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Enquanto o impasse perdura em Portugal…

Manuel Cardoso convidado a apresentar 
modelo português em Minas Gerais

Não é novidade para ninguém que o modelo português 
de intervenção em CAD tem vindo a suscitar, ao longo 
da última década, as atenções de inúmeros estados 
que, ao contrário do que sucede no nosso país, ainda 
elencam a problemática das dependências como maté-
ria acerca da qual sentem que não têm oferecido solu-
ções eficazes. Não obstante o dito “modelo português” 
ter estagnado e, em diversas facetas, ter sido mesmo 
colocado em causa, a verdade é que os pressupostos 
teóricos e estratégicos em que assenta continuam a 
suscitar a curiosidade de vários decisores políticos. Foi 
o que sucedeu recentemente com a comissão ligada ao 
combate à toxicodependência da Assembleia Legislati-
va do estado brasileiro de Minas Gerais, que convidou 
Manuel Cardoso, subdiretor-geral do SICAD a presen-
tear aos participantes num encontro internacional com 
a partilha dos alicerces de um modelo com assinatura 
portuguesa…

Sabemos que foi o embaixador português num encon-
tro internacional sobre a descriminalização do uso de dro-
gas em Minas Gerais, no Brasil… O que aconteceu neste 
encontro?

Manuel Cardoso (MC) – Foi Muito interessante… A Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais e a sua comissão para o com-
bate à toxicodependência organizaram este encontro interna-
cional no sentido de tentarem perceber, a partir das experiên-
cias de países como Portugal, o Uruguai ou o Chile, que cami-
nho podem seguir para resolverem o problema que enfrentam. 
O presidente da comissão tinha estado em Portugal para saber 
de viva voz e testemunhar pessoalmente como eram feitas as 
coisas, ficou entusiasmado e quis ouvir-nos. E o que fizemos foi 
uma apresentação do modelo português, e todo o enquadra-
mento da intervenção que se faz em Portugal porque, como 

sempre digo, descriminalizar não é uma panaceia. Foi o que 
tentei fazer e acho que gostaram.

Tem referido muitas vezes que o sucesso do modelo 
português vai muito além da mera descriminalização… 
Também o fez sentir aos brasileiros?

MC – Absolutamente! Aliás, uma das coisas que costumo 
fazer quando faço estas apresentações é a identificação do 
país, quer geograficamente, quer em termos de dimensão, o 
que me parece extremamente importante. Falar para o Brasil, 
com 200 milhões de habitantes, é completamente diferente… E 
até Minas Gerais é muitíssimo maior do que Portugal e tem 20 
milhões de habitantes, portanto, é sempre difícil fazer esta tran-
sição. Outra nota que importa referir é que Portugal tem um 
Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, o que faz 
toda a diferença na possível organização dos serviços de res-
posta. E Portugal tem hoje uma estrutura, pior ou melhor orga-
nizada, para dar resposta a esta problemática, para além da 
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própria estrutura das comissões de dissuasão da toxicodepen-
dência. Foi isto que tentei apresentar-lhes, com algumas notas 
como o PORI e a forma como funciona para chegar ainda mais 
próximo dos cidadãos que têm problemas e, realmente, ficaram 
encantados com a apresentação. Seguiram-se imensas per-
guntas e algumas entrevistas exatamente porque ficaram inte-
ressados.

O Brasil apresenta, a este nível, outro problema: o lim-
bo entre a saúde e o crime. Sendo a toxicodependência um 
problema de saúde, no Brasil encontra-se no foro da justi-
ça… Em que medida será este fator impeditivo para a reali-
zação de um diagnóstico correto e para a implementação 
das necessárias respostas?

MC – Não é absolutamente impeditivo… Para ser uma 
abordagem de saúde, deve estar no âmbito do ministério da 
saúde mas também é verdade que, para Portugal, que não 
legalizou, a abordagem é dupla, incluindo a redução da ofer-
ta e a redução da procura. E pareceu-me claramente que Mi-
nas Gerais está apostada em caminhar pela descriminaliza-
ção porque estes responsáveis pretendem considerar o toxi-
codependente como alguém que precisa de ajuda mais do 
que alguém que é criminoso. E isso foi claro em todos os 
participantes. Por outro lado, tiveram uma nota que me pare-
ceu interessante, que é a descriminação que se faz na abor-
dagem do consumidor, que se for rico não é problemático 
nem sequer encarado como mero consumidor, ao contrário 
do que sucede se for pobre ou negro… E fizeram compara-
ções com o que acontece nos EUA, com dados concretos, 
que revelam que, apesar de muitos consumirem, só alguns 
vão presos…

Naturalmente, falou sobre o significado da descriminali-
zação portuguesa…
MC – “Em Portugal, é proibido consumir. Não re-

sultando numa pena fazê-lo, o castigo que poderá 
resultar desse consumo é muito mais social. Por-
que, resultando de uma visão de saúde, não se 
pretende castigar mas antes ajudar a pessoa a 
sair de uma situação problemática. Existem duas 
questões fundamentais: por um lado, tem que 
haver uma definição de quantidades por forma a 
evitar discricionariedades e para que todos en-
tendam e, por outro lado, constatamos que a 

polícia portuguesa tem tido um comportamento absolutamente 
fantástico nesta relação. Aprendeu a fazê-lo e, hoje, os polícias 
portugueses vêem nos consumidores alguém que precisa de aju-
da e eles próprios participam nessa ajuda, revelando-se parte da 
solução. Finalmente, temos já uma lei com 17 anos e, como tal, 
creio que estamos no momento de a repensar. Se calhar, quando 
existem hoje legalizações de consumos de canábis por esse mun-
do fora, não faz muito sentido manter penalizado com crime, por 
exemplo, a plantação para uso próprio, assim como deveríamos 
rever esta questão da aquisição para uso… Creio que o país de-
verá pensar nessa evolução, numa reformulação das estruturas 
de resposta e na sua organização”.


