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Até há pouco tempo a toxicodependência era a maior preocupação dos 
portugueses. Os anos 80 e 90 do século XX foram de grande sofrimento in-
dividual, familiar e de perigo para a saúde pública, facto que mobilizou a so-
ciedade portuguesa para a ação e para a procura de soluções. Destacam-se 
alguns marcos icónicos como o Centro de Estudos da Profilaxia da Droga – 
CEPD (sob a dependência do Ministério da Justiça), o Projeto VIDA, que in-
troduz o conceito de coordenação interministerial e senta à mesma mesa os 
serviços da redução da procura e da oferta, os Centros Regionais de Alcoolo-
gia, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência - SPTT, que 
integra os serviços de saúde existentes no Ministério da Saúde e o CEPD 
com os seus Centros Regionais do Norte, Centro e Sul.

O ano de 1999 é um ponto de viragem. A aprovação da Estratégia Na-
cional de Luta Contra a Droga (ENLCD), pela Resolução de Conselho de 

A história dos comportamentos aditivos e dependências em Portugal, está 
patente ao público, e pode ser visitada todos os dias nas instalações do SICAD

Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde
“O vosso trabalho é, como sabem, reconhecido a nível mundial. É com enorme orgulho que, cada vez que vou a uma 

reunião sobre redução de danos ou o consumo de drogas, Portugal é um exemplo e nos pedem informação sobre como 
se faz… As políticas podem ser excelentes mas, se as pessoas que as estão a executar não o forem, não servem para 
nada. Se, no terreno, não as aplicarem inteligentemente, com empenho, confiança e acreditando que realmente funciona, 
nada na realidade funciona. Portanto, dou os parabéns a vocês e agradeço-vos muito porque se temos orgulho ao falar do 
Modelo Português, da experiência portuguesa, é porque quem está cá faz o que é preciso fazer. Já há muitos anos que 
trabalho com pessoas que consomem drogas… Como sabem, sou pneumologista e trabalhei muito com tuberculose, sen-
do que esta, as drogas e o álcool são “amigos de longa data”. E verificamos ao longo do tempo que não são só resultados 
no papel… De facto, conseguimos ter bons resultados. Para além dos efeitos no consumo, conseguimos ter redução dos 
riscos e dos danos associados ao consumo: menos pessoas com VIH, menos pessoas com tuberculose, menos pessoas 
a morrer e, portanto, claramente, há bons resultados. Mais uma vez, muito obrigado e continuem!”

João Goulão
“Temos feito o melhor possível, passando por alguns períodos mais ou menos atribulados mas 

todos empenhados em contribuir para que os efeitos do consumo de substâncias, sejam elas lícitas 
ou ilícitas, seja o menos sentido possível pelos nossos concidadãos e acho que temos contribuído 
decisivamente para esse desígnio”.

Ministros n.º 46/1999, de 22 de abril, representa um marco em matéria 
de produção legislativa nas suas várias vertentes: da prevenção ao comba-
te ao tráfico e ao branqueamento de capitais, do tratamento à reinserção 
social dos toxicodependentes, da redução de danos à formação e investi-
gação.

A Descriminalização do consumo de substâncias ilícitas e a criação 
das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, em 2000, intro-
duziram coerência nas políticas de redução de riscos e minimização de 
danos. Encarar o utilizador problemático de drogas como um cidadão 
que precisa de ajuda e apoio e não como um criminoso foi a grande mu-
dança. Este paradigma tem suscitado a curiosidade de muitos países 
que se inspiram no Modelo Português para a definição de políticas na 
área dos CAD, sendo um exemplo internacional.
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1912

1924

1958

ATÉ 1974... 
O início do século XX herda os resquícios de duas guerras do 

Ópio, entre a China e a Inglaterra. Os EUA afirmam-se enquanto 
grande potência e, ao precisarem de mão-de-obra para construí-
rem os caminhos-de-ferro, abrem portas à imigração chinesa 
que se fez acompanhar dos hábitos de uso e abuso do ópio.

As pressões da sociedade norte-americana manifestam-se atra-
vés das posições religiosas que radicalizam o discurso, pedindo 
soluções para as questões da droga, chamadas de “tentações do 
Diabo”. Neste contexto, assiste-se ao nascimento da cruzada con-
tra a droga, com maior expressão no primeiro tratado internacional 
de controlo de drogas: a Convenção Internacional do Ópio, assina-
da em Haia em 1912, durante a Primeira Conferência Internacional 
do Ópio em que participaram 13 países, entre eles Portugal.

