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Realizou-se em Lisboa a 13ª Reunião de Diretores das Agências nacio-
nais de combate às drogas (HONLEA Europa). O evento decorreu entre os 
dias 2 e 5 de julho e foi organizado pelo Gabinete das Nações Unidas para as 
Drogas e o Crime (UNODC), com apoio da PJ, dos Ministérios da Justiça, dos 
Negócios Estrangeiros e da Saúde e do SICAD.

A HONLEA Europa foi criada sob a égide do UNODC para, numa base 
bianual, permitir aos participantes debater as principais tendências regio-
nais em matéria de tráfico de drogas e as medidas eficazes para o comba-
ter, a cooperação internacional e a assistência técnica. 

A reunião realizou-se nas instalações da Polícia Judiciária e contou com 
a participação, na sessão de abertura, da Ministra da Justiça, da Ministra da 
Saúde e da Chefe do Secretariado da Comissão de Estupefacientes, em re-
presentação do Diretor Executivo do UNODC. 

Mais de uma centena de responsáveis pelas Agências de combate às 
drogas de 25 países, funcionários das Nações Unidas e 8 organizações inter-
nacionais e regionais reuniram-se, assim, para debater formas de reforçar a 
cooperação para enfrentar a natureza multifacetada e dinâmica do problema 
mundial da droga, bem como procurar assegurar respostas nacionais holísti-
cas.

Reunida a cada dois anos, sob a égide do Gabinete das Nações Uni-
das para as Drogas e o Crime (United Nations Office on Drugs and Crime - 
UNODC), a HONLEA Europa foi criada para permitir aos participantes de-
bater as principais tendências regionais em matéria de tráfico de drogas e 
as medidas eficazes, a cooperação internacional e a assistência técnica.

A reunião abrangeu um vasto leque de matérias, nomeadamente a uti-
lização indevida das novas tecnologias e modos de comunicação nas ati-
vidades relacionadas com a droga; Novos modus operandi no tráfico ilíci-
to de drogas e tendências nos métodos de dissimulação e no transporte e 
o papel das autoridades aduaneiras em estratégias eficazes de gestão 
das fronteiras; Combate ao fabrico, ao desvio e ao tráfico ilícitos de pre-
cursores; Assegurar respostas nacionais holísticas, através de uma me-
lhor cooperação entre as autoridades nacionais, em particular, entre os 
setores da aplicação da lei, da saúde e da Justiça.

Foi igualmente abordada a forma como estas agências poderão contri-
buir, a nível nacional, regional e internacional, para a implementação da Decla-
ração Ministerial adotada pela Comissão de Estupefacientes, em março de 
2019, para enfrentar o problema mundial da droga. 

A reunião tem também por objetivo promover a troca de informações e a 
partilha de boas práticas entre os agentes de aplicação da lei, profissionais 
de saúde e outras entidades, sobre matérias relacionadas com a redução da 
oferta de drogas, essenciais no desenvolvimento de uma resposta concerta-
da e holística ao problema da droga.

Esta abordagem equilibrada e integrada para enfrentar o problema da 
droga tem sido implementada em Portugal desde 1999, através de respostas 
nacionais holísticas, que congregam as autoridades nacionais da saúde e da 
aplicação da lei sendo reconhecida pelas Nações Unidas como uma boa prá-
tica.

Dependências marcou presença no evento e transcreve os discursos pro-
feridos pelas ministras da saúde e da justiça do Governo de Portugal…

Diretores das agências nacionais de 
combate às drogas reúnem-se em Lisboa
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Marta Temido, Ministra da Saúde

“É com particular entusiasmo que o Ministério da Saúde acompanha a 
realização da 13ª reunião dos Responsáveis das Agências Nacionais de Com-
bate às Drogas, que decorre pela primeira vez em Lisboa e que se realiza pou-
cos dias depois de se ter assinalado, no passado dia 26 de junho, o Dia Inter-
nacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pelas Nações 
Unidas em 1987.

Vale a pena começar por recordar que o tema escolhido pelo Gabinete 
das Nações Unidas para as Drogas e o Crime, para assinalar a efeméride deste 
ano, foi “Health for Justice. Justice for Health”, evidenciando que Saúde e Jus-
tiça são duas faces da mesma moeda quando se trata de abordar o problema 
das drogas. Os problemas complexos raramente têm soluções simples e es-
tratégias efetivas de luta contra a droga dependerão da nossa capacidade de 
usar abordagens equilibradas e holísticas, nas quais as autoridades judiciá-
rias, os serviços de saúde e os serviços sociais trabalham em articulação para 
garantir respostas integradas.

