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Evento decorreu em Pontevedra, Espanha:

I Congresso Internacional sobre 
Canábis e seus Derivados: 

Saúde, Educação e Lei
Durante os dias 24 e 25 de novembro, a Xunta da Galiza e 
o Concelho de Catoira (Pontevedra) organizaram o I Con-
gresso Internacional sobre Cannabis e seus Derivados: 
Saúde, Educação e Lei. O evento, que contou ainda com 
o apoio da Deputación Pontevedra, do Ministério da Saú-
de, Serviços Sociais e Igualdade, da Universidade de 
Vigo e da Universidade Internacional de Valência, tradu-
ziu-se numa iniciativa científica que pretendeu aglutinar 
profissionais de saúde e da educação, estudantes das 
áreas socio-sanitárias e todas as pessoas interessadas 
em dar resposta aos problemas derivados dos consumos 
de canábis, fenómeno que sofreu um grande crescimento 
ao longo dos últimos anos também no país vizinho.
Dependências foi convidada a participar no evento e en-
trevistou alguns dos preletores.

FRANCISCO BABIN

“Os clubes 
canábicos têm 
tentado usar 
o consumo 
partilhado para 
tentar justificar 
o cultivo”

Este foi um congresso muito participado, que envolveu 
muita discussão e evidência científica e realçaria aqui a parti-
cipação de um fiscalista, que referiu que os clubes de canábis 
representam um delito porque são uma ponte para o comér-
cio e consumo de uma droga ilícita…

Francisco Babin (FB) – Estamos a falar em conjugar dois di-
reitos, algo que é complicado de entender e confesso que a mim 

próprio me custou porque sou um profissional de medicina e não 
do direito. A constituição espanhola consagra algo também está 
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
é o direito de associação. No nosso direito, têm que ocorrer duas 
coisas relativamente a essa associação: para poder publicitar a 
sua existência tem que estar inscrita num registo e essa inscrição 
apenas é válida para isso mesmo, para publicitar a sua existência. 
Não significa que o que faz é correto ou não. E, em segundo lugar, 
não há juiz que a encerre em virtude de estar a cometer um ilícito 
penal, que é o que sucede com as associações canábicas. Uma 
coisa é uma associação e outra é um clube, um local onde se con-
some. As associações constituem-se em concordância com a lei 
das associações e, quando se inscrevem, são investigadas por 
ofício pela fiscalidade. O que se verifica é que há associações que 
não funcionam e apenas se inscrevem para aumentar o número e 
poder trasladar a mensagem de que é inevitável legalizar. E se 
não se demonstra uma atividade ilícita, a provável denúncia é ar-
quivada e a associação é inscrita no registo correspondente. Se 
houver atividade ilícita, há uma notificação ao juiz porque nenhu-
ma entidade administrativa pode eliminar uma associação, algo 
que só pode suceder por sentença judicial. Além disso, em Espa-
nha, os delitos por tráfico de droga são classificados como delitos 
contra a saúde pública. Isso significa que o bem que tem que ter 
sido afectado é a saúde da coletividade e não a saúde individual 
de uma pessoa que consome. E isto tem também a sua transcen-
dência em relação aos clubes canábicos porque, há cerca de 12 
anos, o tribunal supremo espanhol consagrou por jurisprudência a 
figura do consumo partilhado, ou seja, quando um número muito 
limitado de pessoas, num espaço sem qualquer tipo de publicida-
de ou observação do público, consome. E um deles terá que for-
necer os demais, mas trata-se de um número muito reduzido, pelo 
que não assume uma transcendência para a saúde pública nem 
para a segurança da população global. Durante anos, os clubes 
canábicos e os seus advogados têm tentado uma fraude relativa-
mente à lei: usar o consumo partilhado para tentar justificar o cul-
tivo partilhado. Mas isto acabou porque, desde 2015, o tribunal su-
premo produziu várias sentenças em que delimitou perfeitamente 
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que a atividade realizada pelos clubes canábicos coincide com o 
ilícito penal do delito contra a saúde pública por tráfico de canábis. 
A partir daqui, as autoridades já intervêm e dão início a um proces-
so. Mas reforço: inicia-se! Sabemos que estes processos duram 
muito tempo entre uma primeira sentença e os vários recursos 
possíveis. Chegará o tempo em que possamos limitar definitiva-
mente este tipo de atividade. Creio que, face à regulação atual, 
poderia continuar a existir algum clube canábico desde que não 
seja um local de distribuição e tráfico mas exclusivamente um es-
paço suportado em quotas pelos sócios, em que cada um levasse 
a sua própria substância e se reunissem consumindo. Mas isto é 
distinto do que querem os canábicos.

