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SICAD apresentou documento na Assembleia da República:

A situação do país em matéria de 
drogas e toxicodependência

Aumentaram os consumos de risco e dependência de álcool e canábis 
em mulheres e homens mais velhos, ao mesmo tempo que se verificou 
um aumento ligeiro mas contínuo nos consumos das mesmas substân-
cias nos jovens de 18 anos. A par, verificou-se uma diminuição das inter-
venções preventivas a nível local, nomeadamente em meio escolar.
No dia 30 de janeiro, foi apresentado na Assembleia da República o Re-
latório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicode-
pendência e o Relatório Anual em Matéria de Álcool e Respostas e Inter-
venções no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências.
A apresentação da monitorização dos documentos que refletem o 
quadro nacional relativamente aos Comportamentos Aditivos e De-
pendências, para o ano de 2017 dá a conhecer a situação do país, do 
ponto de vista da procura e da oferta permitindo igualmente ao país 
avaliar e monitorizar a evolução das metas definidas no Plano Nacio-
nal para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, 
numa lógica de saúde em todas as políticas.
Para uma melhor compreensão das matérias trabalhadas, apresenta-
mos uma síntese do trabalho apresentado pelo SICAD.
Destaca-se, no documento, uma nova descida dos indicadores relaciona-
dos com as infeções por VIH e SIDA associadas à toxicodependência. Al-
gumas metas definidas para indicadores relacionados com os consumos 
dos mais jovens, particularmente no que respeita à canábis, como a per-
ceção dos riscos do consumo, o retardamento da idade do início dos con-
sumos e a prevalência do consumo recente foram atingidas. No entanto, 
os recentes resultados do IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substân-
cias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17 evidenciaram o 
não cumprimento das metas relacionadas com os consumos na popula-
ção geral de 15-74 anos, em particular devido ao crescimento do consu-
mo de canábis, no que toca às prevalências de consumo recente e à de-
pendência, fazendo-se notar os agravamentos no grupo feminino e nos 
25-34 anos e nos 35-44 anos.
No domínio do álcool foi possível constatar uma evolução positiva de 
alguns indicadores no ciclo de ação 2013-2016, como a perceção de 
menor facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em idades inferiores 
às mínimas legais e o retardar das idades de início dos consumos em 
populações jovens (ao que não será alheio ao investimento na imple-
mentação da legislação produzida neste ciclo), a diminuição do con-
sumo per capita e importantes ganhos em saúde seja ao nível da mor-
bilidade, em particular a diminuição dos internamentos hospitalares 

com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas, seja ao nível 
da mortalidade, nomeadamente as diminuições na mortalidade por 
doenças atribuíveis ao álcool e em acidentes de viação. . 
Destacam-se como evoluções negativas em 2017, a mortalidade em aci-
dentes de viação sob a influência do álcool e a mortalidade por doenças 
atribuíveis ao álcool, existindo outros indicadores cuja evolução nos dois 
últimos anos exige atenção redobrada, como o aumento das proporções 
de novas infeções por VHC entre os utentes que iniciaram tratamento no 
ano por problemas relacionados com o uso de álcool e o acréscimo de si-
nalizações comunicadas às CPCJ em que crianças/jovens assumem ou 
são expostos a comportamentos relacionados com o consumo de bebi-
das que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento. De acordo com o re-
latório, foram registadas, em 2017, 302 sinalizações deste tipo comuni-
cadas às CPCJ, sendo os valores dos dois últimos anos os mais eleva-
dos dos últimos cinco anos, tendo sido efetuados 87 diagnósticos princi-
pais relacionados com estas situações.
De acordo com João Goulão, importa também continuar a priorizar as 
intervenções com impacto nos ganhos até aqui obtidos na área da 
droga, como a aposta no diagnóstico precoce da infeção por VIH - os 
casos diagnosticados recentemente na categoria de transmissão as-
sociada à toxicodependência continuam a apresentar proporções de 
diagnósticos tardios superiores às das outras categorias de transmis-
são – e na referenciação adequada dos casos reativos para o SNS, 
bem como em estratégias robustas de redução de riscos e minimiza-
ção de danos com elevado impacto na mortalidade. 
