetivos mandatos e com a Estratégia, nomeadamente para apoiar 
as ações dos Estados-Membros no domínio da luta contra a droga.
A coordenação desempenha um papel crucial para a eficácia da políti-
ca da UE de luta contra a droga e da sua execução, especialmente ten-
do em conta a natureza transversal deste domínio. Para que sejam al-
cançados os objetivos da Estratégia, deverá ser assegurada a coorde-
nação entre as agências, organismos ou organizações relevantes para 
o domínio em matéria de droga, no âmbito dos respetivos mandatos: 
tanto a nível da UE – em especial o OEDT e a Europol – como fora da 
UE, como por exemplo o UNODC, a OMA, a OMS e o Grupo Pompidou. 
As instituições da UE e o alto representante, no âmbito das respetivas 
competências, deverão procurar assegurar que as atividades desenvol-
vidas pela UE no domínio do combate às drogas ilícitas sejam coorde-
nadas e se complementem. Sempre que necessário, a UE deverá tam-
bém promover a coordenação entre os intervenientes externos, nomea-
damente no contexto das Nações Unidas.
No Conselho da UE, o GHD, enquanto principal órgão de coordenação 
da política de luta contra a droga, deverá ser mantido informado sobre 
eventuais trabalhos relacionados com este domínio realizados por ou-
tras instâncias preparatórias do Conselho, como o Comité Permanente 
para a Cooperação Operacional em matéria de Segurança Interna 
(COSI) e o Grupo da Saúde Pública, assim como outras instâncias pre-
paratórias do Conselho relevantes, inclusive no domínio aduaneiro, ju-
dicial e penal, da aplicação da lei, dos assuntos sociais, da agricultura e 
das relações externas.
Dever-se-á promover a coordenação e as sinergias entre a política em 
matéria de droga e as outras políticas, inclusive nos domínios da segu-
rança e da saúde. A coordenação deverá envolver as partes interessa-
das relevantes dos vários domínios, nomeadamente as autoridades po-
liciais, as alfândegas, incluindo os laboratórios aduaneiros, o controlo 
de fronteiras, o sistema judiciário, os estabelecimentos penitenciários 
e correcionais, as autoridades marítimas e da aviação civil, as agências 
de medicamentos, os serviços postais, as partes interessadas envolvi-
das na investigação, na inovação e no acompanhamento, incluindo a 
rede REITOX de pontos focais nacionais, os serviços sociais e de trata-
mento da toxicodependência, incluindo profissionais de saúde e os se-
tores da educação e da prevenção.
A nível externo, a UE e os seus Estados-Membros deverão promover a 
abordagem e os objetivos da Estratégia a uma só voz. As delegações 
da UE deverão desempenhar um papel útil na promoção desta aborda-
gem e na facilitação de um discurso coerente da UE sobre a política em 
matéria de droga. Deverá ser assegurada a participação e o envolvi-
mento significativos da sociedade civil, inclusive no contexto do Fórum 
da Sociedade Civil sobre a Droga, na elaboração e execução das políti-
cas em matéria de  droga, a nível nacional, a nível da UE e internacional.
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MARINA MENDES – VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA COM O PELOURO DA 
AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

“TRABALHAMOS PARA 
RESPONDER ÀS NECESSIDADES 
DAS PESSOAS”
Pela segunda vez num espaço temporal inferior a um ano, o 
país enfrenta um novo confinamento, o que representará 
para as autarquias um novo desafio ao nível assisten-
cial, sobretudo aos mais desfavorecidos. Que plano 
delineou a autarquia de Gaia para este novo ciclo, 
tendo em conta as aprendizagens resultantes do pri-
meiro estado de emergência?
Nesta fase que atravessamos, Vila Nova de Gaia, 
sendo o terceiro concelho mais populoso do país, 
teve um desafio à escala da sua grandeza. Com uma 
rede social que envolve cerca de 200 parceiros, e depois 
da experiência acumulada do anterior Estado de Emergên-
cia, foi importante  definirmos um Plano de Ação para 2021, 
como um instrumento concretizador da atividade da rede social, traduzin-
do, assim, a dinâmica institucional concelhia. Temos estado muito direcio-
nados para ações dirigidas ao fortalecimento das sinergias, à qualificação 
do trabalho institucional e ao conhecimento permanente das necessida-
des sentidas, de forma a serem unidos esforços para colmatá-las, refor-
çando, ainda, os laços de proximidade interinstitucional (instituições - au-
tarquia e juntas de freguesia - população). 

Que importância atribui a autarquia à atuação em rede, juntamente com 
as instituições locais da sociedade civil, e em que medida é traduzida 
essa importância em apoios materiais?
O projeto de governação do atual executivo municipal definiu, desde sem-
pre, a Educação e a Ação Social como as duas áreas prioritárias de inter-
venção. Esta tem sido uma forma de atuação em Gaia, que naturalmente 
não se alterou com a situação de crise que vivemos. Pelo contrário, refor-
çou-se. Neste sentido, estamos muito conscientes do impacto que a situa-
ção está a ter nas instituições locais e na sociedade civil, pelo que foi pen-
sado um Fundo Municipal para apoio financeiro às IPSS, coletividades, as-
sociações desportivas e culturais. Para além disso, foram reforçadas as 
verbas de apoio social ao arrendamento e à carência/emergência social 
no âmbito do Programa Municipal Gaia +Inclusiva, dirigido à população 
em geral.

Num momento particularmente desafiante no que concerne à coesão so-
cial, como define a missão de ser autarca com o pelouro da ação social, 
tendo que viver neste dilema de servir um órgão do poder local, por defi-
nição o mais próximo da população, estando essa proximidade altamente 
condicionada?
Sou muito grata por ter a oportunidade de cumprir a missão de autarca, 
uma missão que considero muito nobre exatamente pelo privilégio de ser-
vir a população numa relação de proximidade. É certo que estamos mais 
condicionad@s, mas continuamos atentos e em contacto permanente 
com os gaienses, através das plataformas digitais. O trabalho de um(a) 
autarca não pode parar, independentemente das circunstâncias.

O país já viveu uma primeira experiência de confinamento 
geral e terão certamente resultado algumas aprendiza-

gens ao nível do apoio às populações mais vulnerá-
veis... Com que apoio poderão contar populações 
como os utilizadores de drogas, alcoólicos e sem-
-abrigo por parte da autarquia de Gaia?
Os serviços de resposta continuam a funcionar, pelo 
que não está comprometido o acompanhamento so-

cial das situações. O NPISA Gaia (Núcleo de Planea-
mento e Intervenção para Pessoas Sem Abrigo) foi re-

centemente formalizado e integra todos os parceiros ins-
titucionais que trabalham esta população no concelho e os 

seus recursos. Uma vez mais, é através do trabalho em rede que 
respondemos às necessidades das pessoas. 

Por outro lado, temos a população juvenil, que vai crescendo numa reali-
dade inimaginável, em que os contactos e afetos, traduzidos de uma for-
ma mais física, são condicionados... Em que medida constituirá este con-
texto uma condicionante à sua evolução saudável e de que forma poderá 
uma autarquia atuar para prevenir futuros danos?
Estas questões estão a ser trabalhadas de forma contínua, através de al-
guns projetos que temos implementados no terreno, nomeadamente o 
Gaia +Sucesso que disponibiliza técnicos especializados nas escolas de 
Gaia e que trabalham em parceria com o pessoal docente e não docente; o 
projeto «UM por Todos», que conta com o Município de Gaia como investi-
dor social e que trabalha também nas escolas a questão da literacia emo-
cional; os vários programas «Escolhas» do concelho que são igualmente 
uma mais valia neste trabalho com os jovens. Ao nível do pré-escolar e do 
ensino básico, não posso deixar de destacar o Programa Municipal 
GAIAaprende+ que disponibiliza igualmente conteúdos nessa área em 
particular.

