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“Este evento faz de Lisboa  
a capital mundial do saber  
em torno dos CAD”
João Goulão

“Somos uma família. As pessoas 
que trabalham na área das 
toxicodependências não procuram 
habitualmente a celebridade”
Alexis Goosdeel

“A regulamentação não fez disparar 
o uso de canábis”
Lorena Repetto
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LISBON ADDICTIONS 
2022 BATE RECORDES 
DE PARTICIPAÇÕES E A 
MAIOR REPRESENTAÇÃO 
FOI PORTUGUESA

A Lisbon Addictions 2022, a maior conferência europeia sobre comportamentos aditivos e dependências, este ano subordinada ao tema “Global 
Addictions”, decorreu entre 23 e 25 de novembro, num total de três dias de debate científico de alta qualidade com os principais especialistas in-
ternacionais nesta matéria.

A quarta edição bateu o recorde de participantes, num total de 1 756, representando 88 países. Portugal, com 291, foi o país mais representado. 
Entre estes, 74 participantes - investigadores e profissionais de CAD  – Comportamentos Aditivos e Dependências  foram patrocinados pelo SI-
CAD, um dos coorganizadores da conferência. Reunindo os principais especialistas internacionais na área dos comportamentos aditivos e depen-
dências, a maior conferência europeia nesta matéria apresentou os mais recentes desenvolvimentos científicos e explorou desafios relacionados 
com substâncias ilícitas, álcool, tabaco, dependência de ecrã, jogo e outros comportamentos aditivos. A Lisbon Addictions, desde a sua primeira 
edição em 2015, tem como objetivo estimular e promover o debate científico de alta qualidade. 

Irina Pinchuk do Instituto de Psiquiatria Taras Shevchenko da Universidade Nacional de Kiev encerrou os trabalhos com uma apresentação onde 
relatou as consequências dramáticas para a Ucrânia decorrentes da guerra. Todos os presentes, aplaudindo de pé durante alguns minutos, mani-
festaram a sua solidariedade para com este país do continente europeu. 

O anúncio da quinta edição da Lisbon Addictions foi feito pelo subdiretor-geral do SICAD, Manuel Cardoso, que anunciou as datas da próxima 
conferência: de 23 a 25 de outubro de 2024 com o tema “Empowering the workforce of the future”.

A Lisbon Addictions  é organizada pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), pelo Observatório Eu-
ropeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA); pelo jornal científico Addiction/Society for the Study of Addictions (Addiction/SSA) e pela In-
ternational Society of Addiction Journal Editors  (ISAJE).

Pelo meio, a rara oportunidade de contactar presencialmente e de ouvir preleções da verdadeira nata mundial no domínio dos CAD, autênticos 
think tanks que estamos apenas habituados a “beber” a partir da literatura.

Como é habitual, Dependências acompanhou os trabalhos e entrevistou alguns dos presentes...



| 6

“

Este evento faz de Lisboa a capital 
mundial do saber em torno dos CAD”

85 países representados, 1100 apresentações, mais de 1900 congres-
sistas. Presumindo que se trate de um trabalho estoico e imensurável mas 
que também confira algum conforto depois de ver como está a correr...

João Goulão (JG) – Sobretudo, causa-nos enorme satisfação, para 
além do stresse prévio à realização e ao verdadeiro trabalho de constru-
ção de um puzzle muito complexo, que é a organização de todas estas 
sessões em simultâneo. Este será, do meu ponto de vista, o único aspeto 
incontornável e o único que me têm referido como menos positivo, uma 
vez que, dada a riqueza do programa, não é possível assistir a tudo e as 
pessoas têm de fazer opções e uma verdadeira gincana pelas diversas 
salas e sessões que ocorrem em paralelo. Tirando isso, é de facto de 
uma riqueza incrível e um enorme motivo de orgulho. E agora, com a con-
ferência em andamento, o número incrível de pessoas que nos abordam 
a felicitar, a manifestar satisfação e mesmo orgulho por estarem presen-
tes numa realização tão grande e tão rica... É importante realçar que te-
mos aqui contacto, podemos abordar, falar, trocar cartões de visita, com 
aquelas personagens que estamos habituados a encontrar nos grandes 
manuais e revistas da especialidade como os grandes autores e produto-
res de ciência de nível mundial. Esta é de facto uma ocasião única e daí 
os tais participantes oriundos de mais de 80 países, um número incrível 
de pessoas que se deslocam e que fazem de Lisboa a capital mundial do 
saber em torno dos comportamentos aditivos e dependências.

O que destacaria num programa tão vasto?
JG – É difícil destacar, face a tanta inovação... pessoalmente, fui muito 

ao sabor dos meus interesses, não necessariamente também aos inte-
resses científicos e a sessões que gostaria de ter assistido, mas há ques-
tões momentosas em termos de definição de políticas, como sejam as 
discussões em torno da legalização da canábis, que é incontornável, co-
nhecer as experiências práticas de modelos de regulação que já estão a 
funcionar, ouvir algumas questões colocadas por detratores, ou pelo me-
nos céticos, relativamente a essas opções foi, para mim, muito enrique-
cedor. Confesso que não me elucidou por completo, mas...