O século XX foi rico em acontecimentos no mundo e em Por-
tugal - duas Guerras Mundiais alteraram profundamente o mapa 
político mundial.

Em Portugal, o século inicia-se com o regicídio: o assassinato 
do rei D. Carlos e do príncipe herdeiro, D. Luís e, pouco depois, 
com a implantação da República. Carolina Beatriz Ângelo é a 
primeira mulher a votar. Fê-lo nas eleições constituintes de 28 
de Maio de 1911.

Em 1932, após um período de grande instabilidade política, 
sobe ao poder António de Oliveira Salazar que governaria o país 
durante quase quatro décadas. Após a II Guerra Mundial, a As-
sembleia Geral das Nações Unidas proclama, a 10 de dezembro 
de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assina-
da por 58 estados, que visa promover a Paz e a preservação da 
Humanidade. A influência e a capacidade de persuasão que a polí-
cia e outros serviços de repressão tinham nas questões relaciona-
das com o fenómeno das drogas, entre os anos de 1945 e 1974, 
mantinham o consumo de drogas circunscrito a determinados cír-
culos. O consumo na “metrópole”, ao contrário do das “colónias”, 
não tinha grande expressão ou, pelo menos, não existiam dados 
que o demonstrassem.

A 25 de Abril de 1974 dá-se a “revolução dos cravos” que põe 
fim ao regime ditatorial e abre caminho à independência, colo-
cando um ponto final numa guerra que durou cerca de 15 anos.

Convenção Internacional do Ópio – HAIA – 23 
de janeiro de 1912. Foi o primeiro tratado inter-
nacional de controlo de drogas;

1a Legislação publicada em Portugal em ma-
téria de drogas: Lei n.o 1687 que restringe a 
importação para consumo, do ópio, cocaína 
e seus derivados;

Criação do Instituto de Assistência Psiquiá-
trica, órgão de coordenação nacional com o 
poder de criar e manter estabelecimentos e 
serviços necessários à observação, vigilân-
cia e tratamento para “alcoólicos, toxicóma-
nos e indivíduos afetados de outras anoma-
lias”;
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1963

1972

1973

Publicação da Lei de Saúde Mental (Lei n.o 
2118 de 3 de abril) que volta a fazer referên-
cia explícita ao alcoolismo e toxicomania;
Criação do Centro António Flores com a fi-
nalidade de construção de um local de recu-
peração de alcoólicos. Funcionará, em Lis-
boa, no Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, 
sendo um dos seus pavilhões destinado ao 
tratamento e recuperação de doentes alcoó-
licos e outros toxicómanos;

Entrada em vigência em Portugal da 1.a 
Convenção das Nações Unidas específica 
sobre drogas (Convenção Única de 1961 so-
bre Estupefacientes), cujo objetivo foi com-
bater o abuso de drogas através de ações 
internacionais coordenadas;
Campanha publicitária – Droga, Loucura, 
Morte – que acentua e dramatiza as conse-
quências da utilização das drogas;

Início da Consulta de Toxicodependência no 
Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa;

DE 1975 A 1999 
O último quartel do séc. XX dita o fim do colonialismo euro-

peu e a derrocada dos regimes comunistas. A queda do Muro de 
Berlim e o final da Guerra Fria, em 1989, são eventos marcantes.

Estes 25 anos são ainda marcados pelo desenvolvimento 
económico, pela globalização, pela revolução tecnológica, pela 
evolução dos meios de transporte, da televisão, telefones, com-
putadores e da inter- net.

Entre julho de 1979 e janeiro de 1980 Portugal tem como pri-
meira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo, única mulher que 
desempenhou o cargo, tendo chefiado o V Governo Constitucio-
nal.

A 1 de janeiro de 1986 Portugal entra na União Europeia, de-
signada, à época, por CEE – Comunidade Económica Europeia.

O ano de 1998 é marcado pela Exposição Internacional de 
Lisboa de 1998 (Expo’98) cujo tema foi Os oceanos: um patri-
mónio para o futuro, comemorando os 500 anos dos Descobri-
mentos Portugueses. Foi também, neste ano, inaugurada a 
maior ponte da Europa – a Ponte Vasco da Gama.

Nas artes destaca-se a atribuição do Prémio Nobel de Litera-
tura ao escritor José Saramago, também em 1998.