Sendo óbvio que um concelho não poderá focar-se exclusivamente na in-
tervenção em torno da pandemia, que outros projetos em curso gostaria 
de salientar ao nível da ação social e da educação?
Em Vila Nova de Gaia, existem, atualmente, vinte projetos de Inovação So-
cial implementados no terreno. Somos o maior investidor público nacio-
nal, com projetos que atuam em áreas diferenciadas, como a terceira ida-
de, saúde, deficiência, sucesso escolar, desporto, entre muitas outras. Por 
outro lado, dispomos igualmente de vários planos municipais, que desen-
volvem ações em vertentes muito concretas, nomeadamente: Plano Inte-
grado Municipal de Envelhecimento; Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes ou o Plano Municipal para a Igualdade de Género, Cidadania e 
Não Discriminação. Por fim, na área das violências, Gaia tem um gabinete 
municipal de atendimento/acompanhamento a vítimas, o Gaia Protege+. 
Iremos inaugurar, brevemente, o Centro de Inclusão Social, um equipamen-
to municipal que dará resposta a pessoas portadoras de deficiência.



| 16

OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA DIVULGOU PUBLICAÇÃO:

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: 
MERCADOS GLOBAIS, AMEAÇAS 
GLOBAIS E LOCAIS E A PANDEMIA 
COVID-19
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência divulgou recen-
temente a publicação “New psychoactive substances: global markets, glo-
cal threats and the COVID-19 pandemic — an update from the EU Early 
Warning”, que fornece informações sobre o que está a acontecer com as 
novas substâncias psicoativas na Europa, com base em dados das ativida-
des de alerta rápida e de avaliação de risco da agência. O foco desta atua-
lização está nos mercados globais, as ameaças globais e a pandemia da 
COVID-19. Dependências apresenta-lhe algumas das citações do estudo, 
que pode ser consultado na íntegra em https://www.emcdda.europa.eu/
system/files/publications/13464/20205648_TD0320796ENN_PDF_rev.
pdf

Introdução
As novas substâncias psicoativas constituem uma vasta gama de drogas 
que não são controladas pelas leis internacionais das Nações Unidas 
como drogas. Incluem canabinóides sintéticos, estimulantes, benzodia-
zepinas (e outros sedativos-hipnóticos), opióides, alucinogénios e disso-
ciativos. Muitas destas substâncias destinam-se a imitar os efeitos das 
drogas controladas internacionalmente e são comercializadas como 
substitutos “legais” para as drogas. Embora as novas substâncias tenham 
sempre aparecido no mercado da droga, desde cerca de 2008 que se veri-
ficou um grande aumento do número, tipo e disponibilidade e, posterior-
mente, dos danos causados por estas substâncias na Europa e, cada vez 
mais, noutros locais, incluindo os Estados Unidos, a Rússia, a Austrália e a 
Nova Zelândia. Grande parte do crescimento neste mercado deveu-se à 
mudança da produção de um punhado de substâncias em laboratórios ilí-
citos relativamente pequenos para a produção em empresas químicas e 
farmacêuticas que operam predominantemente na China, capazes de pro-
duzir em massa uma vasta gama de novas substâncias psicoativas. Isto 
tem sido impulsionado pela globalização e pelas novas tecnologias, como 
a internet, permitindo que novas substâncias psicoativas sejam produzi-
das, vendidas e fornecidas à escala industrial. Estes fatores criam um 
mercado resiliente e altamente dinâmico de novas substâncias psicoati-
vas, dificultando a perturbação. Apesar desta resiliência, tem havido al-
guns desenvolvimentos encorajadores na Europa, que têm sido particular-
mente visíveis a partir de cerca de 2015. Estes incluem uma diminuição do 
número de novas substâncias identificadas pela primeira vez por ano e 
uma diminuição global das apreensões de novas substâncias, em grande 
parte impulsionadas por uma diminuição das apreensões de canabinóides 
e catinonas sintéticas - os dois maiores grupos de novas substâncias mo-
nitorizadas pelo OEDT. Em parte, estas alterações parecem estar relacio-
nadas com uma perturbação do comércio “legal elevado”, que durante um 
período viu novas substâncias psicoativas serem vendidas abertamente 
na rua em muitos países da Europa. De um modo mais geral, as respostas 
políticas mais amplas destinadas a restringir a disponibilidade de novas 
substâncias psicoativas também são suscetíveis de ter tido um efeito. No 
entanto, desde 2015, uma maior proporção de substâncias associadas ao 
uso problemático - nomeadamente opióides e benzodiazepinas - têm sur-
gido no mercado, trazendo um novo conjunto de problemas, enquanto o 

mercado de canabinóides sintéticos, uma vez que o epítome do fenómeno 
dos “altos legais”, também evoluiu para representar uma ameaça à segu-
rança da saúde. Durante este período, o novo mercado de substâncias psi-
coativas desenvolveu igualmente laços mais fortes com os mercados em 
drogas controladas estabelecidas.

Mercados globais, ameaças locais e a 
pandemia COVID-19 
Na última década, a globalização dos mercados de droga e das novas tec-
nologias levou a um aumento do número e tipos de riscos para as pessoas 
que utilizam novas substâncias psicoativas e drogas controladas. Estes 
riscos prendem-se tanto com o aumento da disponibilidade de uma gran-
de gama de novas substâncias no mercado da droga, incluindo novos pro-
dutos e novas formas de compra e utilização, bem como com o surgimen-
to de novos grupos de utilizadores. O aparecimento de uma substância 
numa nova área geográfica ou em novos grupos de utilizadores deve ser 
sempre motivo de preocupação para a saúde pública, uma vez que, pelo 
menos inicialmente, a população terá pouca ou nenhuma experiência dos 
seus efeitos e como utilizá-la. Preocupações semelhantes aplicam-se a 
novas formas de utilizar uma substância, novos produtos e novos padrões 
de utilização. Embora alguns riscos possam ser conhecidos, outros são 
desconhecidos e alguns não serão conhecidos até que um maior número 
de pessoas tenha sido exposto à substância. Além disso, a própria nature-
za dos mercados não regulamentados significa que estes riscos podem 
ser amplificados pela incerteza em relação às doses utilizadas e pelo po-
tencial para a substância ser substituída ou adulterada por outra substân-
cia, todas sem o conhecimento do utilizador. Um número crescente de 
substâncias altamente potentes que representam um alto risco de enve-
nenamento agudo também estão sendo relatados. Estes incluem canabi-
nóides sintéticos, opióides, benzodiazepinas e uma série de outras subs-
tâncias. Existem também fortes ligações entre o comércio de novas subs-
tâncias psicoativas e mercados em drogas controladas estabelecidas, 
com o uso crescente de novas benzodiazepinas para fazer versões falsas 
de medicamentos comuns anti-ansiedade, como o alprazolam falso (Xa-
nax) e o diazepam, indicando isso. A utilização de novas substâncias psi-
coativas por utilizadores de drogas de alto risco e outras populações mar-
ginalizadas e vulneráveis também parece ter aumentado em alguns locais, 
incluindo nas prisões. Além disso, cadeias e mercados de abastecimento 
não regulamentados e globalizados, onde novas substâncias psicoativas 
e ingredientes conexos podem ser fabricados num país, intermediados e 
utilizados para fabricar produtos noutro país e, finalmente, ainda utilizados 
noutros países, aumentam a oportunidade de falhas de comunicação, 
substituição, rotulagem errada, adulteração, contaminação e diluição de 
novas substâncias psicoativas e drogas controladas com uma gama de 
substâncias potencialmente perigosas e por vezes altamente tóxicas. A 
recente deteção do brodifacoum veneno de ratos em misturas sintéticas 
de fumadores canabinóides nos Estados Unidos é um exemplo disso. 
Globalmente, este tipo de substâncias representam um elevado risco de 
envenenamento e risco de vida para os utilizadores e são capazes de cau-
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sar surtos de envenenamentos em massa. Tais incidentes de baixas em 
massa são geralmente caracterizados por casos súbitos e inesperados de 
envenenamento agudo que podem variar entre várias a centenas de víti-
mas, e podem rapidamente sobrecarregar os primeiros socorristas, os pri-
meiros recetores e, de um modo mais geral, os sistemas de saúde locais. 
Embora faltem estimativas formais, responder a tais surtos também é in-
variavelmente financeiramente dispendioso. Estas substâncias podem 
igualmente constituir sérias ameaças transfronteiriças para a saúde, espe-
cialmente em consequência do crescimento dos mercados em linha. Ape-
sar da natureza globalizada do mercado, as ameaças colocadas numa de-
terminada área são moldadas pela interação de uma série de fatores glo-
bais e locais - “glocal”. Estes incluem a disponibilidade e fornecimento de 
novas substâncias psicoativas, bem como a situação da droga local (in-
cluindo o fornecimento e uso de drogas, problemas de saúde pública e so-
ciais, política e respostas de drogas) e o ambiente físico, social, cultural, 
económico e político, dimensão do país, população, estrutura, geografia, 
cuidados de saúde, sistemas de saúde pública e recursos.

