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Entrevista com João Goulão:

"Tendências são animadoras"
Em que medida poderemos falar em dados positivos, uma 
vez que estes relatórios demonstram uma tendência de di-
minuição dos consumos de álcool e de drogas em Portugal?
João Goulão (JG) – Sim… Estamos de facto a falar de tendên-

cias e essas são animadoras… Penso que apontam para a eficácia 
das intervenções mas também, se calhar, para movimentos espontâ-
neos da própria sociedade, de consciencialização e tomada da as-
sunção de que existem determinadas práticas que têm impacto na 
sua saúde mental e física, o que se paga caro.

A que se deverá o aumento das overdoses?
JG – Sucede um pouco o que disse relativamente às apreen-

sões: num ano, verifica-se uma grande quantidade e, no ano seguin-
te, parece não haver nada… Não me parece que possamos falar, 
para já, numa tendência. São oscilações que me parecem perfeita-
mente normais de um ano para o outro.

Serão o desemprego e as crises responsáveis pelas reinci-
dências?
JG – Sim, em especial pela desorganização de pessoas que fo-

ram muito fustigadas pela crise.

A cannabis continua a ser, particularmente entre os jovens, 
a droga preferida. Pergunto-lhe que trabalho se poderá fa-
zer neste âmbito e se coloca em cima da mesa a proposta 
do Bloco de Esquerda da legalização e do uso terapêutico?
JG – Os consumos de cannabis são de facto muito elevados, tra-

tando-se de longe da substância ilícita mais consumida em Portugal, 
à semelhança do que sucede na maior parte dos países europeus. 
Na nossa cultura há uma enorme aceitação social relativamente a 
esse uso, o que torna de alguma forma difícil inverter esta situação. 
Mas é importante difundir a ideia de que existem riscos envolvidos, 
que são crescentes porque os produtos de cannabis têm apresenta-
do teores de princípio activo cada vez mais elevados, mercê de ma-
nipulações genéticas e de métodos de cultura, etc., com grandes im-
pactos na vida das pessoas. Há um aumento de situações de urgên-
cia relacionadas com o uso de cannabis, como ataques de pânico, 
surtos psicóticos, entre outros que importa difundir. Não é propria-
mente fazer uma prevenção terrorista mas é importante que esses 
riscos sejam conhecidos. Depois, é preciso introduzir seriedade no 
debate em torno desta questão da legalização. Mas realço que estão 
a introduzir-se duas questões que devem ser claramente separadas: 
o uso terapêutico de cannabis e o uso recreativo. O uso terapêutico 
representa usar a cannabis como qualquer outro medicamento, o 
que segue procedimentos, avaliação de riscos, de eficácia e a aber-
tura da forma de comercializar. Outra questão é favorecer a prescri-
ção a pedido para uso recreativo… 

Parece entretanto que o grande problema continua a ser o 
álcool…
JG – Tudo isto é relativo… O inimigo público número um que ti-

vemos durante muitos anos, a heroína, desapareceu relativamente 

de cena… Agora, parece haver algumas aflorações… Saindo de 
cena o inimigo público número um, temos o número dois e, em ter-
mos de volume, os números eram até já mais significativos relativa-
mente ao álcool mas os impactos, a diversos níveis, eram muito su-
periores por parte da heroína. Tivemos uma elevadíssima taxa de 
mortalidade entre os consumidores de heroína e a minha geração foi, 
em grande parte, devastada pela epidemia da heroína. Desapare-
cendo a epidemia com essa dimensão, chega a segunda linha em 
termos de grandeza de impactos na saúde individual e colectiva e, aí, 
não tenhamos dúvidas de que é o álcool.

Consegue garantir que estes cortes orçamentais de 17 por 
cento no serviço não prejudicarão a intervenção?
JG – Não o posso garantir. O que garanto é que os profissionais, 

que tenho a honra de representar, farão o melhor possível face aos 
recursos que forem disponibilizados.

Onde se reflectirão esses cortes?
JG – Naturalmente, a área onde são menos impactantes, pelo 

menos directamente na população utente, corresponde à produção 
do conhecimento e realização de estudos… Mas também começa-
mos a ficar um pouco mais às cegas para actuarmos. Precisamos de 
ter uma fotografia tão clara quanto possível da realidade para poder-
mos intervir de forma eficaz.

Fala-se no recrudescimento de consumos como os de heroí-
na e de cocaína, que pareciam estar perfeitamente estabiliza-
dos… O que se está a passar?
JG – Parece haver, de facto, algum recrudescimento de consu-

mos de heroína e de cocaína em populações específicas. Esse co-
nhecimento não nos chega através deste tipo de estudos mas temos 
os “braços armados”, constituídos pelas equipas de rua, pelas estru-
turas de redução de riscos e minimização de danos, que têm quase a 
capacidade de os contar um a um. E o relato que nos chega é que 
existe uma população crescente com consumos em contexto de de-
sorganização, comparáveis aos vários casais ventosos que tivemos 
pelo país nos tempos de má memória e temos de encontrar formas 
de chegar novamente a esta população.


