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Executive Training on 
Drug Policy do Grupo Pompidou 
visitou o SICAD

Este ano o “Executive Training on 
Drug Policy” do Grupo Pompidou do Con-
selho da Europa foi organizado em par-
ceria com o SICAD e subordinado ao 
tema “Avaliar o desenvolvimento, a im-
plementação e o impacto da política de 
drogas”.

Os 30 formandos oriundos de 18 paí-
ses, estiveram no SICAD no dia 21 de fe-
vereiro, para assistir a uma sessão sobre 
os exercícios de avaliação da política 
portuguesa em matéria de comportamen-
tos aditivos e dependências conduzidos 
pelo SICAD.   

O programa realizado em Lisboa, in-
tegrou ainda visitas ao Centro de Trata-
mento das Taipas, ao Centro de Respos-
tas Integradas de Lisboa Oriental e 
à  Unidade Móvel de Metadona da Ares 
do Pinhal.

SICAD presente na 61ª reunião 
anual da Comissão de 
Estupefacientes das Nações 
Unidas12/3/2018

 Decorre em Viena, entre 12 e 16 de 
março, a 61ª reunião anual da Comissão de 
Estupefacientes das Nações Unidas, órgão 
central da ONU responsável por decisões 
políticas relativas a questões relacionadas 
com o consumo e o tráfico ilícito de drogas. 
Portugal está representado através do dire-
tor-geral do SICAD, João Goulão, que parti-
cipou na sessão de abertura e no evento pa-
ralelo “The World Drug Perception Problem” 
coorganizado por Portugal, Suíça, Uruguai e 
Global Commission on Drug Policy. Na ses-
são de abertura, João Goulão, proferindo o 
discurso nacional, afirmou que, “…para Por-
tugal, o documento adotado na Sessão Es-
pecial das Nações Unidas sobre Drogas 
(UNGASS 2016) que teve lugar em abril de 
2016 em Nova Iorque, deverá continuar a 
ser a base da abordagem internacional face 
ao problema mundial da droga, mais orien-
tada para as questões de saúde e de Direi-
tos Humanos.”

Sicad participou em conferência organizada pela Drug 
Policy Alliance

O Diretor Geral do SICAD, Dr. João Goulão,  participou na confe-
rência  “ Da punição à saúde pública”,  que se realizou em Lisboa a 
20-21 de março, organizada pela Drug Policy Alliance com o objetivo 
de debater a politica portuguesa em matéria de drogas. A Drug Policy 
Alliance trouxe a Lisboa uma delegação de 71 ativistas, nomeada-
mente pessoas das comunidades mais afetadas pela “guerra contra 
as drogas” nos Estados Unidos, interessados em conhecer o modelo 
português e os resultados da implementação da Lei da Descriminali-
zação. Além da conferência, a delegação teve a possibilidade de dis-
cutir com peritos aquando das suas visitas ao SICAD, à Comissão 
para a Dissuasão de Lisboa e ao Centro das Taipas e acompanhar as 
atividades de redução de danos desenvolvidas por várias ONG’s. 

Candidaturas para membro do Fórum 
da Sociedade Civil sobre Drogas

 Está aberto o procedimento de candidaturas  a membro do Fórum da 
Sociedade Civil sobre Drogas (CSF – Civil Society Forum). Este Fórum re-
presenta uma plataforma de diálogo estruturado entre a Comissão Euro-
peia  e a sociedade civil da UE  no apoio à formulação e implementação de 
políticas no âmbito da luta contra a droga, em linha com a Estratégia da 
UE de Luta contra a Droga (2013-2020) e respetivos Planos de Ação. O 
CSF, cuja composição eleitoral muda a cada 2 ou 3 anos, com a possibili-
dade de renovação através de novos candidatos, tem cerca de 40 mem-
bros, representando diferentes áreas das partes interessadas e diferentes 
opções políticas. Os membros do Fórum têm nas atividades relacionadas 
com a droga e as toxicodependências o foco principal da sua agenda, 
abrangendo diferentes vertentes, desde o  tratamento, a prevenção ou a 
reinserção social . A maioria deles constitui-se sob a forma de redes trans-
nacionais que abrangem um número de países elegíveis. Tanto o equilí-
brio geográfico como o equilíbrio entre as diferentes áreas de atividades 
no domínio da droga são assegurados pela rede. O Fórum é presidido 
pela Comissão Europeia, que financia e organiza as suas reuniões e ga-
rante a continuidade do seu trabalho. Entidades da sociedade civil e outros 
eventuais interessados  poderão apresentar as suas candidaturas até 16 
de abril de 2018.  Estão em causa vagas a ser compostas por peritos de 
organizações da sociedade civil no âmbito da luta contra a droga (nas 
mais diversas áreas), por um período de 3 anos, e que cumpram os crité-
rios estabelecidos. Mais detalhes poderão ser consultados em http://ec.
europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Mensagem de António Guterres, 
secretário geral da ONU na 61ª 
Sessão da CND

 Decorreu em Viena, entre 12 e 16 de 
março, a 61ª reunião anual da Comissão 
de Estupefacientes das Nações Uni-
das, órgão central da ONU responsável 
por decisões políticas relativas a questões 
relacionadas com o consumo e o tráfico ilí-
cito de drogas. Portugal, esteve represen-
tado através do dr. João Goulão, que parti-
cipou na sessão de abertura e no evento 
paralelo “The World Drug Perception Pro-
blem” coorganizado por Portugal, Suíça, 
Uruguai e Global Commission on Drug Po-
licy. Na Sessão de abertura, António Guter-
res, Secretário geral da ONU, abriu a ses-
são com uma mensagem de vídeo na qual 
fez uma referência à política portugue-
sa em matéria de Comportamentos Aditi-
vos e Dependências.


