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Teve lugar, no dia 18 de dezembro, no auditório Dr. Almeida Santos, 
na Assembleia da República, a apresentação dos documentos que refle-
tem o quadro nacional dos Comportamentos Aditivos e Dependências, 
para o ano de 2018: Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria 
de Drogas e Toxicodependência,  Relatório Anual em Matéria de Ál-
cool e Respostas e Intervenções no âmbito dos Comportamentos Aditi-
vos e Dependências. 

Os relatórios são responsabilidade da Coordenação Nacional para os 
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool 
e fruto do trabalho do SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamen-
tos Aditivos e nas Dependências), no âmbito da execução do Plano Ação 
para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, em es-
treita colaboração os diversos serviços-fonte nacionais que providen-
ciam informação sobre as suas áreas específicas, abordando não só o 
problema do ponto de vista da Procura como da Oferta. Estes documen-
tos permitem-nos conhecer a situação do país, mas igualmente avaliar e 
monitorizar a evolução das metas definidas no Plano Nacional para a Re-
dução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, numa lógica de 
Saúde em todas as políticas.

Relativamente às principais conclusões, salienta-se que no domínio 
da Procura, 2017 e 2018 vieram reforçar algumas tendências positivas 
manifestadas no anterior ciclo de ação (2013-2016), entre elas, a diminui-
ção do consumo de droga injetada e das infeções por VIH e SIDA (popu-
lação geral; categoria de transmissão: toxicodependência) associadas à 
toxicodependência, a diminuição da criminalidade registada relacionada 
com o álcool e uma maior fiscalização relativa à disponibilização, venda 
e consumo de bebidas alcoólicas.

Mas também, nestes últimos dois anos, foram confirmadas algumas 
inflexões que surgiram no final do anterior ciclo de ação e outras emergi-
ram. Entre elas o acréscimo, entre 2015 e 2018, do consumo recente e 
atual de cannabis e de bebidas alcoólicas, e do consumo binge e da em-
briaguez nos jovens de 18 anos; O acréscimo das sinalizações comunica-
das às CPCJ em que crianças/jovens assumem ou são expostos a com-
portamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas que 

afetam o seu bem-estar e desenvolvimento; O aumento, pelo segundo 
ano consecutivo, de readmitidos em tratamento por problemas relaciona-
dos com o consumo de drogas e com o uso nocivo de álcool, após o de-
créscimo entre 2013 e 2016;

Os valores superiores, nos últimos três anos, das proporções de no-
vas infeções por VIH e VHC nos utentes em tratamento por problemas re-
lacionados com o uso nocivo do álcool; A inflexão, em 2018, da tendência 
de diminuição dos internamentos hospitalares atribuídos ao consumo de 
álcool; O aumento da mortalidade, sendo os valores de 2018 os mais ele-
vados do quinquénio, ao nível das overdoses, das intoxicações alcoólicas 
e dos acidentes de viação sob a influência do álcool.

No domínio da Oferta constata-se o aumento das quantidades dispo-
níveis de bebidas alcoólicas para consumo, sobretudo nos últimos três 
anos, após a descida no período de recessão económica nacional; e vá-
rios indicadores apontam para uma maior circulação de drogas no mer-
cado nacional numa conjuntura de grandes desafios, como o crescente 
uso da Internet na comercialização de diversas substâncias psicoativas 
e as alterações recentes no papel do país nas rotas do tráfico internacio-
nal, entre outros.

Portugal continua a surgir abaixo dos valores médios europeus nas 
prevalências de consumo recente de cannabis, de cocaína e de ecstasy 
(e ainda mais quando se trata da população de 15-34 anos), as três subs-
tâncias ilícitas com maiores prevalências de consumo em Portugal. No 
que concerne ao álcool, em 2018 estiveram em tratamento no ambulató-
rio da rede pública, 13 422 utentes com problemas relacionados com o 
uso desta substância. Dos que iniciaram tratamento em 2018, 1 202 
eram readmitidos e 3 403 novos utentes. A tendência de acréscimo con-
tínuo de utentes em tratamento desde 2009 foi quebrada em 2018, com 
uma ligeira diminuição face a 2017 (-3%). No entanto, aumentaram os 
utentes que iniciaram tratamento no ano (+5%), sobretudo os readmiti-
dos (+15%), mas também os novos utentes (+2%).

Para além deste panorama nacional, é de notar que persistem rele-
vantes heterogeneidades regionais. Os Açores e o Norte apresentaram 
as prevalências de consumo recente e atual de qualquer droga mais ele-
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vadas na população de 15-74 anos, sendo que nos 15-34 anos foram 
também estas regiões, a par com o Centro e Lisboa. O Alentejo foi a re-
gião com as menores prevalências de consumo recente e atual de qual-
quer droga em ambas as populações. O padrão nacional de evolução das 
prevalências de consumo recente entre 2012 e 2016/17 – subida das de 
cannabis e estabilidade ou descida da maioria das outras substâncias - 
manteve--se em quase todas as regiões. São de assinalar entre as exce-
ções, a descida da cannabis no Alentejo, os aumentos dos consumos de 
cocaína e de ecstasy nos Açores e Madeira (superiores nos 15-34 anos), 
e as subidas do consumo recente de NSP em várias regiões, em particu-
lar nos Açores, mas também na Madeira, Norte, Centro e Algarve (mais 
acentuadas nos 15-34 anos).

 Drogas e Toxicodependências

Em 2018, no inquérito anual Comportamentos Aditivos aos 18 anos: 
inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, as preva-
lências de consumo de qualquer droga - 36% ao longo da vida, 28% nos 
últimos 12 meses e de 17% nos últimos 30 dias - enquadraram-se nas de 
outros estudos em populações escolares da mesma idade, embora exis-
tam diferenças nos padrões de consumo, como a maior frequência do 
consumo de cannabis e maiores prevalências de consumo de outras 
substâncias ilícitas. A cannabis surgiu com prevalências próximas às de 
qualquer droga, e 10%, 7% e 4% dos inquiridos tinham consumido outra 
droga ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias. 