... Não o fez mudar de ideia?
JG – Não. Continuo com a mesma dificuldade em assumir que será a 

melhor solução do ponto de vista da preservação da saúde pública e indi-
vidual, que é o que me interessa. Há outros valores em tensão que estão 
presentes nessa discussão, mas esse não é o meu negócio. A par desse 
tema, destacaria também novas reflexões em torno da redução de riscos 
e minimização de danos e do seu papel, as discussões em torno do ál-
cool, de outros comportamentos aditivos, de como cientificamente se en-
quadram e até que ponto é legítima a sua abordagem no mesmo setting 
e com os mesmos profissionais que, no nosso caso, foram criados com 
um certo afunilamento para as substâncias ilícitas, depois alargado ao 
álcool... Quero crer que, para a esmagadora maioria dos profissionais 
aqui presentes, este é um evento de características únicas e incompará-
veis.

Sendo um encontro de saberes, resulta igualmente num encontro de 
diferenças, uma vez que temos aqui realidades muito díspares, repre-
sentadas por vários continentes... serão os problemas comuns ou deve-
mos destacar significativas diferenças entre contextos como a Europa, 
África, Pacífico, Ásia...?

JG – Se calhar, as diferenças mais significativas são ao nível do ti-
ming... de quando as coisas acontecem. A tendência diz-nos que passa-
mos todos por determinados ciclos mas os problemas não serão especí-
ficos de uma determinada área geográfica. Dou-lhe um exemplo: um dos 
tópicos de discussão tem sido a epidemia dos opiáceos nos EUA e Cana-
dá e poderemos antecipar que é um fenómeno capaz de nos salpicar, tal-
vez não com a mesma gravidade com que acontece no continente norte-
-americano – e isso tem sobretudo a ver com uma certa tradição de pres-
crição de opiáceos para controlo de dor que nem sempre se justifica. Nós 
somos obviamente favoráveis à disponibilidade de medicamentos opiá-
ceos para as indicações e fins para os quais foram criados, mas, na nos-
sa tradição médica, portuguesa e europeia de forma geral, temos uma di-
ferente tradição e somos muito mais comedidos nessa prescrição e te-
mos também menos pressão da indústria, da big pharma, e talvez os va-
lores da saúde prevaleçam mais na nossa abordagem humanista, que se 
é apanágio de Portugal, é também de alguma forma mais ou menos ge-
neralizada no continente europeu. Sabemos que os EUA e o Canadá es-
tão a enfrentar o problema dos fentanis e nós temos que aprender com 
eles, se calhar trocar ideias, antecipar e ajudá-los também a encontrar ca-
minhos. E não é estranho, por exemplo, que a questão da descriminaliza-
ção como componente importante das políticas de drogas tem sido uma 
discussão recorrente com autoridades de ambos países.

Talvez as tais diferenças geográficas não se prendam tanto com as 
substâncias mas mais com as abordagens...

JG – Sim, existem diferenças a esse nível, no quadro legal a que são 
submetidas, na forma como são encarados os cidadãos que usam dro-
gas, que vai desde países onde são considerados criminosos e, em al-
guns casos, submetidos mesmo à pena capital, até situações de legaliza-
ção, liberalização, passando pela nossa situação, intermédia, que corres-
pondeu à descriminalização, mas mantendo um sinal claro de desaprova-
ção social, que se traduz na penalização na esfera da contraordenacional. 
Todas estas diferenças estão aqui presentes, interagem e há um trabalho 
de network, que é importantíssimo. Basta ver a intensidade com que as 
pessoas se encontram e conversam nos poucos momentos de intervalo.

Não houve nenhuma sessão em que se discutisse sobre o que mais se 
discute cá fora e se partilhou durante anos, o modelo português...

JG – Já tivemos, em edições anteriores da Lisbon Addictions... mas 
são 88 países e o facto de “jogar em casa” parecer-nos-ia um pouco 
oportunista utilizar isso... mas ele subjaz a muitas discussões, está pre-
sente...
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... Está presente, mas parece já não existir...
JG – O chamado modelo português, no imaginário da maioria 

destas pessoas, traduz-se essencialmente na questão da descrimi-
nalização mas, como sabemos, é muito mais do que isso e só faz 
sentido num contexto em que temos outras coisas a oferecer aos 
cidadãos que utilizam drogas, nomeadamente a capacidade de ofe-
recer tratamento a quem precisa, de desenvolver medidas de redu-
ção de riscos e minimização de danos, tendo em atenção que, mes-
mo continuando a usar substâncias, merecem investimento para 
que a sua vida tenha melhor qualidade e seja mais longa; continua-
mos a desenvolver, na medida do possível, um trabalho que tem em 
conta as dimensões da reinserção social ou da inserção... todas 
essas componentes estão presentes no nosso modelo, sendo que 
algumas delas estão coxas. Caímos num impasse e, muitas vezes, 
quando interagimos com colegas estrangeiros, já temos que dizer 
que o nosso modelo era assim... Temos uma enorme expectativa 
de que, a curto prazo, haja o reconsiderar da arquitetura das res-
postas que foram tão laboriosamente contruídas em Portugal para 
enfrentar este fenómeno.

