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SITUAÇÃO DO PAÍS EM MATÉRIA DE DROGAS, 
TOXICODEPENDÊNCIAS E ÁLCOOL APRESENTADA 
NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Auditório Dr. Almeida Santos, na Assembleia da República, serviu, no 
dia 7 de dezembro, de palco para a habitual apresentação dos Relatórios 
Nacionais sobre a Situação do País em matéria de Drogas, Toxicodepen-
dências e Álcool relativos ao ano de 2021, bem como o Relatório Anual 
de Acompanhamento do Plano de Ação para a Redução dos CAD 2021 – 
Respostas e Intervenções.

João Goulão e Manuel Cardoso revelaram dados que constituem fo-
cos de preocupações, como o aumento do número de overdoses, tendo o 
diretor-geral do SICAD alertado para um possível agravamento geral da 
situação face ao cenário de crise em curso e à situação delicada que a 
área dos CAD enfrenta, nomeadamente em termos de recursos humanos 
e indefinição quanto ao futuro das estruturas. De acordo com João Gou-
lão, “como se pode observar, são já evidentes os efeitos imediatos da 
pandemia nos grupos mais vulneráveis, sendo que, face ao atual contex-

to de recessão nacional e global, é possível prever um cenário futuro ain-
da mais potenciador de fatores de risco individuais e sociais com mani-
festação significativa nas adições. Urge assim agir rápida e eficazmente 
perante estes desafios, sendo determinante existir investimento político 
na criação de condições para tal, tendo em consideração os resultados 
da monitorização e avaliação feitas nestas áreas.  Responder de forma 
célere e eficaz aos desafios futuros implica vontade política na criação 
de condições para tal, sob pena de se reverterem os ganhos alcançados 
em saúde e bem-estar social”.

Seguiu-se uma audição aos grupos parlamentares, anteriormente soli-
citada pelo PCP, cujo tema principal foi a possibilidade de regresso a uma 
estrutura organizacional única e vertical que possa gerir o conhecimento 
e, também, a intervenção no terreno.

Destes documentos, Dependências cita as seguintes conclusões:

•  Em termos de balanço do anterior ciclo estratégico constatou-se 
que a evolução no primeiro ciclo de ação (2013-16) foi mais positi-
va do que a do segundo (2017-20), terminando este num ano atípi-
co devido à pandemia do SARS-CoV-2.

•  Em 2013-16 foi possível identificar ganhos em saúde, e muito em 
particular nos indicadores relacionados com as infeções por VIH e 
com a mortalidade. Também foram atingidas as metas para os 
consumos dos jovens, em especial no caso da canábis (perceção 
dos riscos, a idade do início dos consumos e o consumo recente).

•  Já no segundo ciclo de ação surgiram alguns indicadores menos 
positivos, como o agravamento do consumo de canábis na popula-
ção geral (mais nas mulheres e nos 25-44 anos), um acréscimo do 
consumo de outras drogas que não canábis e a diminuição do ris-
co percebido associado ao consumo de drogas entre os mais jo-
vens, e uma subida das overdoses. Outras evoluções merecedoras 
de reflexão foram a diminuição dos utentes em tratamento, embo-
ra aumentassem os que tinham a canábis e a cocaína como dro-
gas principais, a persistência de mais diagnósticos tardios do 
VIH+ nos casos associados à toxicodependência, a descida das 
contraordenações por consumo de drogas, o aumento do grau de 
pureza de várias drogas e a maior circulação de drogas nos merca-
dos.

DROGAS E TOXICODEPENDÊNCIAS:

•  Os dados nacionais sobre o impacto da pandemia nos consumos 
evidenciaram que houve mais consumidores a reduzirem os con-
sumos com a pandemia do que o inverso, sendo a redução mais 
expressiva no consumo de substâncias mais ligadas a contextos 
de diversão.

•  A heroína foi a substância com mais consumidores a dizerem que 
não alteraram os consumos e a única em que foram um pouco 
mais os que passaram a usar mais do que os que referiram consu-
mir menos, o que indicia que estes consumidores tendem a ser 
um grupo de particular risco em situações como esta. Por sua vez, 
entre os jovens de 18 anos, apesar do predomínio da diminuição 
dos consumos, houve um aumento significativo da experiência re-
cente de problemas atribuídos ao consumo de substâncias ilíci-
tas, facto que deverá ser desde já equacionado no planeamento 
das intervenções.