Colocam-se pois grandes desafios para o atual ciclo de ação, nomea-
damente no âmbito da Rede de Referenciação/Articulação, uma das 
medidas estruturantes no domínio da redução da procura, e cuja im-
plementação ficou aquém do desejável no decorrer do ciclo de ação 
2013-2016. Mantem-se a premência da aprovação da proposta de 
alargamento do atual modelo de coordenação nacional a outros com-
portamentos aditivos e dependências sem substância, o que teria legi-
timado o reforço da mobilização de todos os parceiros das áreas dos 
CAD, em especial na área do jogo, tendo em consideração o agrava-
mento do problema da dependência.
João Goulão destaca ainda, entre as evoluções negativas em 2017, o 
aumento dos consumos de risco e dependência de álcool e canábis 
em mulheres e homens mais velhos. A mortalidade por doenças atri-
buíveis ao álcool e o aumento ligeiro, mas contínuo dos consumos de 
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álcool e canábis nos jovens de 18 anos também são salientadas por 
João Goulão no relatório anual do SICAD.
Existem ainda outros indicadores cuja evolução nos dois últimos anos 
exige a atenção dos serviços, nomeadamente o aumento de novas in-
feções por VHC entre os utentes que iniciaram tratamento por proble-
mas relacionados com o uso de álcool, afirma João Goulão no preâm-
bulo do relatório. 

Portugal abaixo da média europeia em canábis, 
cocaína e ecstasy
Portugal continua a posicionar-se abaixo da média europeia no que con-
cerne à prevalência do consumo de canábis, cocaína e ecstasy, as três 
substâncias mais usadas no país. 

Cocaína e ecstasy entre os mais jovens preocupa nas 
regiões autónomas 
Em termos regionais, os Açores e a Madeira são as zonas onde se regis-
tou uma maior preponderância de consumos recentes, com a particulari-
dade de estar a aumentar nas regiões autónomas o consumo de cocaína 
e ecstasy na faixa etária entre os 15 e os 34 anos.

Tratamento
Quanto ao tratamento, 27 150 pessoas foram atendidas em ambulatório 
na rede pública devido a problemas relacionados com o uso de drogas, 
tendo diminuído o número de primeiras consultas, mas aumentado o de 
readmissões, sendo a heroína a substância mais referida.
Dos 3 307 que iniciaram tratamento, 1 538 eram readmitidos e 1 769 no-
vos utentes. Em 2017 verificou-se um ligeiro decréscimo de utentes em 
tratamento em ambulatório, verificando-se no último quinquénio valores 
inferiores aos do período homólogo anterior. O número dos que iniciaram 
tratamento em 2017 foi semelhante ao de 2016, verificando-se uma ten-
dência de decréscimo nos últimos cinco anos. O número de novos uten-
tes decresceu em relação a 2016, representando o valor mais baixo des-
de 2012, mas aumentou o de readmitidos, contrariando a tendência de 
descida manifestada nos quatro anos anteriores. Nas redes pública e li-
cenciada registaram-se 719 internamentos por problemas relacionados 
com o uso de drogas em Unidades de Desabituação (631 nas públicas e 
88 nas licenciadas) e 2 046 em Comunidades Terapêuticas (56 nas públi-
cas e 1 990 nas licenciadas), correspondendo a 57% e 60% do total de 
internamentos nestas estruturas. De modo geral, os internamentos em 
UD e CT por problemas relacionados com o uso de drogas têm vindo ten-
dencialmente a diminuir desde 2009, em ambas as redes.  

