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Habitual receção ao corpo diplomático acreditado em Lisboa marcou efeméride:

OEDT assinala Dia Internacional contra 
o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas

Alguns dias após a publicação por parte do 
OEDT do Relatório Europeu sobre Drogas 2018, 
que enfatiza o reaparecimento da cocaína num 
mercado de drogas dinâmico, Alexis Goosdeel 
apresentou alguns dos desafios futuros nesta ma-
téria “As conclusões do nosso novo relatório indi-
cam que a Europa está a sofrer as consequências 
do aumento da produção de cocaína na América 
Latina. Os primeiros alertas resultantes da análise 
das águas residuais quanto ao aumento da dispo-
nibilidade de cocaína são agora apoiados por ou-
tros dados que apontam para um aumento da 
oferta, incluindo aumentos no grau de pureza e no 
número e quantidade de apreensões de cocaína. 
Temos de nos preocupar com as implicações do 
consumo de cocaína para a saúde pois começa-
mos a constatar alguns desenvolvimentos preocu-
pantes neste domínio, nomeadamente, o aumen-
to significativo do número de pessoas a iniciar 
pela primeira vez tratamento devido a problemas 
relacionados com a cocaína. Estas mudanças 
sublinham a crescente importância de interven-
ções eficazes em matéria de prevenção, trata-
mento e redução de danos para os consumidores 
de cocaína”.

Dependências esteve presença no evento e 
registou ainda o discurso do Ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes:

Adalberto Campos Fernandes, 
Ministro da Saúde

“A efeméride que aqui assinalamos - o Dia 
Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito 
de Drogas, que se celebra amanhã sob a égide 
da ONU- é um excelente mote para que expres-
se, em nome do Governo Português, o reconhe-
cimento da relevância e do excelente trabalho 
que o Observatório vem desenvolvendo, bem 
como a satisfação por a sede desta importante 
Agência Europeia se situar em Lisboa. 

O papel do Observatório, ao promover a 
harmonização dos indicadores relevantes, quer 
na área da oferta, quer na área da procura, a 
sua recolha através dos pontos focais da rede 
REITOX em toda a União e ainda na Noruega e 
na Turquia, o apoio a países vizinhos e mesmo 
de outras partes do mundo em prol dessa har-
monização, tem permitido a análise do impacto 
das políticas implementadas e contribuído para 
que o desenvolvimento dessas políticas possa 
ser cada vez mais baseado em evidência cientí-
fica.

Podemos hoje entender com muito mais 
clareza os impactos que as opções políticas e 
as abordagens técnicas têm na evolução de um 

fenómeno tão complexo, pela sua natureza, 
como o do abuso e do tráfico de drogas. 

Algumas das áreas de atividade do Centro, 
como o Sistema de Alerta Rápido relativo às No-
vas Substâncias Psicoativas, em estreita cola-
boração com a rede REITOX e em articulação 
com a EUROPOL, ou o Portal de Boas Práticas, 
repositório do que de melhor e mais efetivo se 
faz nos diversos Estados Membros, são apenas 
alguns exemplos dos inestimáveis contributos 
para que possamos ter uma Europa mais sau-
dável e uma Europa mais segura.

Em Portugal, temos aproveitado a presença 
do Observatório entre nós para manter contac-
tos muito intensos, que muito têm enriquecido a 
nossa atividade e o saber científico que orienta 
as nossas intervenções. Deste contacto estreito 
nasceu igualmente a ideia de uma realização 
que vem transformando Lisboa na capital mun-
dial do saber nestas matérias. Refiro-me à Con-
ferência Lisbon Addictions, que teve a sua pri-
meira edição em 2015, cresceu em 2017 e que 
prepara para outubro de 2019 mais uma edição, 
fruto da parceria do SICAD com o OEDT, alar-
gada à revista Addiction e à ISAJE (International 
Society of Addiction Journal Editors).

