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Participação nacional na  
60ª sessão da Comissão de  

Estupefacientes das Nações Unidas
O Diretor Geral do SICAD e Coordenador Nacional para os 

Problemas da Droga,  das Toxicodependências e do Uso Noci-
vo do Álcool, João Goulão, participou na reunião anual da Co-
missão de Estupefacientes das Nações Unidas, que decorreu 
de 13 a 17 de março.  A sessão deste ano celebra o sexagési-
mo aniversário deste órgão central das Nações Unidas, respon-
sável por decisões políticas relativas a questões relacionadas 
com o consumo ilícito e o tráfico de drogas.  

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, participou na sessão de abertura desta Comissão de 
Estupefacientes, proferindo o discurso nacional, onde assina-
lou que, para Portugal, o documento adoptado na Sessão Es-
pecial das Nações Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016), que 
teve lugar em Abril de 2016, em Nova Iorque,  constitui a base 
da nova abordagem internacional face ao problema mundial da 
droga, mais orientada para as questões de saúde e de Direitos 
Humanos.

A 60ª Sessão da Comissão de Estupefacientes foi enrique-
cida por uma série de side events com o objetivo de promover o 
intercâmbio de experiências entre as diferentes partes interes-
sadas (Estados-Membros, diversas agências da ONU, da so-
ciedade civil, incluindo ONGs, universidades e a comunidade 
científica), sobre temáticas específicas. Neste contexto, Portu-
gal foi convidado a patrocinar e a intervir em dois side events, 
um intitulado “Decriminalizing Drug Use and Possession to Ad-
vance Health and Human Rights” organizado pela Global Com-
mission on Drugs, e um outro subordinado ao tema “Treatment 
and Care of People with Drug Use Disorders in Contact with the 
Criminal Justice System: Alternatives to Conviction or Punish-
ment “, cuja organização é da responsabilidade do UNODC.  

Dependências registou as declarações realizadas pelo Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo e João 
Goulão, Director Geral do SICAD e Coordenador para os pro-
blemas da droga, das toxicodependências e uso nocivo do ál-
cool partilhando a experiencia portuguesa na abordagem à pro-
blemática dos CAD.

FERNANDO ARAÚJO, 
SECRETÁRIO DE 
ESTADO ADJUNTO 
E DA SAÚDE

“A prisão é 
uma maneira 
desproporcional 
e ineficaz de lidar 
com o consumo 
de drogas”

Discurso de abertura  
na 60ª Sessão da Comissão  
de Estupefacientes
 

“Cara Senhora Presidente, Distintos Delegados, Senhoras e Senhores,
Em primeiro lugar, gostaria de felicitá-la, Senhora Embaixado-

ra, pela sua eleição como Presidente desta sessão da Comissão 
de Estupefacientes e gostaria de lhe assegurar a nossa plena coo-
peração para assegurar o êxito do nosso trabalho.

É para mim uma grande honra dirigir-me à Comissão no seu 
sexagésimo aniversário e salientar que Portugal se associa à de-
claração da União Europeia.

Senhora Presidente, é com grande prazer que vimos uma reo-
rientação na política internacional em matéria de droga, desde o 
início do século XX, desde a aplicação punitiva até uma aborda-
gem de saúde pública e de direitos humanos que reforce a respos-
ta internacional, nacional e local ao mundo da droga. Portugal 
considera que a adopção do documento final UNGASS 2016 é um 
marco no desenvolvimento da política internacional de drogas, 
que deve ser a base de uma nova abordagem para o problema 
global da droga.
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Na verdade, os sete capítulos temáticos do documento final 

fornecem um quadro que nos permitirá avançar numa abordagem 
equilibrada e integrada. Acreditamos que é de extrema importân-
cia que concentremos os nossos esforços na implementação efe-
tiva das recomendações operacionais que todos concordamos, 
em Nova Iorque, em abril de 2016.

A inclusão de um capítulo sobre direitos humanos no docu-
mento final abre uma oportunidade e encoraja os mecanismos de 
direitos humanos a desempenharem um papel muito mais asserti-
vo nas atuais políticas de drogas. Portugal está firmemente con-
victo de que os nossos esforços para enfrentar o problema mun-
dial das drogas devem seguir uma abordagem baseada nos direi-
tos humanos. Dessa forma, é de grande importância implementar 
a nível nacional as recomendações sobre esta questão do docu-
mento final e consolidar essas recomendações em discussões fu-
turas sobre a política internacional de drogas.

Portugal congratula-se com o facto de o documento final da 
UNGASS exigir o princípio da proporcionalidade na condenação e 
alternativas às sanções coercivas para as infracções à legislação 
em matéria de droga e à criminalidade relacionada com a droga, o 
que implica a não aplicação da pena de morte para qualquer tipo 
de infracção, Inclusive por ofensas relacionadas com drogas.

