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Entrevista com Carlos Farinha, Diretor do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária:

“A exigência sobre a intervenção 
laboratorial é cada vez maior”

Temos ouvido vários especialistas que 
prestaram um grande contributo para a 
afirmação do modelo português sobre 
drogas, entre os quais o Dr. João Gou-
lão, a defenderem que um fator chave de 
sucesso se prende com o equilíbrio im-
plementado entre as políticas de redução 
da oferta e as da redução da procura… 
Redução da oferta que passa muito pela 
missão da Polícia Judiciária…
Carlos Farinha (CF) – É um facto mas devo 

dizer que, atualmente, nas funções de diretor do 
Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judi-
ciária, não serei a pessoa mais indicada para fa-
lar sobre a redução da oferta, na medida em 
que esta assenta essencialmente num trabalho 
de investigação criminal, obviamente feito por 
várias entidades, e também num trabalho de re-
pressão/pressão sobre o fenómeno. Hoje, quem 
tem o conhecimento de causa sobre essa maté-
ria é essencialmente a Unidade Nacional de 
Combate ao Tráfico de Estupefacientes e, de-
pois, as estruturas regionais da Polícia Judiciá-
ria e as Unidades de Coordenação de Interven-
ção Conjunta, um modelo que foi percursor para 
a articulação interpolicial, em meados dos anos 
90 e que tem sido copiado por outros ramos de 
intervenção. Em suma, não me sinto legitimado 
para falar do papel da Polícia Judiciária no que 
respeita à redução da oferta…

Então, reformulo a questão e pedia-lhe 
que nos falasse sobre o papel do Labora-
tório de Polícia Científica da PJ no apoio 
à investigação criminal…
CF – Esse apoio faz-se de muitas maneiras: 

faz-se dando respostas em tempo útil, faz-se 
obtendo dados científicos sobre a natureza das 
coisas que vão sendo apreendidas e, como tal, 
sujeitas a perícia e análise, faz-se na conexão 
entre substâncias ou, pelo menos, matrizes, fa-
z-se no maior conhecimento científico dos ris-
cos face às novas substâncias. Agora, concordo 
com o que disse e considero que resumiu o as-
sunto: o problema passa pela redução da oferta 
e pela redução da procura, como passa por agir 
num plano de compressão de quem promove a 
oferta e num plano de redução de quem procura 
e não se enfrenta apenas com um dos lados da 
moeda.

De qualquer forma, constituem um exce-
lente barómetro no sentido de perceber-
mos a evolução deste fenómeno, nomea-
damente através dos métodos que estes 
grupos criminosos usam para traficar e 
dissimular, no advento de novas sínteses 
para fugirem ao enquadramento legal…
CF – Sim, a tendência que vamos notando 

aponta para alguma estabilidade ao nível da 
quantidade, ainda que com uma ligeira tendên-
cia crescente para o número de solicitações. Ao 
longo dos últimos anos, temos mantido um nível 
médio alto de solicitações, não havendo grande 
flutuação mas, pelo contrário, a exigência sobre 
a intervenção laboratorial é crescente porque, a 
par da descriminalização e para bem se descri-
minalizar, exige-se que se calcule o número de 
doses. E para tal, exige-se que se defina o prin-
cípio ativo e a sua presença percentual. Não 
existem nem podem existir substâncias 100 por 
cento puras, nem nas drogas nem nos medica-
mentos mas o grau de pureza pode variar con-
soante o momento do circuito entre a produção 
e o momento do consumo, em que às substân-
cias já foram acrescentados vários aditivos. Por 
outro lado, também se consegue estabelecer al-
gum paralelo entre as quantidades. 
Quando se intervém nas gran-
des quantidades, o grau de 
pureza é tendencialmente 
superior do que quando se 
intervém nas pequenas. E 
estas evidências também 
se aplicam a propósito 

das substâncias de substituição, daí um grau de 
exigência adicional porque uma coisa é termos 
sempre as mesmas matrizes e termos uma roti-
na para três ou quatro; outra coisa é termos ma-
trizes que nos obrigam a estudar, a procurar ou-
tros métodos analíticos, a aprofundar o conheci-
mento ou a recorrer ao conhecimento da inves-
tigação científica no plano académico. Porque 
são matrizes que, ainda que tenham efeitos re-
lativamente semelhantes e, por vezes, morfolo-
gia igualmente semelhante, têm componentes 
químicas diferentes e podem traduzir-se em 
substâncias diferentes…

Em entrevista, Carlos Farinha, Diretor do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, unidade que tem vindo a ser reconhecida 
internacionalmente pelas boas práticas implementadas, fala-nos do papel cada vez mais exigente exigido à equipa que lidera, como consequência da 

entrada em vigor da lei da descriminalização e à cadente emergência de novas sínteses de drogas.
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…E todos os anos têm surgido entre 60 a 
80 novas substâncias…
CF – Sim, tem sido esse o ritmo… Acrescen-

taria como aspeto de dificuldade adicional o facto 
de os traficantes recorrerem cada vez mais a mé-
todos imaginativos de camuflagem ou de simula-
ção. Hoje, encontramos roupas, livros ou outros 
objetos impregnados de substâncias, ficando ligei-
ramente rígidas, sendo posteriormente sujeitas a 
um processo de “lavagem” para extrair o que lá foi 
colado ou impregnado. Por vezes, sucede tam-
bém em produtos engarrafados, em suportes lí-
quidos a que se adiciona algo que obterão num 
momento posterior, caso não tenha sido intercep-
tado. Mas essa questão da imaginação é crescen-
te, como a que sucedeu com os ananases, no iní-
cio deste ano, numa operação conjunta entre a PJ 
portuguesa e a polícia espanhola… 