•  Em 2020 houve diminuições nos indicadores relacionados com os 
utentes em tratamento, com os processos contraordenacionais 
por consumo de drogas e com a mortalidade (de notar que apesar 
do decréscimo do total de overdoses, houve um aumento das de 
opiáceos). Embora esta transversalidade dos decréscimos refle-
tisse também os efeitos da pandemia na atividade dos serviços, 
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•  No ciclo de ação 2013-2016 foi clara a evolução positiva de alguns 
indicadores relacionados com a perceção dos menores sobre o 
acesso ao álcool, a diminuição dos consumos e ainda importan-
tes ganhos ao nível da morbilidade e da mortalidade.

•  No ciclo 2017-2020 verificou-se um aumento dos consumos de 
risco ou dependência na população dos 15-74 anos, bem como 
outras evoluções negativas preocupantes em alguns grupos popu-
lacionais, como as mulheres e os mais velhos. Neste ciclo de ação 
houve também alguns agravamentos dos consumos entre os 
mais jovens, e em particular nas raparigas. Também pioraram al-
guns indicadores de morbilidade e mortalidade. No domínio da 
oferta, aumentaram as quantidades disponíveis de álcool para 
consumo, a par de menos estabelecimentos fiscalizados, da não 
melhoria das perceções dos jovens sobre o acesso ao álcool e da 
manutenção de estratégias regulatórias menos restritivas para as 
bebidas alcoólicas do que para outros produtos similares, na pers-
petiva da saúde pública.

•  Em 2020 assistimos a múltiplos choques negativos decorrentes 
da pandemia, com impacto nos consumos, nos mercados e nas 
intervenções.

•  Os dados nacionais sobre o impacto inicial da pandemia sugerem 
que foram mais os consumidores a reduzir os consumos do que o 
inverso, e o agravamento foi mais comum nos indivíduos com um 
padrão prévio de consumo mais frequente e problemático, aler-
tando para o agudizar da situação dos grupos mais vulneráveis. 
Por sua vez, entre os jovens de 18 anos, apesar da estabilidade 

foi possível observar que houve um esforço de resposta dos servi-
ços a situações de consumo mais problemáticas, como o demons-
tram as quebras mais acentuadas no número de novos utentes do 
que de readmitidos e dos utentes com consumos de canábis do 
que dos com consumos de cocaína ou heroína, ou a maior diminui-
ção de indiciados não toxicodependentes do que de toxicodepen-
dentes.

•  Também as restrições devido à pandemia afetaram diversos aspe-
tos dos mercados das drogas a nível nacional e global, sendo evi-
dente a resiliência dos traficantes que, rapidamente, ultrapassa-
ram as disrupções iniciais e aproveitaram as oportunidades, quer 
para alterações nas rotas e modus operandi, quer para a acelera-
ção de certas dinâmicas de tráfico pré-existentes.

•  Em 2021, com o atenuar das medidas restritivas e a maior adapta-
ção dos serviços à nova realidade, houve uma tendência de recu-
peração na maioria dos indicadores, voltando a valores mais próxi-
mos dos anos anteriores à pandemia.

•  Apesar de alguns indicadores ainda não terem atingido em 2021 
os valores pré-pandémicos, vários há que já os atingiram e até al-
guns que os ultrapassaram. É o caso, por exemplo, do número de 
readmitidos em tratamento em ambulatório e dos internamentos 
em CT que já atingiram os níveis pré-pandemia, indiciando um reto-
mar da atividade normal dos serviços. Por sua vez, destaca-se, en-
quanto evolução preocupante que persiste, o aumento de overdo-
ses, correspondendo o valor de 2021 ao mais alto desde 2009.

ÁLCOOL:

•  No domínio da redução da oferta, também a evolução em 2021 foi 
de recuperação na maioria dos indicadores, sendo de notar os au-
mentos de apreensões e quantidades confiscadas da maioria das 
drogas ao nível do retalho (com a cocaína, a heroína e a liamba a 
registarem valores superiores aos de 2018 e 2019). São de assina-
lar também, como tendências recentes merecedoras de atenção, 
o desmantelamento nos últimos dois anos de plantações interio-
res de canábis de dimensão considerável e a maior utilização dos 
mercados digitais.

•  Uma última nota sobre os resultados do Flash Eurobarometer – 
Impact of drugs on communities realizado em 2021, que coloca-
ram Portugal numa posição muito favorável entre os países da UE, 
tanto no que toca à existência de problemas relacionados com 
drogas na comunidade (os mais referidos pelos portugueses fo-
ram a facilidade de acesso às drogas, pessoas a fumar canábis 
em lugares públicos e a pobreza e o desemprego relacionados 
com o consumo), como à sua evolução nos últimos anos (o se-
gundo país com mais referências à diminuição dos problemas).

