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REPORTAGEM DE STEVE BOGGAN PARA O DAILY MAIL

PORTUGAL REVERTEU CRISE 
DE DEPENDÊNCIA AO DESCRIMINALIZAR 

AS DROGAS
Uma pequena mulher de 44 anos, imaculadamente vestida, aproxima-se 
de uma carrinha e sussurra um número de código pessoal através de uma 
janela.
Lá dentro, um técnico prepara seu substituto diário de heroína, garantindo 
que tenha a dosagem correta, antes de distribuí-lo num copinho de pa-
pel. Ela agradece e diz: “Foi isso que salvou minha vida”, - Sem essa carri-
nha, e essas pessoas simpáticas, eu estaria morta.
Atrás de Dulcineia Mendes Correia, aparecem outros dependentes quími-
cos para receber a dose da metadona. Eles vêm de todas as esferas da 
vida. Um é um empresário inteligente. Outro, que parece um pouco enla-
meado, pede um kit de seringas para injetar heroína. Um terceiro pede edu-
cadamente uma folha de estanho grátis para queimar a droga, um método 
conhecido como “perseguir o dragão”.
Qualquer coisa, dirão os especialistas, é melhor do que injetar com agu-
lhas sujas.
Este é o objetivo de Portugal na sua estratégia integrada de drogas, um 
programa lançado há 20 anos com a descriminalização das drogas, e com 
complementos importantes, como redução de danos, tratamento, educa-
ção e reintegração.

Dulcineia Mendes Correia aproxima-se de uma carrinha e sussurra um códi-
go pessoal através de uma portinhola. Lá dentro, uma técnica prepara seu 
substituto diário de heroína, garantindo que tenha a dosagem correta, antes 
de distribuí-lo num pequeno copo de papel

E no mês passado, na esteira de um relatório do Office For National Statis-
tics que revelou que havia 4.561 mortes por drogas no Reino Unido no ano 
passado o maior total desde que os registos começaram em 1993 - um 
improvável defensor da abordagem portuguesa pediu que ela fosse adota-
da por o Reino Unido. O ex-líder do Partido Conservador, William Hague, 
escreveu um artigo no The Times intitulado “Descriminalizar as drogas é o 
único caminho a seguir”.
“Muitos conservadores estão relutantes, como eu estava há duas déca-
das, em abandonar uma abordagem “dura’ de lei e ordem”, disse Hague, 
apontando que os políticos temem até mesmo levantar a questão porque 
é uma batata quente política. “No entanto, duas verdades sobre este as-
sunto parecem claras. A primeira é que se tornou um grande problema so-

cial. As mortes anuais representam dezenas de milhares de pessoas pre-
sas ao consumo e rumo ao mesmo destino. As vítimas estão intimamente 
ligadas à pobreza infantil e às áreas de privação”.
“A segunda verdade, por mais embaraçosa que seja para aqueles como 
nós que sempre quiseram ser mais fortes, é que nunca suprimiremos o 
fornecimento de drogas enquanto a procura continuar.”
Um relatório parlamentar de Dame Carol Black no ano passado descobriu 
que o custo das drogas ilegais para a sociedade era de cerca de £ 20 bi-
lhões por ano na Inglaterra e no País de Gales, mas que estávamos a gas-
tar apenas £ 600 milhões em tratamento e prevenção.

Um improvável defensor da abordagem portuguesa apelou para que fosse 
adotada pelo Reino Unido. O ex-líder do Partido Conservador, William Hague, 
escreveu um artigo no The Times intitulado ‘Descriminalizar as drogas é o 
único caminho a seguir’