Reclusão
A 31/12/2017 estavam em situação de reclusão 1 950 indivíduos conde-
nados ao abrigo da Lei da Droga, representando o valor mais baixo dos 
últimos sete anos e um decréscimo de -12% face ao ano anterior. Estes 
reclusos representavam a 31/12/2017 cerca de 17% do universo da po-
pulação reclusa condenada, proporção que se enquadra no padrão re-
gistado nos últimos anos. A grande maioria destes indivíduos (82%) esta-
vam condenados por tráfico, 16% por tráfico de menor gravidade e cerca 
de 2% por outros crimes ao abrigo da Lei da Droga

Drogas de fácil acesso
Outro ponto que merece destaque é o facto de mais de metade da popu-
lação entre os 15 e os 74 anos considerar que é fácil aceder a substân-
cias ilícitas num período de 24 horas, sendo os mais jovens os que mais 
garantem ter este fácil acesso.

Rotas não variam
Já quanto às rotas do tráfico, o documento não tem novidades: a cocaína 
chega a Portugal e à Europa vinda do Brasil, Paraguai e Chile, o haxixe 
tem origem em Marrocos. Portugal surge si como plataforma de exporta-
ção de ecstasy para o Brasil.
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João Goulão
“Antes de começar a responder, e porque se falou aqui insistentemente 
em relatórios do SICAD, gostaria de relembrar que nos submeto ao vos-
so escrutínio na condição de representante das estruturas de coordena-
ção nacional. Portanto, quando estamos aqui, estamos a falar não ape-
nas do SICAD mas no exercício dessa competência. Também tive opor-
tunidade de afirmar que esta é das áreas que mais se submete ao escru-
tínio dos senhores deputados, o que é para nós um gosto.
Gostava de começar por responder a duas questões: uma tem a ver 
com as estruturas do Ministério da Saúde que se dedicam a estes te-
mas e a outra com a legalização da canábis.
Como sabem, foi nomeado pelo Secretário de Estado da Saúde anterior 
um grupo de trabalho para apresentar propostas. Chegámos ao fim sem 
conseguirmos apresentar uma proposta consensual. Havia claramente 
duas posições, uma muito favorável a uma diluição das respostas dirigi-
das aos CAD na estrutura do SNS e outra, protagonizada sobretudo por 
mim e pelo Dr. Manuel Cardoso, que preconizava, não diria um regresso 
ao IDT, mas a preponderância de uma estrutura que constitua o cimento 
das intervenções de uma forma que consideramos de uma forma que 
consideramos que ficou de certo modo comprometida com o passar das 
competências para as ARS. Quando foi nomeado esse grupo de traba-
lho, o pressuposto que nos foi transmitido foi que, em circunstância algu-
ma, poderíamos encarar a possibilidade de aumentar os encargos com a 
estrutura. E trabalhamos no pressuposto de que isso não aconteceria, 
que não haveria mais estruturas de coordenação intermédia e a proposta 
que apresentámos foi no pressuposto de uma ligação direta da direção 
do SICAD às unidades de intervenção local. A terceira via, que é agora 
preconizada e apareceu entretanto, pressupõe a criação, não de um, 
mas de cinco IDT, um em cada região do país. São ACES de unidades de 
intervenção local que, além do mais, com as inúmeras estruturas e ins-
tâncias que prevêem, transcendem largamente os custos estruturais 
atualmente existentes. Diria que houve aqui uma alteração das regras do 
jogo… Fomos consultados, já pelo atual gabinete relativamente a essa 
terceira via e o nosso parecer foi que representaria, não um IDT, mas cin-
co mini IDT, com custos elevadíssimos e estamos a trabalhar, num com-
promisso assumido com a nossa tutela, restando-nos apresentar a pro-
posta que gostaríamos de ver implementada, que está a ser atualmente 
produzida. O impasse que aconteceu relativamente à estrutura tem tam-
bém a ver com isto e com a alteração da equipa. Como sabem, a atual 
ministra da saúde integrou o grupo de trabalho inicial, onde teve posições 
de alguma proximidade e compreensão relativamente à necessidade da 
existência de uma coordenação mais direta mas não temos ainda uma 
previsão relativamente à conclusão do processo.