•  Não obstante estes resultados encorajadores, importa reforçar o 
investimento nestas áreas face ao observado impacto inicial da 
pandemia e ao atual contexto de recessão nacional e global que, 
como todos sabemos, tende a agravar as desigualdades, a pobre-
za e as condições de saúde mental, sobretudo nas populações 
mais vulneráveis.

dos consumos, houve um aumento relevante da experiência re-
cente de problemas atribuídos ao consumo de álcool, o que deve-
rá ser considerado no planeamento das intervenções.

•  Por sua vez, infletindo as tendências anteriores de acréscimo, em 
2020 ocorreram variações negativas nos diferentes indicadores 
relacionados com a morbilidade, a mortalidade, os problemas so-
ciais/legais e também nos vários indicadores dos mercados que 
vinham a subir desde 2016. Esta transversalidade dos decrésci-
mos não significou forçosamente uma redução dos consumos de 
álcool e dos problemas, pois refletiu também os efeitos da pande-
mia na atividade dos serviços.

•  Embora a pandemia se tenha prolongado a 2021, com o atenuar 
das medidas restritivas e a maior adaptação dos serviços à nova 
realidade, assistiu-se a um recrudescimento generalizado ao nível 
dos vários indicadores relacionados com a morbilidade, a mortali-
dade, os problemas sociais/legais e com os mercados.

•  Vários indicadores ultrapassaram já em 2021 os níveis pré-pandé-
micos, entre eles, os readmitidos em tratamento por problemas re-
lacionados com o uso de álcool (o valor mais elevado desde 
2012), os internamentos hospitalares com diagnóstico principal 
ou secundário atribuíveis ao consumo de álcool e as sinalizações 
e diagnósticos de exposição de crianças/jovens a comportamen-
tos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas que afe-
tam o seu bem-estar e desenvolvimento (ambos com os valores 
mais altos dos últimos cinco anos).
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JOÃO DIAS, DEPUTADO DO PCP
Teve uma intervenção muito emotiva relativamente às questões dos 

CAD.., terá a ver com a preocupação do desinvestimento e desumaniza-
ção que o setor atravessa?

João Dias (JD) – Tem a ver com o reconhecimento que temos, quer 
das estruturas, quer dos profissionais que se dedicam a esta área. 
Cada vez encontramos mais dificuldades em poder mantê-los motiva-
dos, envolvidos e empenhados no seu trabalho. Naturalmente, só gra-
ças ao seu empenho têm sido possíveis os resultados que temos con-
seguido, mas temos que identificar as dificuldades com que estão 
confrontados. E essas dificuldades precisam de respostas efetivas e 
materiais, ou seja, apoios financeiros, apoios para recursos humanos, 
mais recursos humanos para que essas respostas possam ter um ro-
bustecimento. Confrontados que estamos com uma situação econó-
mica e social difícil, e o que se avizinha são dias ainda mais difíceis 
para quem está mais vulnerável e, naturalmente, mais exposto ao ris-
co, precisamos de ter aqui uma capacidade de resposta ainda maior e 
melhor do que aquela, que aliás, nos últimos anos tem sido fragiliza-
da. Importa deixar de ter esta conversa de meias palavras, dizer que 
reconhecemos e, depois, na prática, isso não se traduz efetivamente 

em medidas. E são essas medidas que temos que destacar: investir 
nas instituições, na sua dotação em termos de recursos humanos, ca-
pacidade financeira e técnica, mas também na investigação, na for-
mação, na capacitação dos seus profissionais para que possamos ter 
intervenção não só na prevenção, na redução de danos, no tratamento 
e na reinserção das pessoas com CAD. O Estado tem que dar o exem-
plo e não podemos estar na dependência apenas do setor social e do 
privado, criando aqui uma estrutura pública frágil. Temos de robuste-
cer esta estrutura pública e articular e complementar com a estrutura 
que existe.

Entretanto, encerraram 24 comunidades terapêuticas, que recebiam, 
como as demais, 24 euros por dia para tratar doentes, uma compartici-
pação miserável... Os partidos políticos têm a obrigação de fiscalizar os 
atos do governo, mas igualmente o cumprimento da lei e, neste caso 
concreto, há muitos anos que os governos não cumprem a lei...