A presença da Ministra da Saúde nesta sessão, acompanhando a Senhora 
Ministra da Justiça, é uma demonstração clara de que Portugal preconiza 
uma abordagem integrada dos problemas da droga, em que intervenções cen-
tradas na promoção da saúde pública adquirem o mesmo relevo que o com-
bate ao tráfico ilícito de drogas. De resto, esta é uma marca do nosso modelo, 
que acreditamos estar ligada ao respetivo sucesso. Há 20 anos que foi apro-
vada pelo Governo do então Primeiro-Ministro António Guterres, atual Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas, a primeira Estratégia Nacional de Luta Contra a 
Droga, que trouxe uma mudança de paradigma ao colocar a centralidade no 
cidadão, numa postura humanista e pragmática. Assumiu-se que a dependên-
cia é uma doença e que quem dela sofre tem muito mais a beneficiar com a 
acessibilidade a cuidados de saúde e de apoio social do que com a prisão; na 
verdade, assumiu-se que toda a sociedade tem muito mais a beneficiar com a 
abordagem das dependências como problemas de Saúde Pública. Uma das 
grandes alterações preconizadas pela Estratégia Nacional de 1999 e, sem dú-
vida, a mais emblemática, terá sido a descriminalização do consumo e posse 
de pequenas quantidades de todas as substâncias psicoativas, passando a 
considerá-las como contraordenações. No entanto, a inovação da abordagem 
portuguesa não se reduziu à descriminalização do consumo de drogas. Aliás, 
se hoje podemos assumir que assistimos a uma evolução globalmente positi-
va de todos os indicadores disponíveis, isso deve-se à diversidade de respos-
tas instaladas, num conjunto de medidas de prevenção, tratamento, redução 
de riscos e reinserção social, que adquiriu coerência e robustez no quadro da 
descriminalização.

Importa referir alguns dos resultados alcançados desde 2001:  Estabiliza-
ção do consumo entre adolescentes, com um pequeno aumento ao longo da 
vida nos adultos, mantendo-se o consumo de drogas abaixo da média euro-
peia; Redução muito significativa do número de consumidores problemáticos; 
Redução significativa na prevalência de consumo por via endovenosa; Redu-
ção significativa de novas infeções por VIH entre utilizadores de drogas, de 
quase 1.800 casos, em 1999, para 18, em 2017; Redução do número de over-
doses, hoje dos mais baixos no espaço Europeu; Redução do estigma asso-
ciado ao consumo de drogas; Decréscimo dos consumidores infratores no 
sistema judicial.

O modelo português, de que nos orgulhamos e que tanto interesse tem 
suscitado a nível internacional, tem uma das suas marcas na existência de 
uma estrutura nacional de coordenação única para os problemas da droga, 
que promove a articulação de medidas nas áreas da saúde e da justiça e que 
assegura a coerência na definição, implementação, monitorização e avalia-
ção das políticas públicas de redução da procura e de redução da oferta. Adi-
cionalmente, importa sublinhar o trabalho de articulação desenvolvido entre 
os Ministérios da Justiça e da Saúde, por exemplo no sentido de garantir o 
acesso a cuidados de saúde e de reduzir o consumo de substâncias ilícitas 
em meio prisional, num exercício contínuo de colaboração entre o Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Toxicodependências e a Dire-
ção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Ou ainda, no sentido de alcan-
çar as metas e objetivos estabelecidos no Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências até 2020. Ou ainda no 
sentido no sentido da adoção de iniciativas conjuntas a nível nacional e inter-
nacional, como a organização desta reunião pela Polícia Judiciária. 

Temos consciência que as prioridades nacionais em matéria de combate 
às drogas podem não ser totalmente coincidentes, mas sabemos que a co-
munidade internacional partilha o objetivo comum de promover a saúde e a 
segurança das pessoas.