Pandemia da COVID-19 
A pandemia COVID-19 trouxe novo foco a importância de abordagens 
“complexas, transfronteiriças e multifatoriais” para enfrentar os desafios 
da saúde, a necessidade de reforçar a segurança sanitária e a natureza in-
terligada da saúde no nosso mundo globalizado. A somar à complexidade 
do novo mercado das substâncias psicoativas, as medidas de pandemia e 
de resposta conexas - como o encerramento de espaços públicos e medi-
das de “permanência em casa” - trazem novos desafios decorrentes dos 
efeitos resultantes dos mercados de droga, consumo de drogas, serviços 
de droga e outras medidas de resposta em muitos, e talvez imprevisíveis, 
em diferentes momentos. Como parte do planeamento de preparação, o 
planeamento de cenários permite que planeadores e praticantes planeiem 
a incerteza e se preparem para o pior — pensar o impensável. Esta aborda-
gem pró-ativa pode ser melhor trabalhada se considerarmos como a pan-
demia COVID-19 pode interagir negativamente com o problema dos medi-
camentos e dos NPS existentes (e vice-versa) agravando os danos sociais 
e de saúde causados por ambos. Um estado semelhante, ou epidemia si-
nérgica, tem o potencial de aumentar a vulnerabilidade e os resultados ne-
gativos para as pessoas que usam drogas e a sociedade em geral. O efeito 
da pandemia na situação da droga, incluindo o novo mercado de substân-
cias psicoativas, deverá tornar-se cada vez mais importante, uma vez que 
os países da Europa enfrentam a segunda vaga do surto durante o outono 
e inverno de 2020 e em 2021. Refletindo a complexidade da situação atual, 
o título e o tema deste relatório são Novas Substâncias Psicoativas: Mer-
cados Globais, Ameaças Glocal e a Pandemia COVID-19. Tem como obje-
tivo incentivar o leitor a pensar na forma como as questões destacadas e, 
de um modo mais geral, como a disponibilidade e utilização de novas 
substâncias psicoativas podem aplicar-se ao seu país, região ou bairro, 
bem como, de que forma a pandemia pode ter um impacto. Isto exige a 
consideração daquilo que podem ser as ameaças e vulnerabilidades 
atuais e futuras, bem como quais as medidas práticas e concretas que 

são necessárias para as fazer - quer se trate de medidas de prevenção, 
proteção da saúde, tratamento e redução da oferta, ou desenvolvimento e 
implementação de políticas. Exigirá igualmente a consideração dos recur-
sos disponíveis para responder às ameaças à saúde, incluindo a capacida-
de, e as capacidades relevantes. Por exemplo, é importante considerar 
que o mesmo pessoal (pessoal de saúde pública, profissionais de saúde e 
pessoal de aplicação da lei) e recursos utilizados para responder a surtos 
causados por novas substâncias psicoativas serão os mesmos que os uti-
lizados para responder aos surtos do COVID-19. Em abril de 2020, o OEDT 
emitiu um alerta à Rede de Sistemas de Alerta Precoce da UE em toda a 
Europa, destacando o impacto potencial da pandemia nos mercados de 
drogas e os riscos para as pessoas que usam drogas, e a necessidade de 
um elevado nível de vigilância para garantir a deteção precoce, o relato, a 
avaliação e as respostas às alterações nos mercados de droga que podem 
ter um impacto elevado na saúde pública. Embora os elementos de prova 
atualmente limitados, com base em experiências anteriores de perturba-
ções nos mercados de drogas, o impacto da pandemia possa conduzir a 
alterações locais ou mais amplas no uso de drogas e padrões de utiliza-
ção, bem como a um risco acrescido de substituição, venda indevida, adul-
teração, contaminação e diluição com uma gama de substâncias poten-
cialmente perigosas e por vezes altamente tóxicas; em alguns casos, isto 
pode causar surtos de envenenamentos em massa, o que pode sobrecar-
regar os sistemas de saúde já em dificuldades com a pandemia. Estes po-
dem ser eventos únicos ‘one off’ ou alterações de curta duração ou mais 
duradouras. Relatórios laboratoriais (analíticos) confirmados dos labora-
tórios forenses e de toxicologia continuarão a desempenhar um papel cen-
tral na deteção precoce e resposta a tais eventos e alterações. É igualmen-
te importante notar que, em alguns contextos, pode haver um risco de 
atrasos na deteção, reporte, avaliação e resposta às alterações nos mer-
cados de drogas, e danos resultantes devido à capacidade potencialmente 
reduzida de sistemas de alerta precoce, incluindo laboratórios forenses e 
de toxicologia, em resultado da pandemia. É importante para a proteção 
da saúde pública que, sempre que possível, e de acordo com as políticas e 
procedimentos relevantes, as alterações nos mercados de droga e even-
tos conexos que possam ter um impacto elevado na saúde pública conti-
nuem a ser comunicadas em tempo útil às agências competentes. 

Deteção precoce, reporte, avaliação e 
resposta 
Há muita especulação sobre, mas atualmente apenas dados limitados 
para analisar e avaliar, o impacto da pandemia na disponibilidade, forneci-
mento e utilização de novas substâncias psicoativas. A prestação de infor-
mações fiáveis é fundamental para facilitar uma resposta eficaz à saúde 
pública, incluindo a prevenção, a proteção da saúde, o tratamento, a redu-
ção da oferta e o desenvolvimento e implementação de políticas. O Siste-
ma de Alerta Precoce da UE e os sistemas nacionais de alerta precoce de-
sempenham um papel central, fornecendo essas informações atempada-
mente e em pormenor suficiente às pessoas certas, no local certo, no mo-
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mento certo, para lhes permitir avaliar as informações e, se necessário, 
responder através de ações oportunas e eficazes para prevenir ou reduzir 
o risco de danos. Os diferentes tipos de ações de resposta tomadas de-
pendem da substância do interesse, do tipo e do nível de ameaça, dos indi-
víduos em risco e dos papéis das organizações e das pessoas que estão a 
responder. Podem ser tomadas medidas nos níveis de prática, investiga-
ção e política. Por exemplo, a nível nacional, a notificação formal de uma 
nova substância psicoativa garante que a Rede de Sistemas de Alerta Pre-
coce em toda a Europa seja alertada o mais rapidamente possível quando 
uma nova substância psicoativa for identificada pela primeira vez no mer-
cado europeu da droga. Isto permite à rede detetar e avaliar quaisquer po-
tenciais ameaças, bem como identificar e implementar quaisquer medidas 
de resposta que possam ser necessárias. É importante salientar que as in-
formações fornecidas na notificação formal permitem que os laboratórios 
forenses e toxicológicos incluam a substância no seu rastreio analítico, 
permitindo a sua identificação e, portanto, monitorização em apreensões 
de aplicação da lei e eventos adversos graves (tais como envenenamen-
tos agudos e mortes). As ações podem igualmente incluir a comunicação 
dos riscos para as agências relevantes, bem como para as pessoas que 
utilizam drogas, como quando é detetada uma substância ou situação tó-
xica ou perigosa, e garantir que foram efetuados os preparativos suficien-
tes para lidar com uma situação que pode causar um surto, incluindo 
eventos de envenenamento em massa. Em relação a isso, as ações po-
dem também estender-se a garantir que existe uma oferta suficiente e 
uma disponibilidade suficiente de contramedidas médicas, como o antído-
to opióide naloxona, caso haja um aumento súbito da disponibilidade de 
opióides altamente potentes. Dado que a quantidade de informação é ge-
ralmente limitada quando uma substância é identificada pela primeira vez 
no mercado da droga, as ações podem igualmente incluir investigação 
para melhor compreender os riscos de uma determinada substância. Isto 
pode incluir investigação para compreender os seus efeitos farmacológi-
cos e toxicológicos e a sua epidemiologia (quem está a usar a substância, 
quantas pessoas a utilizam e como está a ser utilizada, etc.).  Noutros ca-
sos, as ações podem incluir uma avaliação formal dos riscos a nível nacio-
nal ou pelo OEDT a nível europeu, o que pode conduzir ao controlo ou a ou-
tros tipos de medidas restritivas que se destinem a reduzir o fornecimento 
e a disponibilidade de uma substância. Neste contexto, o relatório aborda 
os recentes desenvolvimentos no mercado e a utilização de novas subs-
tâncias psicoativas e põe em evidência algumas das principais questões e 
ameaças emergentes. Estes incluem desenvolvimentos nos mercados de 
canabinóides sintéticos, opióides e benzodiazepinas. Por último, o relató-
rio salienta a necessidade de continuar a investir no desenvolvimento e na 
manutenção de sistemas de alerta e resposta precoces para novas subs-
tâncias psicoativas e drogas ilícitas para proteger a saúde pública.