JD – Há muitos anos que não é cumprida a lei, quando apresentamos 
soluções, como sucedeu relativamente a este orçamento de estado, foi 
rejeitada a verba que correspondia ao devido reforço destas comunida-
des terapêuticas, que são essenciais e fundamentais para que não deixe-
mos as pessoas desprotegidas. Fazer tudo o que fazem, com todos os 
gastos com profissionais, alimentação, com recursos necessários que 
vão desde energia, água ou gás, que bem sabemos o que custam nas 
nossas famílias... imaginemos esse custo para instituições como estas, 
que acolhem tanta gente. Há agora promessas e anúncios, esperemos 
que se traduzam no reforço da verba, que deve ser devidamente reforça-
da e não ligeiramente aumentada e que corresponda aos custos que são 
colocados a essas instituições.

Não há nenhum secretário de estado ou ministro da saúde que não te-
nha prometido, desde 2016, a criação de uma estrutura orgânica para os 
CAD que resolva este infindável problema, algo que consta igualmente 
do programa do atual governo... O que se passa, afinal?

JD – Essa é uma questão que importa que os responsáveis respon-
dam. Desde 2015 até ao dia de hoje, já falaram favoravelmente em rela-
ção à inversão do caminho, que foi a extinção da estrutura nacional, que 
dava coerência. Neste momento, o que se coloca é: o que estamos mais 
à espera? Há alguma estratégia política? Haverá algum outro interesse 
por detrás disto? É necessária que exista a vontade política para que se 
rompa com um caminho que está mais do que provado ser o errado e que 
só veio prejudicar aquela que era uma estratégia tão reconhecida nacio-
nal e internacionalmente. Vamos ver, com o anúncio da criação desta 
agência para a promoção da saúde, o que irá ser feito, o que daí sairá e 
como é que irá articular com todos os programas da DGS e demais. Espe-
remos que mais cedo do que tarde seja resolvida essa situação.

•  A evolução destes indicadores em particular vem reforçar as con-
clusões dos estudos sobre o impacto inicial da pandemia no agu-
dizar da situação dos grupos mais vulneráveis, exigindo a agiliza-
ção das respostas e das intervenções a desenvolver.

•  A nível dos mercados, com exceção dos vinhos, houve uma recu-
peração do volume de vendas em 2021, com valores próximos aos 
de 2019, embora ainda um pouco inferiores.

•  No início deste novo ciclo estratégico importa refletir também so-
bre alguns aspetos relacionados com a acessibilidade a bebidas 
alcoólicas, como a mensagem veiculada através de estratégias re-
gulatórias menos restritivas para as bebidas alcoólicas do que 
para outros produtos similares do ponto de vista da saúde pública, 
o facto de uma importante franja de menores continuar a adquirir 

bebidas alcoólicas apesar de proibido por lei, e ainda o facto de, 
no período 2019-21, não ter havido atualizações das taxas do 
IABA, mantendo-se a do vinho a 0,00 €.

•  Como se pode observar, são já evidentes os efeitos imediatos da 
pandemia nos grupos mais vulneráveis, sendo que, face ao atual 
contexto de recessão nacional e global, é possível prever um cená-
rio futuro ainda mais potenciador de fatores de risco individuais e 
sociais com manifestação significativa nas adições. Urge assim 
agir rápida e eficazmente perante estes desafios, sendo determi-
nante existir investimento político na criação de condições para 
tal, tendo em consideração os resultados da monitorização e ava-
liação feitas nestas áreas. 
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PATRÍCIA FARO, DEPUTADA DO PS
De promessa em promessa e ao longo de tantos anos que já cansa, o 

Partido Socialista continua a não assumir uma posição para resolver um 
problema que afeta pessoas, famílias e o país...

Patrícia Faro – Não diria que o Partido Socialista não tem uma posi-
ção. O Partido Socialista tem uma posição, desde a extinção do IDT que 
somos favoráveis e percebemos que o atual modelo, da forma que está 
concebido, não funciona. Percebemos desde o início, como tive a oportu-
nidade de afirmar na sessão, não só pelos profissionais, porque temos 
uma cabeça que pensa, um elemento pensante que planeia e que está 
aparte de quem executa e, como ouvimos hoje o Dr. João Goulão, no an-
terior modelo integrado, tinha muito mais possibilidades de articulação 
com o sistema de saúde do que tem atualmente e nós, Partido Socialista 
e Governo, estamos conscientes disso. Aliás, apesar de existir agora uma 
mudança a nível ministerial, já há uma proposta em cima da mesa de um 
modelo vertical e que aponta para a agregação de todas as áreas, que 
aborde de forma integrada e numa perspetiva colaborativa a prevenção, 
o tratamento, a dissuasão e a reinserção. Esse é o caminho e não nos va-
mos afastar do mesmo.