A esse propósito, já ouvimos o Observatório afirmar várias vezes que, 
na última década, houve um desinvestimento geral na saúde e em parti-
cular nos CAD por parte de todos os países da UE. Teme que esse desin-
vestimento, que não é exclusivo do nosso país, possa desencadear con-
sequências no futuro face a novos contextos, realidades, crises e dro-
gas que vão surgindo a um ritmo alucinante?

JG – Já que refere o Observatório Europeu e, em particular, o seu Di-
retor, o meu amigo Alexis Goosdeel tem dito repetidamente que as 
drogas estão em toda a parte, são usadas por toda a gente e tudo 
pode ser usado como droga. Estamos num contexto em que as coisas 
são de facto complicadas e, mais ainda, num contexto social de crise. 
Ainda não tínhamos levantado a cabeça depois da severa crise do Co-
vid-19, agora temos a guerra, com as consequências que, mais uma 
vez, vão afetar as camadas mais vulneráveis da nossa sociedade por 
via da inflação, de dificuldades acrescidas, etc. E tivemos também 
essa experiência há poucos anos, aquando da crise da dívida sobera-
na, em que houve uma enorme quantidade de recaídas em consumos 
problemáticos por pessoas que já pareciam ter-se libertado dessa for-
ma de uso. Assistimos depois, a uns poucos anos marcados pelo res-
surgimento das drogas recreativas, mas agora teme-se que voltem a 
aparecer substâncias e padrões de usos de substâncias mais marca-
dos por um contexto de alívio do desprazer, depressão e dificuldades. 
E porque já vamos tendo sinais de algum recrudescimento, também 
ao nível do consumo de álcool por exemplo, é extremamente perigoso 
permitir que este dispositivo que foi montado, sobretudo para enfren-
tar a crise da heroína mas que foi depois dando conta dos recados su-
cessivos que foram aparecendo e se foi adaptando, seja alvo de um 
contínuo desinvestimento. Um desinvestimento que não se traduz tan-
to na questão do orçamento dedicado a estas matérias, mas sim ao 
acarinhar, ao promover a integração de novas gerações de profissio-
nais com apetência para trabalhar nesta área, criar condições para os 
atrair a trabalharem connosco, para haver oportunidade de transmis-
são de conhecimentos pela “fornada” que está a sair e que terá que 
ser substituída mas que terão que coexistir durante algum tempo para 
que haja oportunidade de formação nestas matérias. Por tudo isto, 
costumo terminar as minhas apresentações perante delegações es-
trangeiras dizendo que um sem número dos nossos indicadores me-
lhoraram, mas, no final, o efeito negativo: tudo isto melhorou de tal 
maneira que há um desinvestimento ou uma falta de atenção política 
a esta área. Parece que está tudo no país das maravilhas e não está...

 Voltando aos aspetos mais positivos e ao Lisbon Addictions, aqui 
sim, podemos afirmar que existe muita juventude interessada... mas os 
que falam português são um pouco mais velhos...

JG – Sim, a maioria dos portugueses é mais velha mas ainda ontem fui 
abordado por uma jovem portuguesa, interna de psiquiatria do primeiro 
ano de especialidade... vinha fazer uma apresentação, recordou-me que 
tínhamos estado numa videoconferência e demonstrou apetência e o 
gosto de um dia poder trabalhar nesta área. Não são muitos mas talvez 
consigamos ainda captá-los; temos é que ter condições para isso, abrir 
vagas, lançar concursos, atrair estas pessoas... aliás, internos de psiquia-
tria e de outras especialidades seriam muito bem-vindos, mesmo durante 
o seu período de formação, trabalhando connosco em parte do horário. 
Precisamos +e de ter cobertura política para isso e para, neste período 
em que todo o sistema nacional de saúde está num momento de inten-
sas mudanças, esta nossa área não seja esquecida e seja considerada 
também no rearranjo da arquitetura global.

Já o ouvimos afirmar que construíram um caminho que vai gerando a 
vossa própria extinção, isto num período que se avizinha muito grave... 
ainda pensa dessa forma?

JG – Claro que sim... tenho, aliás, muito receio que isso continue a 
acontecer. Houve, como que uma assunção, por parte da sociedade em 
geral e do poder em particular, de que os problemas relacionados com as 
dependências estavam resolvidos ou pelo menos controlados e não 
eram fonte de grande preocupação. Mas é bom que sejam, não diria a 
prioridade absoluta, como foram em 1997, mas eles estão aí, mesmo que 
no ranking das prioridades políticas apareçam mais para baixo, mas têm 
que aparecer algures. Têm que ser abordados e as respostas têm que ser 
acarinhadas, repensadas, relançadas... precisamos de um novo elã para 
continuarmos os níveis de excelência a que habituámos a sociedade por-
tuguesa.