Falou na confusão que se está a criar quando se mistura 
uso recreativo com uso terapêutico… Ora, sendo que esses 
clubes nada têm a ver com medicina ou saúde, estamos ape-
nas perante um uso recreativo, ou seja, mais uma mensagem 
enganosa…

FB – Diria que estão a tentar enganar-nos mas, felizmente, 
não conseguem. Era o mesmo que chamar centro sanitário a um 
estabelecimento de venda de bebidas espirituosas porque, a dado 
momento, pode pedir um táxi para uma pessoa alcoolizada para 
que esta não se mate na estrada. Isso não converte uma determi-
nada atividade em uso terapêutico. E, infelizmente, vamos assis-
tindo a algumas iniciativas muito graves neste país, subscritas por 
pessoas antes muito comprometidas na luta contra as drogas e 
que, talvez por sentirem que o seu momento já passou e necessi-
tam de publicidade, que advogam a liberalização do consumo 
desde os 16 anos de idade. Estamos a falar de uma etapa em que 
o consumo é absolutamente nocivo, condicionando seriamente a 
atividade futura desses jovens.

Preocupa-o a baixa percepção de risco evidenciada pelos 
jovens atuais face à canábis?

FB – Sim, sem dúvida. Está mesmo banalizado. E quanto a 
isso, encontramos alguns paradoxos em Espanha, como o facto 

de a percepção de risco ser menor para a canábis do que para o 
tabaco. Relativamente ao tabaco, nos últimos dez anos consegui-
mos diminuir para metade a prevalência de consumo entre ado-
lescentes. E até esse feito está a ser colocado em risco face ao 
consumo atual de canábis que, em Espanha, é consumido em 90 
por cento dos casos misturado com tabaco.

MANUEL ISORNA 
FOLGAR

“A canábis  
é uma droga, 
que afeta 
o sistema 
nervoso 
central, e gera 
adição”

Que balanço faz da realização deste congresso?
Manuel Isorna Folgar (MF) – Pessoalmente, estou muito 

contente com tudo: pela forma como correu toda a organização e 
com a qualidade das apresentações. Desde a primeira mesa, com 
a comunicação de Rafael Maldonado, passando pela mesa sobre 
patologias, que correlacionou o consumo de canábis com doença 
mental e física, até Fernando Fonseca, com a linha que cada vez 
conhecemos melhor, do sistema canabinóide endógeno e as po-
tencialidades terapêuticas… Tivemos comunicações orais que 
vão demonstrando a excelente investigação que está a realizar-se 
tanto em Portugal como em Espanha e, face à afluência de tantas 
comunicações orais, acabámos por ter que adaptar algumas das 
propostas a posters, que também resultaram em ferramentas mui-
to interessantes. Tivemos mais de 15 comunicações orais e quase 
50 posters… Para um primeiro congresso, foi muito bom. É uma 
avaliação muito positiva a que faço deste congresso.

Que principais objetivos estiveram subjacentes a esta 
realização e em que medida poderá a mesma contribuir para 
enriquecer a intervenção dos profissionais?

MF – Existem duas vertentes que definem os objetivos deste 
congresso: por um lado, desmistificar tudo o que está relacionado 
com o consumo de canábis, cujos colectivos pró-canábis, suporta-
dos pela indústria, organizam férias comerciais que mascaram 
como congressos para o estudo científico, têm publicações em 
papel e dominam como poucos o mundo da internet, onde inves-
tem e ganham muito dinheiro. E não nos enganemos. Os jovens 
não ouvem os pais nem os professores como deveriam e o meio 
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pelo qual absorvem informação é a internet. E esse terreno per-
tence praticamente ao mundo pró-canábis. Por outro lado, tam-
bém me apercebo que a formação é muito escassa entre os pro-
fissionais quanto a este tema da canábis. Com este congresso, 
também pretendemos alcançar eco por parte dos meios de comu-
nicação relativamente aos efeitos nocivos gerados pelo consumo 
de canábis e, a par, formar os profissionais.