Desde 2012, as mortes por heroína duplicaram e as por cocaína 
aumentaram cinco vezes - enquanto 27.000 jovens estão agora identifica-
dos como membros de gangues, muitos envolvidos no tráfico de drogas e 
na violência.
Isso foi o suficiente para persuadir o Commons Health and Social Care 
Committee a recomendar em 2019 “que o governo deveria repensar sobre 
a descriminalização do consumo de drogas para uso pessoal não como 
uma questão criminal, mas como um problema de saúde.”
“Depois da descriminalização [em Portugal], os estudos vieram confirmar 
que a situação melhorou bastante e em todos os indicadores,” disse Ha-
gue. ‘Incluindo uma queda de 18 por cento nos custos totais para a socie-
dade. Não vale a pena tentar?
Numa tentativa de estabelecer exatamente o quão bem-sucedido foi a in-
tervenção ousada de Portugal, o Mail viajou para Lisboa. O que descobri 
vai chocar alguns leitores e surpreender outros que - muito compreensivel-
mente têm uma aversão instintiva a qualquer enfraquecimento das leis 
que proíbem a posse do tipo de droga que destrói tantas vidas jovens.
Em primeiro lugar, porém, é importante explicar qual é a abordagem de 
Portugal, como surgiu - e compreender que descriminalizar não é o mes-
mo que legalizar.
Na década de 1990, o país viu-se dominado por uma epidemia de heroí-
na. As raízes do problema residem na abertura de Portugal ao mundo exte-
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rior depois que a Revolução dos Cravos de 1974 pôs fim à mais longa dita-
dura da Europa.
Portugal foi repentinamente exposto a novos mercados e influências e 
quando, primeiro a cannabis e depois a heroína, começaram a inundar o 
país, o país não estava preparado, nem tinha respostas.
No final dos anos 90, um por cento da população estava dependente de 
heroína.  Quase metade estava injetando e, com poucas oportunidades 
para adquirir novas seringas regularmente, os toxicodependentes partilha-
vam as seringas, resultando nos incríveis 56 por cento de se tornarem HI-
V-positivos. Em 2001, Portugal respondia por 50 por cento dos novos ca-
sos de VIH relacionados com seringas na UE, apesar de ter apenas 2 por 
cento da sua população.
“Foi desesperador”, diz Hugo Faria, da Ares do Pinhal, a organização que 
dirige a carrinha da qual Dulcineia acaba de receber metadona. Estamos 
no Casal Ventoso, um outrora degradado e perigoso ponto de encontro 
para toxicodependentes. “Havia níveis incrivelmente altos de criminalida-
de, com os consumidores de heroína em todos os lugares. Pessoas mor-
riam nas ruas”, lembra Hugo.

Desde 2012, as mortes por heroína duplicaram e as por cocaína aumentaram 
cinco vezes - enquanto 27.000 jovens identificados como membros de gan-
gues, muitos deles envolvidos no tráfico de drogas e na violência

No final da década de 1990, 70 por cento de todos os crimes portugueses 
estavam relacionados com drogas, com mais de 40 por cento da popula-
ção prisional por crimes relacionados com drogas. “Todos, quer sejam de 
áreas mais pobres, ou das áreas mais ricas - ou mesmo políticos eleitos - 
conheciam alguém que havia morrido por abuso de drogas ou HIV”, diz Dr. 
Manuel Cardoso, Diretor-Geral Adjunto da SICAD, Serviço de Intervenção e 
Comportamentos Aditivos de Portugal. “Era a preocupação número um na 
época e todos nós sabíamos que algo diferente precisava ser feito.”
O então primeiro-ministro António Guterres – hoje, Secretário-Geral das 
Nações Unidas - reuniu um painel de peritos que, em 1999, elaborou “A Es-
tratégia Nacional de Luta Contra a Droga”.
Introduzido em 2001, envolveu uma combinação de melhores instalações 
de tratamento, redução de danos (por exemplo, troca de seringas), melhor 
educação para o público e oferta de materiais de substituição mais segu-
ros e gratuitos e de metadona. A maior mudança envolveu a descriminali-
zação da posse pessoal de pequenas quantidades de drogas, concentran-
do-se, em vez disso, no apoio para controlar ou se livrar do uso de drogas.
Posse não era mais um crime, mas considerado uma contraordenação - não 
mais grave do que uma multa por excesso de velocidade. No entanto, traficar, 
negociar e possuir mais do que o suficiente para o consumo pessoal para 10 
dias continua sendo ilegal e é punido com firmeza pelos tribunais.
Quando uma pessoa é apanhada com a posse de uma pequena quantida-
de de uma droga, o produto é confiscado e eles são obrigados a compare-
cer perante as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência, formados 
por profissionais de saúde, jurídicos e de assistência social.