Como sabem, Portugal teve uma opção pio-
neira ao descriminalizar o consumo e posse 
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para consumo de todas as substâncias, no ano 
2000. Uma opção fortemente contestada de iní-
cio, é hoje apontada como um modelo de boas 
práticas e objeto de enorme interesse em todo o 
Mundo, interesse que se manifesta nas inúme-
ras visitas de delegações oriundas dos mais di-
versos países. O reconhecimento vem dos pró-
prios organismos da ONU, e é anterior a eleição 
do atual Secretário-geral, António Guterres, que 
era o Primeiro-Ministro de Portugal quando esta 
decisão foi tomada.

Importa dizer que, tendo essa opção política 
uma importância inegável, o chamado “Modelo 
Português” é muito mais do que isso, já que as-
senta no princípio humanista que conduziu a 
uma abordagem de Saúde Pública, presente 
em todas as áreas de intervenção. Se, por um 
lado, continua a haver uma intensa e profícua 
atividade de combate ao tráfico e à disponibili-
dade de drogas no mercado interno e no merca-
do europeu, por outro lado continua a haver um 

claro sinal de desaprovação social do uso de 
drogas.

A descriminalização, bem como as áreas da 
redução da procura (tratamento, redução de ris-
cos e minimização de danos, dissuasão, rein-
serção social) assentam num profundo respeito 
dos direitos e da dignidade das pessoas que 
usam drogas, postura que desde há muitos 
anos vem pautando a atuação do Estado Portu-
guês e que não é demais evocar quando se ce-
lebram os 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem.

Quanto à Prevenção, recordava aqui o mote 
da ONU para este dia: “Ouve primeiro: ouvir as 
crianças e os jovens é um primeiro passo para 
os ajudar  a crescerem saudáveis e em segu-
rança”. Saibamos nós corresponder a este ape-
lo, para desenvolvermos estratégias mais ade-
quadas ao tempo presente.

Ainda voltando à curiosidade internacional 
sobre Portugal, eu próprio já tive oportunidade 

de receber alguns Ministros de outros países e 
de partilhar com eles a nossa experiência, e sei 
que ao nível de profissionais e dos media, esta 
atividade de partilha é muito intensa, quer com o 
SICAD, as Unidades de Intervenção no terreno, 
as Comissões para a Dissuasão da Toxicode-
pendência, as ONG e também as entidades da 
redução da oferta, nomeadamente a Polícia Ju-
diciária e Forças de Segurança. É frequente que 
nessas visitas haja também um contacto com o 
Observatório, o que constitui uma mais-valia 
para todos.

Por último, gostaria de referir uma das mais 
recentes inovações na nossa abordagem ao 
tema das dependências. As respostas a estes 
problemas adquiriram uma abrangência que 
consideramos adequada; o SICAD, por exem-
plo, é o Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências. Não é 
apenas semântica: o SICAD e os seus parceiros 
abordam os problemas colocados pelas subs-
tâncias Ilícitas, mas também pelo álcool, pelo 
abuso de medicamentos, de anabolizantes, e 
ainda de comportamentos sem substância, 
como o jogo, e, de forma crescente, também os 
comportamentos relacionados com o ecrã.

Sabemos que boa parte das estruturas dos 
Estados Membros acompanham esta tendência 
de alargamento de mandato; muitos Estados 
realizam estudos abrangentes sobre comporta-
mentos, cujos dados acabam por ser fraciona-
dos a posteriori e remetidos a organismos diver-
sos. Gostaríamos que o Observatório alargasse 
também o seu apoio e reflexão a estas novas 
áreas, nomeadamente na definição e harmoni-
zação de indicadores e sua recolha, por forma a 
ampliarmos também a evidência científica que 
permita orientar as intervenções.

Termino desejando ao Observatório e seus 
Profissionais, bem como a todos os presentes 
envolvidos nesta temática, os maiores êxitos 
nesta área que a todos diz respeito e a muitos 
toca de perto.”