Outros visionários que deem caminho aos visionários anteriores...
JG – Sim, eventualmente a presença de novos profissionais, novos res-

ponsáveis, sangue novo, nova massa crítica, provavelmente mais infor-
mada cientificamente, – e estes eventos e intercâmbios científicos ser-
vem para isso mesmo – sobretudo alguém que continue uma abordagem 
acima de tudo assente no respeito pela pessoa humana, que é o grande 
apanágio das nossas políticas.

Talvez não seja já tão prioritária porque os atuais dependentes não 
parecem tão “miseráveis” como chegaram a ser os dos anos 80 e 90...

JG – Sim, não há aquela visibilidade pública tão degradante, mas te-
mos alguns problemas que importa sopesar. Como sabem, temos uma 
população de dependentes de opiáceos ainda muito numerosa, muitos 
vêm dos anos 80 e 90, estão cá, mantivemo-los vivos, mas agora colo-
cam-nos novos desafios aos quais é preciso dar resposta. Isto a par dos 
novos e dos muito novos e dos novos comportamentos passíveis de le-
var a dependências... muitos desafios pela frente e muita necessidade de 
massa crítica, insisto nisto. Entre outros aspetos que considero negati-
vos deste split que se seguiu à extinção do IDT é termos muito menos 
oportunidades de nos juntarmos e discutirmos em profundidade velhos e 
novos problemas e as respostas a desenvolver para os enfrentar. É muito 
mais complicado hoje em dia termos momentos de discussão com pro-
fissionais como havia anteriormente e essa é uma das componentes em 
relação à qual tenho uma maior sensação de perda, a muito maior dificul-
dade em interagir com os colegas num clima muito ágil e descomprome-
tido como tínhamos nessa altura.
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“Precisamos de desfragmentar as 
políticas e intervenções”

Depois de um período muito complicado para a humanidade, em que 
estivemos isolados durante quase dois anos, retomar a realização de 
eventos, com uma organização como esta que congrega 1200 pales-
trantes de 88 países ao longo de três dias extremamente intensos... 
imagino que seja uma lufada de ar fresco para quem organiza e, obvia-
mente, para o EMCDDA...

Alexis Goosdeel (AG) – Sim, é verdade. É um momento muito impor-
tante e também se nota perfeitamente isso através do entusiasmo dos 
participantes. Como tive oportunidade de afirmar no meu discurso de 
abertura, há uma grande característica que nos define: somos uma famí-
lia. As pessoas que trabalham na área das toxicodependências não pro-
curam habitualmente a celebridade; são pessoas que assumem um com-
promisso face a um trabalho, a um serviço à comunidade e que traba-
lham em muitos países em condições difíceis, com orçamentos que não 
permitem salários devidamente compensadores e com pacientes que 
nem sempre são fáceis...

Cenário que, muitas vezes, até se agrava devido à existência de políti-
cas mais conservadoras ou proibicionistas, que afastam os utentes des-
ses profissionais...

AG – Sim, mas os problemas são vários porque, mesmo em países em 
que as políticas possam ser mais ou menos conservadoras, creio que um 
desafio mais importante ainda do que dizer-se se é mais ou menos proi-
bicionista, é o da colaboração e coordenação. Temos países em que al-
gumas coisas são possíveis a nível nacional e outras não o são a nível 
local e vice-versa. Nalguma província ou cidade é possível fazer-se algo 
que noutras não se consegue, serviços que não têm uma cultura colabo-
rativa ou não conhecem os demais... E este é um desafio para todos os 
países e o que nos permite fazer mais do que sobreviver é a existência de 
redes de colegas e amigos de instituições e projetos. Uma das grandes 
vantagens desta Lisbon Addictions é esta oportunidade para a família in-
ternacional e nacional voltar a falar em conjunto, e dispor de um espaço 
e tempo em conjunto. Eu trabalho há mais de 35 anos nesta área e tenho 
aqui a oportunidade de rever pessoas com quem privei durante um longo 

tempo, mas que atualmente raramente vejo. E isto também facilita a re-
flexão conjunta: imaginar novas ideias e estratégias ou ajudar um país ou 
instituição que se depare com dificuldades. Não se trata apenas de uma 
comunicação oficial, são pessoas que falam entre si e essa é, para mim, 
uma parte da graça e da magia desta conferência... Ainda ontem, encon-
trei uma pessoa com quem trabalhei e já não via há 25 anos... O que faze-
mos continua a constituir uma referência para ela e considero isso muito 
positivo.

Para além desse networking, também sairá daqui inovação para a in-
tervenção?

