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Alexandre Quintanilha, Chair, Parliamentary Commission on Education 
and Science, Portugal,  recorda sessões de consulta pública aquando da 
construção da estratégia portuguesa:

“As pessoas vinham ter connosco, 
emocionadas, para nos agradecerem o 

que estávamos a fazer”

Confesso que foi extremamente agradável ouvi-lo a abrir a conferência Lisbon 
Addictions… Recordando os tempos dos seus primeiros contributos nesta área, 
imaginava que alguma vez seria possível isto acontecer em Portugal?

Alexandre Quintanilha (AQ) – Nunca! Aliás, esta foi para mim uma experiên-
cia marcante. Nunca me tinham desafiado para me envolver num projeto destes, 
em relação ao qual a única competência que sentia que tinha era a de não ter 
ideias pré concebidas e ter muita experiência de juntar pessoas de domínios de 
conhecimento muito diferentes, algo que sempre gostei de fazer. Desde África do 
Sul, onde cheguei a dar aulas, até aos EUA, onde passei mais de 20 anos e, de-
pois, no Porto, sempre achei que era um desafio tentar ver se pessoas que vêm de 
domínios de conhecimento diferentes conseguem ouvir o outro e entender o que 
transmite. Portanto, essa foi a única competência que julguei que tinha nesse pro-
cesso porque, no fundo, as pessoas que conceberam o documento que se desig-
nou estratégia conheciam o tema de uma forma muito mais vasta do que eu. Eu 
era a pessoa mais ignorante de todos os que lá estavam neste tema específico da 
toxicodependência… e isso, se calhar, teve vantagens. E achei interessante o fac-
to de, quando disse ao ministro que nada sabia sobre o assunto, a sua resposta 
ter sido que era precisamente por isso que me queria ter como presidente desse 
grupo… Confesso que não foi uma experiência fácil, até porque preparámos a es-
tratégia em quatro meses e meio, o que resultou num trabalho muito duro, sendo 
que a maior parte das reuniões do grupo eram feitas em Lisboa, estando eu a viver 
à altura no Porto; conheci pessoas, cada uma na sua área, altamente competentes 
e com muita experiência…

… Por isso afirmava na sua conferência tratar-se de um calendário quase im-
possível de cumprir…

AQ – Quase… Porque havia uma certa urgência e, para tornar o processo mais efi-
ciente, deu-se cada um dos capítulos a uma pessoa, que estaria responsável por fazer o 
primeiro draft. Depois, juntavam-se as pessoas, liam, discutiam… Mas, no fundo, a parte 
que me deixou uma marca maior em todo este processo e que recordarei para sempre, 
para além de conhecer indivíduos por quem passei a ter um imenso respeito e considera-
ção pelo trabalho que estavam a fazer, foram as sessões públicas que organizámos. Re-
cordo que foram cerca de meia dúzia, em que alugávamos cinemas pelo país fora, para 
ouvir as pessoas, para termos um contacto com as populações. E foi muito comovente! 
Houve muita gente que, no final destas sessões, que se iniciavam no fim do jantar e se 
prolongavam pela noite fora, se agarravam a nós a agradecer o que estávamos a fazer. 
Isso deixou-me uma marca extraordinária.



17

Para um homem do conhecimento, partir do nada deve ser um pouco difícil…
AQ – Não… desde logo, não sei se sou um homem do conhecimento mas acho 

que tive sorte porque a minha curiosidade pelo mundo e por mim próprio nunca foi es-
magada por ninguém. Desde os meus pais ou os meus professores, no liceu ou na 
universidade, nunca houve ninguém que o tentasse. Quando nasci, os meus pais tam-
bém já não eram tão jovens quanto isso – a minha mãe tinha quase 40 anos e o meu 
pai estava perto dos 60 -, tiveram uma vida difícil, uma vez que andaram pela Europa, 
algo fugidos do Salazar, da Segunda Guerra e por aí fora e, portanto, creio que, na 
sua visão, o fundamental era que me descobrisse a mim próprio, o que queria ser e 
por onde queria ir…

Essa estratégia tem um pilar fundamental, que é a centralidade no cidadão… 
Quando presidia este grupo de trabalho, alguma lhe passou pela mente que poderia 
estar a plantar uma árvore que se desconhecia como nasceria?