● Domínio da Redução da Procura
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Fonte: SICAD / MDN

ESTIMATIVA DE 
COBERTURA

n.º jovens 
abrangidos

DIAS COM 
INTERVENÇÃO

DA SAÚDE

% COBERTURA
DOS DIAS

(face ao previsto)
TÉCNICOS 

ENVOLVIDOS
N.º PREVISTO 

DE JOVENS 

Norte 19.101126 44%% 2241.198

Centro 15.385149 81%% 1923.475

Lisboa e Vale do Tejo 15.663127 41%% 2738.925

Alentejo 4.73542 100%% 194.740

Algarve 3.95441 8877%% 74.482

Regiões Autónomas 5.15060 100%% 396.876

Total 2018
(valor de 2017*)

63.988
(67.305*)

545
((557722**))

=61%
(58%*)

133
(115*)

119.696
(117.442 *)

Dia da Defesa Nacional
Intervenção de sensibilização aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas

* Valor de 2017

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Consumo de CANNABIS

Acréscimo contínuo entre 2015 e 2018

INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES 
NO DIA DA DEFESA NACIONAL (18 anos) DDN

P12M

P30D 16,5%

26,7%

14,6%

22,6%

201720162015 2018

P12M

P30D 68,2%

85,4%

64,6%

83,4%

201720162015 2018
Qualquer Bebida 
Alcoólica

P Binge 12M

P Embriaguez 12M 33,9%

51,9%

29,8%

47,5%

Consumo de BEBIDAS ALCOÓLICAS

Acréscimo contínuo entre 2015 e 2018

Fonte: Carapinha et al., 2019; SICAD

Segundo o Flash Eurobarometer – Young People and drugs realizado 
em 2014 entre os jovens europeus de 15-24 anos, a cannabis era a droga 
ilícita a que menos portugueses atribuíam um risco elevado para a saúde 
(34% para o consumo ocasional e 74% para o consumo regular). A evolu-
ção destas perceções entre 2011 e 2014 evidenciou, por parte dos portu-
gueses, e contrariamente à tendência europeia, uma maior atribuição de 
risco elevado para a saúde em relação às várias substâncias e tipos de 
consumo, e em especial no caso da cannabis.
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Perceção do Risco do Consumo de Cannabis

Prevalências de Consumo de Cannabis Últ. 12M

Idade de Início dos Consumos de Cannabis

Casos de Infeção por VIH e SIDA associados à Toxicodependência

Mortalidade Registos Específicos - Overdoses

Consumos nos mais Jovens

EVOLUÇÕES POSITIVAS
Mortalidade nos Casos de SIDA associados à Toxicodependência

Fonte: DGS/INSA, IP; INMLCF, IP; ESPAD GROUP, 2016; Balsa et. al. , 2018; SICAD

Primeiro Ciclo de Ação 2013-2016

2013 2014 2015 2016
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Frequências de Consumo mais intensivas

Prevalências de Consumo Recente

Consumo do Cannabis (INPG - pop. geral 15-74 anos)

Dependência de Cannabis

Consumos na População Geral (INPG - 15-74 anos)

Maior agravamento
no sexo feminino

E nos grupos etários
25-34 e 35-44 anos

Fonte: Inquérito Nacional à População Geral 2012 e 2016/17; Balsa, et al., 2018; SICAD

AGRAVAMENTOS

Primeiro Ciclo de Ação 2013-2016

2013 2014 2015 2016

IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas (INPG) 2016/17

No Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em 
Meio Prisional, 2014 (INCAMP 2014), a população reclusa apresen-
tou prevalências de consumo de qualquer droga superiores às da 
população geral: 69% tinha consumido uma qualquer droga ao lon-
go da vida e 30% na atual reclusão. A cannabis surgiu com as maio-
res prevalências de consumo alguma vez na vida (56%), na atual re-
clusão (28%) e nos últimos 12 meses na atual reclusão (24%). As 
outras substâncias registaram menores prevalências, sobretudo na 
atual reclusão, com prevalências inferiores a 10%, sendo as mais 
altas a de cocaína (8%), heroína (8%) e a de hipnóticos/sedativos 
não prescritos (4%). As prevalências de consumo de NSP alguma 
vez na vida (4%) e na atual reclusão (2%) foram próximas às dos 
esteroides anabolizantes. 

 Em 2015 foi realizado pela primeira vez a nível nacional o Inquérito 
sobre comportamentos aditivos em jovens internados em Centros Edu-
cativos, 2015. Estes jovens apresentaram prevalências e padrões de con-
sumo nocivo de substâncias ilícitas superiores às de outras populações 
juvenis. Cerca de 89% já tinham consumido substâncias ilícitas ao longo 
da vida e, 80% e 68% fizeram-no nos últimos 12 meses e últimos 30 dias 
antes do internamento. 

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Em que crianças/jovens assumem ou são expostas a comportamentos 
relacionados com o consumo de BEBIDAS ALCOÓLICAS que afetam o 
seu bem-estar e desenvolvimento

SINALIZAÇÕES COMUNICADAS ÀS CPCJ (NOS PROCESSOS INSTAURADOS)

20172016 2018201520142013

302 385305211 204236

Fonte: CNPDPCJ; SICAD

Valores dos três últimos anos os mais 
elevados do quinquénio
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Tratamento

Em 2018 estiveram em tratamento 25 582 utentes com problemas re-
lacionados com o uso de drogas no ambulatório da rede pública. Dos 3 
461 que iniciaram tratamento no ano, 1 603 eram readmitidos e 1 858 no-
vos utentes. 

 

 

39.004 1.861

≅≅ 1.177

1 173 P / 4 L

3.476

● Domínio da Redução da Procura

Fontes: ARS, IP  / Unidades Licenciadas / SICAD

25.582

13.422

Ambulatório 2017 - 2018
Rede Pública

Internamentos 2017 - 2018
Rede Pública (P) e Licenciada (L)

2.032

41 P / 1 991 L  

1.444

45 P / 1 399 L

684

583 P / 101 L

1.858
novos utentes

1.603
readmitidos

3.461
Iniciaram
tratamento
no ano

3.403
novos utentes

1.202
readmitidos

4.605
Iniciaram
tratamento 
no ano

* 32 casos em CT e 16 em UD atribuídos a outras dependências / patologias ou s/ informação.

drogas e álcool
Utentes em tratamento no ano CT

drogas e álcool *
UD/UA

drogas e álcool *

Diminuição dos utentes em tratamento / Aumento dos que iniciam tratamento ?

