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Sicad acolheu o evento:

Portugal acolhe Reunião de responsáveis nacionais 
para os problemas da droga e do uso nocivo do 
álcool dos Países de Língua Portuguesa

As instalações do SICAD foram palco, nos dias 14 e 15 de fevereiro, 
de uma reunião de dois dias entre responsáveis nacionais para os 
problemas da droga e do uso nocivo do álcool dos Países de Língua 
Portuguesa, cujo anfitrião foi o Coordenador Nacional para os Proble-
mas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, car-
go desempenhado, por inerência, pelo Diretor-Geral do SICAD.
Os homólogos lusófonos encontraram-se pela primeira vez em simul-
tâneo num encontro de trabalho que pretende conhecer as diferentes 
realidades dos países presentes - Angola, Cabo Verde, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau - assim como o intercâmbio de 
boas práticas, contribuindo para o estreitamento das relações de coo-
peração já existentes.
Na sessão de abertura, que decorreu no dia 14, estiveram presentes 
a Secretária de Estado da Saúde, o Coordenador Nacional para os 
Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Ál-
cool e Diretor-Geral do SICAD, bem como representantes da CPLP e 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Os fenómenos da droga e do uso nocivo do álcool, de carácter multi-
facetado e multidisciplinar, são passíveis de várias e diferentes abor-
dagens e este momento constituiu-se como um fórum de discussão de 
estratégias, procurando uma abordagem global, equilibrada e integra-
da, a partir de dados concretos, com o objetivo de contribuir para a re-
dução do seu impacto e, desta forma, procurar vencer os desafios que 
se nos colocam em termos de saúde pública e de segurança das po-
pulações dos países da CPLP.
No seguimento deste encontro, o SICAD organizou, entre 18 e 22 de 
fevereiro, uma formação em Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias (CAD) para técnicos dos mesmos países, que abordou desde os 
conceitos mais simples aos procedimentos e plataformas de monitori-
zação e que incluiu o acompanhamento de uma equipa de rua, entre 
outras visitas de observação.
O Modelo Português de abordagem ao problema da droga e da toxico-
dependência, decorrente da Estratégia Portuguesa de Luta Contra a 
Droga que comemora, em 2019, os seus 20 anos, tem sido seguido, 
estudado e aplaudido internacionalmente. Após esse reconhecimento 
e, numa visão de futura cooperação e colaboração com países com os 
quais existem estreitos laços, estes dois eventos marcaram o início de 
um trabalho próximo entre todos, em matéria de CAD.
Dependências esteve presente na reunião e recolheu depoimentos 
dos presentes.

João Goulão, Diretor geral do SICAD

“É com muito gosto que aqui vos temos e que na próxima semana 
acolheremos uma ação de formação destinada aos técnicos dos 
vossos países, que pensamos utilizar para um conhecimento mais 
aprofundado da realidade dos vossos países. A presença da Se-
nhora Secretária de Estado atesta bem a importância que o gover-
no português confere a esta colaboração, assim como a presença 
do Dr. Manuel Lapão da Missão Permanente de Portugal junto da 
CPLP, atesta bem a importância que a CPLP confere à mesma co-
laboração. Aproveitando o facto de Portugal ter assumido a presi-
dência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, cujo mandato 
de quatro anos iniciámos no dia 1 de janeiro, gostaria de frisar que 
este CE tem um foco particularmente intenso na questão do respei-
to pelos direitos humanos e, nesse sentido, manifestámos numa 
primeira reunião do Grupo a nossa intenção de aprofundarmos a 
relação com países de língua portuguesa no quadro da CPLP e 
houve abertura a um eventual estabelecimento de um memorando 
de entendimento com a CPLP ou mesmo da inclusão da CPLP en-
quanto membro do Grupo Pompidou. É algo que iremos trabalhar 
enquanto prioridade. Este nosso encontro mobilizou uma boa parte 
dos nossos profissionais e responsáveis e agradeço a oportunida-
de de podermos trabalhar juntos”.