Sendo certo que Portugal não é propria-
mente um país produtor, as quantidades 
apreendidas e o número de sinalizações 
de novas drogas parece indiciar, pelo 
menos, que constitua um local de pas-
sagem… Estando a produção das dro-
gas de síntese associada ao leste e cen-
tro Europeu, por que constituirá Portugal 
um ponto de passagem?
CF – Portugal pode constituir um ponto de 

passagem porque nem tudo virá do centro da 
Europa. Há coisas que vêm de outros continen-
tes e que podem entrar na Europa através de 
Portugal. Um dia, a propósito das rotas, teorizei, 
talvez mal porque não tem grande fundamento, 
sobre as rotas ziguezague… Mas a verdade é 
que as rotas são essencialmente ziguezagues. 
Não são tão lineares nem tão lógicas quanto 
pensamos porque têm a ver com dois aspetos 
fundamentais: a questão económica, indo sem-
pre do mais barato para o mais caro ao longo do 
trajeto e a competência e capacidade de detec-
ção. Há zonas e momentos em que o controlo é 
mais eficaz e, portanto, encontram-se sucessi-
vamente alternativas. Serão estes os dois fato-
res que geram alguns movimentos anómalos ou 
não muito perceptíveis. Agora, não somos de 
facto um país produtor mas temos tido algumas 

pequenas produções. Refiro-me a canábis e a 
algumas unidades de produção para aproveita-
mento da mesma mas também me refiro a situa-
ções de aproveitamento de coisas que tenham 
chegado camufladas, dissimuladas ou impreg-
nadas ou ainda, em última análise e ainda que 
pontualmente, de capacidade de alguma mani-
pulação química. Simultaneamente, a Europa 
também tem sofrido grandes transformações… 
Não falo apenas na queda do Muro de Berlim e 
da lógica de leste… A Europa é hoje um espaço 
de movimento, as migrações também poderão 
representar algum impacto… Resumindo, Por-
tugal é um país de trânsito e de consumo, o que 
não significa que não tenha pontualmente situa-
ções de produção.

Isso leva-nos a outra questão, que se 
prende com a necessidade de fomentar 
elos de cooperação institucional interna-
cional…
CF – No plano da investigação criminal, esse 

trabalho é por demais evidente, quer sob o ponto 
de vista da cooperação internacional, quer institu-
cional. A última grande apreensão que tivemos re-
sultou de uma operação conjunta entre a Força 
Aérea, a PJ e a Marinha. Faz parte de um ADN e 
de uma estratégia que tem que contemplar troca 
de informação, operações conjuntas, organização 
e divisão de tarefas. Em suma, este tipo de coope-
ração decorre de uma exigência intrínseca do fe-
nómeno. No que respeita à nossa área propria-
mente dita, da componente científica, da análise, 
da perícia, também faz falta essa cooperação por-
que é uma regra da ciência a partilha das expe-
riências, dos conhecimentos e dos resultados. Di-

ria que é um estado de permanente insatisfação 
positiva que nos leva a que, embora saibamos o 
que estamos a fazer e julguemos que essa é a 
melhor maneira, tenhamos disponibilidade sufi-
ciente para encontrarmos uma maneira ainda me-
lhor que, depois de validada, pode passar a ser a 
ideal.

Foi isso que aconteceu neste encontro 
da ENFSI, a Rede Europeia de Institutos 
de Ciência Forense, realizado na PJ?
CF – Sem dúvida! É isso que se faz nestes 

encontros de peritos, como este em que participa-
ram 32 países. Este grupo de trabalho de drogas é 
um dos 17 grupos de trabalho da Rede Europeia 
de Ciência Forenses, constituídos por especialida-
des que vão desde as impressões digitais, ao lo-
cal do crime, ADN, química, fibras, entre outros, 
dos quais participamos em 15 de uma forma tão 
ativa quanto possível, com pessoas capazes de 
apresentar propostas, de discutir outras propos-
tas, de ajudar a medir e a validar… Daí que tenha-
mos optado por assumir esta reunião.