Drogas

Álcool
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No contexto do tratamento da toxicodependência no sistema prisio-
nal, a 31/12/2018 estavam integrados 71 reclusos nos programas orien-
tados para a abstinência e 960 reclusos em programas farmacológicos 
(945 com agonistas opiáceos e 15 com antagonistas opiáceos). 

drogas e álcool
5.261

● Domínio da Redução da Procura

Novos Utentes – Substância Principal
Ambulatório - Rede Pública

2012 - 2018Novos utentes
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Fontes: ARS, IP  / SICAD

Doenças Infeciosas

Em relação às doenças infeciosas nas populações em tratamento da 
toxicodependência em meio livre, em 2018, as prevalências nos vários 
grupos de utentes enquadraram-se no padrão dos últimos anos – VIH+ 
(1% – 13%), VHC+ (15% – 59%) e AgHBs+ (2% – 5%) –, sendo superiores 
nos respetivos subgrupos de injetores – VIH+ (2% – 26%) e VHC+ (59% – 
88%). Após a descida acentuada das proporções de novas infeções por 
VIH até 2011, há um abrandamento desse ritmo, sendo os valores dos úl-
timos quatro anos nos injetores em tratamento no ambulatório, os mais 
baixos da década (5% em 2018). 

Consumo de droga injetada
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D
im

inuição

Reforço de algumas 
Tendências Positivas
em 2017 e 2018

Casos de infeção por VIH e SIDA
associados à toxicodependência

201720162015 201820142013

D
im

inuição

201720162015 201820142013

Fonte: ARS, IP; DGS / INSA, IP; SICAD

2017 2018

Segundo Ciclo de Ação 2017-2020

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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DOENÇAS INFECIOSAS: UTENTES EM TRATAMENTO AMBULATÓRIO

Proporções de novas infeções VIH e Hepatite C 

Aumento nos últimos três anos 

INTERNAMENTOS HOSPITALARES

Internamentos Hospitalares atribuídos ao 
consumo de álcool

Aumento em 2018,                               
após diminuição iniciada em 2011

201720162015 201820142013 201720162015 201820142013

Diagnóstico Principal

Fonte: ARS, IP; ACSS, IP; SICAD

Mortalidade

No que respeita à mortalidade relacionada com o consumo de dro-
gas, segundo o INE, I.P., em 2017 ocorreram 51 mortes segundo o critério 
do OEDT (+70% do que em 2016). Destes, 42 (82%) foram atribuídos a in-
toxicação (acidental ou intencional), valor ligeiramente superior ao núme-
ro de overdoses reportado pelo INMLCF, I.P. em 2017. 

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Aumento pelo segundo ano consecutivo                  
2018 valor mais alto do quinquénio

Overdoses Mortes por Intoxicação Alcoólica
Aumento em 2018                                    

valor mais alto do quinquénio

Vítimas Mortais em Acidentes de Viação com              
TAS ≥ 0,5 g/l 

201720162015 201820142013 201720162015 20182014

Aumento iniciado em 2015                                
2018 valor mais alto do quinquénio

Fonte: INMLCF, IP / ANSR; SICAD

201720162015 201820142013

MORTALIDADE

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Fonte: INE, IP; SICAD

MORTALIDADE POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL

20172016201520142013

Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15; F10; I42.6; K70; K85-86.0; X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..

Prevenção
Região Autónoma da Madeira, tem desenvolvi-

do um conjunto significativo de acções preventi-
vas.

Em 2018 estiveram envolvidas mais de 30 mil 
pessoas, com excelentes resultados.
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Contraordenações

Ao nível das contraordenações por consumo de drogas foram abertos 
10 445 processos de ocorrências em 2018, representando uma diminuição 
(-15%) face a 2017, ano em que se registou o valor mais alto desde 2001. 

● Domínio da Redução da Procura

18/12/2019 RELATÓRIOS ANUAIS 2018 18

Abertos em 201811.201

Indiciados 10.517

A aguardar classificação ou em 
diligências processuais 

2.861

Não Toxicodependentes

6.846

Referenciados para estruturas de apoio 
especializadas

2.639

Encaminhados para apoio 
especializado no âmbito do 

consumo de SPA
2.243

Encaminhados para apoio 
médico, escolar e social 

396

10.445 Processos com 
data de ocorrência 2018

Toxicodependentes 

810

Encaminhamentos para 
tratamento

591

N.º Processos Instaurados

2018

● Domínio da Redução da Procura
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*Os valores apresentados correspondem à última das avaliações efetuadas no ano (independentemente do ano em que foi instaurado o processo de contraordenação) 

18 % 11%71% 

3.230 INDICIADOS ENCAMINHADOS
com processo instaurado em 2018

Alto Risco Risco Moderado Baixo Risco 

INTERVENÇÃO PRECOCE

jovens Indiciados (16-24 anos)
em situação de risco

4.739

Monitorização do Modelo de Intervenção em Dissuasão

Baixo 
Risco
27%

Risco 
Moderado

62%

Alto 
Risco
11%

2015*

Baixo 
Risco
31%

Risco 
Moderado

58%

Alto 
Risco
11%

2018*

2018

Oferta

Os estudos mais recentes evidenciaram que a cannabis continuava a 
ser a droga ilícita percecionada como de maior acessibilidade, refletindo 
as prevalências de consumo na população portuguesa. Em Portugal, as 
tendências recentes expressas através de diversos indicadores no domí-
nio da oferta de drogas ilícitas enquadram-se, de um modo geral, nas ten-
dências europeias. Uma vez mais foi consolidado o predomínio crescen-
te da cannabis nos vários indicadores da oferta, refletindo a prevalência 
do seu consumo no país. A cocaína continua a ser a segunda droga com 
valores mais elevados nestes indicadores, persistindo a diminuição da 
importância relativa da heroína. Em contrapartida, o ecstasy vem a ga-
nhar maior relevo no último quinquénio.  