Relativamente à estrutura gostaria também de dizer que o SPTT, o 
IPDT, o IDT, etc. foram criados em resposta a uma situação perfeita-
mente calamitosa que enfrentávamos na altura. Foram criados rapida-
mente porque esta era uma preocupação central dos portugueses. Fui 
presidente do SPTT entre 1997 e 2002 e posso dizer que, durante 
esse curto espaço de tempo, o orçamento que era disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde para a nossa gestão duplicou, o que é im-
pensável nos tempos que correm, mas significa que era de facto uma 
questão dominante, de primeira linha. A determinado momento, tínha-
mos consciência de que havia clientes na rua, à espera de serem 
atendidos, que não estavam a chegar. Houve a necessidade de imple-
mentarmos medidas de gestão que nos permitissem saber quantos fi-
cavam à porta e quantos eram absorvidos pelo sistema. Creio não ser 
isso o que está a acontecer neste momento. Sabemos os que entram 
mas não sabemos quantos estão lá fora. Ou seja, há a necessidade 
de conhecermos melhor a dimensão dessa população que não está a 
conseguir entrar.
Em determinado momento, percebemos que tínhamos alguma capacida-
de para absorvermos espontaneamente todos aqueles que nos procura-
vam e, em vez de fazermos um downsizing da estrutura, incluímos novas 
competências, como o álcool. Passado algum tempo, chegámos à deci-
são de fazer esta pulverização do IDT com as estruturas do terreno a fi-
carem na dependência das ARS. Mas, em simultâneo, vieram também 
novas competências, que têm a ver com os CAD, nomeadamente as de-
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pendências sem substância. Mas a correspondência da capacidade não 
aconteceu. Ou seja, gostaríamos muito que, com os nossos parceiros, ti-
véssemos uma abordagem mais decisiva relativamente às questões do 
jogo, do ecrã e aos novos desafios que aí estão mas será que estamos a 
dar resposta àquilo que já estava interiorizado como competência? Esta 
é a nossa grande dúvida. E com o atual arranjo estrutural que temos não 
conseguimos perceber isto com clareza.
Agora, temos políticas muito escrutinadas e estamos muito satisfeitos 
por isso; temos parceiros fundamentais e, além dos nacionais, temos a 
felicidade de termos o OEDT connosco, que nos permite ter, além do 
olhar sobre a realidade nacional, um olhar sobre a realidade europeia. 
Aliás, somos favoráveis a que o mandato do próprio OEDT possa ser 
alargado, pelo menos, às questões do álcool. E esta relação, da qual so-
mos francos beneficiários, leva-nos também a ter uma visão alargada re-
lativamente ao que acontece noutros países, nomeadamente europeus, 
relativamente a algumas políticas parcelares. E a questão da canábis 
tem muito a ver com isto. Se bem se lembram, há cerca de três anos, 
numa sessão com V. Exas., discutimos aqui a bondade ou o benefício de 
separar a discussão sobre a canábis terapêutica da canábis recreativa 
ou social. Registámos com enorme gosto que essa sugestão foi acolhida 
pelos proponentes, nomeadamente pelo grupo parlamentar do BE, e 
houve essa separação. E chegámos à aprovação da canábis terapêutica 
– e bem – em relação à qual nunca pusemos qualquer tipo de entrave, 
desde que assumíssemos que estávamos a tratar de medicamentos e 
que, como tal, entra no foro do Infarmed. Outra questão é o uso em con-
texto recreativo ou social da canábis. Quero crer que todos nós, todos os 
grupos parlamentares, buscam a melhor solução para minimizar os efei-
tos negativos da canábis. Penso que não se trata de satisfazer uma clien-
tela de utilizadores que queiram viver sem ter problemas. Queremos to-
dos minimizar o efeito do uso de canábis junto da população e dos nos-
sos filhos, agora, a forma de lá chegar é que ainda não é evidente. E 
atrevo-me a dizer o seguinte: em 2000, estávamos perante uma situa-
ção completamente desesperada relativamente à heroína. Tínhamos 
que fazer algo de novo. Temos hoje alguns problemas com a canábis 