AG – Sim, muita. O conteúdo das discussões corresponde a uma mis-
tura de ciência, que começa pelo facto de não termos duas horas de dis-
cursos oficiais. É uma conferência científica e prova disso é que, quer o 
meu amigo João Goulão, quer eu, falámos apenas cinco minutos na ses-
são de abertura, para pouco mais do que desejar boas vindas e, de ime-
diato, entrámos na ciência, o que por si só já faz a diferença. Temos uma 
vasta paleta de instrumentos, de discussões e de apresentações. Hoje de 
tarde, tivemos uma sessão subordinada às imagens médicas do uso e do 
uso problemático de canábis e canabinóides sintéticos. Há pouco acabei 
de assistir a uma sessão sobre as ações concretas desenvolvidas na ci-
dade de Atenas, ontem houve um espaço de discussão e reflexão sobre o 
uso de quetaminas e outras substâncias para novas formas de tratamen-
to, uma parte do caleidoscópio que poderá permitir a cada um pensar de 
forma diferente e descobrir novas opções e possibilidades... as discus-
sões sobre os impactos das políticas sobre canábis são igualmente mui-
to interessantes e confesso que gostei particularmente da discussão de 
ontem de manhã, onde se constatou que a prioridade nos estados dos 
EUA que legalizaram é comercial, ao contrário do que sucede noutros paí-
ses, como no Canadá, no Uruguai ou noutros europeus que estão a pon-
derar essa opção política... é bom porque mostra diversidade. Não é que 
um lado tenha a solução mágica e que só precisamos de copiar...

O que mudou entre o primeiro Lisbon Addictions, em 2015, e a edição 
atual?

AG – Mudou tudo! Quando organizámos em conjunto com o SICAD a 
primeira conferência, tínhamos o receio de não termos o número sufi-
ciente de participantes para cobrir os custos associados à realização e, 
por outro lado, o orçamento disponível não nos permitia superar um limi-
te de participantes. E em função disso, acabámos por não aceitar mais 
inscrições. Hoje, como bem disse, temos quase 1800 participantes , vin-
dos de 88 países… O que mudou? Bem, as drogas mudam... Começámos 
a preparar a conferência de 2015 em 2013 e, desde então, temos muitas 
mais drogas, por toda a parte, com uma disponibilidade que nunca fora 
tão elevada, resultado de uma pressão do mercado sobre os consumido-
res atuais ou potenciais; as substâncias são muito variadas e, deste pon-
to de vista, a diferença entre lícita e ilícita não se nota porque há de tudo, 
seja de origem vegetal ou química e, como resultado de tudo isto, há hoje 
muito mais gente que pode pessoalmente ou indiretamente conhecer ou 
ter alguém próximo com um problema de dependência ou de conduta 
aditiva. Durante o COVID-19, assistimos a uma primeira fase de desorga-
nização ou de disrupção dos serviços mas também da produção e tráfico 
das drogas, seguido por uma rapidíssima adaptação do lado do crime or-
ganizado; por outro lado, usos anteriores voltaram a verificar-se para al-
gumas substâncias, mudou para outras, os modos de tráfico e de trans-
porte também têm mudado de forma significativa, a digitalização não é, 
obviamente, algo que afeta apenas o comércio legal e o crime organiza-
do está altamente eficaz – aliás, é habitual encontrar-se bem à frente e 
cabe-nos tratar de ir atrás... mas também tivemos várias oportunidades 
para promover inovação e a obrigação de introduzir criatividade. Algo 
muito negativo numa primeira fase foi o encerramento de todos os servi-
ços, exceto na Suécia, porque foi decidido que os serviços para pessoas 
com problemas de uso de substâncias não eram essenciais. Na minha 
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opinião, um erro e por isso fizemos um alerta oficial com a diretora da Eu-
ropol e a diretora da ECDC EU, em junho de 2020. Mas acabámos por 
constatar que surgiram novas ideias, novas formas de fazer as coisas, ao 
ponto de nos nossos webinars, alguns profissionais e representantes de 
pessoas que consomem drogas terem expressado o desejo e a necessi-
dade de não voltar atrás, ou seja, de mantermos as inovações, o que me 
parece positivo... Outro exemplo para mim ilustrativo foi o facto de a co-
munidade dos médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e traba-
lhadores sociais terem mudado para uma versão online do seu trabalho 
que, não sendo a solução para tudo, foi mais uma ferramenta de aproxi-
mação, o que também se revelou muito interessante quando grande par-
te de nós não pertence à atual geração digital nata. O facto de estes pro-
fissionais combinarem tudo isto, disponibilizarem o seu tempo para fala-
rem por vias digitais ou por telemóvel com os seus clientes, que não po-
deriam chegar-lhes de outra forma porque os programas estavam 
fechados foi interessante, não sendo obviamente a solução ideal. Mas 
devo também frisar que há um receio do setor da toxicodependência em 
toda a Europa, que temem que quem vá pagar mais uma vez a conta do 
COVID-19 sejam os seus serviços, até porque, já na anterior crise econó-
mica de 2008-2012, já se verificara um impacto negativo sobre os progra-
mas de saúde pública, que impactaram os serviços de tratamento, redu-
ção de riscos e prevenção de forma significativa. Esse é um dos perigos 
a que todos devemos ficar atentos para assegurarmos que não se repeti-
rá. Repetindo aquelas palavras que já várias vezes expressei: ‘Everywhe-
re, Everything, Everyone’, poderemos ter de enfrentar em breve problemas 
maiores, mais ainda com esta última mudança provocada pela guerra na 
Ucrânia, com múltiplos impactos que se vão associando ao início da cri-
se económica que se seguiu à pandemia e que impactam uma vez mais 
a classe média e as pessoas com menos recursos. Falamos em escas-
sez e aumento do custo da energia, falamos no aumento do custo dos 
cereais, falamos no aumento dos custos para a indústria, falamos em im-
pactos ainda mais profundos para os países vizinhos da Ucrânia e no flu-
xo de migrantes que não sabem quando poderão regressar, falamos nos 
danos nas estruturas de abastecimento de água, que persistirão mesmo 
quando a guerra terminar, e de muitas consequências nos ombros dos 
países vizinhos, como Polónia, Hungria, República Checa e Países Bálti-
cos... enfim, a situação é muito incerta...