Reforço das redes de cooperação
entre os vários Órgãos de Polícia 
Criminal e Forças de Segurança e 
com os organismos e agências 
internacionais e europeias

Reforço do controlo
ao longo da fronteira externa 
da UE, nomeadamente no 
espaço transatlântico e 
euroafricano

Aumento das investigações
através da darkweb

Mais mecanismos e suportes operacionais 
na investigação no plano financeiro e 
patrimonial das organizações criminosas

Importância dos sistemas de vigilância e 
fiscalização, com recurso às novas 
tecnologias e ferramentas 
tecnologicamente avançadas

Troca / partilha de informação Operações conjuntasCoordenação das investigações

Reduzir a disponibilidade de drogas no mercado

● Redução da Oferta
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UCIC
Unidades de 
Coordenação 
e Intervenção 

Conjunta

PJ

PSP

GNR

ATSEF

PM

DGRSP

Fontes: SICPJ /SICAD

● Redução da Oferta

+ visibilidade
COCAÍNA

2.ª droga com
ECSTASY + visibilidade

CANNABIS 
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747.453,36  €
192 veículos automóveis

5 embarcações
62 armas

1262 telemóveis 

APREENSÕES DE BENS E VALORES

CULTIVO, PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Deteção de 139 plantações em território 
nacional, 8.706 plantas apreendidas

2017       2018
Aumento das apreensões e quantidades 
confiscadas de cocaína e ecstasy

DIVERSAS APREENSÕES DE ESTUPEFACIENTES

Identificados 2.704 intervenientes relacionados 
com tráfico de estupefacientes, 78% dos quais
foram detidos

Fonte: SICPJ (incluem os dados de todos os OPC exceto da PSP)

INTERVENIENTES

2017-2018
+ 28%
+ 22%

=
- 17%
- 10%

Consumos e Problemas 
relacionados com Álcool

Desde 2013, o início do ciclo estratégico 2013-2020, foram realiza-
dos diversos estudos nacionais na área do álcool, alguns deles inseridos 
em projetos iniciados há muitos anos e que têm permitido a análise de 
tendências e a comparabilidade da situação nacional no contexto euro-
peu e internacional, e outros realizados pela primeira vez no atual ciclo 
estratégico.  

No INPG 2016/17 - IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substân-
cias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17 - realizado na po-
pulação de 15-74 anos residente em Portugal, as prevalências de consu-
mo de qualquer bebida alcoólica foram de 85% ao longo da vida, 58% nos 
últimos 12 meses e 49% nos últimos 30 dias, sendo um pouco inferiores 
as do grupo de 15-34 anos (83%, 52% e 41%). Entre os consumidores 
atuais, o consumo diário/quase, diário de alguma bebida alcoólica era de 
43% (20% dos inquiridos), com 35% dos consumidores a ingerirem diaria-
mente vinho e 15% cerveja, nos últimos 30 dias. As prevalências de con-
sumo binge e de embriaguez severa nos últimos 12 meses foram de 10% 
e 5% nos 15-74 anos (17% e 9% dos consumidores), e de 11% e 7% nos 
15-34 anos (22% e 14% dos consumidores). Quanto a padrões de consu-
mo abusivo ou dependência de álcool, 2,8% da população (4,9% dos con-
sumidores) tinha, nos últimos 12 meses, um consumo considerado de 
risco elevado/nocivo e 0,8% (1,3% dos consumidores) apresentava sinto-
mas de dependência (AUDIT), sendo as proporções correspondentes nos 
1534 anos de 2,4% e 0,4% (4,7% e 0,7% dos consumidores).  

Taxas IABA

Preço mínimo
POLÍTICA DE 

PREÇOS
Instrumento 
inibidor do 
consumo

Produção

Acesso

Disponibilidade

Publicidade e 
Marketing

● Controlo da Oferta
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Garantir que a disponibilização, acesso e consumo de substâncias psicoativas lícitas no mercado, 
seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo de risco e nocivo.

“Portugal apresentou uma preva-
lência de 11% para o consumo binge 
e de 10% para a embriaguez nos últi-
mos 12 meses”
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Fiscalização relativa à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas

2013-2018
+139%

● Controlo da Oferta

Estabelecimentos comerciais 
fiscalizados11 901

Fontes: SGMAI / ASAE / SICAD

127 Infrações 
relacionadas com menores

121 Contraordenações 
relacionadas com  menores 2017-2018

-1%

2017-2018
+ 5%

Reforço da Fiscalização
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2017-2018
+ 23%

Portugal apresentou uma prevalência de 11% para o consumo binge 
e de 10% para a embriaguez nos últimos 12 meses. Estas prevalências 
foram das mais baixas entre os países europeus, embora a frequência de 
embriaguez fosse elevada. Cerca de 7% dos inquiridos portugueses ex-
perienciaram nos últimos 12 meses problemas relacionados com o con-
sumo de álcool segundo a escala RAPS (média europeia de 19%). Cerca 
de 3,5% apresentaram sintomas de abuso e/ou dependência relaciona-
dos com o consumo de álcool (CIDI - critérios DSM), sendo de 11% a mé-
dia dos países em que esta escala foi aplicada. Portugal apresentou rá-
cios de consumo de álcool entre os sexos dos mais elevados a nível eu-
ropeu para quase todos os indicadores (as mulheres com consumos 
muito inferiores), sendo as diferenças entre os grupos etários significati-
vas apenas em alguns indicadores, como por exemplo os relacionados 
com a experiência de problemas (maiores prevalências nos mais novos).  
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Internamentos Hospitalares c/ Diagnóstico Principal de Hepatite ou Cirrose Alcoólica

Mortalidade por Acidentes de Viação

Consumos Per Capita

Consumos nos mais Jovens

Perceção da Facilidade de Acesso a Bebidas Alcoólicas

Idade de Início dos Consumos de Bebidas Alcoólicas

Mortalidade por Doenças Atribuíveis ao Álcool

Fonte: WHO, GISAH, 2018; ACSS; INE, IP; INMLCF, IP / ANSR; ESPAD Group, 2016; ECATD, 2016; Balsa, et al., 2018; SICAD

EVOLUÇÕES POSITIVAS

Primeiro Ciclo de Ação 2013-2016

2013 2014 2015 2016

No Inquérito Nacional de Saúde, 2014, 70% da população com 15+ 
anos tinha consumido bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, sobretu-
do com uma frequência diária ou semanal. Ao nível do consumo arrisca-
do/binge, 33% da população tomou alguma vez 6+ bebidas alcoólicas 
numa única ocasião, com mais de metade a referir que o fez com uma 
frequência ocasional. 
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Frequência de Consumo Binge  Últ. 12M

Consumos de Risco ou Dependência

Consumo de Bebidas Alcoólicas (INPG - pop. geral 15-74 anos)