5

Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde

“Gostaria de agradecer o interesse e o empenho demonstrados na orga-
nização desta reunião que vai discutir com os responsáveis nacionais 
para os problemas da droga os problemas existentes e diferentes estra-
tégias de abordagem. Esta é claramente uma reunião de trabalho inter-
pares e que permite a partilha de experiências e de soluções, bem como 
conhecer as realidades nacionais de cada um destes países e espero 
que sirva de estreitamento de relações num futuro próximo e que se me-
lhore ainda mais as relações que já existem entre os países de língua 
portuguesa. A discussão do tema das drogas e do uso nocivo do álcool é 
uma iniciativa fundamental, extraordinariamente importante e de interesse 
comum de todas as partes da CPLP, devendo fazer parte, no presente e no 
futuro, fazer parte dos temas em discussão da agenda conjunta, pois é cla-
ramente uma capacidade acrescida de trabalhar e dialogar num plano multi-
lateral. Os fenómenos da droga e do uso nocivo de álcool têm um carácter 
multifacetado e multidisciplinar, sendo passíveis de variadas abordagens, 
não havendo uma receita única, pelo que espero que este seja um fórum de 
discussão, de partilha de abordagens e experiências e de tentativa de en-
contrar um caminho de resolução. Havendo vários caminhos, todos nós te-
mos objetivos comuns, que se prendem com a resolução destes desafios e 
o fenómeno que é a dependência. Também não poderia deixar de falar na 
importância que representa uma boa abordagem ao fenómeno dos compor-
tamentos aditivos, não só pelo comportamento per si mas também na as-
sociação a outras doenças, particularmente do foro infecioso. É bem co-
nhecido o efeito benéfico do modelo português na redução da infeção 
VIH e da tuberculose associadas ao consumo de drogas injectáveis. 
Com esta abordagem transversal, conseguimos a redução de novos ca-
sos, com a inclusão de todos os parceiros, governamentais e não gover-
namentais e da comunidade civil. É cada vez mais evidente a necessida-
de de incluir os diferentes parceiros na abordagem. O progresso faz-se 
passo a passo e o primeiro passo é, claramente, a partilha do conheci-
mento e de experiências, sejam as boas ou as más. Porque aprendemos 
com ambas. Portanto, desejo que esta reunião seja extremamente útil, 
partilhem as experiências e aprendam uns com os outros pois só juntos 
conseguiremos resolver este problema, que é uma ameaça de saúde pú-
blica e um problema para a nossa comunidade”.

Vasco Ávila, Ministério dos Negócios Estrangeiros

“A CPLP tem esta faceta, muito importante e que hoje aqui se concre-
tiza, de aproximação. É uma plataforma de diálogo e de aproximação 
institucional entre os nossos países e isso reflete-se em muitas for-
mas, não só ao nível dos chefes de estado e do governo, não só a ní-
vel ministerial, a nível dos sectoriais mas também depois a nível técni-
co. Há muitas facetas destes encontros e reuniões que a CPLP orga-
niza e em que está presente e talvez não haja noção da sua varieda-
de, indo para uma área infrapolítica, a nível técnico. Temos reuniões 
dos presidentes dos supremos tribunais de justiça, dos procuradores 
gerais da república da CPLP, do conselho de directores da polícia ju-
diciária da CPLP, da academia de medicina legal e de ciências foren-
ses de língua portuguesa, das ASAE da CPLP… Todas estas reuniões 
têm esta grande vantagem de nos porem em contacto e de podermos 
tomar conhecimento das realidades mútuas. A nível da justiça, desta-
caria a recente criação da rede de procuradores antidrogas da CPLP, 
na última reunião de procuradores gerais da república, em Brasília, no 
ano passado. Também organizam ações de formação no âmbito da 
capacitação e aprimoramento no enfrentamento do tráfico de drogas e 
creio que esta poderia ser também uma área interessante em que o 
SICAD poderia explorar algumas sinergias possíveis com esta iniciati-
va que está a ser desenvolvida em paralelo. Deixo-vos os votos de 
muito bom trabalho na sessão de hoje, dizendo que o ministério está, 
obviamente, à vossa disposição para o que desejarem e para o que 
puder ajudar e muito empenhado em que estas ações possam repetir-
-se e aprofundar-se”.
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Manuel Lapão, CPLP