Situação na Europa
Até 31 de outubro de 2020, o OEDT estava a monitorizar mais de 820 no-
vas substâncias psicoativas que apareceram no mercado europeu da dro-
ga desde o início da monitorização em 1997 (Figura 1). Isto inclui 53 subs-
tâncias que foram notificadas pela primeira vez em 2019 e 38 substâncias 
que tinham sido notificadas em 2020 (até ao final de outubro). Isto repre-
senta uma diminuição das cerca de 100 novas substâncias psicoativas in-
troduzidas no mercado europeu todos os anos entre 2014 e 2015. Pelo 
menos em parte, esta redução das notificações poderá refletir os resulta-
dos de esforços sustentados de controlo e, de outro modo, restringir a 
venda de novas substâncias na Europa, nomeadamente a sua venda aber-
ta como “máximos legais”, que em muitos países incluíam a venda aberta 
na rua alta. Pode igualmente refletir medidas de controlo em países de ori-
gem, como a China, com o objetivo de restringir a produção e o comércio 
dessas substâncias. Apesar da diminuição geral do número de substân-
cias recentemente introduzidas no mercado europeu todos os anos, desde 
2015 foram identificadas anualmente cerca de 400 novas substâncias psi-

coativas anteriormente reportadas (Figura 2). Isto sugere que muitas 
substâncias permanecem em circulação, embora em quantidades varia-
das. Entre outros problemas, isto pode aumentar o risco de serem vendi-
dos deliberadamente ou acidentalmente como outras drogas. Em alguns 
casos, como quando os canabinóides sintéticos são vendidos como ecs-
tasy, isto causou surtos de envenenamentos em massa.
O número e quantidade de novas substâncias psicoativas apreendidas pe-
las autoridades policiais na Europa aumentou drasticamente até 2015. 
Desde então, esta tendência parece ter estabilizado ou invertido para um 
declínio, dependendo da região. Durante o ano de 2019, foram reportadas 
ao Sistema de Alerta Precoce da UE 42 385 apreensões de novas substân-
cias psicoativas. destes, 29 621 apreensões foram reportadas pelos Esta-
dos-Membros da UE (Figura 3). Em conjunto, este valor representa uma di-
minuição de 42 % e 51 %, respectivamente, no número de apreensões em 
relação às registadas em 2015. Em 2019, foram reportadas ao Sistema de 
Alerta Precoce da UE as apreensões de mais de 2,8 toneladas de novas 
substâncias psicoativas, na sua maioria sob a forma de pós, deste total, 
cerca de 2,2 toneladas foram comunicadas pelos Estados-Membros da 
UE. Em conjunto, este valor representa uma diminuição de 47 % e 56 %, 
respectivamente, em quantidades de apreensão face às registadas em 
2015. Além disso, foram encontrados 976 litros de líquidos e 3,3 milhões 
de comprimidos e cápsulas que continham novas substâncias psicoati-
vas. As apreensões de novas substâncias psicoativas continuam a ser do-
minadas por canabinóides sintéticos e cathinones, que juntos representa-
ram 62 % de todas as apreensões reportadas em 2018 (47 % para os Esta-
dos-Membros da UE) (Figura 4).
Apesar da diminuição das apreensões de novas substâncias psicoativas 
na Europa, a sua disponibilidade e acessibilidade globais parecem ser rela-
tivamente elevadas. Continua a ser fácil comprar substâncias a pedido de 
fornecedores em linha, tanto em montantes grossistas como retalhistas, 
enquanto em algumas regiões algumas novas substâncias são também 
normalmente vendidas a nível de rua, muitas vezes como parte do merca-
do de droga existente. Neste último caso, isto inclui novas benzodiazepi-
nas, como o etizolam, que são cada vez mais utilizados para fabricar me-
dicamentos falsos de benzodiazepina.
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FIGURE 1

Numbers and categories of new psychoactive substances reported to the EU Early Warning System for the first time, 
2005-2020 (up to 31 October)

FIGURE 2

Numbers and categories of new psychoactive substances detected each year, following their first identification, 2005-2019
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Mercados globais, ameaças glocais: 
o caso de medidas de alerta precoce 
reforçadas, de preparação e de resposta
Na última década, a globalização dos mercados de droga e das novas 
tecnologias, como a internet, levou a um aumento do número e tipos de 
riscos que as pessoas que utilizam novas substâncias psicoativas e dro-
gas controladas. Estes fatores também criam um mercado resiliente e al-
tamente dinâmico de novas substâncias psicoativas, dificultando a per-
turbação. Além disso, a pandemia COVID-19 e as medidas de resposta 
conexas trouxeram em foco a importância de compreender como a nos-
sa saúde está intrincadamente ligada ao nosso ambiente e à globaliza-
ção, e como isso pode moldar o consumo de drogas. Embora os elemen-
tos de prova atualmente limitados, com base em experiências anteriores 
de perturbações nos mercados de drogas, o impacto da pandemia possa 
conduzir a alterações locais ou mais amplas no uso de drogas e padrões 
de utilização, bem como a um risco acrescido de substituição, venda in-
devida, adulteração, contaminação e diluição com uma gama de subs-
tâncias potencialmente perigosas e por vezes altamente tóxicas; em al-
guns casos, isto pode causar surtos de envenenamentos em massa, o 
que pode sobrecarregar os sistemas de saúde já em dificuldades com a 
pandemia. A prestação de informações fiáveis é fundamental para uma 
resposta eficaz à saúde pública, incluindo a prevenção, a proteção da 
saúde, o tratamento, a redução da oferta e o desenvolvimento e imple-
mentação de políticas. O Sistema de Alerta Precoce da UE e os sistemas 
nacionais de alerta precoce desempenham um papel central, fornecendo 
essas informações atempadamente e em pormenor suficiente às pes-
soas certas, no local certo, no momento certo, para lhes permitir avaliar 
as informações e, se necessário, responder através de ações oportunas e 
eficazes para prevenir ou reduzir o risco de danos. Dada a crescente 
complexidade do novo mercado das substâncias psicoativas e as suas 
fortes ligações com o mercado mais amplo da droga ilícita, é necessário 
assegurar que a Europa continue a reforçar a sua capacidade de detetar, 
avaliar e responder às ameaças existentes e novas de forma oportuna e 
eficaz, para prevenir ou reduzir os danos sociais e de saúde pública cau-
sados por novas substâncias psicoativas, quer seja através da deteção e 
resposta a uma ameaça específica e imediata ou através de uma ameaça 
das politicas legais a longo prazo.
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ESTAMOS PERANTE UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA E SOCIAL,  
AFIRMAM OS PROFISSIONAIS

MADEIRA APELA  
À CRIMINALIZAÇÃO DO 
TRÁFICO DAS NSP
Em 2008, face à preocupante escala ascendente de acessibilidade às no-
vas substâncias psicoativas, formava-se na Madeira, sob a tutela da Uni-
dade Operacional de Intervenção em CAD, um grupo de trabalho dedicado 
à monitorização e acompanhamento do fenómeno. Esse grupo, constituí-
do por várias instituições e profissionais que operam em CAD na região, 
foi propondo diversas medidas, entre as quais a que resultou no encerra-
mento das smart shops e encontra-se atualmente numa nova batalha: 
com o apoio da deputada Rubina Leal, pretendem que todas as NSP pas-
sem a integrar a lei 15/93, o que significaria que o tráfico passaria a ser 
considerado crime. Entretanto, Nélson Carvalho, Diretor da UCAD local 
continua a alertar para os gravíssimos problemas de saúde pública e de ín-
dole social e criminal que a disponibilidade das NSP continuam a repre-
sentar no território, com um acréscimo significativo de comorbilidades 
psiquiátricas, entretanto agravadas no período de confinamento, dada a 
escassez de oferta das drogas clássicas. Dependências ouviu o diretor da 
UCAD Nelson Carvalho e a Deputada Rubina Leal.

Nelson Carvalho

Durante a semana em curso será discutida uma proposta de lei que 
visa criminalizar as novas substâncias psicoativas na Assembleia Re-
gional da Madeira. O que pretendem os técnicos ver alterado através 
desta lei?
Nelson Carvalho (NC) – Acima de tudo, criminalizar estas substâncias 
psicoativas. É isso que falta… conhecemos os seus efeitos, sabemos 
que foi uma forma encapotada que os traficantes encontraram para in-
troduzir estas drogas, as quais produzem efeitos semelhantes à cocaí-
na, à heroína, à canábis e outras no mercado mundial, de uma forma le-
gal e que tem efeitos ainda mais devastadores, nomeadamente em ter-
mos de comorbilidade psiquiátrica. Sabemos que a maior parte destes 
doentes, com o decorrer do consumo, ficam mesmo com doenças psi-
quiátricas crónicas, nomeadamente psicoses e, também em termos or-
gânicos, as consequências para órgãos como o coração, fígado e ou-
tros, e em última análise tem causado mortes. Só que, devido às con-

venções internacionais e a uma legislação muito pouco ágil, apenas 
está a ser atualmente legislado em termos contraordenacionais. Ora, 
isso é insuficiente e, mais grave é o assumir que o tráfico compensa. 
Os traficantes sabem que podem continuar a comprar grandes quanti-
dades destas novas substâncias através da internet e, se forem deti-
dos, o máximo que lhes espera, em termos de pena, é uma contraorde-
nação, ou seja, uma multa, ao passo que os consumidores ficam cada 
vez piores, não só ao nível da sua dependência, como também em ter-
mos da sua saúde em geral, do agravamento da sua disfunção familiar 
e social. Estamos a falar de um problema de saúde pública! Estas subs-
tâncias dividem-se em estimulantes, depressores, alucinógenos e ca-
nabinóides, têm estruturas moleculares e efeitos psicoativos muito se-
melhantes aos das clássicas e temos que parar com isto. Não pode-
mos andar a brincar com a saúde das pessoas.