na população portuguesa mas estamos longe de ter a situação cala-
mitosa que tínhamos relativamente à heroína. Há experiências que 
estão a decorrer noutros países, relativamente à regulação do uso so-
cial da canábis mas ainda não há um resultado claro dessas experiên-
cias. Há mais episódios de urgência, mais surtos psicóticos, mais in-
sucesso escolar? O que acontece nessas populações relacionado 
com o uso de canábis? Era isso que gostaríamos de saber. O que 
acontece em termos de saúde mental ou em relação à precocidade da 
experimentação e do uso regular? Já há a experiência do Uruguai, 
que tem mais algum tempo mas que teve um início mais ou menos ti-
tubeante e só agora parece estar a entrar em velocidade cruzeiro, te-
mos outra experiência mais recente que, pessoalmente, me parece 
mais bem desenhada, a do Canadá, mas que ainda não tem nenhum 
tipo de evidência. Temos experiências em estados dos EUA que, do 
meu ponto de vista, são muito contaminadas pelo negócio. Não temos 
dúvidas de que o tabaco está em decréscimo em todo o mundo e não 
é por acaso que as tabaqueiras estão envolvidas neste novo negó-
cio… O que recomendo e gostaria de ver consagrado é algum cuidado 
e uma análise com alguma distância em relação a essas experiências e 
dar tempo às evidências. Nós temos hoje 20 anos de descriminalização e 
partilhamos esses resultados sem receios. Por que não esperar algum 
tempo para ver se as experiências levadas a cabo noutros países são 
igualmente bem sucedidas relativamente à regulação da canábis. Gosta-
ria de deixar duas questões apenas para reflexão: primeiro, as conven-
ções de que somos signatários; segundo, nós descriminalizámos o uso 
de todas as substâncias. Por uma questão de coerência, far-me-ia senti-
do, quando pensarmos em regular o uso, que o façamos relativamente a 
todas destas substâncias, informando o cidadão que os tais pacotinhos 
têm heroína, cocaína, canábis, etc., que fazem mal a isto ou àquilo e o ci-
dadão, informado, faz as suas escolhas. Em nome da coerência, lanço 
como desafio esta questão: descriminalizámos o uso de todas as subs-
tâncias e, se vamos regular, vamos pensar em regular todas as substân-
cias”.
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Laura Magalhães, deputada PSD
“No entender do PSD, o combate ao consumo de drogas continua a revestir 
um carater decisivo e deve passar, cada vez mais, por uma aposta no refor-
ço das intervenções preventivas. E nesse esforço de prevenir o consumo 
deve haver uma participação do Estado e da sociedade e uma colaboração 
e até mesmo cooperação entre a família e a escola, tendo como princípio 
que deve partir sempre de cada um de nós.
Cumpre reconhecer que o modelo português de descriminalização do con-
sumo de drogas e de apoio ao tratamento dos consumidores, instituído há 
quase duas décadas, tem sido uma referência e um exemplo para muitos 
outros países. É aliás de sublinhar como positivo o facto de Portugal conti-
nuar a surgir abaixo dos valores médios europeus relativos à prevalência do 
consumo de algumas substâncias, como a canábis, a cocaína e o ecstasy.
O relatório dá conta de um aumento do consumo de canábis, quer na popu-
lação em geral, quer no grupo feminino, situação que deve merecer especial 
atenção e motivar uma aposta no reforço de ações preventivas.
Verifica-se, na comparação entre os orçamentos do SICAD dos últimos 
anos, uma redução da despesa total do organismo, sendo que, entre 2015 e 
2019, estamos a falar de uma redução de 16% e questiono se o SICAD con-
sidera suficientes os recursos financeiros alocados no Orçamento de Estado 
para o desenvolvimento das suas atividades. E, comparando também os 
montantes das transferências do orçamento do SICAD para entidades ter-
ceiras, com ou sem fins lucrativos, regista-se uma diminuição de 120 mil eu-
ros relativamente a 2018. Questiono se consideram suficiente o financia-
mento dessas entidades, considerando o papel relevante que as mesmas 
desempenham no âmbito do combate às dependências.