AQ – Não sei se fiz alguma imagem ou metáfora… Uma das coisas mais importan-
tes foi a noção que tínhamos de que estávamos a preparar uma estratégia integrada, 
que tinha desde logo a questão que mais me atraía, a investigação – saber o que é e 
o que significa a toxicodependência -, a redução do risco, o tratamento, a inserção na 
sociedade… Achei muito interessante que todos estes componentes estivessem a ser 
desenvolvidos no projeto de uma forma complementar uns aos outros. Não era só a 
parte legal, não era só a parte médica, não era só a parte social, não era só a psicolo-
gia, não era só o humanismo. Era uma estratégia que visava não deixar nada esque-
cido neste processo de olhar para a pessoa de uma forma diferente daquela que esta-
va a ser olhada na altura. Isso foi para mim muito claro e também uma das partes que 
mais me entusiasmou: ter pessoas, desde médicos, enfermeiros, juristas, psicólogos, 
criminólogos… e eu era aquele que fazia as perguntas, se calhar mais difíceis, porque 
eram provavelmente as que ninguém lhes tinha feito, porque eram tiradas um pouco 
“fora da caixa”.

E hoje, quando entra no Centro de Congressos de Lisboa, vê mais de 1400 pro-
fissionais e académicos de todos os continentes a partilharem intervenções basea-
das na evidência, sendo Portugal o pilar de tudo isto… como se sente o Professor 
Alexandre Quintanilha?

AQ – Sinto-me um bocadinho pequenino… Não esqueçamos que o documento da es-
tratégia foi preparado – ainda me lembro do secretariado que me apoiou, pessoas do Por-
to, entre as quais a minha secretária pessoal, que tentou juntar todos os documentos - e 
entregámos o documento, que foi quase transcrito ipsis verbis. O Governo aceitou-o, não 
alterando nada do que lá estava. Por outro lado, o documento foi apoiado, quase na tota-
lidade, pelos membros do grupo - na representação mais virada para a parte jurídica, a 
maioria apoiou a estratégia - e depois começaram a chover todas as críticas de que nos 
recordamos, nomeadamente que Portugal iria ser o centro do mundo da toxicodependên-
cia, que iríamos ter todas as crianças toxicodependentes no futuro, a ideia de que isto era 
o descalabro… e, dois anos depois, a Interpol veio cá e, numa reunião, confessaram-nos 
que estavam surpreendidos com o que tinha acontecido…

Isso explicará em grande parte o facto de, na altura, a toxicodependência ser a 
preocupação número um dos portugueses e de, hoje, ser a 23ª…

AQ – Exatamente! E não esqueçamos a importância do Jorge Sampaio, que teve que 
defender isto a nível internacional. E “bateram-lhe” muito! Teve que, verdadeiramente, de-
fender a possibilidade de testar esta ideia quando toda a gente lhe estava a cair em cima, 
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afirmando que era gravíssimo, que configurava um enorme risco… E era efetivamente 
um risco… Felizmente, funcionou e, quando olho para trás, a sensação que tenho é que 
isto volta a comprovar que os arautos da desgraça não têm razão. O mesmo aconteceu 
no caso da interrupção voluntária da gravidez, no caso da procriação medicamente as-
sistida, em que supostamente, iríamos ter todos os bebés provetas do mundo… Tudo 
isto reforça um pouco a minha ideia de que, às vezes, por sermos mais pequenos, tam-
bém temos essa vantagem de podermos testar ideias e conceitos. Isto foi um teste que 
fizemos e o país foi uma espécie de cobaia.