Quando falam em criminalizar, estão a referir-se ao tráfico e ao consu-
mo ou apenas ao tráfico?
NC – Sempre o tráfico. No fundo, o que pretendemos é que o Decreto – 
Lei 15/93 integre as NSP. Repare que, desde novembro de 2018 está 
previsto o aditamento a este Decreto – Lei de 13 NSP, ao abrigo de uma 
diretiva comunitária. Portugal demora mais de dois anos para cumprir 
esta determinação legal. Entretanto para criarem esta diretiva mais 
anos passaram, pois realizaram estudos e relatórios e, finalmente, per-
ceberam que se trata de substâncias psicoativas prejudiciais para o Ser 
Humano (…), ou seja todo este processo é muito moroso e injustificável 
por dois motivos: por um lado porque nesse espaço de tempo e se pen-
sarmos que tem surgido uma média de 52 novas substâncias por ano, 
ou seja, em cinco anos por ex., já entraram no mercado Europeu pelo 
menos mais 250 substâncias.  Por outro, tanto as NSP que vão ser adi-
tadas e as que surgem anualmente apresentam uma estrutura química 
e ou efeitos biológicos similares às que integram a legislação nacional 
supracitada.  Face a estes factos, que mais necessitamos para promo-
ver um quadro legislativo mais eficiente e eficaz? O nosso objetivo é 
fornecer mais e melhores ferramentas aos tribunais e às polícias para 
combater de forma mais eficaz este fenómeno e, concomitantemente 
proteger os consumidores, as suas famílias e a comunidade em geral. 
E para isso é imperativo criminalizar as NSP, através da sua integração 
no Decreto – Lei 15/93.

Em concreto, estamos a falar de novas drogas ou das clássicas adul-
teradas?
NC – A maior parte destas substâncias é sintética, trabalhada em labo-
ratório e, usando como exemplo o canabinóides sintético, o JHW, o in-
divíduo que a produziu terá cerca de 500 estruturas moleculares. Ou 
seja, alteram a sua estrutura molecular, mas o efeito é o mesmo.

E o efeito nos consumidores?
NC – É devastador. É muito mais preocupante do que o das drogas 
clássicas. A maior parte dos doentes que são internados na Casa de 
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Saúde São João de Deus tem comorbilidade psiquiátrica, desenvol-
vendo episódios psicóticos caracterizados por uma grande agitação 
psicomotora, com delírios paranoides, persecutórios, tornam-se mui-
tas vezes violentos e agressivos. Os delírios persecutórios são por ve-
zes tão intensos que os próprios acabam por deslocar-se a esquadras 
da polícia por se sentirem perseguidos. Acresce que a maior parte 
tem que ser internada e que pode mesmo colocar em risco a vida dos 
outros. Do ponto de vista social, estamos perante situações dramáti-
cas que não podem compadecer-se com este deixar andar traduzido 
numa mera contraordenação.

Como são adquiridas estas substâncias?
NC – A maior é adquirida pelos traficantes na internet e depois vendi-
da na rua. O preço é baixo, o efeito é potente e, considerando que du-
rante o confinamento houve uma muito menor acessibilidade às dro-
gas clássicas, tivemos aqui um momento significativo de consumo de 
NSP. Por outro lado, os próprios traficantes da Madeira vão monitori-
zando o fenómeno: ora introduzem heroína no mercado, ora a retiram 
e introduzem NSP. A maior parte dos consumidores destas NSP são 
heroinómanos ou consumidores de outras drogas.

A aprovação desta lei resolveria o problema ou continuaríamos de-
pendentes de outras resoluções posteriores?
NC – A Assembleia Legislativa da Madeira apenas pode legislar em 
matéria contraordenacional. Tudo o que é matéria criminal é da com-
petência da Assembleia da República, ou seja, isto depende da As-
sembleia da República, que tem de estar sensível a estas situações. 
Hoje, corre por aí a teoria de que no continente não há muito destas 
drogas, mas eu tenho muitas dúvidas de que isso corresponda à ver-
dade. A Madeira, por ser um território mais pequeno, permite que este-
jamos mais atentos. Já temos um grupo de trabalho nesta matéria, 
composto por várias instituições, desde 2008 e existe uma maior sen-
sibilidade. Ao passo que o continente, sendo um meio muitíssimo 
maior, é mais difícil detetar. Mas ainda que este fosse um problema 
exclusivo da Madeira, consideramos que a Assembleia da República 
tem o dever de salvaguardar a saúde de todos os portugueses. Os se-
nhores deputados não podem brincar com a saúde dos portugueses e 
deviam agilizar a legislação para criminalizar e dar ferramentas a 
quem trabalha na área da redução da oferta e da procura.

Rubina Leal

Que objetivos mediam esta proposta de lei que acabou de apresentar na 
Assembleia Regional da Madeira?
Rubina Leal (RL) – Para nós, Região Autónoma, o combate à Novas Subs-
tâncias Psicoativas (NSP) tem sido uma realidade há uns anos a esta 
parte. Sabemos que este será um momento oportuno para abordarmos 
estes temas, até porque estudos recentes demonstram que, numa situa-

ção de crise sanitária e socioeconómica, acrescida ao confinamento, po-
derá potenciar os consumos de drogas, álcool e mesmo as NSP, drogas 
legais, comercializadas livremente. De acordo com informações das polí-
cias da Madeira, as NSP circulam a preços mais apetecíveis para o con-
sumidor. Quanto aos objetivos, pretendemos ir um pouco mais além. Es-
tas substâncias psicoativas não podem ser tratadas como uma mera 
contraordenação, apenas sujeita a uma coima. São demasiado nocivas 
para a saúde dos consumidores. Está provado que causam danos físicos 
e mentais, muitas vezes irreversíveis, e é importante que sejam atualiza-
das e passem a integrar o DL 15/93, conhecido pela Lei do Combate à 
Droga.

Constatei uma certa frustração da sua parte aquando da apresentação 
deste projeto lei, na medida em que o problema passa por uma decisão 
da Assembleia da República, que não será propriamente célere…
RL – É verdade… obviamente que a manifestação dessa frustração é por 
sentir que não consigo ir um pouco mais longe e porque na Assembleia 
Legislativa da Madeira não temos competência sobre esta matéria. Os di-
reitos, liberdades e garantias, são competências reservadas à Assem-
bleia da República, daí que a nossa proposta passe pela apresentação de 
um projeto de lei a este órgão. De facto, o que temos constatado é que a 
Assembleia da República e o Ministério da Justiça levam muito tempo 
para atualizar a legislação. Sabemos que surgem diariamente novas 
substâncias, que basta uma pequena alteração para circularem como 
uma nova droga. Em 2017, a Assembleia Legislativa da Madeira apresen-
tou um projeto de resolução à Assembleia da República que não teve an-
damento, caducou e foi parar à gaveta. O que efetivamente pretendemos 
é que estejam todos em consonância e que o combate e minimização 
desta problemática seja uma realidade. 

Sendo estas substâncias uma mera adulteração das estruturas molecu-
lares das clássicas, não parece de facto fazer sentido que sejam consi-
deradas legais…
RL – Exatamente! No fundo, as substâncias são adulteradas através do 
acréscimo de outros produtos, dando-lhe outra denominação, mas são 
obviamente drogas como as outras.

Face aos resultados apresentados no último relatório do Sicad, que re-
vela alguns indicadores preocupantes, nomeadamente entre os jovens, 
acredita que a Assembleia da República será agora mais célere no com-
bate à oferta e ao consumo destas NSP?
RL – Eu quero acreditar que esta alteração e a complementaridade des-
tes anexos à Lei de Combate à Droga seja atendida o quanto antes. Tudo 
faremos para que tal aconteça, nomeadamente em articulação com os 
nossos deputados da Assembleia da República. Desde o ano 2000, fo-
ram identificadas 790 NSP, que foram introduzidas no mercado e comer-
cializadas.  Creio que algo tão simples como o que ora propomos poderá 
ser concretizado de uma forma célere.