Acreditamos que a pena de morte é uma violação do direito 
humano básico à vida e é um instrumento desproporcionado e lar-
gamente contraproducente. Portugal teve um papel pioneiro na 
abolição da pena de morte. Desta forma, gostaria de sublinhar a 
oposição do nosso país à pena de morte em todas as circunstân-
cias, incluindo por crimes relacionados com a droga. Exortamos, 
pois, todos os países que mantêm a pena de morte a que estabe-
leçam uma moratória oficial imediata, tendo em vista a sua aboli-
ção permanente. Ainda sobre o tema da proporcionalidade e das 
alternativas às sanções coercivas, permita-me mencionar, Senhor 
Presidente, que Portugal introduziu um modelo de descriminaliza-
ção no início deste século como parte de uma abordagem mais 
ampla destinada a desencorajar o consumo de drogas e a promo-
ver medidas dirigidas ao público e preocupações com a saúde.

O uso e a posse de drogas para uso permanecem ilegais, em-
bora já não sejam uma ofensa criminal. Se alguém não é violento 
e não causa dano direto aos outros, acreditamos que a prisão é 
uma maneira desproporcional e ineficaz de lidar com o consumo 
de drogas, em particular porque, muitas vezes, inicia ou reforça 
um ciclo negativo de marginalização.

Senhora Presidente, de facto, a descriminalização criou um 
quadro jurídico para a implementação de políticas destinadas a re-
duzir os danos causados pelo consumo de droga e a reintegrar so-
cialmente as pessoas dependentes de drogas, desenvolvendo in-
tervenções orientadas e com uma boa relação custo-eficácia. 
Acreditamos que a disponibilidade e o acesso a medidas de redu-
ção de riscos e de danos baseadas em evidências é um fator-cha-
ve da nossa política, uma vez que se mostraram eficazes na me-
lhoria da saúde e do bem-estar dos consumidores de drogas e das 
suas famílias. Alguns impactos positivos dessas medidas são a 
tendência decrescente do número total de notificações de casos 
de VIH e Sida associados ao consumo de drogas desde o início 
do século, como evidenciado pela diminuição do consumo de dro-
gas injetáveis. 

Senhora Presidente, congratulamo-nos com a referência feita 
a algumas medidas de redução de riscos e de minimização de da-
nos no documento final da UNGASS e encorajamos outros Esta-

dos-Membros a considerarem esta recomendação como uma 
prioridade na implementação deste documento. 

Portugal está firmemente convencido de que o documento fi-
nal da UNGASS continuará a ser a base para a actual discussão 
da política internacional em matéria de droga. Dessa forma, é im-
portante consolidar e aproveitar o compromisso político acordado 
no ano passado, assegurando nos próximos anos uma ampla im-
plementação do resultado operacional e recomendações e procu-
rar mais avanços além do consenso da UNGASS. 

Senhor Presidente, estamos prontos para continuar a partilhar 
a nossa experiência na implementação de políticas mais voltadas 
para a saúde e com base nos direitos humanos, que provaram ter 
um efeito positivo nos esforços para alcançar o objetivo das três 
convenções internacionais sobre drogas para a promoção da saú-
de e do bem-estar da humanidade.

JOÃO GOULÃO, 
DIRETOR GERAL 
DO SICAD

“O toxico-
dependente 
é alguém que 
necessita de 
cuidados sociais 
e de saúde”

Descriminalização do consumo de Drogas, 
a Saúde e os Direitos Humanos

Senhoras e Senhores,
Permitam-me agradecer à Comissão Global de Drogas por 

esta iniciativa e por ter convidado Portugal a co-patrocinar este 
evento paralelo, a fim de partilhar brevemente com vocês a políti-
ca portuguesa sobre drogas, que engloba um modelo de descrimi-
nalização como parte de uma abordagem mais ampla, concebida 
para desencorajar o consumo de drogas e promover medidas 
orientadas para a saúde pública, com benefícios sociais para to-
dos os envolvidos.

E por isso fomos capazes de integrar as implicações dos direi-
tos humanos na nossa política. Na verdade, pensamos que a nos-
sa política está firmemente estabelecida na área em que as regras 
do sistema de controlo internacional de drogas e as obrigações in-
ternacionais de direitos humanos se cruzam de uma maneira mais 
equilibrada e compatível.
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Ao longo dos últimos cinquenta anos, Portugal tem vindo a im-

plementar uma política integrada e abrangente sobre drogas, utili-
zando como principais orientações os princípios do humanismo e 
do pragmatismo. As circunstâncias pessoais de cada indivíduo 
são avaliadas a fim de determinar a melhor resposta às suas ne-
cessidades específicas, incluindo prevenção para aqueles que 
ainda não estiveram em contacto com drogas, dissuasão para 
aqueles que as utilizam ilicitamente e tratamento, redução de da-
nos e reintegração para dependentes. A implementação de uma 
abordagem mais baseada na saúde e na evidência foi facilitada 
pela descriminalização do consumo e posse para uso pessoal de 
todas as drogas, abaixo de quantidades definidas.

Uma lei em vigor desde 2001 descriminalizou o consumo de 
drogas ilícitas, mas mantém o consumo de drogas como um com-
portamento ilícito. Isso significa que é ilegal usar drogas, mas não 
é considerado uma ofensa criminal. Considera-se infracção admi-
nistrativa e o principal objectivo do sistema é facilitar o acesso ao 
tratamento e o retorno à vida em saúde e na sociedade.