Um teste que toda a gente pretende agora copiar…
AQ – Exatamente! Isso é o mais extraordinário! E em todos estes anos, porque não tra-

balho nesta área, ainda me surpreendo com chamadas da Austrália, do Canadá ou de qual-
quer outro sítio, de um jornalista que quer falar comigo para perceber como isto aconteceu…

Voltando à sua conferência, outro aspeto que destacaria foi o facto de ter 
afirmado que a decisão do Governo foi muito arriscada…

AQ – E foi uma decisão muito arriscada porque, no fundo, isto nunca tinha sido 
testado. Se isto corresse mal, podíamos ser usados exatamente ao contrário e a 
chance desta noção de transformar o toxicodependente de criminoso numa pessoa 
que necessita de ajuda e apoio - se quiser, numa pessoa doente, não no sentido grave 
da palavra mas de quem precisa de auxílio – poderia ficar seriamente comprometida. 
Esta noção de olhar para o problema é completamente diferente daquela que, por 
exemplo, os EUA têm há imenso tempo, com centenas de milhares de pessoas a se-
rem culpabilizadas e presas…

Entretanto, a venda continua a ser proibida, constituindo crime, o consumo 
também é proibido mas o consumidor não incorre em crime… Haverá aqui ainda 
alguma falha?

AQ – Sim, acho que há aqui uma parte que ainda não está resolvida. Como é óbvio, 
se a utilização não é crime mas a venda é, há aqui um espaço que fica por esclarecer… 
Nós não resolvemos tudo e existe hoje muita gente que pretende que vamos ainda mais 
longe, que a marijuana seja algo como o tabaco, entre outras questões que, já na altura, 
se levantavam… Sempre senti que se tratava de um processo e que iríamos dar passos 
de cada vez, enfrentando sucessivos desafios. Nunca nos passou pela ideia que isto era 
resolver na totalidade. O foco estava na visão humanista e, aí, estava 200 por cento de 
acordo mas estou perfeitamente consciente de que ainda há etapas que terão que ser li-
dadas e ultrapassadas.

Há sensivelmente cinco anos atrás, o Governo de então extinguiu o IDT, o 
que resultou, em muitos territórios do país, numa desintegração das respostas 
e, como afirma a maioria dos profissionais desta área, na perda de recursos e de 
uma identidade corporativa que resultou na afirmação de um modelo de exce-
lência… Entretanto, esses mesmos profissionais continuam à espera de uma re-
solução por parte do atual Governo que vise a reposição desses níveis de exce-
lência entretanto perdidos…

AQ – Deixe-me dizer que, hoje em dia, toda a gente está à espera que todas as as-
neiras que foram feitas durante quatro anos sejam revertidas. Não é possível fazer tudo 
em dois anos. Toda a gente quer ter os seus salários repostos, toda a gente gostaria de 
ver os estrangulamentos feitos revertidos, que os jovens que foram embora voltassem… 
Destruir é muito mais fácil do que construir… Portanto, suspeito que reconstruir vai levar 
tempo e também espero que, ao reconstruir, também tenhamos aprendido algumas coi-
sas que não queiramos repetir. Imagino que, ao testar muitas ideias contempladas na es-
tratégia integrada, também se tanha percebido que é possível melhorar determinados as-
petos. Portanto, o que esperaria é que estes quatro anos, que considerei muito negativos 
para o país - esta espécie de neoliberalismo importado quando toda a gente sabe que nos 
outros sítios, por onde passei aliás, só deu maus resultados, portanto surge a pergunta 
porquê repeti-los cá -, nesta situação inédita, em que os partidos de esquerda se uniram, 
isto possa ser recuperado. Não vai ser em um, dois ou três anos mas, se calhar, num pro-
cesso que levará mais tempo mas que resultará certamente mais sólido. Na experiência 
que acumulámos, aprendemos muito.