Fui ver um em ação perto da Praça de Espanha, no centro de Lisboa. Um 
homem de 20 anos de aparência nervosa foi apanhado com 3,08 gramas 
de haxixe.
Ele estava a ser entrevistado por uma assistente social para uma avaliação 
inicial. “Nunca julgamos e o ambiente é descontraído”, afirma Nuno Capaz, vi-
ce-presidente da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência. “Geralmen-
te tentamos perceber as razões pelas quais a pessoa está a consumir drogas, 
perguntamos se ela poderia consumir menos, tentamos dissuadir, mas nunca 
lhes dizemos o que fazer. Isso seria contraproducente.

Fui ver um em ação perto da Praça de Espanha, no centro de Lisboa. Um ho-
mem de 20 anos de aparência nervosa foi apanhado com 3,08 gramas de ha-
xixe (imagem de arquivo)

‘Se for a primeira vez, o caso será suspenso e nenhuma ação será tomada 
- como foi com este jovem. No entanto, para a segunda vez e as subse-
quentes, eles serão multados ou solicitados a prestar serviço comunitário. 
As multas rondam normalmente os 35 a 40 euros, mas, em casos muito 
raros, podem chegar aos 665 euros. “Onde houver sinais de dependência, 
podemos oferecer às pessoas tratamento, aconselhamento e medicamen-
tos de redução de danos, como a metadona”, continua Nuno Capaz. ‘Mas 
eles não são forçados a fazer isso. Isso não vai funcionar. Eles têm que 
querer um tratamento para que seja eficaz.
” Quando o chef Tiago Filipe, de 32 anos, foi apanhado com 7,45 gramas 
de cannabis aos 19 anos, foi-lhe dito que iria para a prisão - cinco gramas 
é normalmente o limite permitido como pessoal” - mas o seu caso foi sus-
penso sob a condição de aceitar receber ajuda de um dos conselheiros da 
comissão. Tiago é agora o chefe de cozinha da Lince Brewery Kitchen, em 
Lisboa, e ele credita que a abordagem mais descontraída da posse foi que 
salvou a sua carreira.
Isso o deixou sem antecedentes criminais e permitiu que ele ocupasse 
cargos importantes no Reino Unido - no The Savoy, clube de membros do 
Annabel e restaurante especializado em carne Hawksmoor.
“Deus sabe o que teria acontecido comigo se eu simplesmente tivesse 
sido atirado para a prisão’, e acrescenta. ‘Eu não tinha problemas com dro-
gas - só fumava um pouco de canábis por diversão - mas o técnico pergun-
tou-me    porquê? E isso mudou o meu comportamento e provavelmente 
salvou minha carreira.  É um sistema mais humano que tenta apoiar as 
pessoas e ajudá-las a mudar, em vez de simplesmente puni-las.” 
Mas isso não significa que mais pessoas usarão drogas? Certamente, se 
não há nada a temer, então não há nada a deter. “Isso é o que nos preocu-
pou no início - foi visto como um tiro que poderia sair pela culatra”, disse o 
Dr. Cardoso do SICAD. ‘Tivemos que ser corajosos e valeu a pena.’ Os no-
vos casos de HIV - o problema que motivou a reforma - caíram de 1.287 
em 2001 para apenas 16 em 2019. No mesmo ano, o número de mortes 
por drogas caiu para apenas seis por milhão - cerca de 50 vezes menor do 
que a taxa atual na Escócia, que ainda está aumentando. Os níveis de uso 
de drogas também caíram. De acordo com o Observatório Europeu da Dro-
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ga e da Toxicodependência, Portugal tem agora algumas das taxas mais 
baixas de consumo de droga entre os 15 e os 34 anos da UE.
E, como consequência da descriminalização dos pequenos consumidores 
de drogas, o perfil da população presidiária mudou drasticamente.  Em 
2001, mais de 40 por cento dos presos estavam lá por crimes de dro-
gas. Isso agora é cerca de 15 por cento.
No entanto, o gasto per capita da população em prevenção e tratamento é 
menor do que na Inglaterra e no País de Gales - 65 milhões de euros (£ 55 
milhões) em Portugal para uma população de 10 milhões, em comparação 
com £ 600 milhões na Inglaterra e no País de Gales para uma população 
que chega a 60 milhões.
A polícia, que no início resistia a mudanças, também reclamou quando co-
meçou a ver os resultados.
O Comissário Rui Cruz, do Departamento de Investigação Criminal de Lis-
boa, afirma: “Os consumidores de drogas eram vistos como criminosos 
antes de a lei mudar. Havia muitos bairros pobres onde muita gente consu-
mia nas ruas. Lidamos com o consumo como crime - e isso criminaliza 
bairros inteiros.
‘Quando a lei mudou, pudemos aplicar mais recursos ao tráfico. Quando 
reduzimos a oferta, reduzimos a procura. ‘
Alguns críticos acreditam que os internamentos hospitalares por proble-
mas psicológicos relacionados com o consumo de cannabis em Portugal 
- um aumento de 29 vezes de 20 para 588 entre 2000 e 2015, de acordo 
com um grupo de psicólogos portugueses - podem estar relacionadas 
com atitudes relaxantes em relação à posse.
Mas isso pode muito bem ter sido causado pelo número elevado de con-
sumidores de heroína que mudaram para a canábis. E a força da cannabis 
aumentou consideravelmente nos últimos 20 anos. Na Inglaterra, o núme-
ro de hospitalizações relacionadas à cannabis aumentou em 50 por cento 
para 31.130 desde 2013.
Nem todo mundo acredita que um relaxamento das leis sobre drogas seja 
a resposta. Num relatório de 2018 sobre a legalização da cannabis, o cen-
tro de estudos de centro-direita, The Center for Social Justice, previu que a 
remoção das restrições legais no Reino Unido resultaria num milhão de 

