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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou, no 
dia 10 de julho, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodepen-
dência (EMCDDA), com o intuito de tomar conhecimento do trabalho 
realizado pela agência europeia e das últimas tendências e desenvol-
vimentos da situação da droga na Europa. Esta foi a primeira visita do 
Presidente ao EMCDDA desde que assumiu o cargo.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu um briefing do Diretor do EMCD-
DA, Alexis Goosdeel, sobre as principais conclusões do Relatório Euro-
peu sobre Drogas 2019 apresentado no dia 6 de Junho e sobre a situa-
ção das Drogas em Portugal. Durante a visita, o Chefe do Estado en-
controu-se com membros do pessoal da agência e inteirou-se sobre 
os seus projetos e principais desafios. João Goulão, representante de 
Portugal no Conselho de administração do Observatório, também es-
teve presente no evento.

O  Observatório  fornece à União Europeia e aos seus Estados-
-Membros “informações factuais, objectivas, fiáveis e comparáveis a 
nível europeu sobre a droga e a toxicodependência e respectivas con-
sequências” oferecendo uma base de evidências sobre os problemas 
europeus para informar a elaboração de políticas e intervenções. 
Além de monitorizar a situação atual das drogas, a agência gere me-
canismos de alerta rápido que permitem identificar e agir sobre amea-
ças emergentes.

Marcelo Rebelo de Sousa alertou que “em política, quando as polí-
ticas correm bem, deixam de ser motivo de preocupação”, sustentan-
do que “não podemos deixar que os bons resultados das políticas pú-

blicas nestes últimos 20 anos provoquem uma diminuição da impor-
tância do tema da droga na agenda política. Nunca nada está definiti-
vamente ganho. É preciso que os países da UE continuem a investir no 
conhecimento e na informação para sustentar intervenções eficazes, 
que contribuam para reduzir os danos sociais do consumo e do tráfico 
de droga. Esse esforço deve ser feito coletivamente, porque só em 
conjunto os países da UE conseguirão enfrentar um problema que 
está cada vez mais sofisticado”.

Ao apresentar a estratégia 2025 da agência, Alexis Goosdeel sa-
lientou que “o Observatório contribui para uma Europa mais saudável 
e mais segura, através de uma política e acção em matéria de droga 
melhor informadas. Trabalhando com decisores políticos e profissio-
nais dos domínios da saúde e da aplicação da lei, fornecemos evidên-
cias para sustentar a tomada de decisões que afetam os cidadãos eu-
ropeus, particularmente aqueles tocados pelo uso e tráfico de drogas. 
Continuaremos a enriquecer o nosso sistema de monitorização com 
novas fontes e técnicas de recolha de dados para nos ajudar a acom-
panhar as novas tendências e desenvolvimentos”.

O EMCDDA foi criado em 1993 face ao consumo crescente de dro-
ga na Europa e à necessidade de informação independente, com base 
científica, para ajudar os países da UE a compreenderem a natureza 
dos seus problemas relacionados com a droga e a responder melhor 
aos mesmos. Após a realização de diversas tarefas preliminares de 
monitorização, a agência começou a funcionar em Lisboa em 1995. 
Em 2020, celebrará 25 anos de monitorização.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o EMCDDA:

“Não podemos deixar que os bons resultados 
das políticas públicas provoquem uma diminuição 
da importância do tema da droga”
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Marcelo Rebelo de Sousa

“Queria agradecer este convite, que foi formulado há uma, duas, 
três… várias vezes… e a culpa é minha, porque estava à espera do mo-
mento óptimo… E não há momentos óptimos. Até que, um dia, disse: 
vamos criar o momento óptimo. E criámos!

Este Observatório é muito importante para a Europa mas é tam-
bém muito importante para Portugal, tal a ligação constante que foi 
possível estabelecer entre Portugal, o Observatório e a União Euro-
peia. E queria saudar esta liderança, que é europeia mas é portu-
guesa. Ao fim de 20 anos a viver em Portugal, já conhece os portu-
gueses por fora e por dentro e já merece nacionalidade honorária 
portuguesa…

Quando, há pouco, começámos por uma imagem do Casal Vento-
so, lembrei-me que a minha mãe era assistente social e trabalhava na-
quele local e que me levava, com 5, 6, 7 anos para o Casal Ventoso. 
Era uma pessoa muito corajosa, forte física e psiquicamente. Quem 
aqui é mais velho, lembra-se dos bairros de lata em Lisboa, que desa-
pareceram na altura em que eu era autarca em Lisboa. O Presidente 
Jorge Sampaio era Presidente da Câmara e eu liderava a oposição 
mas trabalhávamos em conjunto… Isso foi há 20 anos e, nessa altura, 
havia essa realidade na cintura e, às vezes, no meio de Lisboa.