É num quadro de profundas alterações sociais e políticas que 
o consumo da droga e as suas conse- quências vão crescendo. 
Por esta altura, a toxicodependência é o mais grave problema 
social, sendo mesmo apelidado, no final do século XX, de inimi-
go público número um.

É de 1999 a aprovação da Estratégia Nacional de Luta Contra 
a Droga (ENLCD). Instrumento orientador fundamental das polí-
ticas públicas de luta contra a droga, em todas as vertentes. Foi 
construído com base no conhecimento disponível, nos princí-
pios do pragmatismo e do humanismo e conduziu a um todo es-
truturado, coerente de opções políticas realistas, sustentadas, 
inovadoras e operacionalizá- veis. Os resultados e os ganhos 
em saúde alcançados, desde então, provam a importância e 
atualidade desta notável e visionária iniciativa.
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1986
Primeiro Grupo de Narcóticos Anónimos (NA), em Lisboa, do Modelo 
Minesota dos 12 passos; Criação da Sociedade Portuguesa de Alcoo-
logia (SPA), a 12 de junho, com o intuito de promover o estudo e o 
conhecimento no âmbito dos PLA;

1984

1982
Restruturação do Gabinete de Coordenação do Combate à Droga 
(GCCD), por Decreto-Lei no 365/82, de 8 de setembro que passa a 
designar-se Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Com-
bate à Droga (GPCCD), mantendo-se na dependência do Ministério 
da Justiça;

A PARTIR DE 1974

1975

1979

1977

1976

Expansão do consumo de drogas e início da grande relevância social 
e de saúde pública em relação à toxicodependência.

Criação da Comissão do Combate ao Alcoolismo (CCA), na depen-
dência do Ministério da Saúde, focando-se na prevenção;
Na dependência do Gabinete Coordenador do Combate à Droga 
(GCCD) criam-se os Centros Regionais sediados em Lisboa, Coim-
bra e Porto, órgãos executivos do CEPD. Estes Centros passaram a 
desenvolver atividades preventivas e, no âmbito das competências 
dos seus departamentos clínicos, iniciaram a oferta de tratamento a 
toxicodependentes, familiares, envolventes e jovens em risco;
Nas Direções Regionais do Centro e Sul entram em funcionamento 
as Comunidades Terapêuticas; É iniciado o programa experimental 
de substituição opiácea com Metadona, no CEPD do Porto;

Surge o Centro de Estudos da Juventude (CEJ) com competências 
preventivas e de tratamento mé- dico-social e o Centro de Investiga-
ção Judiciária da Droga (CIJD) com atuação na área da repressão e 
fiscalização do tráfico ilícito de drogas.

Entrada em vigência em Portugal da Convenção sobre as substân-
cias psicotrópicas de 1971 que estabelece um sistema de controlo 
internacional para substâncias psicotrópicas e aparece como reação 
à expansão e diversificação do abuso de drogas.

O CEJ e o CIJD dão origem ao Gabinete Coordenador do Combate à 
Droga (GCCD) sob a tutela do Mi- nistério da Justiça, com funções de 
coordenação das atividades desenvolvidas por:
• Centros de Estudos da Profilaxia da Droga (CEPD), do Norte, Centro 
e Sul, com atuação nos domí- nios da prevenção, tratamento e inser-
ção social do toxicodependente;
• Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD), com competên-
cias na área da repressão do tráfico ilícito de drogas;

1987
Criação do Projeto VIDA, estrutura de coordenação nacional das po-
líticas na área da toxicodependência (procura e oferta) e de apoio à 
sociedade civil, sob a dependência da Presidência do Conselho de 
Ministros;
Abertura do Centro das Taipas, em Lisboa, primeiro serviço de trata-
mento da toxicodependência, na dependência do Ministério da Saú-
de;

Adesão a Programas de Cooperação Técnica Europeia para a Pre-
venção dos PLA (Problemas Ligados ao Álcool), que transpõe o mo-
delo médico-social abrindo-se a perspetivas mais alargadas e multi-
disciplinares;
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1999
Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, Conselho de Ministros 
n.o 46/99 de 22 de abril;
Criação do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência 
(IPDT), pelo Decreto-lei n.o 31/99 de 5 de fevereiro que integra as 
competências do Gabinete Coordenador do Projeto VIDA e do Ga-
binete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, que 
se extinguem;