consumidores a mais e 100.000 novos dependentes. Andy Cook, seu pre-
sidente-executivo, disse que isso ‘abriria as portas para centenas de milha-
res de novos consumidores, muitos dos quais serão jovens e vulneráveis’.
Na América, as vendas dispararam à medida que as leis foram relaxa-
das. Lá, 48 dos 50 estados permitem a venda de canabis medicinal e 16 
estados legalizaram-na para o consumo recreativo, incluindo Nova York e 
toda a Costa Oeste. Em dezembro do ano passado, o Leafly, focado na 
cannabis, relatou que os americanos haviam comprado US $ 18,3 bilhões 
em produtos de cannabis, um aumento de 71% em relação ao ano anterior, 
com base nos registos de impostos e receitas estaduais de canábis.
São números como esses que fazem muitos políticos britânicos hesita-
rem. A última vez que Boris Johnson foi questionado sobre o relaxamento 
das leis sobre o uso de drogas - quando o prefeito de Londres Sadiq Khan 
sugeriu revisar a legalidade da cannabis - a sua então porta-voz, Allegra 
Stratton, disse: ‘O primeiro-ministro falou sobre isso em muitas ocasiões - 
as drogas ilícitas destroem vidas e ele não tem absolutamente nenhuma 
intenção de legalizar a cannabis, que é uma substância prejudicial. ‘
O líder trabalhista, Sir Keir Starmer, também expressou oposição à descri-
minalização. Numa entrevista este ano, ele disse: ‘Quando eu era Diretor 
do Ministério Público, processei muitos casos envolvendo drogas e gan-
gues de drogas e a criminalidade que está por trás, e isso causa enormes 
problemas para pessoas vulneráveis   em todo o país.’
Os defensores do sistema português dizem que não estão argumentando 
que simplesmente descriminalizar o porte pessoal funcione - políticas de 
tratamento, redução de danos e reintegração também devem ser imple-
mentadas. Tudo isso foi possível em Portugal por causa do SICAD, que su-
pervisiona dezenas de instituições, ONGs e associações que trabalham no 
terreno para ajudar os adictos. Cada um é financiado total ou parcialmente 
pelo governo.