Portugal fez, neste domínio, uma aceleração, um avanço especta-
cular em termos europeus e mundiais. Isso aconteceu a partir dos 
anos 80 mas, sobretudo, nos anos 90 e na viragem do século. Por 
isso, o exemplo português, em termos de visão de saúde pública, da 
prevenção, de consenso nacional sobre as políticas públicas no domí-
nio da toxicodependência, foi um exemplo na Europa. Porque, da direi-
ta à esquerda, houve um consenso nacional e os governos mudavam e 
a política continuava. E, muitas vezes, amigos meus europeus pergun-
tavam-me se não havia um choque político sobre a matéria… Não há. 
Neste caso temos de destacar o nome de João Goulão que como po-
dem ver não mudou, está como há 30 anos, e tem produzido um con-
senso nacional e de continuidade das políticas, que não pararam com 
os ciclos dos governos ou das legislaturas. 

Destacaria ainda a visão internacional. Foi muito importante a im-
plantação em Lisboa do Observatório em Lisboa em 1995, altura em 
que havia uma espécie de pacto nacional nesta área, num quadro em 
que havia um presidente de esquerda e um primeiro-ministro (ainda) 
de centro-direita, o que quer dizer que houve uma conjugação de es-
forços essencial.

O mundo mudou, a Europa mudou e, como professor, vi a mu-
dança radical nos meus alunos, bem como nos filhos, na matéria da 
droga. Entre os anos 80, 90 e no novo século, o tipo de droga, o tipo 
de consumidor, as idades… Nalguns casos, os consumidores iam 

envelhecendo, daí a prevalência de hoje em consumidores acima 
dos 50, 60 anos… Noutros casos, apareceram drogas para os mais 
jovens, cada vez mais sofisticadas e com gurus que seduziam al-
guns casos. Lembro-me que, com a preocupação de acompanhar 
os meus alunos, ter ido ver ao Rock in Rio uma dessas gurus (ndr: 
Amy Winehouse), um símbolo musical e uma referência para aquela 
geração, que não conseguiu terminar a sua atuação… De repente, 
aqueles alunos de primeiro e segundo ano da universidade, de 18, 
19, 20 anos, acompanhavam o efeito exponencial de uma nova rea-
lidade que já nada tinha a ver com heroína ou sequer com cocaína, 
tal como tinha sido vista nos yuppies dos anos 80 para 90… Era 
uma realidade diferente… Também verifiquei, felizmente, que nos 
mais novos havia comportamentos e práticas diferentes e, por isso, 
a evolução não era tão radical quanto a disponibilidade e a criação 
de condições ambientais para o crescimento do consumo de dro-
gas.