A senhora deputada sabe que, as comunidades terapêuticas estão a 
viver uma situação económica e financeira muito difícil, muitas já encer-
raram porque não conseguem sobreviver com um euro por hora o valor 
que o estado paga para tratarem os seus utentes. Os governos não têm 
cumprido a lei, e vocês deputados, não os questionam por isso?

PF – Questionamos e essa foi uma das áreas em que, pessoalmente, 
tive que me pronunciar relativamente a este orçamento de estado na es-
pecialidade e sobre a qual tenho conhecimento efetivo porque trabalhei 
na área, portanto sei muito bem a dificuldade que representa manter as 
ONG, que cumprem uma função que é do Estado e que aquilo que está a 
ser pago é efetivamente miserável e não é possível continuar assim. In-
dependentemente de essa questão ter que ser abordada, o que eu acho é 
que primeiro vamos reformular este modelo, que não está a funcionar, 
nem para os profissionais, nem para os utentes, que não se reveem neste 
serviço de saúde...

... Mas o problema das comunidades terapêuticas não tem propria-
mente a ver com o modelo...

PF – Não tem de facto, mas é preciso reformular e robustecer o mo-
delo integrado para voltarmos a essa questão. Uma coisa é certa: o 
Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PS, ao qual pertenço, es-
tamos empenhados em dar continuidade a esse desiderato e sempre 
manifestamos ser essa a nossa posição. Por motivos diversos, vão 
sendo dadas prioridades a outras áreas e, na saúde, existirão sempre 
situações emergentes. Da nossa parte têm esse compromisso e é nis-
so que estamos a investir.

Mas por que votaram contra um despacho ou proposta que visava 
compensar as comunidades terapêuticas face à não atualização das 
comparticipações, contrariando assim e uma vez mais a lei?

PF – Precisamente por isso, porque a perspetiva é iniciarmos um 
novo modelo e, depois, não só as comparticipações, mas também as 
questões salariais. Porque houve outra proposta que apontava tam-
bém para o aumento salarial e melhoria das carreiras para manter 
aqueles que são os bons profissionais. O que nos é dito por uma equi-
pa que entra neste momento é isso mesmo, que temos que remodelar 
e desconstruir como eu disse.

Mas também aqui já havia promessas de um despacho conjunto para 
evitar a falência das comunidades terapêuticas. Continuando esta espe-
ra, poderemos chegar ao final do ano e, em vez das 24 que já encerra-
ram, termos bem mais...

PF – Não creio, até porque ainda agora, em conversa com o Dr. João 
Goulão, já existiram contactos com o atual ministro, bem sabem qual é a 
posição do atual ministro sobre estas matérias, agora... o nosso tempo 
não é o tempo dos utentes nem o dos profissionais, neste caso o tempo 
que demora a reorganizar uma estrutura e uma equipa. Mas estamos 
nesse caminho e esse agendamento e esse encontro estará marcado e 
essa e outras questões irão entrar no “bolo”.

Mas parece haver também aqui um estigma político, em que os go-
vernos e deputados andam um pouco ao sabor do que a comunicação 
social mais torna mediático e visível... atualmente, temos urgências 
para cima e para baixo e esquecem-se que esta população também é 
doente e não possui a mesma capacidade reivindicativa...

PF – Temos de lhes dar voz, como é óbvio...

Insisto que existe uma lei que não é cumprida há 14 anos...
PF – Deixe-me voltar atrás... A questão não é por aí porque temos 

um orçamento de estado com duas vertentes: uma de respostas ime-
diatas às emergências, mas que responde também e é sustentável a 
longo prazo. Portanto, não é que essa questão esteja esquecida, mas, 
para que tornemos as comunidades terapêuticas sustentáveis e man-
termos os bons profissionais nos serviços, é preciso abordar e olhar 
de águia e não só nos fixarmos no olhar da formiga. A minha promes-
sa é de compromisso para com este setor, onde trabalhei durante mui-
to anos. Neste momento, estamos como deputados, uma missão que 
exercemos, mas temos o nosso trabalho e vida no terreno. Eu, feliz-
mente, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais 
nesta área, numa altura em que o consumo das drogas foi e bem des-
criminalizado e tive a oportunidade de perceber o que podemos fazer 
no terreno, e que podemos fazer diferente. Melhorando a qualidade de 
vida não só dos utentes, mas também das suas famílias, estamos a 
melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Portanto, faço a pro-
messa de que seremos determinadas e assumo o compromisso que 
esta é uma causa que não irá cair.