Nas faixas etárias
acima dos 44 anos

Outras evoluções negativas

No grupo 
feminino

Fonte: Balsa, et al., 2018; SICAD

Primeiro Ciclo de Ação 2013-2016

2013 2014 2015 2016

AGRAVAMENTOS

IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas (INPG) 2016/17

Em 2018, foi realizada a 4.ª edição do inquérito anual Comportamen-
tos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da De-
fesa Nacional, 2018, sendo de assinalar a tendência de aumento gradual 
e contínuo entre 2015 e 2018 do consumo recente e atual, e do consumo 
binge e da embriaguez. Por sua vez, em comparação com os alunos de 
18 anos persistem algumas diferenças nos padrões de consumo, como 
um maior consumo diário e, sobretudo, uma menor prevalência da em-
briaguez. As prevalências de consumo de qualquer bebida alcoólica fo-
ram de 89% ao longo da vida, 85% nos últimos 12 meses e de 68% nos 
últimos 30 dias. Cerca de 9% destes jovens de 18 anos (13% dos consu-
midores) declarou ter um consumo atual diário/quase, diário de bebidas 
alcoólicas. Nos últimos 12 meses, 52%, 64% e 34% dos inquiridos (61%, 
75% e 40% dos consumidores) tiveram consumos binge, beberam até fi-
carem alegres ou até atingirem um estado de embriaguez severa. 
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201720162015 201820142013

Participações de
violência doméstica

Crimes de condução
com TAS ≥ 1,2 g/l

D
im

inuição
D

im
inuição

201720162015 201820142013

* À data da recolha de dados não estava disponível a proporção de sinalização de problemas relacionados com o consumo de álcool por parte do/a denunciado/a, 
no total de participações de violência doméstica de 2018. 
Fonte: DGPJ – Estatísticas da Justiça; SGMAI; SICAD

Reforço de algumas 
Tendências Positivas
em 2017 e 2018

Criminalidade registada

2017 2018

Segundo Ciclo de Ação 2017-2020

 

Segundo o Flash Eurobarometer 2014, a grande maioria dos portu-
gueses de 15-24 anos considerou o consumo regular de álcool como de 
alto risco (59%) ou de médio risco (36%) para a saúde. A evolução nacio-
nal destas perceções entre 2011 e 2014 foi mais favorável que a evolu-
ção no conjunto dos jovens europeus, verificando-se por parte dos portu-
gueses, uma maior atribuição de risco elevado para a saúde ao consumo 
de álcool. 
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201720162015 201820142013
Estabelecimentos 

Comerciais Fiscalizados

Contraordenações 
menores 

Fonte: SGMAI; ASAE; SICAD

201720162015 2018

2017 2018

Segundo Ciclo de Ação 2017-2020 Fiscalização relativa à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas

Reforço de algumas 
Tendências Positivas
em 2017 e 2018

Os estudos nacionais realizados em 2014 e 2015 nas populações es-
colares, o HBSC/OMS em 2014, e o ESPAD e o ECATD-CAD em 2015, evi-
denciaram descidas das prevalências de consumo recente de bebidas al-
coólicas, assim como de alguns padrões de consumo de risco acrescido, 
e em particular a embriaguez, ao nível da grande maioria dos grupos etá-
rios. 

Quanto aos consumos em contexto de reclusão, como expectável, 
verifica-se uma redução importante com a entrada na prisão: 18% decla-
rou ter consumido alguma vez na prisão (nesta e/ou anteriores reclu-
sões) e, 12% e 11%, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias na atual re-
clusão. As bebidas alcoólicas com um consumo recente e atual mais pre-
valente foram as cervejas e as bebidas de “fabrico artesanal” na prisão. 
3% dos reclusos (28% dos consumidores) disseram ter ficado embriaga-
dos e 4% (34% dos consumidores) praticado binge no último mês na pri-
são. Cerca de 10% dos reclusos declararam que fora da prisão já tiveram 
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algum coma alcoólico com a intervenção de um profissional de saúde, 
sendo residual a ocorrência em contexto de reclusão (0,7% em reclusões 
anteriores e 0,5% na atual reclusão).   

Em relação a padrões de consumo de risco acrescido, nos 30 dias 
antes do internamento, 45% dos jovens tinham tido consumos binge, 53% 
bebido até ficarem alegres e 29% atingido um estado de embriaguez se-
vera. Com o início do internamento constata-se uma redução drástica 
destas práticas, com 10%, 14% e 5% dos jovens a declararem ter tido con-
sumos binge, ficado alegres, e em estado de embriaguez severa, nos últi-
mos 30 dias do internamento. Cerca de 61% dos inquiridos (67% dos con-
sumidores) declararam que habitualmente consumiam, numa mesma 
ocasião, álcool com pelo menos outra substância psicoativa.

● MERCADOS
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Fonte: WHO Global Information System on Alcohol and Health (GISAH), WHO, 2018; INE, IP / Balança Alimentar Portuguesa; SICAD
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Mortes

Segundo o INE, I.P., em 2017 registaram-se em Portugal 2 442 óbitos 
por doenças atribuíveis ao álcool (2,22% do total de óbitos), um ligeiro de-
créscimo face a 2016 (-3%), ano com o valor mais elevado do quinquénio. 
A taxa de mortalidade padronizada para todas as idades foi de 16,0 óbi-
tos por 100 000 habitantes, sendo bastante superior nos 65 e mais anos 
(56,8). Nos registos específicos do INMLCF, I.P., em 2018, dos 1 087 óbi-
tos positivos para o álcool e com informação sobre a causa de morte, 
37% foram atribuídos a acidente, 37% a morte natural, 13% a suicídio e 
5% a intoxicação alcoólica. É de notar o aumento das mortes por intoxi-
cação alcoólica face ao ano anterior (+34%), representando o número 
mais elevado do quinquénio

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Fonte: INE, IP; SICAD

MORTALIDADE POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL

20172016201520142013

Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15; F10; I42.6; K70; K85-86.0; X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..

Problemas sociais/legais

Ao nível de problemas sociais/legais, em 2018 foram registadas 385 
sinalizações comunicadas às CPCJ em processos instaurados em que 
crianças/jovens assumem (200) ou são expostos (185) a comportamen-
tos relacionados com o consumo de bebidas que afetam o seu bem-es-
tar e desenvolvimento (+27% face a 2017), sendo os valores dos três últi-
mos anos os mais elevados do quinquénio. Em 2018 foram efetuados 96 
diagnósticos principais relacionados com estas situações, representan-
do um acréscimo de +10% face a 2017.

