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O problema das drogas é um dos pro-
blemas mais complexos que enfrentamos 
e tem grandes consequências para a saú-
de e o bem-estar, famílias e comunidades, 
segurança e desenvolvimento sustentável.

Para resolvê-lo, é necessária uma 
abordagem holística que abranja muitas 
frentes, conforme se destacou no docu-
mento final aprovado por unanimidade 
na sessão especial de 2016 pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas sobre o 
problema mundial das drogas.

Precisamos cooperar em termos in-
ternacionais e fazer cumprir a lei de uma 
maneira mais efetiva para acabar com 
as redes de crime organizado e os trafi-
cantes de drogas, respeitando plena-
mente os direitos humanos, as normas e 
as regras internacionais.

Ao mesmo tempo, precisamos ex-
pandir as abordagens empíricas para 
prevenir, tratar e prestar apoio a quem 
dele necessita, apresentar medidas es-
pecíficas para empreender essa ação 
equilibrada, baseada no princípio da 
responsabilidade compartilhada. O do-
cumento também oferece aos países 
flexibilidade suficiente para que pos-
sam aplicar políticas nacionais sobre 
drogas de acordo com suas prioridades 
e necessidades, como o fiz quando era 
o primeiro-ministro de Portugal.

Em consonância com os três tratados 
internacionais de controlo de drogas, 
apresentei medidas de descriminaliza-
ção sobre a posse de drogas para uso 
pessoal, aumentei os recursos destina-
dos para prevenção, tratamento e rein-
serção social e reforcei a criminalização 
do tráfico de drogas.

Nenhuma solução é simples. No en-
tanto, a minha própria experiência refor-
ça a minha firme convicção de que pode-
mos traçar um caminho melhor para fa-
zer frente ao problema mundial das dro-
gas.

Com base nas regras internacionais 
estabelecidas e utilizando o consenso 
da sessão especial da Assembleia Geral 
como um guia, desafio os países a pro-
mover serviços de prevenção, tratamen-
to, reabilitação e reintegração; garantir o 
acesso a medicamentos controlados, 
evitando seu desvio e uso indevido; pro-
mover alternativas ao cultivo de drogas 
ilícitas; e pôr fim ao tráfico de drogas e 
ao crime organizado. Todos os itens aci-
ma contribuiriam enormemente para os 
nossos esforços para alcançar os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável.

Juntos, podemos garantir que todas 
as pessoas possam viver com saúde, 
dignidade, paz, segurança e prosperida-
de.…