Qual é o impacto do consumo destas substâncias na Madeira?
RL – Neste momento, de acordo com a articulação que mantive com as 
polícias locais, estas drogas têm na Madeira um impacto superior ao ve-
rificado no resto do país. Os Açores têm acompanhado esta matéria, que 
é também uma realidade naquele território. A nossa condição arquipelá-
gica, a monitorização e identificação dos consumos nos contextos de po-
liconsumo, o trabalho em rede dos serviços de saúde, são fatores que po-
derão contribuir para o maior controlo da situação e talvez por isso se 
constate que este fenómeno é mais comum na Região Autónoma da Ma-
deira. Esta nova alteração à Lei do Combate à Droga vem precisamente 
dar mais instrumentos às Polícias, permitindo uma melhor atuação no 
combate ao tráfico ilícito das NSP.  A grande meta é limitar a oferta, a co-
mercialização, e por sua vez reduzir os consumos destas substâncias 
que representam uma séria ameaça para a saúde pública.
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ENTREVISTA COM ANTÓNIO ADÉRITO ARAÚJO, PRESIDENTE DA GARE –  
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

“A SEGURANÇA NAS ESTRADAS 
TEM A VER COM SAÚDE, ECONOMIA, 
JUSTIÇA, CIDADANIA, COMUNICAÇÃO…” 
A 21 de Novembro de 2004, um conjunto de pes-
soas em nome individual e coletivo mobilizou-se 
em Évora para homenagear todas as pessoas que 
tinham sido vítimas das estradas portuguesas, 
unindo-se ao resto do mundo na celebração do Dia 
Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Évora 
serviria de exemplo ao país e centenas de pessoas 
uniram-se ao longo do dia para mostrar que a reali-
dade é ainda bastante negra e que temos ainda um 
longo caminho a percorrer para acabar com esta 
epidemia que, diariamente,  ceifa vidas nas estra-
das e ruas de Portugal. Apesar de, na altura, serem 
apenas um conjunto informal, sob a égide da Estra-
da Viva – Liga Contra o Trauma, conseguiram reunir 
apoios das áreas mais diversas da sociedade e levaram a cabo um conjun-
to de iniciativas dignas da memória das vidas que se perderam ou das vi-
das que deixaram de ser vividas. Os resultados desse dia estão ainda hoje 
bem presentes na memória coletiva e simbolizados no Memorial “Uma 
Pessoa, Uma Vara”, que ainda hoje se encontra à entrada da cidade.
Apesar de inicialmente não haver qualquer pretensão de se constituírem 
como uma associação formal,  a recetividade alcançada do exterior não 
deixou este conjunto de cidadãos indiferentes. É assim que, a 11 de abril 
de 2005, é constituída a Associação para Promoção de uma Cultura de Se-
gurança Rodoviária, denominada como GARE.
A Gare tem como missão intervir cívica e socialmente na comunidade no 
âmbito de uma cultura de segurança rodoviária, assente nos objetivos de 
favorecer a mudança social e individual de comportamentos e atitudes 
com vista à diminuição de riscos inerentes ao ambiente rodoviário, promo-
ver a Saúde e uma Mobilidade Sustentável e promover uma Cidadania Ati-
va e Global e o respeito pelos Direitos Humanos.
Em entrevista, António Adérito Araújo abre-nos as portas da instituição…

O que o motivou a criar esta instituição com inter-
venção nas questões ligadas à segurança rodoviá-
ria?
António Adérito Araújo (AAA) – Isto acontece a 
partir de um problema familiar… Em agosto de 
2004, houve um acidente muito grave na região de 
Montargil, que vitimou cinco jovens, entre os quais 
o meu filho, o que originou a criação de um movi-
mento de cidadãos bastante forte em Évora. A pro-
porção que tomou na altura levou a que, em 2005, 
chegássemos à conclusão que seria mais pragmá-
tico criarmos uma organização.

E com que objetivos criaram essa organização?
AAA – O objetivo consistia em pugnar para que houvesse uma discussão 
alargada destas temáticas e que forçássemos igualmente as instâncias 
superiores a discuti-las e a criarem condições para que esta mortandade 
na estrada deixasse de existir. Nessa altura, tomámos conhecimento da 
existência de uma série de outras organizações que tinham começado a 
operar nesta área e começámos a discutir soluções em conjunto para en-
frentar o problema, o que passava por um melhoramento da lei, das estra-
das, da educação das pessoas e de uma série de vetores que era preciso 
assegurar.

Em que medida terão os municípios uma palavra a dizer quanto a esta 
problemática?
AAA – É evidente que têm… e se alguns a usam, outros ainda não o fazem. 
Constatamos que existem alguns municípios que têm desenvolvido al-
guns melhoramentos e que têm evoluído na forma como tem de ser pen-
sada a mobilidade – e recordo o caso de Lisboa, que tem feito algo nesse 
sentido – mas há outros que quase nada têm feito. A título de exemplo, 
algo que se pensou inicialmente ser tão importante, a elaboração de pla-
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nos de segurança rodoviária municipais, nem sequer avançou. A lei saiu, 
mas, dos 308 municípios do país apenas 10 ou 12 os terão.

A missão que a GARE incorpora tem a ver com cidadania e com a segu-
rança da população em geral, mas urge questionar: têm algum tipo de 
apoio para a persecução desses desígnios?
AAA – Esse é um problema terrível! A determinada altura, sentimos a ne-
cessidade de intervir em diversos contextos, como as escolas, onde en-
contramos o nosso principal foco, as crianças e jovens, começámos a de-
senvolver projetos de cidadania e, após uma grande discussão nacional, 
começaram a surgir alguns projetos e candidaturas. Começámos a con-
correr a muitos e a ter algum sucesso, com candidaturas aprovadas e fo-
mos fazendo algumas coisas positivas, mas, de há uns tempos para cá, 
acabou tudo. Hoje, uma associação como a nossa, que tem poucos só-
cios, sendo que alguns nem as quotas pagam, depara-se com um conjunto 
de despesas fixas e não beneficia de qualquer apoio ou subsídio, o que 
obriga a muita “arte” para que se consigam obter fontes de rendimento 
que permitam continuar a desenvolver esta missão. Basicamente, têm 
sido alguns membros da associação que têm feito financiamentos pró-
prios, e isto não pode continuar assim. Confesso que sou contra os subsí-
dios, mas estou convicto que seria possível criar condições para que pos-
samos fazer o que outros não fazem. E temos feito muito.

Como será possível, sem recursos, juntarem-se ao compromisso zero 
mortes na estrada?
AAA – Independentemente de questões mais diretas como a melhoria das 
estradas, da sinalética ou do código da estrada, acreditamos que existem 
questões fundamentais que passam pela educação e pela cidadania. E es-
tas podem passar por nós, desde as crianças na sua mais tenra idade co-
meçarem a ter noções de cidadania. Essa é uma luta que há muito trava-
mos. E hoje, no primeiro ciclo, começa a haver já a obrigatoriedade de se 
abordarem determinadas áreas da cidadania e sabemos que a segurança 
rodoviária é uma delas, embora nem toda a gente a aborde. A verdade é 
que já somos contactados e contribuímos com sugestões. A outro nível, 
no terceiro ciclo, quando se abordam matérias relacionadas com massas 
e movimentos, já se fala em distâncias de travagens e outros conceitos, 
mas ainda é pouco. Isto não passa apenas por termos um bom código da 
estrada e estradas boas. Isso é obviamente importante como a ação peda-
gógica das polícias, mas essa formação e sensibilização das crianças e 
jovens é fundamental.

Sabemos que a GARE desenvolve um projeto em contexto noturno rela-
cionado com a prevenção, orientado para a vertente da condução sob o 
efeito do álcool… sem recursos, como conseguem implementar um proje-
to como este?

AAA – Neste momento, esse projeto encontra-se parado por falta de recur-
sos. Durante vários anos, inicialmente com apoios da UE e, mais tarde, à 
nossa custa, aderíamos uma vez por ano à iniciativa Noite Europeia sem 
Acidentes, em que realizávamos ações em contextos de diversão noturna 
em várias cidades. Outra coisa é irmos sistematicamente para a rua, sozi-
nhos ou a acompanhar brigadas da GNR ou PSP, em ações pedagógicas. 
Nas escolas, temos alguns instrumentos que nos permitem mostrar que a 
condução sob o efeito do álcool ou outras substâncias psicoativas nos re-
tiram um importantíssimo conjunto de faculdades. Obviamente, no último 
ano, vimo-nos confrontados com uma grande diminuição e até ausência 
de alunos nas escolas, mas procuraremos continuar a ter apoios para de-
senvolver esse tipo de iniciativas.

Por que não aprendemos estes conceitos nas escolas de condução?
AAA – É uma questão muito interessante… Também existem diferenças 
entre escolas de condução e a GARE até tem duas associadas. Enquanto 
temos escolas que fazem as 25 horas normais de trabalho entre teoria e 
prática e os instrutores ainda desenvolvem dinâmicas particulares com os 
educandos, o que obviamente representa determinados custos, outras es-
colas vendem cartas por 200 euros… pergunto como conseguem essas 
escolas dar todas as aulas de código e fazer o desejável trabalho na estra-
da… creio que essa situação devia ser revista. Mas reforço que o trabalho 
na escola pública e privada é muito importante e constitui uma oportuni-
dade que não deveria ser desperdiçada.