Sendo a canábis uma droga de abuso, por que falar na 
questão da legalidade? Isso muda algo relativamente à subs-
tância?

MF – Exatamente! O facto de ser positiva ou negativa para a 
saúde nada tem a ver com a legalidade ou a ilegalidade. É uma 
droga, afeta o sistema nervoso central, sabemos que gera adição 
e que modifica as estruturas cerebrais, que pode gerar esquizofre-
nia ou psicoses, que tem repercussões nas capacidades cogniti-
vas… É uma droga com letras maiúsculas e bem grandes. Se me 
pergunta por que os profissionais não falam disto, eu respondo 
que será por medo. Hoje, o politicamente correto é estar a favor 
da legalização da canábis. Os movimentos pró-canábis consegui-
ram rotular como fascista e conservador todo aquele que estiver 
contra a legalização e quem estiver a favor é progressista, de es-
querda, open mind… 

Estaremos a viver uma moda como a dos anos 80, com a 
heroína e a cocaína?

MF – Dizem que esta é a terceira epidemia… Não sei se che-
garemos a esses níveis porque, na verdade, os efeitos que a ca-
nábis produz não são tão alarmantes nem visíveis como os da he-
roína mas são graves.

RAFAEL MALDONADO

“A canábis 
é uma droga 
perigosa””

A Canábis é uma espécie de mito… Apetece-me pergun-
tar-lhe por que falamos apenas na canábis e esquecemos 
muitas vezes outras substâncias igualmente psicoativas, al-
gumas das quais menos nocivas para a saúde?

Rafael Maldonado (RM) – Na verdade, estamos perante um 
tema que marca a actualidade. É uma das drogas de que mais se 
fala mas, quando falamos em consumo de drogas, temos que re-
cordar que a canábis não é a única droga perigosa. Há uma série 
de drogas que estão a causar um tremendo dano à nossa socie-
dade e começaria por falar do álcool, cujas campanhas de preven-
ção se têm revelado ineficazes, ou do tabaco, aí sim, em que tive-
mos ganhos substanciais nos últimos anos. E se o conseguimos 
fazer relativamente ao tabaco, pergunto por que não fazer o mes-
mo relativamente ao álcool ou à canábis? Não entendo!

Hoje falamos na canábis, há 30 anos falávamos nos opiá-
ceos. Seja qual for a substância, em que medida residirá o 
real problema na idade de iniciação do consumo?

RM – Evidentemente. E falou num tema de enorme importân-
cia, a epidemia dos anos 80, de heroína em particular. É algo que 
já tínhamos esquecido mas talvez seja um pretexto perfeito. Basta 
ver o que está a acontecer atualmente nos EUA, com uma epide-
mia de magnitude tremenda de opiáceos como o Fentanil. Mor-
rem, por dia, 142 pessoas como consequência do consumo de 
opiáceos, número superior aos soldados mortos na guerra do 
Vietnam… E que prevenções estamos a adoptar atualmente na 
Europa para evitar que nos chegue esta epidemia?

Por outro lado, não se estarão a misturar conceitos como 
o uso recreativo e o uso medicinal ou terapêutico da canábis?

RM – Tem toda a razão! Temos que separar o que é consumo 
recreativo da utilização terapêutica. Seguiria, uma vez mais, o 
exemplo dos opiáceos: quem põe em dúvida a utilidade de um 
opiáceo em terapêutica, nomeadamente para o alívio da dor? São 
muito úteis quando utilizados de maneira adequada. Mas também 
é perigoso se injectarmos heroína e ninguém duvida disso. Então 
por que levantamos agora dúvidas quanto ao consumo recreativo 
da canábis só porque existem canábicos úteis em terapêutica? 
Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.