Aconselhava um reforço dos orçamentos destas áreas por parte dos 
estados-membros?

AG – O mínimo que se pode recomendar, pedir ou aconselhar é pelo 
menos manter os investimentos e recursos atuais.

Poderemos correr o risco de voltar, embora com outros padrões de 
consumo e drogas, a uma situação semelhante à que vivemos por exem-
plo em Portugal nos anos 80 e 90, a uma epidemia de consumo?

AG – Uma epidemia não poderei dizer...

Mas dizia algo no início que me fez recordar esses momentos: “cada 
vez conhecemos mais pessoas com problemas de dependência”...

AG – Sim, a questão é muito importante, mas há uma diferença... até 
agora, na UE, quando falávamos de droga, imaginávamos injeção de he-
roína, algo que baixou e permaneceu mais ou menos estável, o que não 
significa que não existe o problema. Mas temos problemas dada a eleva-
díssima disponibilidade de cocaína, o surgimento a nível local de proble-
mas relacionados com o consumo de crack, um problema que começa a 
preocupar mais a nível local mas que poderá tornar-se mais importante é 
o consumo de metanfetaminas, que coloco em paralelo com o número 
muito elevado de laboratórios que, nos últimos anos, têm apresentado 
capacidade de produção do tipo industrial destas substâncias. Até há 
bem pouco tempo mais dedicados à exportação, mas ouvimos aqui algu-
mas apresentações sobre drug-related deaths que , nalguns casos, houve 
mortes provocadas por combinações de opiáceos, opióides e metanfeta-

minas. Durante a primeira fase do COVID-19, também assistimos a um 
aumento do consumo de benzodiazepinas lícitas ou ilícitas ou falsas 
benzodiazepinas. Em suma, com uma situação de aumento dos proble-
mas para as populações vulneráveis e com uma cada vez maior dificul-
dade em países da UE de termos enfermeiros e médicos para trabalhar 
em serviços de urgências e cuidados intensivos, creio que o preço que os 
profissionais de saúde têm pago ao longo dos últimos três anos para nos 
protegerem é muito elevado e há muita gente que deixou a profissão ou o 
sistema público por burnout e, se amanhã tivermos outra epidemia ou 
um surto mais ativo e potente, poderemos ter já consequências muito 
mais negativas por não termos a mesma capacidade de resposta. E este 
problema está relacionado com o facto de na Europa, nos últimos 10 a 15 
anos, as autoridades terem tratado de limitar ou reduzir o financiamento 
dos sistemas públicos de saúde. E o COVID-19 tem demonstrado bem os 
limites de tudo isto. Por outro lado, o orçamento dos estados tem de 
manter-se equilibrado e já há muito mais défice público do que havia há 
dois ou três anos. Por isso digo que manter o investimento nos serviços 
não seria mau, assim como manter a capacidade para antecipar e adap-
tar para perigos emergentes antes que se instale uma nova problemática, 
mas seguramente não posso dizer que seria o mesmo contexto que há 
30 ou 35 anos em Portugal. Eu visitei o Casal Ventoso naquela época e a 
situação não é essa atualmente, sobretudo em Portugal. Mas há outros 
países que têm novamente consumos em cena aberta. Um dos desafios 
para todos os países, com base nas visitas que faço no terreno a cada 
um dos estados-membros para ver os programas em funcionamento, é 
ter presente a ideia que precisamos de desfragmentar as políticas e inter-
venções. Nalguns casos, há programas muito especializados, mas o que 
a pandemia COVID-19 mostrou é que as províncias e comunidades que 
têm conseguido fazer algo, apesar dos serviços fechados, foi quase sem-
pre por combinação de vários serviços, alguns para toxicodependentes, 
outros sociais, para a comunidade, política da cidade, inclusão...  
O que nos permitiu ainda hoje, apesar de tudo, termos um impacto limita-
do da pandemia foi a intervenção de todos os estados. É verdade que a 
nível económico se vê comércio, hotelaria e restauração encerradas, gen-
te que perdeu o emprego mas essa inversão dos estados, que implicou 
uma dívida, evitou impactos ainda maiores, sobretudo na UE. Por isso, é 
importante perceber que o problema das dependências é hoje diferente e 
capaz de tornar-se ainda mais distinto. Temos mais pessoas a abusarem 
de alguns medicamentos, abuso de álcool, poliuso de substâncias e, ao 
mesmo tempo, devido à deterioração do estado de saúde mental e à pre-
caridade económica, há gente que pode virar-se para substâncias mais 
baratas e eventualmente mais tóxicas e perigosas, o que poderá vir a de-
senhar uma situação mais dificilmente controlável. Para terminar, e vol-
tando a esta conferência, algo que me deixa muito orgulhoso é o facto de 
conseguirmos ter aqui tantos jovens investigadores profissionais. As pri-
meiras gerações que conseguiram influenciar as políticas e programas 
de drogas há 30 ou 40 anos, pouco a pouco reformar-se-ão e é necessá-
rio dar espaço não apenas à continuidade mas sobretudo à inovação e 
ter a capacidade para aprender com o que fizemos bem e menos bem no 
passado, não para tratar dos mesmos problemas, mas para responder 
aos novos desafios.