Ao nível internacional, Portugal foi um dos principais defensores do Do-
cumento Final da Sessão Especial de 2016 das Nações Unidas sobre o Pro-
blema Mundial das Drogas (UNGASS 2016). Este Documento representou 
um consenso da maior importância, refletindo os anteriores compromissos 
internacionais nesta matéria e acrescentando uma série de dimensões fun-
damentais, nomeadamente relacionadas com a saúde pública, o acesso a 
substâncias para fins científicos e médicos e o respeito pelos direitos huma-
nos. É uma visão para o futuro e para as respostas que os novos problemas 
exigem. Não posso, neste contexto, deixar de saudar o compromisso político 
estabelecido, por consenso, na 62.ª Sessão da Comissão de Estupefacientes, 
realizada em março último em Viena e vertido na declaração ministerial aí 
aprovada, na qual foi reiterado o objetivo de acelerar a implementação de to-
dos os compromissos internacionais assumidos para fazer face ao problema 
mundial da droga, entre os quais, naturalmente, os constantes do UNGASS 
2016.

Concluo reafirmando que acredito que apenas uma abordagem integra-
da das diversas áreas da ação governativa, particularmente da Saúde e da 
Justiça, mas também da Educação, do Trabalho, da Solidariedade e da Segu-
rança Social ou da Economia, num paradigma de respeito pelos direitos hu-
manos, poderá ajudar-nos a enfrentar o problema mundial da droga e os no-
vos desafios que nesta matéria vêm surgindo: o aparecimento de novas 
substâncias psicoativas cada vez mais potentes, a mudança de padrões de 
consumo, a diversificação das rotas de tráfico, a alteração do mercado da 
droga decorrentes da globalização e das novas tecnologias ou a crescente li-
gação entre o tráfico de drogas e outras formas de criminalidade como o ter-
rorismo.

Agradeço a vossa atenção e desejo uma profícua reunião”.
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“Quero começar por dirigir uma saudação muito especial ao 
UNODC, congratulando-me pelo facto de terem escolhido Portugal e 
a sua cidade capital, Lisboa, cujo presidente da autarquia aqui está 
connosco, e a Polícia Judiciária, para a realização da 13ª reunião 
dos organismos nacionais encarregues de combater o tráfico ilícito 
de estupefacientes dos países europeus, a HONLEA Europe. Quero 
também cumprimentar respeitosa e afectuosamente os represen-
tantes dos países e das organizações aqui presentes, que se deslo-
caram a Lisboa para, em conjunto, debaterem uma matéria com tan-
to impacto nas nossas vidas coletivas. Matéria essa que justifica 
que haja abordagens cada vez mais corajosas e arrojadas. Não pos-
so deixar também de saudar aqui o enorme empenho das autorida-
des nacionais envolvidas na organização desta reunião, com parti-
cular significado para a Polícia Judiciária, na pessoa do responsá-
vel para esta área, o Dr. Artur Vaz, o SICAD, aqui representado pelo 

Dr. João Goulão, a Direção Geral de Política da Justiça, representa-
da pela Dra. Luísa Pacheco, e o Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, cujo apoio à realização desta reunião se mostrou absolutamen-
te indispensável.

Esta conferência, no formato escolhido, espelha a relevância da 
reflexão articulada entre, por um lado, a política criminal e, por ou-
tro, as atividades em saúde. Essa articulação é indispensável para a 
identificação dos caminhos mais aptos à prevenção e adaptação a 
estes fenómenos criminais. O modelo de abordagem que escolhe-
ram para esta conferência, a abordagem sectorial, permite convocar 
aquilo que é específico, quer no ambiente, quer nas praxis que ser-
vem de suporte ao consumo e ao tráfico de estupefacientes, articu-
lando de forma harmoniosa e holística o conhecimento farmacoló-
gico, o conhecimento médico e técnico-científico com a teoria geral 
do crime e com a investigação criminal, num registo seguramente 
muito frutuoso.

São conhecidos os esforços e a relevância do contributo do 
UNODC no combate ao flagelo internacional das drogas. E esses es-
forços devem prosseguir em articulação com os estados. Portugal 
está, há muitos anos, fortemente comprometido com políticas pú-
blicas e programas destinados à intervenção na dependência, na 
componente saúde, assim como à reação contra o tráfico ilícito de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. E tem-no feito num 
modelo de abordagem que foi já aqui explicitado pela Sra. Ministra 
da Saúde e que justifica a presença nesta sessão de abertura de 
dois membros do Governo de Portugal, das áreas da saúde e da jus-
tiça. Pese embora reconheceremos que estas matérias envolvem 
claramente outros domínios, desde a Segurança Social e a Educa-
ção.