● ALGUMAS INFLEXÕES… 2017-2018
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Em que crianças/jovens assumem ou são expostas a comportamentos 
relacionados com o consumo de BEBIDAS ALCOÓLICAS que afetam o 
seu bem-estar e desenvolvimento

SINALIZAÇÕES COMUNICADAS ÀS CPCJ (NOS PROCESSOS INSTAURADOS)

20172016 2018201520142013

302 385305211 204236

Fonte: CNPDPCJ; SICAD

Valores dos três últimos anos os mais 
elevados do quinquénio

São também de referir, no âmbito da criminalidade potencialmente 
relacionada com o consumo de álcool, os crimes de violência doméstica. 
Em 2018 foram registadas pelas Forças de Segurança 26 432 participa-
ções de violência doméstica, o valor mais baixo desde 2010, constatan-
do-se uma tendência de diminuição no último quinquénio. 

Em relação a problemas relacionados com o consumo de álcool de 
outros, no RARHA SEAS, 2015, Portugal foi um dos países com menores 
prevalências nos últimos 12 meses de experiência de efeitos negativos 
devido ao consumo de terceiros (33%, sendo a média europeia de 55%). A 
proporção de homens com este tipo de experiências foi um pouco supe-
rior à de mulheres, com os jovens a reportarem mais do que os adultos. 
Quanto à experiência durante a infância e/ou adolescência de danos rela-
cionados com o consumo de álcool de outros, cerca de 16% dos portu-
gueses tinham vivido com alguém que tinha um consumo excessivo ou 
que abusava da bebida (média europeia de 20%) e 7% disseram ter ficado 
muito afetados com essas experiências.

● MERCADOS
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disponibilidade de bebidas alcoólicas e de drogas no mercado nacional
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joão goulão

Relativamente às mortes por overdoses, verificou-se 
um retrocesso, traduzido num aumento de cerca de 30%... 
o que está a falhar?

João Goulão (JG) – Nós temos de facto um aumento 
do número de overdoses, mas continuamos a olhar para 
números muito baixos, dos mais baixos ao nível da EU. De 
facto, foi aqui evidenciada uma tendência de crescimento, 
que tem também a ver com um contexto mais alargado 
em que nos movimentamos, com a presença de substân-
cias cada vez mais potentes, com uma pureza acrescida 
dos produtos que circulam nos mercados ilícitos, com a 
presença de novas substâncias psicoativas que, apesar de 
não terem grande expressão no mercado, parecem estar 
implicadas em algumas destas mortes. Há novas estraté-
gias, nomeadamente no âmbito da redução de danos, que 
fazem cada vez mais sentido, entre as quais o desenvolvi-
mento do drug checking.

Que outras medidas poderão ser tomadas perante o 
chamado novo paradigma?

JG – Tradicionalmente, enfrentávamos como inimigo 
público número um em Portugal o uso de opiáceos, no-
meadamente heroína. Isto tem vindo a baixar. Felizmente, 
há uma perda de importância relativa de heroína no nosso 
panorama mas o contraponto, para além da enorme im-
portância da canábis, é o aumento da cocaína, nomeada-
mente de formas baratas que têm um potencial de risco e 
impacto muito elevado. É preciso desenvolvermos estraté-
gias de aproximação desta população e políticas de redu-
ção de danos com maior intensidade do que tem sido pos-
sível fazer.

Que novas estruturas orgânicas desejariam para esta 
área?

JG – Houve uma definição e a instalação de um serviço 
no Ministério da Saúde dedicado por inteiro ao desenho 
das políticas e à sua execução no terreno. Essa estrutura 
era o IDT, que viu posteriormente as suas capacidades de 
intervenção alargadas não só às substâncias ilícitas, mas 

também ao álcool e, mais recentemente, a outros tipos de 
comportamentos aditivos. O que aconteceu durante o pico 
da crise foi a extinção desse instituto e o pulverizar das 
competências entre o atual SICAD, uma direção geral… só 
para ter ideia, o antigo IDT tinha perto de 2 mil funcioná-
rios, enquanto o SICAD tem 80… todos os outros trabalha-
dores passaram para a dependência das ARS, que têm inú-
meras outras prioridades. Portanto, é diferente a atenção 
que pode ser dedicada a esta temática no âmbito de um 
serviço dedicado por inteiro do que acontece no âmbito 
das ARS, que têm outras preocupações de saúde…

Isso poderá estar na origem de alguns sinais que vi-
nham evidenciando uma evolução positiva e que revelam 
aqui inflexões. Quais são os aspetos que o preocupam 
mais nesta inflexão?

JG – Naturalmente, o que mais nos preocupa é o tal nú-
mero, ainda que paulatino e pouco significativo, relacionado 
com o número de mortes, quando já representa uma tendên-
cia. Temos mortes ocasionadas pelas substâncias ilícitas 
como temos mortes ocasionadas por intoxicação aguda al-
coólica, que suplantam nestes relatórios o número das mor-
tes por ilícitas; temos as mortes na estrada, que também vi-
nham decrescendo e voltaram a aumentar… há aqui padrões 
de consumo envolvendo alto risco que estão a regressar. Cla-
ro que o ambiente externo influencia as questões… perde-
mos alguns mecanismos que se tinham revelado extrema-
mente eficazes para lidar com estas questões… Foi aqui fala-
da, por exemplo, a importância da reinserção social e nós re-
portamos de fundamental a reinserção social e laboral de 
pessoas em tratamento; tivemos durante alguns anos no 
país um programa de descriminação positiva para o empre-
go que foi extremamente eficaz, permitindo empregar alguns 
milhares de dependentes em tratamento. Esse programa fi-
cou também pelo caminho durante a crise e hoje temos mui-
to mais dificuldades em trabalhar essa vertente da recupera-
ção dos toxicodependentes. Há aqui várias coisas que têm 
que ser repensadas, agora num ciclo de maior prosperidade 
do país e voltar a encontrar formas eficazes de responder a 
estes temas.
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manuel cardoso

Disse que se verificou um aumento do consumo de ál-
cool entre os jovens… a que se deve?