Sendo este um encontro de saberes, o que destacaria como mais ino-
vador para o futuro?

AG – Difícil... Ao nível das políticas, por exemplo, vemos hoje melhor, 
pelo menos, a complexidade das alterações em outras regiões e países 
do mundo. O facto de termos hoje mais investigadores com acesso à 
possibilidade de estudar temas como os psicadélicos ou a canábis e en-
volver áreas como as fakenews, campanhas e outros conceitos mediáti-
cos é muito importante. Outra coisa que não será inteiramente nova mas 
que é para nós muito importante ao nível da cooperação internacional é 
termos conseguido ter pessoas do programa CADAP, da Ásia Central, 
com financiamento da Comissão Europeia, conseguimos também trazer 
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os profissionais que trabalham connosco vindos dos países Balcãs can-
didatos e ainda os países vizinhos da UE. Estivemos segunda feira reuni-
dos durante todo o dia e fizemos a publicação dos três novos relatórios. 
Isto é muito importante porque, com o futuro mandato do Observatório, 
iremos ter em breve uma dimensão acrescentada da cooperação interna-
cional. Também uma dimensão cada vez mais importante em torno do 
nosso trabalho do sistema de alerta rápido sobre novas substâncias, que 
será agora expandido a todas as substâncias e operado de forma ligeira-
mente diferente para as outras substâncias. Vejo também cada vez 
maior relevância do nível local. Muitas experiências que aqui testemu-
nhámos são fortemente associadas a um presidente de câmara munici-
pal, ao nível micro e mais perto da realidade. E ainda algo que se vai con-
firmando, o conceito de coprodução é algo que já existe em outras áreas 
políticas de saúde mas que no campo das toxicodependências era mais 
difícil porque, claramente, há 30 anos, o mundo médico ou clínico não 
considerava as pessoas que fazem consumos como parceiros ou pes-
soas que têm o direito de dizer algo. Isso mudou. Entretanto, muito há 
ainda a fazer e acabámos de falar na necessidade de termos muitos 
mais programas mais específicos para mulheres, área em que não fize-
mos muito progresso nos últimos 20 anos, assim como no trabalho nas 
prisões. Para terminar, falo num tipping point, um momento de bascula-
ção: neste momento, o Parlamento Europeu lançou uma discussão sobre 
a possibilidade de o Observatório, no novo mandato, associar e consultar 
ainda mais e melhor a sociedade civil. Obviamente, concordo e o facto de 
termos o Parlamento e outras instituições a considerarem que a partici-
pação da sociedade civil é muito importante e que isso significa a partici-
pação das pessoas que usam drogas é muito importante, mas é também 
algo que pode desaparecer muito rapidamente porque temos países a vi-
rar à ultradireita que, em muitos casos, tem um discurso muito distinto, 
seguramente muito menos inclusivo. Das duas uma: ou conseguimos 
passar, fortalecer e consolidar aquilo que é o resultado de 20 anos de po-
lítica de drogas em Portugal e de 25 anos de cooperação entre os esta-
dos-membros da UE, o que seguramente nos permitirá desenhar progra-
mas capazes de aportar soluções eficazes e úteis; ou poderemos entrar 
num esquema de regressão económica, política e social e voltar 10, 15 
ou 20 anos atrás... é possível.

LORENA REPETTO

“O que sabemos é que, 
aparentemente, o mercado ilegal 
de canábis diminuiu no Uruguai”

No Uruguai, foram pioneiros na liberalização do uso e venda de ca-
nábis. Por que o fizeram?

Na verdade, a origem tem a ver com um pacote de medidas de segu-
rança pública. É algo curioso, não se esperava que entrasse naquele pa-
cote de medidas. Demorou cerca de um ano para sair, mas ficou um pou-
co preso à agenda de segurança. Esta é uma das razões pelas quais a 
regulamentação no Uruguai é tão abrangente. Os objetivos são atacar o 
narcotráfico e melhorar os níveis de segurança, para isso é preciso uma 
política ampla o suficiente para cobrir toda a demanda possível.

Havia muitos problemas criminais relacionados com a canábis?
Não. Essa é a parte mais curiosa. Nos últimos anos, aumentou a 

tendência de crimes e homicídios relacionados com o narcotráfico, 
mas não associados à canábis.