Hoje, acompanho o que aqui foi dito em duas ou três preocupa-
ções: a primeira é que, em política, quando as políticas correm bem, 
deixam de ser motivo de preocupação. Enquanto eram problemas vis-
tos como dramáticos pela consciência social, havia uma pressão 
para serem prioritárias determinadas políticas. As boas notícias nas 
políticas públicas criaram um ambiente de diminuição da prioridade 
política neste domínio. Não é só o problema da droga… Às vezes, é o 
problema da segurança ou certos problemas educativos, económi-
cos, financeiros ou sociais… Surgem outros problemas e na Europa 
passou-se também isso. A preocupação, legítima, com as migrações, 
a preocupação com o terrorismo e a segurança e, por isso, a questão 
da droga e da toxicodependência desceu enquanto prioridade. Mes-
mo na óptica fundamental da saúde pública. Segundo problema: 
aquilo que eram imagens chocantes, como os bairros de lata, os ca-
sais ventosos, mudaram de feição… Para quem, como eu, acompanha 
os sem-abrigo, sabe que, numa percentagem relativamente importan-
te, além de problemas de saúde mental, há problemas de toxicode-
pendência. E que é possível acompanhar, seguindo o traço, o rasto. A 
realidade social é outra, tem outro nome e caracterização, mas a 
questão, em termos de saúde pública, está lá. Para muitos deixou de 
ser tão prioritária, embora a intervenção nessas áreas territoriais 
exista e seja extremamente importante, mas a sociedade envolvente 
deixou de se preocupar tanto com essa realidade. Sinto que esse é 
um problema português e até mais europeu. A terceira questão pren-
de-se com a sofisticação dos novos produtos e com a mudança de 
padrões de consumo. Nomeadamente entre os mais jovens e os pro-
blemas relacionados com o consumo de álcool muitas vezes agrega-
do à toxicodependência: o que era o tipo de consumo nas várias gera-
ções e o que passou a ser com os shots, as bebidas brancas e as 
misturas nas novíssimas gerações… E na diferença de comportamen-
tos e de disponibilidade… É outro mundo.
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A sociedade como um todo nem sempre percebeu isso. Muitos 
dos dados que aqui foram apresentados não são compreendidos 
numa sociedade que está a envelhecer. Nem compreende como, entre 
os sectores menos jovens, há comportamentos que ainda persistem, 
nem compreende os novos comportamentos. Depois, junta-se uma 
outra realidade que tenho que apreciar de forma mais cuidadosa: as 
crises que foram vividas na Europa, sobretudo neste século, transfor-
maram os europeus, e os portugueses não são excepção, em mais te-
merosos, desconfiados, por vezes reactivos e nem sempre tão aten-
tos e tolerantes em relação aos outros. Essa moda, que coincide com 
uma moda de expressão política e cívica, que tem a ver com a crise e 
com a dificuldade de reforma das máquinas tradicionais, convidou ao 
aparecimento de novas personalidades, estilos, lideranças e propos-
tas que, muitas vezes, assentam na ideia de fechar, no híper naciona-
lismo, na xenofobia, na claustrofobia, na desconfiança em relação aos 
outros. E estamos ainda nessa onda, que não é só europeia e, na me-
dida em que teve sucesso nalguns casos em termos políticos, surgiu 
o efeito de imitação. Vamos evitar apenas porque ali teve sucesso. 
Podemos dizer que, na sociedade portuguesa, felizmente, isso não 
tem tido a expressão de outras sociedades, o que não significa que 
não haja, nalguns sectores, inseguranças, temores, hipersensibilida-
des, disponíveis para aceitar esse tipo de discurso. É preciso, contra 
esse discurso, fazer a pedagogia da aceitação da diferença mas uma 
pedagogia inteligente, que não reforce aquilo que se quer combater. 
Temos que ser claros nos princípios e inteligentes na forma de os afir-
mar. Se pretendemos evitar o radicalismo, uma boa maneira é não fo-
mentar o radicalismo anti radical. O radicalismo aumenta a resposta 
do radicalismo oposto. Por isso é que instituições como o Observató-
rio, dados, pedagogia, explicação e diálogo são essenciais. Evitar es-
caladas de radicalismo. Dir-se-á que, por vezes, apetece crispar e radi-
calizar perante posições radicais que parecem inaceitáveis e intolerá-
veis… O grande risco é que esse tipo de comportamento pode poten-
ciar o radicalismo do outro lado. E há um equilíbrio que é preciso 

manter. Nós, portugueses, que temos genericamente um conhecimen-
to muito grande, que muitas vezes acertámos e outras falhámos, mas 
que nos encontrámos com praticamente todas as culturas e civiliza-
ções e que estamos em todos os continentes, temos a obrigação de 
manter essa característica, tal como a Europa, de ser uma ponte ente 
pessoas, culturas e civilizações. Esta pedagogia tem que ser feita per-
manentemente e, para tal, tem que se estar no terreno, que o conhe-
cer, como este Observatório conhece, e agir no terreno com abertura 
de espírito e capacidade de aceitação e de explicação. Por isso me 
sinto tão bem nesta casa, fundamental. Temos que encontrar uma for-
ma de a Europa continuar a proporcionar meios a esta casa, que con-
sidera de excelência, para poder continuar a desenvolver a sua ativida-
de. Temos que continuar com a experiência de colaboração com Por-
tugal e as suas entidades mas temos que trabalhar no mais difícil, que 
é a pedagogia coletiva. Explicar o que é para nós, por vezes, óbvio, não 
bastando ser óbvio para meia dúzia de especialistas. Tem que ser ób-
vio para milhões, sob pena de deixar de ser uma prioridade de política 
pública, de saúde pública. É um problema que está ou resolvido ou ar-
rumado ou suspenso ou à espera de um agravamento que justifique 
voltar a ser uma prioridade pública. E isso é um erro. Muitas vezes se 
tem perdido o que se ganha por se considerar estar definitivamente 
ganho. Não há nada definitivamente ganho na política, na saúde, na 
sociedade, na cultura, na educação, na consciência cívica… estamos 
todos os dias a ganhar ou a perder…

Portanto, gostei muito de vir cá. Isto diz-me muito, como já perce-
beram porque, além de professor, fui voluntário em bairros cruciais 
hoje chamados problemáticos e, como tal, sou muito sensível a esta 
problemática, ao modo como a mesma mudou e ao facto de isso só 
aumentar as nossas responsabilidades. Parto daqui muito feliz por-
que vejo que está a funcionar muito bem, que tem uma liderança que 
não envelhece e que está para durar, com equipas muito jovens mas 
muito equilibradas, o que é uma boa notícia para Portugal e para a Eu-
ropa”.