Manuel Cardoso (MC) – Não terei dito exatamente 
isso… O que aconteceu nos últimos cinco anos foi, apesar 
de considerarmos que houve um aumento aos 18 anos, 
em termos gerais, na população mais jovem, não pode-
mos dizer que o uso tenha aumentado. O que o inquérito à 
população geral nos transmitiu foi um aumento dos pa-
drões de consumo nocivo de álcool na população geral, 
particularmente no género feminino e nos grupos etários 
mais velhos. Quando olhamos para os grupos mais novos, 
até no feminino, estes padrões de consumo de risco redu-
ziram. A que se deve aos 18 anos? Para além das ques-
tões genéricas, nomeadamente a tolerância que temos 
face aos consumos, a legislação implementada em 2015 
para proibir a venda a menores e a mensagem que é pas-
sada, que o menor não deve beber álcool, eventualmente 
terá surtido efeito, até porque o início dos consumos se 
deu mais tarde, a perceção de risco aumentou e, por isso, 
quando estes jovens chegam aos 18 anos, chegam à “era 
da liberdade” e pode ser um pouco isso que estará a con-
tribuir para estes aumentos. É importante dizer que o in-
quérito é feito antes de qualquer intervenção de sensibili-
zação aos jovens…

Também têm aumentado as mortes relacionadas com 
o álcool… como se pode inverter?

MC – Essa é a grande questão, na nossa perspetiva. 
Temos pautado a política de abordagem em relação ao 
consumo de substâncias ilícitas numa aproximação entre 
a oferta e a procura. No caso das ilícitas, a oferta é feita 
através do combate ao tráfico; no caso das lícitas, as 
questões são diversas. Temos de nos preocupar com a 
acessibilidade, com a qualidade do produto, com o marke-
ting, a publicidade e a sponsorização e com a própria dis-
ponibilidade. Nós últimos anos, temos dado passos em 
sentido negativo nestas componentes, fundamentalmen-
te da oferta. Em termos de políticas de saúde, temos me-
canismos para a redução do acesso, que têm a ver com 

impostos especiais sobre o consumo, que criámos para o 
álcool, para o tabaco e para as bebidas açucaradas e não 
procedemos às atualizações relativamente ao álcool. Em 
termos de saúde pública isto é negativo, se pensarmos 
que o álcool, como tabaco ou as dietas são determinantes 
para a saúde da população. E quando avaliamos a saúde 
da população portuguesa, a esperança de vida aos 65 
anos e depois a qualidade de vida nesses anos, verifica-
mos que estas determinantes acabam por trazer à popu-
lação portuguesa anos sem qualidade de vida, com inca-
pacidade… até para a sustentabilidade do SNS, precisáva-
mos de intervir agora para que estes padrões de consumo 
de risco e este uso nocivo do álcool fosse reduzido. E 
essa é uma medida. A forma como as bebidas estão hoje 
disponíveis em qualquer sítio, para todos, os locais onde 
estão deviam ser, em termos legislativos, específicos, 
mas hoje estão espalhados por todos os supermercados 
e hipermercados… onde encontrar algo para comer, há-de 
haver uma bebida alcoólica para acompanhar e esta é 
uma disponibilidade que tem de ser fiscalizada. Um ter-
ceiro mecanismo tem a ver com a publicidade, marketing 
e sponsorização. Já percebemos que os mecanismos que 
temos de não permitir spots publicitários entre as 7 e as 
22:30h não estão a ser suficientes para que as marcas se 
apropriem dos vossos serviços de comunicação e apare-
çam ligados aos eventos desportivos e culturais. Temos 
de ser capazes de regular isso e, mesmo em relação ao 
jogo, temos coisas desse género. Quanto à componente 
procura, falei dos mecanismos de prevenção, nomeada-
mente de prevenção indicada. Os nossos serviços de saú-
de nomeadamente cuidados de saúde primários, mas 
também em vários contextos, desde o militar ao social ou 
ao mundo laboral, têm de ser capazes de diagnosticar e 
de identificar consumos de risco tão precocemente quan-
to possível e serem também capazes de os reportar se 
não conseguirem agir sobre esse consumo de risco. Esta-
mos a tentar fazer essa articulação com os cuidados de 
saúde primários, mas há medidas nos dois domínios que 
têm de ser implementadas.
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ana rita bessa, cds pp

“Há um panorama europeu que nos merece uma 
crescente preocupação e, pelas interligações que te-
mos, sabemos que nos vai afetar e esperamos que con-
sigamos trabalhar para que não nos cheguem… Mas te-
mos essa preocupação… Há um conjunto de inflexões 
em 2017 e 2018 que nos preocupam, nomeadamente o 
aumento de consumos de várias substâncias nocivas, 
com o aumento da toxicidade e a diversidade de canais 
menos visíveis, menos tradicionais e mais difíceis de 
controlar e, associado a isso, o aumento das doenças 
associadas a esse consumo e o aumento das readmis-
sões e internamentos, o aumento das overdoses e o ris-
co de um aumento da violência, Relativamente ao PORI, 
por um lado, vejo muito bom esforço a ser colocado no 
terreno, medido por vários indicadores, por outro vejo 
estas inflexões e pergunto-me se isto não terá a ver com 
a velocidade da mudança e com o facto de a realidade 
estar a avançar mais do que a nossa capacidade de dar 
resposta. Estarão a faltar mais meios para que possa-
mos avançar mais rapidamente? Será uma questão de 
organização e da forma como nos organizamos para 
chegar ao terreno?”

elza pais, ps

“Endereço um cumprimento muito particular a todos 
os técnicos do SICAD e saúdo-os pelo trabalho que têm 
realizado, sobretudo pela resiliência. Sabemos que pas-
saram momentos de grande dificuldade por causa da in-
definição da estrutura orgânica, questões que ainda não 
estão completamente resolvidas, mas tudo leva a crer 
que, brevemente, tenhamos um novo modelo organiza-
cional que vá ao encontro das vossas expectativas. Re-
gistamos com particular apreço o facto de nos manter-
mos abaixo da média europeia mas não podemos deixar 
de registar que os consumos de canábis, ecstasy e co-
caína continuam a aumentar de ano para ano, pese em-
bora tudo o que têm feito em tantas áreas e dimensões 
que aqui nos apresentaram no seio de uma estratégia 
que integra prevenção, redução de riscos, dissuasão, 
tratamento e reinserção, o que me deixa muito satisfeita 
e agradavelmente surpreendida, particularmente pelo 
forte investimento da redução de riscos, 2 milhões de 
euros. É por aí que se introduzem muitos ganhos em 
saúde e que aproximamos os toxicodependentes e redu-
zimos os problemas associados ao consumo, como su-
cedeu relativamente às doenças infeciosas”.
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bebiana cunha, pan