Permitam-me explicar brevemente como funciona: uma pes-
soa apanhada em posse de uma pequena quantidade de qualquer 
droga, definida como a quantidade que um consumidor médio 
usaria num período de dez dias, é encaminhada pela polícia a 
uma Comissão de Dissuasão de Toxicodependência, onde deve 
apresentar-se num prazo de 72 horas. Estas Comissões, que tra-
balham no âmbito do Ministério da Saúde, são formadas por um 
advogado, um profissional de saúde e um assistente social. Estes 
são apoiados por uma unidade técnica de profissionais de saúde e 
pessoal administrativo. A Comissão realiza uma avaliação psicoló-
gica e social do indivíduo e, em seguida, aplica a decisão mais 
adequada de acordo com o perfil da pessoa. Os membros da Co-
missão tentam estabelecer, através de instrumentos de diagnósti-
co, entre outras coisas, se o infractor é um consumidor ocasional 
ou se é adicto e um consumidor problemático.

Assim, as ideias principais são que um toxicodependente é 
considerado alguém que necessita de cuidados sociais e de saú-
de; a intervenção de dissuasão oferece uma oportunidade para 
uma interface precoce, específica e integrada com os consumido-
res de drogas, atuando, em muitos casos, como uma unidade de 
prevenção indicada.

As Comissões atuam como uma “segunda linha” de interven-
ções preventivas, avaliando as circunstâncias pessoais dos con-
sumidores de drogas encaminhados pela polícia e orientando-os 
para as respostas mais apropriadas (tratamento ou outros).

A implementação da Lei baseia-se numa abordagem em rede. 
A coordenação entre os serviços com responsabilidades nesta 
área, tanto a nível da procura como da oferta, é fundamental para 
o bom funcionamento das Comissões e para o apoio oferecido 
aos infractores.

A descriminalização portuguesa permite uma intervenção do 
sistema de saúde, antes de qualquer contacto com o sistema de 
justiça penal. Um aspecto mais relevante desta lei é que permite 
uma intervenção precoce e pedagógica entre aqueles que, não 
sendo toxicodependentes, tiveram de alguma forma experiências 
com drogas.

A principal missão das Comissões é dissuadir o consumo de 
drogas, ao mesmo tempo que desenvolve uma abordagem inte-
grada, enfocando as necessidades e motivação para mudar o 
comportamento dos indivíduos encaminhados pela autoridade po-
licial no contexto de um episódio de posse ou consumo de drogas.

Acreditamos que esta Lei contribuiu para o progresso alcança-
do em problemas relacionados as drogas de forma integrada e 
construtiva, considerando o toxicodependente uma pessoa que 
necessita de apoio social e de saúde que, no entanto, deve ser 
responsável por um comportamento que ainda é considerado ilíci-
to em Portugal.

Os dados que acumulámos ao longo dos anos sobre os resul-
tados da nossa política sugerem que há uma evolução positiva na 
maioria dos indicadores relacionados às drogas. Atualmente, o ní-
vel de consumo de drogas em Portugal permanece geralmente 
abaixo da média europeia, e registámos uma diminuição no con-
sumo de drogas entre adolescentes, desde 2003. A descriminali-
zação do consumo de drogas contribuiu para reduzir a estigmati-
zação dos consumidores, que assim não temem ser encaminha-
dos para o sistema de justiça criminal e são mais propensos a pro-
curar ajuda através de serviços de tratamento e redução de danos. 
Mesmo o emprego tornou-se mais fácil de aceder.

Ao longo da última década e meia, esta política contribuiu 
também para uma redução significativa do número de consumido-
res problemáticos; Uma tendência para o declínio de mortes por 
overdoses; Um declínio importante nas infecções por VIH entre os 
consumidores de drogas injetáveis e um crescimento substancial 
de consumidores de canábis em unidades de tratamento que são 
encaminhadas pelas Comissões. Verificou-se também uma dimi-
nuição substancial da proporção de pessoas condenadas por in-
fracções relacionadas com drogas nas prisões portuguesas.

A descriminalização é o componente mais conhecido da nos-
sa política mas devo salientar que é apenas um dos elementos de 
uma política global e integrada, cujo objectivo principal é reduzir o 
consumo de droga e as suas consequências, melhorando a cober-
tura, a qualidade e a eficácia Intervenções de redução da procura.

Para concluir, diria que a nossa experiência indica que há be-
nefícios notáveis a serem obtidos com a implementação de políti-
cas destinadas a reduzir os danos causados pelo consumo de 
drogas e com a reintegração social de indivíduos dependentes de 
drogas. As sanções penais são ineficazes, contraproducentes e 
não abordam as consequências do consumo de drogas.

Na verdade, acreditamos firmemente que a implementação de 
mais políticas de drogas baseadas na saúde e nos direitos huma-
nos tem um impacto positivo nos esforços para alcançar o objetivo 
das três Convenções Internacionais sobre Drogas de promover a 
saúde e o bem-estar da humanidade.