1998
Sessão Especial da Assembleia Geral da Nações Unidas sobre Dro-
gas, em Nova Iorque. É reconhecida a necessidade de pôr em marcha 
uma ação concertada entre os países contra o problema mundial da 
droga e é estabelecida uma nova Agenda para a comunidade inter-
nacional. São adotados três documentos fundamentais: uma decla-
ração política, uma declaração sobre os princípios orientadores da 
redução da procura e uma resolução com medidas para reforçar a 
cooperação internacional. Confere-se maior relevância à vertente da 
redução da procura, sem prejuízo do combate à oferta que antes ten-
dia a monopolizar todas as atenções.
Administração de Metadona nas Farmácias através da assinatura de 
protocolo entre a Associação Nacional das Farmácias e a Ordem dos 
Farmacêuticos;

1997
Aprovação da Lei n.o 7/1997, de 8 de março que afirma a necessidade 
da existência de uma rede de serviços públicos para o tratamento e 
reinserção de toxicodependentes, integrando as Unidades de Atendi-
mento, Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas para 
garantir o acesso a cuidados de prevenção, tratamento e reinserção 
social e profissional a todos os cidadãos afetados pela toxicodepen-
dência;
Criação do Programa Vida-Emprego da responsabilidade do Gabine-
te Coordenador do Projeto VIDA e do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional. Teve como estratégia o apoio técnico e financeiro à 
contratação de toxicodependentes em tratamento, tendo em vista a 
sua inserção socioprofissional;
A partir de 1 de Julho de 1997, passou a ser um direito de todos os 
cidadãos a residir legalmente em Portugal o acesso a um Rendimen-
to Mínimo Garantido. Este programa constitui um novo instrumento 
de combate à exclusão social e de prevenção de situações de mar-
ginalidade.

1993
Programa de troca de seringas Diz não a uma seringa em segunda 
mão, da responsabilidade da Comissão Nacional da Luta contra a 
Sida (CNLCS) com a colaboração a Associação Nacional de Farmá-
cias;
Decisão de criação do Observatório Europeu da Droga e da Toxico-
dependência (OEDT) uma das agências descentralizadas da União 
Europeia, instala-se em Lisboa em 1995;

1992
Entrada em vigência da Convenção das Nações Unidas contra o Tra-
fico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 
(Resolução da Assembleia da República n.o 29/91 de 6/09) que defi-
ne medidas abrangentes contra o tráfico de drogas, solicitando aos 
Estados a adoção de medidas efetivas nas áreas de prevenção, tra-
tamento e reabilitação;

1990
Criação do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependên-
cia (SPTT), do Ministério da Saúde, aprovado pela Lei n.o 83/90, de 14 
de março, responsável pela rede pública nacional de atendimento a 
toxicodependentes (CAT, Unidades de Desabituação e Comunidades 
Terapêuticas);

1988
Criação dos Centros Regionais de Alcoologia de Porto, Coimbra e 
Lisboa, que visam a prevenção dos PLA, coordenação das ativida-
des e tratamento, na dependência da Direção Geral dos Cuidados de 
Saúde Mental;
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2002
Criação do Instituto da Droga e da Toxico-
dependência (IDT), pelo Decreto-Lei no 269-
A de 29 de novembro, que passa a integrar 
as competências do Instituto Português da 
Droga e da Toxicodependência (IPDT) e do 
Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxi-
codependência (SPTT);

DE 2000 ATÉ AOS NOSSOS DIAS 
A nível nacional destaca-se a aprovação da Lei n.o 30/2000, 

de 29 de novembro, a chamada Lei da Descriminalização, que 
define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas ilícitas. O toxicodependente é 
visto como um doente que precisa de ajuda e apoio especializa-
do. O consumo, aquisição e detenção para consumo próprio de 
qualquer substância ilícita, passam a constituir contraordena-
ção em vez de crime, modelo que tem suscitado a curiosidade 
de muitos países, de todos os continentes.

O primeiro grande acontecimento do século ocorreu em 2001 
com o ataque terrorista às Torres Gémeas de Nova Iorque, que 
provocou mais de 3 mil mortos e alterou a forma como é gerida 
a segurança a nível mundial.

A 17 de maio de 2006 comemora-se, pela primeira vez, do Dia 
Mundial da Internet. A data visa fazer uma reflexão sobre as poten-
cialidades e desafios das novas tecnologias na vida dos cidadãos.