Então não parece fazer muito sentido...
Se pensarmos a partir daí, não. Mas sim se entendermos que o gover-

no desenhou um pacote equilibrado de medidas, algumas mais duras e 
outras mais progressistas. O objetivo era cortar uma parcela ao narcotrá-
fico de drogas e retirar os utilizadores dos locais de venda ilegal.

Qual é o resultado?
Era um objetivo um pouco ambicioso e para tudo que tem a ver com 

segurança e criminalidade não está atrelado à regulamentação da caná-
bis, mas essa foi a origem. Depois foram incorporados outros aspetos 
como os direitos dos utilizadores e o projeto tornou-se mais complexo. 
Nós, que trabalhamos nisso, sabíamos que era difícil, se não impossível, 
melhorar o desempenho da segurança pública. O que sabemos é que, 
aparentemente, o mercado ilegal de canábis diminuiu no Uruguai.
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Os consumos diminuíram?
O consumo não diminuiu porque a tendência de consumo vem au-

mentando há muitos anos. Acabou de sair uma investigação e sabe-
mos que não foi desencadeada por conta da regulamentação, mas 
que tem uma trajetória, não tem nada a ver. A regulamentação não fez 
disparar o uso de canábis, o que é uma boa notícia para a regulamen-
tação.

Como foi implementado?
Temos três mecanismos: farmácias, clubes e autocultivo.

Existem limites?
Há limites sim. Por exemplo, para autocultivo podem ter-se até seis 

plantas psicoativas em casa. Os três mecanismos têm registo obriga-
tório. Todos tem que ser cadastrados e são exclusivos, não pode ser 
autocultivador e ao mesmo tempo estar cadastrado em farmácias.

A venda ainda é proibida?
É vendido em farmácias, mas a venda individual é proibida. O que 

sabemos e já temos algo claro graças à investigação é que existe um 
novo mercado, o mercado cinza. Em parte, tem a ver com produção le-
gal, mas distribuição ilegal.

Houve danos do ponto de vista da saúde?
Embora estejamos aqui há 10 anos, não houve um estudo sistemá-

tico, ao nosso conhecimento, ou uma avaliação de impacto clara a 
esse respeito. Temos alguns estudos independentes que mostram 
que o consumo não disparou e que o padrão de consumo dos utiliza-
dores mudou. Os utilizadores que consomem no mercado negro ou no 
mercado cinza não o fazem mais no que chamamos de prensagem, 
que era de péssima qualidade, mas agora 80% consomem flores, mais 
puras. Essa é uma melhoria introduzida pela lei porque mudou os pa-
drões de consumo de todos.

Como uma medida de redução de riscos...
É uma redução de danos, efetivamente. Então, se há utilizadores 

que ainda estão acedendo ao mercado ilegal ou cinza, eles acedem a 
substâncias de qualidade superior ao que consumiam antes da legali-
zação.

Pelo que apresentou nesta conferência, também existem no Uru-
guai clubes com certas particularidades, os canábis social clubs...

Na verdade, o Uruguai tem uma regulamentação bastante rígida 
que, em alguns pontos, é uma vantagem e, em outros, uma desvanta-
gem. A desvantagem é que são pequenos, e isso é algo que os clubes 
vêm cobrando há muito tempo, pois só podem ter entre 15 e 45 só-
cios. Isso significa que, muitas vezes, podem ter problemas de sus-
tentabilidade económica e também podem plantar apenas 99 plantas 
por mês. Existem muitíssimas restrições. O objetivo é oferecer segu-
rança. Claro que são sem fins lucrativos, sem lucro. Mas têm surgido 
mais, temos mais de 200 clubes atualmente.

Qual é o nível de THC nas farmácias?
É baixo. Mas os utilizadores que recorrem às farmácias não fazem 

uso recreativo, mas sim terapêutico, então não precisam de tanto 
THC. Os clubes que conhecemos oferecem canábis com níveis de 
THC muito mais altos (entre 20 e 30% de THC), então os utilizadores 
que têm esse tipo de preferência vão a clubes ou plantam as suas pró-
prias plantas.

O país dispõe de recursos para tratar pessoas com problemas rela-
cionados com os consumos?

Sim, todo o sistema mútuo de saúde oferece esse tipo de tratamen-
to e depois existem outros específicos do estado. Isso já existia antes 
da regulamentação. É verdade que alguns aspetos entre o sistema de 
saúde e o sistema mútuo melhoraram.

O acesso é fácil?
Não é algo que eu conheça em profundidade, mas acredito que não 

haja procura para maiores problemas, nem acredito que tenha muda-
do depois da regulamentação.

Houve algum aumento de episódios de urgência?
O que sabemos que aumentou, e discutimos isso com a Cátedra de 

Toxicologia, que recebe todas as intoxicações, é que as intoxicações 
em menores (em crianças) aumentaram.

Que justificação encontram para esse indicador?
Com a maior disponibilidade nas residências. Ao remover o estig-

ma, ele pode ser facilmente alcançado e literalmente comido pela 
criança, se não houver os devidos cuidados, como em tudo. Não é que 
o consumam, são acidentes. Está mais ao alcance do que antes.