“Face aos dados que nos foram apresentados, que obvia-
mente nos preocuparão a todos, trago três assuntos muito 
concretos: no trabalho de prevenção com crianças e jovens, 
se por um lado se verifica um acréscimo dos consumos da 
população juvenil de uma maneira geral, por outro lado é cla-
ra a diminuição do investimento neste trabalho, nomeada-
mente no projeto Eu e os Outros, em que se verifica uma refe-
rência de 15 mil para 3 mil participantes. Também há um 
acréscimo das sinalizações comunicadas às CPCJ com pes-
soas expostas a comportamentos relacionados com o con-
sumo de bebidas alcoólicas que afetam o seu bem-estar e 
desenvolvimento. O segundo ponto que gostaria de trazer é o 
exemplo concreto da cidade do Porto, onde foi criado um 
consórcio com ONG que fizeram um excelente trabalho de 
sensibilização do poder político com vista a apontar cami-
nhos claros no que respeita à implementação das salas de 
consumo assistido subordinadas a um modelo biopsicosso-
cial. A verdade é continuamos a ter salas de consumo a céu 
aberto no Porto e não as que deveriam existir e não podemos 
ignorar os dados que aqui foram apresentados ao nível das 
overdoses nem as pessoas que, não consumindo, acabam 
por ter que assistir aos consumos. E acreditamos que não é 
certamente a perseguir pessoas com a criminalização que 
se vai resolver este problema. Face ao que são as considera-
das drogas emergentes e até ao número de psicoses asso-
ciado ao consumo de Canabinoides, não seria a análise às 
drogas pelas equipas uma ferramenta importante? Também 
no que respeita à RRMD, as equipas que trabalham com es-
tas pessoas estão muitas vezes sujeitas a verbas muito redu-
zidas e a projetos a prazo”.

moisés ferreira, be

“Este é um momento em que não podemos regredir 
nem hesitar face ao que o país fez no início do milénio, 
com uma nova abordagem sobre o uso de drogas. Efetiva-
mente, vivemos momentos estranhos, em que, por um 
lado e bem, existem municípios que finalmente começam 
a pôr em prática medidas como as salas de consumo as-
sistido ao mesmo tempo que ouvimos outros municípios 
afirmarem ser precisa uma criminalização dos utilizado-
res, o que representa um retrocesso de 20 anos ou mais 
do que isso. Temos que insistir numa abordagem mais hu-
mana e não numa abordagem repressiva, que já provou no 
passado ser a pior possível, quer do ponto de vista de 
quem utiliza, como do ponto de vista da segurança da co-
munidade e da saúde pública. Perante a identificação de 
alguns problemas e padrões, creio que devemos fazer 
uma nova reflexão sobre como continuar a dar passos co-
rajosos, como demos há cerca de 20 anos. Foi aqui abor-
dado que existe uma maior disponibilidade das substân-
cias e uma maior toxicidade das mesmas. Isto deve impe-
lir o país a apostar e generalizar respostas como o drug 
ckecking. Da mesma forma que, se reconhecemos que há 
uma criminalidade cada vez mais violenta, que muitas ve-
zes serve para financiar outro tipo de crimes, associada ao 
tráfico de droga, creio que devemos ter também uma posi-
ção corajosa que passa por assumirmos que a regulação 
das políticas de drogas deve caber ao Estado e não aos 
traficantes, trazendo para a legalidade essas mesmas 
substâncias e trazendo para a discussão política a regula-
ção das mesmas e não deixá-las na ilegalidade, dominada 
pelos traficantes”.
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rui cristina, psd

“No entender do PSD, o combate ao consumo de dro-
gas continua a revestir um caráter bastante decisivo e 
deve passar cada vez mais por uma aposta no reforço 
das intervenções preventivas. Nesse esforço de prevenir 
deve participar o Estado, a sociedade, as escolas, mas 
também cada um de nós. É importante passar a mensa-
gem que o consumo de drogas nada tem de bom, é peri-
goso e por vezes mortal. A verdade é que os relatórios 
dão conta de alguns agravamentos dos consumos e da 
sofisticação dos mercados de droga, designadamente 
pela venda online, realidades que importam acompanhar 
de forma crescente. Cumpre reconhecer que o modelo 
português de descriminalização do consumo de drogas 
e o apoio ao tratamento dos consumidores, instituído há 
quase duas décadas, tem sido uma referência e um 
exemplo para muitos outros países mas gostaríamos de 
saber se o Sr. Diretor Geral do SICAD concorda com as 
recentes declarações do Presidente da Câmara Munici-
pal do Porto, defendendo a criminalização do consumo 
de drogas ao ar livre em certos locais, bem como o que 
pensa da carta aberta de diferentes personalidades re-
centemente divulgada, na qual é posto em causa o atual 
modelo do SICAD, preconizando-se um pouco um re-
gresso ao passado, que não parece ser a perspetiva do 
Governo”.

paula santos, pcp

“Creio que o cenário que foi aqui transmitido, com 
vários sinais de preocupação, quer no que respeita à 
maior disponibilidade das drogas, à sua maior toxici-
dade e todos os crimes associados, não sendo novos, 
exige um Estado mais robusto e mais forte quando o 
objetivo é uma intervenção, articulada e em coopera-
ção com diversas instituições, que na oferta, quer na 
procura. De todo o percurso que fizemos ao longo dos 
últimos 20 anos, creio que é de valorizar muito as de-
cisões tomadas, mas também o trabalho diário dos 
profissionais envolvidos nos vários setores para con-
cretizarem um conjunto de orientações. Há alguns as-
petos que foram registados nos relatórios como infle-
xões e alguns sinais de preocupação e alerto que não 
podemos continuar a viver da evolução positiva do 
passado, ou seja, há que continuar a fazer o investi-
mento necessário nas várias áreas de intervenção. 
Para além dos elementos de preocupação que o rela-
tório identifica, temos tido uma perceção de que al-
guns sinais da sociedade exigem um reforço desse 
investimento, nomeadamente o reforço de meios téc-
nicos, financeiros e humanos”.