Recentemente, foi aprovada a utilização da canábis para fins terapêuticos, o 
mesmo não sucedendo relativamente a fins recreativos. Gostaria de saber 
se o SICAD se revê ou não na atual situação.
Relativamente ao álcool, sabemos que uma em cada 20 mortes em todo o 
mundo está relacionada com o consumo nocivo de álcool, segundo um re-
cente relatório da OMS, e em Portugal a realidade é igualmente muito preo-
cupante, sendo que uma em cada sete mortes entre os 15 e os 19 anos e 
uma em cada cinco mortes entre os 20 e os 24 anos tem relação com o con-
sumo de álcool. Nesta área, o relatório evidencia uma evolução positiva de 
alguns indicadores no ciclo de ação entre 2013 e 2016, designadamente a 
percepção de menor facilidade de acesso em idades inferiores à mínimas le-

gais, bem como no retardar das idades de início dos consumos ou a diminui-
ção dos internamentos hospitalares com diagnóstico principal de hepatite ou 
cirrose alcoólica. Em contrapartida, alguns indicadores apontam para um 
agravamento dos consumos de risco ou dependência da população em ge-
ral e outras evoluções negativas preocupantes em alguns subgrupos popu-
lacionais. Têm surgido propostas, designadamente da OMS, dirigidas à di-
minuição do consumo de bebidas alcoólicas, como o aumento do preço e a 
diminuição da exposição ao marketing e gostaria de questionar o SICAD: 
que balanço faz relativamente à legislação e como avalia a sua execução e 
fiscalização. E que propostas faz com vista à diminuição do consumo, espe-
cialmente nos grupos etários mais jovens.
Uma vez que Portugal assumiu recentemente a presidência do Grupo Pom-
pidou do Conselho da Europa, gostaria de questionar que propostas e ideias 
vai Portugal implementar nos próximos quatro anos”.

Teresa Caeiro, deputada CDS/PP
“Começando pela questão do álcool, que continua a ser um problema para 
nós, foi aqui dito pelo Dr. Manuel Cardoso que existem formas de dificultar o 
acesso, quer pela via da fiscalização relativamente aos menores, quer atra-
vés de políticas de preços. Quer ao consumo desta substância, quer de ou-
tras drogas, pergunto se a articulação entre a educação e a prevenção fun-
ciona. Há pedidos por parte das escolas para que o SICAD e seus agentes 
desenvolvam ações?
Também gostaria de saber o que justifica o agravamento do consumo de ca-
nábis, sobretudo entre as mulheres. Terá algo a ver com uma redução de ou-
tras drogas recreativas químicas?
Quanto à questão da falta de dotação orçamental e de recursos humanos e 
todos os constrangimentos com que o SICAD se confronta, gostaria de sa-
ber o que seria necessário para poderem chegar a bom termo relativamente 
a propósitos tão importantes. Havendo um aumento dos pedidos para trata-
mento, questiono qual é a capacidade de resposta efetiva. Creio que não 
será certamente suficiente, quer relativamente ao álcool, quer relativamente 
a drogas ilícitas. Pergunto também qual é a taxa de reincidência após os tra-
tamentos… Sabemos que é elevada, que estas não são questões fáceis, 
que têm várias dimensões… E pergunto ainda se consideram que a popula-
ção reclusa constitui um ambiente favorável para se fazer uma abordagem 
no sentido do tratamento”.