Entretanto, temos nas estradas um limite de velocidade máxima, mas os 
veículos ultrapassam claramente em capacidade esses limites…
AAA – De facto, não faz sentido nenhum… uma questão é o que os veícu-
los marcam, outra é o que carregamos no pedal. Apesar de o carro ter a in-
dicação de que pode marcar 240 km/h, sabemos perfeitamente que não 
podemos andar a mais de 120, isto na autoestrada, que até é minimamen-
te segura, ao contrário das estradas nacionais e das municipais, onde, 
além da regulamentação máxima de 90, carece de muita mais regulamen-
tação quanto à limitação porque existem perigos muito diversos ao longo 
de todos esses percursos. Quando falamos em cidadania, serve para tudo. 
Uma pessoa que seja capaz de se defender na estrada, também será ca-
paz de se defender nas questões ambientais, na igualdade e em muitas 
outras.

Para terminarmos, o que faltará fazer?
AA – Muita coisa! Primeiro, conseguirmos que as nossas crianças e jo-
vens sejam educados para a cidadania e que isso fique marcado. Temos 
exemplos no país de projetos bem-sucedidos, como o da separação para 
reciclagem, em que as crianças ensinaram os pais. O mesmo aconteceu 
relativamente ao uso do cinto de segurança… O investimento que fizermos 
na educação das crianças e jovens será o que maior retorno representará 
em toda a população. Depois, entendo que na maior parte das estradas 
das cidades portuguesas não se deveria circular a mais do que 30 km/h 
porque, hoje, morre-se muito nos nossos circuitos urbanos; é preciso dar 
cada vez mais importância a quem anda a pé ou de bicicleta. Há que criar 
condições no terreno para que as pessoas possam fazer o que aprende-
ram. Há que perceber que a segurança nas estradas tem a ver com a saú-
de, a economia, a justiça, com o cidadão, a comunicação social… e todos 
devem contribuir para o desígnio de baixar a mortalidade nas estradas.



| 24

No ano passado, aquando da celebração do Dia Mundial do Cancro, 
realçava-se a importância de uma cidadania ativa… Entretanto, conti-
nua a falar-se muito em prevenção, mas será possível intervir eficaz-
mente neste eixo sem uma efetiva educação para a saúde?
Vítor Veloso (VV) – Penso que não…repare que o departamento do Nú-
cleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro é denomi-
nado Educação para a Saúde. Sem a educação adequada que sensibili-
ze e dê ensinamentos essenciais é evidente que a prevenção primária 
será muito difícil de introduzir nas camadas mais jovens. Por isso as-
sim se designa este departamento, onde também se situa a prevenção 
primária e o diagnóstico precoce. A UE considera que, para além dos 
avanços que existem em várias técnicas, nomeadamente as terapêuti-
cas médicas, cirurgia e radioterapia, o que efetivamente poderá contri-
buir para que a incidência e mortalidade do cancro diminuam é uma 
educação para a saúde e uma prevenção primária adequadas, no senti-
do não só de responsabilizar a população em geral, mas também que, 
pessoalmente, cada um de nós tem o dever de assumir uma responsa-

bilidade individual para se precaver relativamente a tudo o que possa 
influenciar o aparecimento precoce dos cancros.
Face a tanta evolução patenteada neste domínio, não seria este o mo-
mento adequado para se introduzirem nas escolas os fundamentos do 
comportamento saudável?
VV – Com certeza que sim, seria ótimo que acontecesse e creio que es-
tão a ser dados alguns passos nesse sentido, mas que não são ainda, 
de maneira nenhuma, determinantes, até porque são diminutos. É por 
isso que as campanhas que nós lançamos são fundamentalmente diri-
gidas às camadas mais jovens, que vão desde as escolas primárias, 
passam pelas secundárias e chegam até às universidades. Pelo menos 
aqui no Norte, conseguimos atingir um universo muito significativo, 
com a envolvência de centenas de escolas nas nossas sessões de sen-
sibilização, aprendizagem e conhecimento no âmbito da prevenção, 
mas também neste momento especial de pandemia, em que continua-
mos a trabalhar através de meios de comunicação digitais, nomeada-
mente com recurso a webinars e videoconferências, uma vez que o 
contacto pessoal está obviamente muito limitado.

Ainda persiste estigma relativamente ao cancro?
VV – Infelizmente, ainda existe um estigma muito grande, não obstante 
o termo cancro ser hoje pronunciado com menos medo do que há uns 
anos atrás.
Conseguimos sensibilizar as pessoas e dar-lhes conhecimento que o 
cancro, tratado atempadamente, é, na maioria dos casos curável, so-
bretudo se for detectado numa fase precoce. Penso que, neste momen-
to, estamos a sofrer um retrocesso, na medida em que, como outras 
doenças crónicas, devido à pandemia, o cancro está a ser marginaliza-
do. Fruto desta marginalização dos doentes com cancro, houve uma 
enormíssima mortalidade durante o ano 2020, 10700 mortes, muito su-
perior aos anos anteriores, sendo que a mortalidade por Covid repre-
senta apenas 25% desse total. Inclusivamente, muitos desses doentes 
que morreram com Covid eram doentes oncológicos e a causa de mor-
te não deveria ter sido atribuída à Covid.

MESMO EM PANDEMIA, 
NA LIGA PORTUGUESA CONTRA 
O CANCRO NÃO SE PARA
“A Liga continua a trabalhar, procurando inovação, adaptação às 
novas realidades e recorrendo a todos os meios, sobretudo no 
domínio digital e informático quando não pode estabelecer contac-
tos presenciais. Pretendemos lembrar que a Liga existe para os 
doentes oncológicos, continua a apoiá-los, bem como aos seus 
familiares, continua a oferecer ensinamentos e sensibilização para a 
prevenção primária, já estamos a trabalhar no rastreio do cancro da 
mama, não esquecemos o nosso papel e procuramos chegar a toda 
a população. A verdade é que, mesmo neste contexto de pandemia, o 
nosso trabalho é cada vez mais intenso e não desistiremos da nossa 
causa”.

ENTREVISTA COM VÍTOR VELOSO,  
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

“10.700 MORTES 
EM 2020, 20% DAS 
QUAIS ATRIBUÍDAS 
ÀS COVID… ESTÁ 
A VERIFICAR-SE UMA 
MARGINALIZAÇÃO 
DAS DOENÇAS 
CRÓNICAS, COMO 
DA ONCOLOGIA, 
FACE À PANDEMIA”
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Será o cancro um problema genético ou do comportamento humano?
VV – Temos alguns cancros genéticos, provavelmente 10% no máximo, 
mas a grande maioria deve-se ao nosso estilo de vida e aos comporta-
mentos que cada um adota. Daí que afirme que tem de haver uma res-
ponsabilidade individual, o que implica que haja educação para a saú-
de. É preciso que todos, fundamentalmente os mais novos, que por sua 
vez levam a mensagem às suas famílias e ciclo mais próximo, tenham 
acesso ao conhecimento e sejam eles próprios promotores de saúde, 
como acontece na Liga, em que estes promovem ações individuais de-
vidamente planeadas, em conjugação com a Liga, o que permite uma 
maior disseminação. É um esforço que a Liga faz, menor do que dese-
jaríamos, mas com muita satisfação, na medida em que o Estado não 
tem qualquer tipo de aptidão para este trabalho, colmatando uma zona 
que estava completamente em branco.

Falemos de um dos principais agentes causadores do cancro e do qual 
a sociedade pouco fala: o álcool… será ou não o álcool um gravíssimo 
problema oncológico?
VV – É de facto um gravíssimo problema oncológico. O álcool está na 
génese de grande parte dos cancros, nomeadamente do aparelho di-
gestivo. Consequentemente, o alcoolismo e quem beber para além do 
que é considerado moderado é alguém que está a adotar um estilo de 
vida pouco saudável e irá potenciar células que eventualmente não 
cresceriam e se transformariam em cancro se não existissem esses ex-
cessos. Podemos dizer também que o álcool engorda… a partir de de-
terminada altura, o nosso fígado não tem capacidade para eliminar o 
álcool e dá-se a transformação em gordura, que é também um poten-
ciador de cancro.

Por outro lado, temos o tabaco, outra substância que gera muito di-
nheiro em impostos, mas também muitos custos ao nível do tratamen-
to…
VV – Sim, o tabaco é um terror para a Liga Portuguesa Contra o Cancro 
e é por isso que constitui um dos temas de que habitualmente falamos. 
É responsável por pelo menos 10 a 20% do aparecimento de todos can-
cros e por cerca de 90% dos cancros do pulmão, portanto, é o maior 
factor contributivo para o aparecimento precoce de cancros.