“Conseguimos perceber que há aqui caminho para que a coope-
ração no âmbito da CPLP se efective. Neste momento, a CPLP, 
no que respeita à sua agenda, está a trabalhar de forma muito 
afincada para ter um novo enquadramento estratégico para a 
sua cooperação. Esse enquadramento estratégico visa, grosso 
modo, um alinhamento mais preciso com a agenda internacional. 
E quando falamos nos temas em debate nesta sessão, temos um 
enquadramento internacional quase perfeito porque temos um 
objetivo de aumento sustentável na área da saúde, com uma 
meta específica que vai ao encontro da temática que aqui se 
pretende debater. Como pode a CPLP apoiar? Como pode o Se-
cretariado Executivo tornar esta temática mais visível e como 
pode a mesma entrar de forma mais permanente nos debates da 
organização? Sendo uma organização intergovernamental, os 
processos decisórios da CPLP são adoptados ao nível de reu-
niões ministeriais nos mais variados setores. No âmbito dos mi-
nistros da saúde da CPLP, aprovou, em 2009, um instrumento de 
cooperação, o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da 
CPLP, que tem vindo, de forma muito sustentada, a influenciar 
outras áreas sectoriais a desenvolver planos semelhantes, que 
na sua lógica de trabalho criou redes estruturantes de ligação 
científica. Nesse âmbito, foram sendo criadas redes, como a dos 
institutos nacionais de saúde pública, das escolas técnicas em 
saúde e das escolas nacionais de saúde pública. Achamos que 
aqui pode estar uma primeira lógica de aproximação. O desafio 
que gostaríamos de deixar é que, na lógica do Plano Estratégico 
de Cooperação em Saúde, esta reunião dos responsáveis nacio-
nais e, eventualmente, a capacitação que terá lugar na próxima 
semana, possam debater uma proposta de criação de uma rede 
com estas unidades ao nível da CPLP que possa ser integrada 
como uma rede permanente no âmbito do Plano Estratégico de 
Cooperação em Saúde da CPLP. O resultado prático que daí 
pode advir, na nossa óptica, seria desde logo uma institucionali-
zação e o reconhecimento da comunidade como um todo da im-
portância deste tema, tornando-o mais visível e até político nes-
ta agenda ministerial e, por outro lado, o potencial de ligação 
para se trabalhar de forma coletiva e participada com estruturas 
do sistema nacional de saúde dos nossos estados membros. 
Existiria aqui um benefício mútuo que nos parece bastante van-
tajoso. Na nossa óptica, a criação de uma rede de cooperação 
dos responsáveis nacionais para esta temática permitiria fomen-
tar a troca e partilha de práticas, a capacitação, robustecer esta 
lógica do conhecimento mútuo, processos de assistência técnica 
à criação de estruturas nacionais nos estados membros da CPLP 
onde ainda não existem ou fazer pelo menos a pedagogia para a 
sua criação e, logicamente, aumentar o conhecimento sobre es-
tas matérias. Por outro lado, no âmbito das redes de investiga-
ção temáticas, temos uma rede para o VIH/Sida e outra no domí-

nio da tuberculose e parece-nos evidente que a ligação destas 
com a eventual rede dos responsáveis desta área do uso nocivo 
do álcool e das drogas nos estados membros da CPLP faria mui-
to sentido. Acreditamos que seria também muito importante uma 
interacção com a reunião dos ministros da educação, visando o 
fortalecimento da presença desta temática nos currículos esco-
lares onde ainda não estejam presentes; também vemos como 
útil uma ligação à reunião dos ministros da administração inter-
na da CPLP, onde a questão do tráfico de substâncias ilícitas e 
das apreensões poderia ser também trabalhada, partilhando in-
formações que seriam vantajosas para ambos os intervenientes; 
com a reunião dos ministros da justiça, fundamentalmente no 
que respeita ao tratamento das pessoas em regimes de prisão e 
ao enquadramento das molduras legais que daí resultam; e ain-
da uma lógica de ligação com a Assembleia Parlamentar da 
CPLP, onde é absolutamente determinante o lançamento destes 
debates com outra intensidade, até naquilo que tenha ligação 
com a regulação do mercado ou com uma normalização. Penso 
que também saberão que a CPLP tem vindo a ser muito procura-
da, desde 2014, por variadíssimos estados que têm requerido 
um estatuto de observador associado – e estamos a falar de 19 
estados – e seria muito interessante que, caso esta rede se 
constitua, se pudessem tentar aproximações com estes países 
associados para o estabelecimento de uma rede mais alargada. 
E a informação que o Dr. João Goulão relativamente ao interes-
se do Conselho da Europa em estabelecer um memorando com a 
CPLP poderia até permitir robustecer esta ligação”.