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Carla Cruz, deputada PCP
“Gostaria de cumprimentar os profissionais que, todos os dias, se de-
param com condições de trabalho que não são as melhores. Persis-
tem problemas e o próprio relatório do SICAD faz menção aos cons-
trangimentos organizacionais. Cerca de oito anos depois de uma pés-
sima decisão de extinção do IDT, de opções que, claramente, não be-
neficiaram a resposta nem tiveram em atenção aquelas que eram as 
linhas mestras da intervenção nos CAD. Mas também é importante di-
zer que estamos já com mais de três anos desta legislatura, marcada 
por hesitações, avanços e recuos e por uma clara indefinição. No ter-
reno, as situações permanecem e tendem a agravar-se, mais ainda 
com profissionais que saem, até pela idade de reforma e não são 
substituídos… e todos os dias, os profissionais estão a trabalhar com 
muito afinco e brio e é graças a eles que os resultados não estão pio-
res.
Relativamente aos dados, o relatório reconhece ganhos em saúde e o 
atingimento de algumas metas previamente definidas mas também 
há, claramente, agravamentos. A redução do consumo na população 
em geral, designadamente da canábis, não foi alcançada; a questão 
do comportamento das raparigas, quer entre os 25 e os 34 anos, quer 
entre os 35 e 44 é uma tendência que tem vindo a registar-se ao longo 
dos últimos anos. Relativamente ao álcool, também há indicadores 
positivos, como a questão da percepção de menor facilidade de aces-
so ou o retardar do início do consumo mas há, também, a questão das 
novas infeções por VHC, assim como os consumos para os maiores 
de 45 anos. É importante que continuemos a apostar na prevenção 
particularmente nos mais jovens mas a subida dos consumos a partir 
dos 45 anos deve merecer especial atenção.
Outro aspeto que nos preocupa, porque começa a ser um padrão, é o 
número de sinalizações de crianças por parte da CPCJ que são ex-
postas ao consumo de álcool.
Também não é nova esta alusão às dificuldades em torno da plena 
concretização da rede de referenciação. O que pode ou tem que fazer 
a Assembleia da República para que esta rede funcione na sua pleni-
tude? Faltam meios, legislação, vontade?
Também precisamos de saber a que se deve esta redução do número 
de novos utentes”.

Moisés Ferreira, deputado BE
“Relativamente à prevenção, o Dr. João Goulão disse que há me-
didas que não foram realizadas por escassez de profissionais e 
falta de dotação orçamental. Creio que é algo que já disse no ano 
passado e pedia que concretizasse que medidas ou programas, 
que considere importantes, não puderam concretizar durante o 
ano 2017 por estes motivos.
No que toca ao tratamento, há a registar estes pedidos de entrada 
que são significativamente superiores no caso do álcool quando 
comparado com drogas ilícitas e ainda um peso considerável do 
consumo da canábis, como seria de esperar porque é a substância 
ilícita mais consumida. Toda a gente sabe o que o BE tem vindo a 
defender relativamente à canábis e creio que devemos continuar a 
ter essa discussão em torno do modelo para a sua legalização que 
nos parece que irá inevitavelmente acontecer. Gostava de saber 
que tipo de aferição fazem das substâncias canábis ou derivados 
vendidos e consumidos atualmente. Muitas vezes, surgem dados 
relacionados com aumentos de problemas de saúde, de episódios 
de urgência e psicóticos por consumo de canábis e gostava de sa-
ber se têm alguma aferição do que é realmente consumido, até 
porque estamos perante uma diversidade de produtos, desde os 
manipulados geneticamente para aumentar o grau de THC, até 
produtos vendidos em resina onde há infiltração de outras subs-
tâncias ou sintéticos que mimetizam a aparência e os efeitos.
Uma questão que preocupa particularmente tem a ver com o au-
mento da prevalência de algumas doenças infetocontagiosas na 
população reclusa e, nesse sentido, questiono quais são os pro-
gramas de redução de danos que existem dentro das prisões, se 
há efetivamente uma aposta neste eixo e quais serão as razões 
para este aumento.
Finalmente, tendo em conta a prevalência e os vários problemas 
relacionados com os consumos elevados de álcool, pergunto se 
ponderam outras respostas na abordagem, nomeadamente pro-
gramas de redução de riscos e de prevenção”.