Neste caso, foi delegado ao LPC uma 
missão que não é propriamente comum, 
a organização de um evento desta mag-
nitude, subordinado a tão diversas temá-
ticas no âmbito da investigação forense, 
o que parece indiciar confiança na insti-
tuição…
CF – Mostra, acima de tudo, confiança nos 

nossos peritos e demais pessoas que connosco 
trabalham, se “desalmam” e demonstram capaci-
dade para ir dando respostas e, simultaneamente, 
organizar este tipo de eventos. Nós temos optado 
por tentar valorizar as infraestruturas de que atual-
mente dispomos. Não é de facto muito frequente 
mas devo dizer que, este ano, em Portugal e ten-
do o LPC como anfitrião, tivemos aqui reunido em 
março o Board, a Direção da Rede Europeia. Em 
abril, reuniu-se aqui o Grupo das Pegadas e das 
Ferramentas. Também em abril, fizemos um exer-
cício de um subgrupo de Arqueologia Forense. Ti-
vemos agora este evento do Grupo das Drogas e 
teremos ainda, em novembro, o Grupo e a Confe-
rência Bianual de Documentos entre nós. Ou seja, 
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este ano, dos 17 grupos, três, mais um subgrupo, 
reúnem entre nós… Não há nenhuma entidade 
que tenha sido “abençoada” desta forma… É evi-
dente que Lisboa também está na moda, Portugal 
está na moda e, quando concorremos com outros 
locais, temos essa vantagem acrescida. Sem dú-
vida que há reconhecimento da credibilidade e ca-
pacidade organizativa, porque estes não são en-
contros turísticos e as pessoas vêm para trabalhar 
e terão que prestar contas nas suas organizações 
e relativamente ao grupo.

É pelo menos desejável que os deciso-
res políticos tomem opções fundamenta-
das na evidência e, no campo das drogas, 
o LPC produz evidências sobre diversos 
indicadores do domínio da procura e da 
oferta com base nas drogas apreendidas. 
Nesse sentido, como tem sido a articula-
ção com os decisores políticos e com en-
tidades que deverão tutelar de forma mais 
próxima esta área, como o atual SICAD?
CF – É uma articulação muito estreita. Nós 

fornecemos com regularidade dados ao SICAD, 
que resultam da atividade que temos. Com o disse 
e bem, naturalmente, a nossa atividade incide so-
bre as drogas apreendidas. Existem outros estu-
dos sobre as drogas não apreendidas e, eventual-
mente, consumidas. No entanto, com base na to-
talidade do que é apreendido, transmitidos núme-
ros ao SICAD, ou a pedido ou dentro das regras 
previstas quanto à produção de relatórios. Parte 
dessa informação, não só da responsabilidade do 
LPC mas igualmente das unidades de investiga-
ção da PJ, é encaminhada para o OEDT quando 
tem a ver com avaliação de riscos, novas substân-

cias, tendências, estatísticas, etc. É também fre-
quente e normalíssimo que nos sejam pedidos es-
clarecimentos e informações sobre temas em 
análise de decisão política. Foi nesse âmbito que 
tivemos intervenção muito ativa relativamente aos 
diplomas publicados em 2013 sobre as novas 
substâncias psicoativas, mais recentemente 
quando se fez a integração de decisões comunitá-
rias de colocação nas listagens de substâncias 
pela avaliação de risco, equiparando-as a estupe-
facientes… Naturalmente, as decisões políticas 
cabem a quem tem legitimidade para as tomar…

LPC distinguido mundialmente por trabalho de biometria
“Significa, por um lado, um reconhecimento e, por outro, um acréscimo motivacional. Anualmente, 

os utilizadores dos sistemas de impressões digitais reúnem-se numa conferência mundial no domínio da 
biometria e das inovações conexas ao mesmo, que contemplam impressões digitais, reconhecimento 
facial, todos os aparatos tecnológicos associados ao reconhecimento e à reconstrução facial… Há coi-
sas muito curiosas, como a captura para comparação de impressões digitais em contacto, para onde se 
caminha. Há algum tempo, demos um salto para os chamados live scans e, hoje, vamos abandonando 
o tempo da tinta e estamos a colocar cada vez mais as impressões digitais no plano da electrónica e a 
conferir a possibilidade de rapidamente as integrar na base de dados, fazer comparações e produzir re-
sultados. E hoje, já existem equipamentos que dispensam o contacto para a captação de impressões di-
gitais. Algo que assume uma extraordinária importância nalguns domínios, como a atividade aeroportuá-
ria, entre outras. Como dizia, esta conferência reúne anualmente as novidades que surgirão no domínio 
da biometria em geral, a portabilidade e inovação e convida os diferentes participantes e utilizadores, en-
tre mais de 300 entidades representadas, a submeterem a concurso trabalhos realizados no ano ante-
rior. Este ano, apresentámos um trabalho no domínio das impressões digitais, que foi considerado o me-
lhor. É um reconhecimento para as pessoas que trabalharam num projeto inovador porque se trata de 
uma identificação no domínio das imagens de pornografia infantil, com recurso a espaços e bases não 
tradicionais para estabelecermos uma identidade. Costumamos ir buscar as impressões digitais ao local 
do crime, aos objetos, ao que foi manuseado e, neste caso, fomos ao suporte informático, sendo possí-
vel encontrar pontos característicos e algoritmos subjacentes às impressões digitais. E foi possível iden-
tificar dois abusadores sexuais por esta via, algo único até hoje, uma vez que, através da internet, con-
seguimos encontrar imagens com valor lofoscópico e, a partir daí, chegar à identidade dos autores.