Um estudo desenvolvido nos EUA conclui que o Estado cobra em im-
postos sobre o tabaco e o álcool 10% do custo de tratar as doenças 
provocadas por estas substâncias… o que faltará fazer para que os de-
cisores políticos percebam estes dados?
VV – Concordo inteiramente com o que o artigo diz. De facto, o tabaco 
e as bebidas alcoólicas, representam extraordinárias fontes de rendi-
mento, com impostos fabulosos, mas a verdade é que, quer num caso, 
quer no outro, é muito difícil fazer com que um dependente deixe de 
consumir. Na Liga, temos consultas de cessação tabágica, com medi-

cação gratuita, mas a verdade é que o êxito é marginal. Efetivamente, 
interessa que incutamos, desde a escola primária, a noção de que as 
crianças e jovens estão a contribuir, pessoal e coletivamente, para um 
vicio que é muito difícil de tratar e que, sem dúvida alguma, vai custar 
ao Estado muito mais do que aquilo que este recebe em impostos. Tra-
tar cancros, sobretudo em estadios muito avançados, é extremamente 
dispendioso para o Estado. Neste momento, temos algumas terapêuti-
cas inovadoras que em certos tipos de cancro do pulmão dão uma 
grande sobrevivência, entre cinco a dez anos, mas uma vez mais, são 
substâncias que custam ao erário público muito mais do que este rece-
be em impostos. É uma situação que, infelizmente, é comum a todos os 
Países.

Custa ao erário público mas por que não há de custar ao próprio con-
sumidor, a partir de um imposto individual? Por outro lado, por que não 
serão esses impostos canalizados para o tratamento de cancros como 
os causados pelo tabaco e o álcool?
VV – Compreendo e até assinaria por baixo, mas a verdade é que um 
governo que promovesse essa medida seria certamente muito impopu-
lar e, nas eleições seguintes haveria repercussões. É fundamentalmen-
te uma questão política, na medida em que há muitos alcoólicos, muita 
gente que bebe excessivamente e uma grande quantidade de fumado-
res e esses seriam certamente contra essa medida, achando que pa-
gam os seus impostos e, como tal, teriam o direito a tratamento idênti-
co ao de qualquer outra doença. 

Álcool, tabaco, cancro do pulmão, mama e colorretal… Falamos de 
agentes e cancros que apresentam mais mortalidade… Falamos de 
uma doença com ou sem cura?
VV – Desde que haja uma prevenção primária adequada e um diagnós-
tico precoce e desde que os rastreios do cancro da mama, do cancro 
colorretal e do colo do útero funcionem bem, penso que são doenças 
que podem diminuir extraordinariamente a sua mortalidade porque se 
“os apanhamos” numa fase precoce são facilmente curáveis. Nessas 
situações que referi, serão praticamente 100% curáveis e custam pou-
quíssimo dinheiro ao Estado. Obviamente, se for em fases mais avan-
çadas, a situação muda totalmente. Não só os meios de diagnóstico 
são muito mais dispendiosos, como os tratamentos são também múlti-
plos e muitas vezes sem qualquer tipo de sucesso - nem sequer pode-
rão oferecer uma sobrevivência de qualidade. Se o doente tiver uma so-
brevivência de qualidade durante anos, permitindo-lhe inclusivamente 

O VOLUNTARIADO
EM PANDEMIA
“O voluntariado é um dos pilares da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
e, neste momento, temos apenas no Norte um quarto dos Voluntá-
rios ao serviço, ou seja, cerca de 100. De qualquer modo, procura-
mos que aqueles que têm de ficar em casa também tenham uma 
intervenção, nomeadamente que mantenham a comunicação com os 
doentes oncológicos, com os seus familiares e qualquer pessoa e 
nos ajudem nas nossas linhas telefónicas, que estão sempre abertas 
a toda a população. São voluntários e continuarão certamente a 
ajudar, ainda que à distância. São importantíssimos!”. 
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retornar aos seus empregos, família e vida social - o que nem sempre é 
fácil e a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem batalhado muito e en-
frentado inúmeras barreiras, até jurídicas, para tornar isso possível - 
tanto melhor.

A Liga tem desenvolvido um importante trabalho ao nível da investiga-
ção… poderá vir a existir alguma vacina para esta doença?
VV – As vacinas, pelo menos para mim, são fantásticas quando apare-
cem. A vacina do HPV, que eu próprio batalhei para que fosse imple-
mentada no Plano Nacional de Vacinação, foi um avanço extraordinário 
e permite que as jovens morram muito menos e cada vez menos de 
cancro do colo do útero por HPV. Penso que não será fácil descobrir 
muitas vacinas, até porque tudo aquilo que tem sido feito e noticiado 
até ao momento não tem tido qualquer tipo de consequência prática. 
Ainda há pouco ouvimos falar numa vacina para o cancro da mama 
mas a verdade é que a mesma se encontra ainda numa fase muito inci-
piente e somente dirigida a alguns tipos de cancro da mama. Seria óti-
mo criarem-se vacinas para todos os tipos de cancro, mas penso que 
será extremamente difícil e teríamos que tomar 50 ou 100 vacinas…

Ao longo de tantos anos, o que mais o frustrou nesta intervenção?
VV – Referindo-me a tempos mais recentes, ou seja, ao ano passado, 
foi ter passado nove meses a tentar reativar o protocolo do rastreio do 
cancro da mama no Norte, que, entretanto, terminou. Foram necessá-
rios nove meses para que fosse reativado, meramente por problemas 
burocráticos e administrativos! Todos lutámos para que fosse possível! 
No Norte, tínhamos conseguido diminuir a mortalidade em 25%, o que é 
extraordinário, e os nove meses de interregno foram dramáticos, pois 
perdemos esse avanço e deixamos de detectar, só no Norte, 600 casos 

de cancros precoces que seriam perfeitamente curáveis. Por isso, di-
rectores hospitalares afirmaram que nunca na sua vida lhe tinham apa-
recido tantos casos em estádios avançados como agora. É um retrato 
da situação atual e, neste momento, a minha grande preocupação com 
os doentes oncológicos verifica-se a vários níveis: falta de referencia-
ção porque os médicos de família estão desviados para outras situa-
ções, falta de diagnóstico, falta de tratamento atempado por falta de 
camas e recursos humanos, quer ao nível da cirurgia, da radioterapia, 
de quimioterapia ou de medicamentos inovadores.

O que faltará então fazer?
VV – Desde logo, retomarmos a vida normal… temos de vencer rapida-
mente esta pandemia. Nestes primeiros dias de janeiro morreram mais 
de 500 pessoas por dia, sendo que cerca de 100 terão sido devido a Co-
vid. As outras foram por doenças crónicas, grande parte das quais 
doentes oncológicos. Temos que pensar em tentar readquirir para a po-
pulação o que estamos a perder.

ALARGAR HORIZONTES
“O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro é de 
todo o Norte e não apenas do Porto e, por isso, pretendemos abranger 
e envolver cada vez mais todo o território do Norte do país. Recente-
mente, tivemos a visita de uma delegação de Guimarães, com ideias 
de edificar um grande polo da Liga Portuguesa Contra o Cancro na-
quela cidade, o que é bom, porque nos permite criar uma maior envol-
vência junto da população. Temos delegações e polos disseminadas 

DIA MUNDIAL DO CANCRO 
O Dia Mundial do Cancro é uma iniciativa da UICC (União Internacional 
de Controlo do Cancro), a maior e mais antiga organização internacio-
nal que se dedica a combater o cancro. Sendo uma rede de cooperação 
internacional, a UICC é composta por diferentes membros e organiza-
ções, tendo representatividade e possibilidade de contribuir em discus-
sões e encontros ao mais alto nível direcionados para políticas de saú-
de na área da oncologia.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), fundada em 1941, é uma 
das mais antigas instituições no espaço europeu na luta contra o can-
cro. A LPCC é membro da UICC desde 1983, colaborando ativamente 
no desenvolvimento e implementação de políticas de saúde através de 
projetos nacionais e internacionais.

O Dia Mundial do Cancro é uma campanha pensada para inspirar mu-
dança e mobilizar ação, mesmo depois do dia 4 de fevereiro. Por essa 
razão é uma campanha de 3 anos (2019 - 2021) que possibilita a cria-
ção de impacto a longo prazo, aumentando a exposição do público à 
mensagem e o seu envolvimento, quer na disseminação da mensagem, 
quer na mudança de comportamento.
Trata-se de uma chamada à ação, dando o poder ao indivíduo e desa-
fiando-o a um compromisso pessoal de forma a ter impacto no futuro. 
Pequenas ações individuais podem ter o poder de reduzir o impacto do 
Cancro no próprio indivíduo (dieta saudável), nas pessoas que ama 
(deixar de fumar) e no mundo (vacinação). Por isso, é tempo de fazer 
um compromisso pessoal.