Em relação a Portugal, verificamos que, a par do tráfico que se 
destina a satisfazer as necessidade de consumo interno, o território 
nacional tem sido utilizado por redes criminosas como ponto de 

Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça
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trânsito de quantidades significativas de estupefacientes, em parti-
cular de haxixe e de cocaína, produzidos maioritariamente em Mar-
rocos e na América Latina, com destino a países europeus terceiros. 
E, de acordo com o último relatório produzido pelo OEDT, há a per-
cepção de que, no contexto mundial, a Europa continua a ser um im-
portante mercado para as drogas ilícitas, tanto aquelas que são pro-
duzidas ao nível interno, como aquelas que são traficadas a partir 
de outras regiões do mundo, mostrando-se um mercado resiliente e 
representativo dos desenvolvimentos que vamos observando a nível 
mundial. Ainda de acordo com o último relatório SOCTA, produzido 
pela Europol, o tráfico ilícito de drogas continua a ser o maior mer-
cado criminal existente no seio da UE, revelando-se um mercado al-
tamente dinâmico, que atrai um número elevado de grupos crimino-
sos em virtude dos elevados lucros que proporciona.

Na nossa perspetiva, a cooperação internacional, policial e judiciá-
ria é absolutamente determinante para se alcançarem resultados efi-
cazes no combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas. A PJ, o Ministério Público e os tribunais estão e sempre 
estiveram muito empenhados em trabalhar conjuntamente com as au-
toridades judiciárias e policiais de outros países, assim como com as 
organizações internacionais que se dedicam a trabalhar nesta matéria 
para conseguirmos obter os melhores resultados possíveis.

Na última reunião da HONLEA Europa, realizada em Viena, em 
julho de 2017, os delegados presentes apresentaram um total de 16 
recomendações em quatro domínios principais: primeiro, utilização 
da internet em atividades ligadas ao tráfico de drogas; depois, o re-
curso a penas alternativas de prisão em determinados crimes como 
estratégia para promover a saúde e a segurança pública; depois, a 
introdução de perspetivas de género em políticas e programas de 
prevenção e combate às drogas; finalmente, a adopção de um con-
junto de medidas de combate ao branqueamento de capitais e aos 
fluxos financeiros ilícitos.

Sem pretender antecipar a ordem de trabalhos desta reunião, 
permito-me adiantar que Portugal implementou já a grande maio-
ria das recomendações, como foi aliás reportado recentemente 
pelo UNODC. E gostaria de destacar que Portugal tem implemen-
tado, nos últimos anos, um vasto conjunto de medidas destina-
das a combater a cibercriminalidade, robustecendo a nossa ca-
pacidade de intervenção nesse espaço específico e, nomeada-
mente a investigação ao tráfico de estupefacientes na chamada 
dark web. Dou nota também que passou a estar disponível na 
Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária uma pla-
taforma informática disponibilizada pelo UNODC, que permite 
analisar e tratar, de forma automatizada, um grande volume de 
comunicações de operações financeiras, tratando-se por isso de 
um instrumento de grande valia em matéria de prevenção do 
branqueamento de capitais. Ainda neste domínio do branquea-
mento de capitais, está em curso um processo legislativo a nível 
nacional, que transpõe para a ordem jurídica interna a directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.

À semelhança do que aconteceu em reuniões anteriores, as con-
clusões e recomendações que vierem a ser por vós formuladas per-
mitirão seguramente progredir na luta contra o flagelo global das 
drogas e, nessa medida, contribuir para melhorar a saúde e seguran-
ça dos cidadãos europeus.

Termino, por isso, com a certeza de que os espera uma excelen-
te jornada de trabalho, deixando os votos de que os vossos traba-
lhos sejam profícuos, úteis e proveitosos.

Finalmente, agradeço-vos a todos profundamente o facto de se 
levantarem todos os dias para trabalharem afincadamente no senti-
do do empoderamento da nossa capacidade, não só ao nível da pre-
venção do consumo e tráfico de estupefacientes, como, sobretudo, 
para oferecerem às nossas sociedades, cidadãos, crianças e jovens 
mais saudáveis e seguras”.

João Goulão SICAD
João Goulão, Coordenador Nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, apresentou, a abordagem 
integrada aos problemas ligados às drogas que tem sido implementada 
em Portugal desde 1999 e da qual fazem parte ativa as diferentes autorida-
des nacionais com responsabilidades nestas matérias. A apresentação 
contemplou a aplicação da Lei da Descriminalização, reconhecida pelas 
Nações Unidas como uma boa prática.