Ana Graça, Angola

Este encontro é importante, na medida em que estamos a trocar 
experiências. Aprendemos, trazemos e levamos… Aprendemos 
com o vosso exemplo, deixamos também algumas formas de traba-
lhar com as quais vocês também podem melhorar, apesar de o mo-
delo português ser já muito falado e estudado, não só por países 
europeus mas igualmente por outros países do mundo mas que 
pode também melhorar com a nossa contribuição porque, para di-
ferentes culturas, diferentes formas de tratar o problema. Espero 
que disto resulte uma interacção maior e mais aberta pois só assim 
é possível reduzirmos o problema da procura e da oferta.
Nós temos o problema identificado e estamos a trabalhar… O pro-
blema que se coloca em Angola não é diferente do que se verifica 
noutras partes do mundo, precisamos é de afinar um ou outro me-
canismo porque existem situações que devem ser ultrapassadas 
que, do meu ponto de vista, serão superadas internamente com a 
elaboração de políticas públicas que facilitem a vida das pessoas 
que lá vivem, como a redução da pobreza, o aumento de escolas 
ou o combate à exclusão social. Se conseguirmos vencer esses 
problemas, oferecendo mais serviços, creio que teremos meio ca-
minho andado.
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Alfredo Dimande, Moçambique

Esta reunião é extremamente importante porque nos permite passar 
em revista os processos de cada país nesta área da prevenção e 
combate à droga. Permite-nos fazer um intercâmbio de experiências, 
sendo que cada país representa uma realidade singular e, com o cru-
zamento dos saberes existentes no terreno, estaremos em condições 
de poder crescer um pouco mais, particularmente através da partilha 
de experiências que, noutros quadrantes, estão consolidadas.
Dos principais problemas que enfrentamos em Moçambique, destaca-
ria o consumo de bebidas alcoólicas. Muitas vezes, este consumo é 
associado a outras drogas, o que traduz muitas vezes uma sensação 
de perturbação de comportamentos devido ao consumo do álcool 
mas, mais do que isso, é a associação do álcool a outras drogas. Te-
mos também um consumo intensivo de canábis sativa, também nos 
preocupam as novas substâncias psicoativas e temos também alguns 
problemas associados à cocaína, proveniente da América Latina, que 
não se resume apenas ao trânsito mas também, além da que passa, 
parte é consumida internamente.
Estamos a atravessar uma era complicada. Atravessamos problemas 
financeiros globais que acabam por constituir obstáculos à fluição da 
nossa cooperação mas, dentro da capacidade existente e com um 
certo realismo, esperamos poder ter uma sessão bastante profícua.

Fernanda Marques, Cabo Verde

Para nós, esta reunião dos coordenadores nacionais é riquíssima e de 
extrema importância, na medida em que irá permitir partilharmos a 
nossa realidade, experiências e desafios e discutirmos e aprendermos 
uns com os outros. Falou-se aqui no modelo português, que Cabo 
Verde, tal como os outros países, reconhece como uma política que 
tem produzido resultados e nós somos privilegiados por termos con-
seguido manter ao longo dos anos uma colaboração estreita com o 
SICAD. Falando no nosso caso particular, esta área dos CAD, que era 
antes tutelada pela justiça passou para a saúde, o que é bom, e com 
esta mudança, integrámos também as drogas lícitas, o que nos permi-
tiu oferecer uma resposta integrada. Daí que esta reunião tenha vindo 
em boa altura para Cabo Verde, tendo em conta este novo desafio re-
lacionado com os problemas ligados ao álcool, que constitui de facto 
um problema em Cabo Verde, a par de algumas ilícitas, entre as quais 
destaco a marijuana, seguida do crack. Reitero que temos vindo a 
manter uma colaboração estreita com Portugal, nomeadamente com o 
SICAD, que esperamos aprofundar após esta reunião, e que tem tido 
particular ênfase na área da prevenção, com a implementação de pro-
gramas nas escolas para os alunos do ensino secundário, bem como 
na área da reinserção social de toxicodependentes, com cooperação 
na elaboração de guias de orientação para os programas e ainda no 
que concerne a modelos de tratamento.