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Elza Pais, deputada PS
“Gostava de cumprimentar os técnicos aqui presentes e saudá-los 
pelo extraordinário trabalho que têm feito, pelas situações difíceis que 
têm enfrentado, sob o ponto de vista quer da orgânica dos serviços, 
quer do enquadramento institucional. Sabemos que hoje existe um 
novo modelo, que foi apresentado pelo Governo já nesta Comissão de 
Saúde e se encontra em processo de consulta.
Quanto ao relatório, nós temos uma estratégia com 20 anos, assente 
em leis humanistas e referência mundial e que sempre foi apoiada por 
planos de ação. É um modelo humanista, centrado sobretudo na pes-
soa. Daí a descriminalização que fizemos há 20 anos. Em boa hora 
assumimos este modelo, que estava assente numa estratégia articu-
lada e coordenada, infelizmente hoje não é bem assim e, portanto, há 
toda a necessidade de a rever tão brevemente quanto possível. O pró-
prio relatório diz que há ganhos em saúde. Mas também diz que há al-
guns agravamentos, como foi possível constatarmos ao nível das 
NSP, novos padrões de consumo ou preocupações acrescidas com o 
consumo do álcool. Há pois, padrões que se vêm repetindo. Temos o 
aumento da canábis, ainda assim abaixo da média europeia, mas que 
não deixa de ser preocupante; a canábis continua a ser a droga mais 
consumida mas, logo a seguir, vem a cocaína, cujo tratamento está a 

aumentar; e também temos aumentos preocupantes relativamente ao 
álcool, diferenciando aqui os públicos consumidores.
Também gostaria de dar conta da heterogeneidade regional. Os Aço-
res são referenciados em vários momentos, o Norte no que respeita 
ao consumo geral de drogas ilícitas e o Alentejo mais no que respeita 
às questões do álcool. E temos ainda a percepção do risco que, se-
gundo o relatório, é baixa junto dos nossos jovens na questão da ca-
nábis, maior no álcool mas, em ambos os casos, é maior do que na 
UE. Gostava de saber se há alguma avaliação de impacto dos progra-
mas de prevenção para que esta percepção do risco aumente.
Também registámos as mortalidades associadas, que estão a diminuir 
em relação ao VIH, mas que estão a aumentar no que respeita ao ál-
cool, incluindo aqui a questão dos policonsumo e das overdoses asso-
ciadas, que nos preocupam.
Relativamente à legalização da canábis para uso recreativo foram re-
centemente rejeitados alguns projetos na AR. O meu grupo parlamen-
tar teve uma atitude diversa, porque somos plurais, mas a atitude do-
minante foi de abstenção, não porque achemos que não devamos ca-
minhar para aqui no futuro, seguramente sim, até porque havendo 
equilíbrio entre a oferta e a procura no que respeita ao combate ao 
tráfico, este é provavelmente um caminho, na minha opinião não só 
relativamente à canábis mas até a outros tipos de drogas. De todo o 
modo, entrou neste momento o princípio da precaução, para vermos o 
que outras experiências relativamente a esta matéria estão a ser de-
senvolvidas. E creio que faz sentido não avançarmos para este tipo 
de medidas sem que as estratégias de prevenção sejam indiscutivel-
mente fortes e mais aprofundadas para que, embora podendo os jo-
vens ter acesso às substâncias, rejeitem consumi-las. Este é o objeti-
vo de qualquer estratégia de prevenção mas penso que ainda não es-
taremos em condições de garantir que isso suceda com sucesso.
Relativamente aos novos desafios, gostaria de saber o que falta para 
integrar a área do jogo e, indo mais longe, as questões relacionadas 
com o tabaco; que fazer para priorizar cada vez mais as ações pre-
ventivas; que novas respostas poderemos adoptar em termos de re-
dução de riscos; como reforçar e facilitar o encaminhamento dos con-
sumidores para as estruturas de tratamento; e em que áreas podere-
mos continuar a inovar”.
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