Numa dessas associações, a IN-Mouraria, dirigida pelo Grupo de Activistas em Tratamentos para o VIH (GAT), conheço Patricia Pestana, e Pedro Car-
valho, Contam histórias semelhantes de terem experimentado heroína com amigos quando eram adolescentes . “Nós fumamos”, diz Patricia. “Não 
havia informações sobre a droga naquela época. Não tínhamos ideia de como isso poderia ficar. Ouvimos falar de pessoas com problemas para se 
injetar, mas pensamos que não seríamos nós. ‹
Cada um, à sua maneira, encontrou a IN-Mouraria, onde receberam exames de saúde, aconselhamento e metadona administrada clinicamente para se 
livrarem da heroína. A organização também ajuda no tratamento da hepatite C - um grande problema para os dependentes em drogas.
Patricia agora está limpa de heroína e trabalha para a GAT como conselheira de pares aconselhando outros usuários de drogas. Pedro, que há dois anos 
mora em uma casa subterrânea que cavou numa floresta nos arredores da cidade, acaba de receber uma casa arrendada. ‘Depois, vou estudar para ser 
arqueólogo’, ele diz. - Tenho a ambição de encontrar Atlântida.
Do outro lado da cidade, visito o CRESCER, um programa que oferece ajuda, aconselhamento e redução de danos para utilizadores na rua. A sua direto-
ra, Andreia Alves, diz-me com orgulho que também proporcionam casa a mais de 100 toxicodependentes - cada um dos quais passou a reduzir o con-
sumo de drogas ou a ficarem limpos.
Na rua, a psicóloga do CRESCER Ary Teixeira e a assistente social Mariana Gomes encontram Carlos Figueiredo, perseguindo o dragão. Eles dão-lhe 
uma folha de estanho limpa e perguntam como podem ajudar. Antes de se despedir, eles marcaram um encontro com uma instituição dos sem abrigo 
para tentar tirá-lo da rua.
Ao virar da esquina, Dulcineia está recebendo na sua carrinha a entrega de metadona, uma substância que não a deixa ‘alta’, mas simplesmente a esta-
biliza e remove o desejo por heroína. “Minha mãe morreu de overdose de heroína por injeção”, ela conta. - Então, nunca injetei, mas nunca deveria ter 
começado. Eu tinha 19 anos e achava que fumar não me viciava, mas viciou.
‘No pior do meu vício, eu roubava coisas de lojas e supermercados para pagar meu hábito. Você fica desesperado. Eu estava tão desesperada que con-
cordaria em fazer sexo com homens e pedir o dinheiro primeiro - depois fugir com ele. Uma noite, um homem me trancou numa casa e tive que escapar 
pela janela do banheiro.
‘Então eu ouvi sobre a carrinha e um dia cheguei e disse,’ Por favor me ajude ‘. E eles fizeram exames de sangue, descobrindo que eu era HIV positivo, e 
recebi ajuda, tratamento e metadona para me livrar da heroína. Isso foi há sete anos atrás.’
Dulcineia, que - ao contrário de alguns viciados - não usa os estragos do uso de heroína no rosto, acrescenta: ‘Agora vivo uma vida normal e tenho um 
trabalho de limpeza para duas simpáticas velhinhas, que cada uma me deu uma chave de seu lares sabendo que eu nunca tiraria nada deles.
“Mas, o mais importante de tudo, tenho dois filhos, um menino e uma menina, e eles nunca terão que passar pela experiência da mãe morrer de overdo-
se de heroína.”