A nível económico destaca-se a crise iniciada em 2008 nos 
Estados Unidos, que se estendeu à Europa nos anos seguintes, 
bem como a ascensão da China como segunda potência econó-
mica mundial.

Em Portugal a crise atinge o seu auge em 2011, ano em que a 
Troika é chamada a intervir, pela terceira vez no nosso país, com 
um programa de ajustamento económico e financeiro que dei-
xou o país e os portu- gueses muito fragilizados.

Em todo o mundo, as mortes causadas diretamente pelo uso 
de drogas lícitas e ilícitas aumentam 60% entre 2000 e 2015, se-
gundo o Relatório Mundial sobre Drogas lançado pela Organiza-
ção das Nações Unidas (26 de junho de 2018). Em Portugal, da-
dos disponíveis dos registos específicos apontam para uma di-
minuição de 71% de mortes por overdose entre 2008 e 2016.

Em 2016 conquistámos, pela primeira vez, o Campeonato Eu-
ropeu de Futebol.

Em 2017, Portugal ganha, pela primeira vez, o festival da Eurovi-
são com o tema Amar Pelos Dois, interpretado por Salvador Sobral.

2001
A chamada Lei da Descriminalização do 
consumo e posse para consumo de to-
das as substâncias psicoativas ilícitas (Lei 
no.30/2000), entrou em vigor a 1 de julho, 
após a criação das Comissões para a Dis-
suasão da Toxicodependência (CDT) (DL no. 
130-A/2001);
Aposta forte na Redução de Riscos e Mini-
mização de Danos (RRMD), com a aprova-
ção do DL no. 183/2001 que ratifica o regime 
geral das políticas de prevenção e redução 
de riscos e minimização de danos;
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2011

2013

2016

2019

Criação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências (SICAD) que extingue o Instituto da Droga e da Toxi-
codependência, I.P., e imputa às Administrações Regionais de Saú-
de, I.P. a componente de operacionalização das políticas CAD, pelo 
Decreto-Lei n.o 124/2011, de 29 de dezembro;

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 
Dependências (2013-2020), que integra pela primeira vez as depen-
dências sem substância;

Plano Nacional para a Redução dos Compor- tamentos Aditivos e 
das Dependências (2013-2020), que integra pela primeira vez as de-
pendências sem substância;
Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Dro-
gas onde se adotou o documento Our joint commitment to effecti-
vely addressing and countering the world drug problem, que repre-
senta um progresso na resposta global ao problema mundial das 
drogas, valorizando-se mais a abordagem baseada na saúde pública 
e nos direitos humanos;

Portugal assume a presidência do Pompidou Group do Conselho da 
Europa, sob o lema dos direitos humanos;
Previsão da abertura de três Salas de Consumo Assistido em Lis-
boa, uma localizada no Vale de Alcântara, outra no Lumiar e uma 
terceira móvel;
Comemoração dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a 
Droga (1999);

2004

2007

2008

Avaliação da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxico-
dependência e início de um novo ciclo estratégico 2005-2012. Desta 
avaliação resultaram recomendações que foram tidas em linha de 
conta na elaboração do Plano Nacional de Luta Contra a Droga e a 
Toxicodependência 2005-2012;

Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), medida estru-
turante de âmbito nacional de intervenção integrada, que procura 
potenciar as sinergias disponíveis no território nacional, através da 
realização de diagnósticos territoriais que fundamentem a imple-
mentação de Programas de Respostas Integradas (PRI);
Integração dos Centros Regionais de Alcoologia no IDT,IP, com base 
na nova Lei Orgânica do Ministério da Saúde e através do Decreto-
-Lei no 221/2007, de 29 de maio;

A 24 de Maio, a 61a Assembleia Mundial da Saúde (OMS), adota uma 
resolução que apela à formulação de um projeto mundial de “Es-
tratégias para reduzir o uso nocivo do álcool”, com base no conhe-
cimento disponível e nas melhores práticas e que se constituísse 
como um pacote de opções políticas pertinentes, que resulta na 
aprovação da Estratégia Global para a redução do uso nocivo do ál-
cool, aprovada em Maio de 2010, na 63a Assembleia Mundial.
Primeira reunião do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) que teve 
lugar em Coimbra, a 25 de Junho, com um grupo alargado de ele-
mentos representativos da sociedade civil, para discutir as ques-
tões relativas ao consumo de álcool e as bases para a estruturação 
de um Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao 
Álcool (PNRPLA 2010 - 2012);


