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64ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
ESTUPEFACIENTES DAS NAÇÕES UNIDAS 
COM FORTE PRESENÇA PORTUGUESA

A 64ª reunião da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas (CND 
- estrutura que no âmbito das Nações Unidas é responsável por todas as 
questões relativas à luta contra a droga e a toxicodependência) decorreu 
entre os dias 12 e 16 de abril, este ano em formato híbrido (presencial e 
virtual). O ponto alto do evento coincidiu com a apresentação, por Portu-
gal, em nome da UE, da resolução "Promoção de serviços de prevenção e 
tratamento de drogas de qualidade, acessíveis, inclusivos e baseados na 
evidência científica". Nota de relevo para o facto de o documento ter obti-
do o copatrocínio de um total de 46 países de todos continentes e de to-
dos Grupos Regionais: para além dos 27 estados-membros da UE, por paí-
ses como as Filipinas, Tailândia, El Salvador, Honduras, Rússia, EUA, Albâ-
nia, Angola, Argélia, Austrália, Brasil, Canadá, Israel, Japão, México, Marro-
cos, Noruega, Suíça e Reino Unido, alguns dos quais, como é sabido, com 
tradições bem conservadoras e pouco humanistas ou focadas na saúde 
neste domínio dos CAD. 
O SICAD assegurou a representação nacional nestas sessões anuais, em 
estreita articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a 
Missão Permanente de Portugal em Viena. Esta participação e o acompa-
nhamento dos trabalhos preparatórios por parte do SICAD, nomeadamen-
te em sede do Grupo Horizontal Drogas (Grupo de trabalho do Conselho da 
UE que coordena a temática “droga”) têm contribuído, de forma inequívo-
ca, para a visibilidade nacional no contexto da CND. Para além dos orga-
nismos da Administração Pública Portuguesa referidos, e de acordo com 

as matérias mais relevantes a abordar em cada ano, o SICAD coordenou a 
participação de outros Serviços/ Ministérios com atribuições nos temas a 
discutir, em particular com o INFARMED, com a Polícia Judiciária e com a 
Direção-Geral de Política de Justiça.
No primeiro dia, Marta Temido, Ministra da Saúde, usou da palavra em 
nome da União Europeia, representando a presidência portuguesa do Con-
selho num discurso onde destacou o papel que esta estrutura tem ao nível 
da cooperação internacional na área das Drogas, relevando a importância 
da participação da sociedade civil, da definição de políticas baseadas na 
evidência científica e no respeito pelos Direitos Humanos, assegurando 
que “ninguém pode ficar para trás” nesta matéria.
António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde falou, 
também, durante esta sessão em nome de Portugal, realçando a matriz 
humanista orientadora para as políticas de Drogas em Portugal, em que o 
cidadão que usa drogas é considerado um paciente que o sistema de saú-
de integra, acolhe e trata, por oposição a visões desatualizadas onde pre-
valecia a abordagem judicial e punitiva. Lacerda Sales afirmou ainda que 
Portugal condena veemente a aplicação da pena de morte para assuntos 
relacionados com as drogas ou em quaisquer outras circunstâncias, ter-
minando com uma chamada de atenção para o 50º aniversário do Grupo 
Pompidou do Conselho da Europa.
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50º aniversário do Grupo Pompidou (GP) 
assinalado com evento paralelo

Ainda durante a manhã, teve lugar o evento paralelo comemorativo do 50º 
aniversário do Grupo Pompidou (GP), que se comemora em 2021 e cujo 
mote são os direitos humanos no centro das políticas relacionadas com dro-
gas. João Goulão, diretor-geral do SICAD, moderou a sessão, marcando a 
presidência desta estrutura que está sob responsabilidade portuguesa no 
período entre 2019-2022. Como oradores convidados marcaram presença 
Ana Trudov, do secretariado do GP, que fez uma retrospetiva dos últimos 50 
anos de atividade, Piotr Jablónski, vice presidente do GP e Diretor do Gabine-
te Nacional para a Prevenção das Drogas da Polónia, que falou sobre a im-
portância da formação, quer para técnicos como para decisores que atuem 
neste âmbito, Richard Muscat, Presidente do Conselho Consultivo Nacional 
das Dependências de Malta, que se focou na questão dos direitos humanos 
e na necessidade de que as políticas de Drogas sejam coerentes e te-
nham compliance com as declarações fundamentais que regulam os direi-
tos humanos e, no final, Denis Huber, secretário executivo do GP, que falou 
do futuro e de como a revisão dos estatutos proposta por Portugal deverá 
beneficiar o trabalho do Grupo e a sociedade em geral. Este evento foi coor-
ganizado pelo Conselho da Europa, com o apoio de Portugal e Polónia.

Portugal organiza evento paralelo sobre 
a Estratégia Europeia em matéria de 
Drogas (2021-2025) no segundo dia da 
CND

João Goulão, em representação da presidência portuguesa do Conselho 
da União Europeia, foi o anfitrião e moderador do evento paralelo à 64ª re-
união da CND “EU Drug Strategy 2021-2025”, que decorreu no dia 13 de 
abril. O diretor-geral do SICAD enquadrou o momento, recordando que a 
Estratégia Europeia em matéria de Drogas (2021-2025) foi aprovada no 
mandato da presidência alemã, tendo sido um representante deste país a 
dar início às intervenções. 

Markus Riehl, em representação da cessante presidência alemã do Conse-
lho da União Europeia (segundo semestre de 2020), apresentou as três 
áreas chave da nova estratégia: redução da oferta, redução da procura e res-
posta aos danos relacionados com a droga, assim como os três temas 
transversais de apoio a esses domínios de ação: cooperação internacional, 
investigação, inovação e prospetiva e coordenação, governação e execução. 
Seguiu-se Peter Mihok, da Unidade de Crime Organizado e políticas de Dro-
gas da Comissão Europeia, que falou no contexto alargado em que a Estraté-
gia se enquadra, reconhecendo que a Europa está bem nesta matéria, mas 
chamando a atenção para a complexidade dos mercados de Drogas.
O diretor do Observatório Europeu da Droga e das Toxicodependências, 
Alexis Goosdeel, foi o orador que se seguiu, apresentando a sua visão de 
como devemos abordar as questões relacionadas com drogas num mun-
do pós-Covid 19, rejeitando uma visão “antiga”, muito ligada aos consu-
midores de heroína injetável, que não tem lugar hoje num mundo onde os 
poli consumos são uma realidade praticada por pessoas de qualquer es-
trato social.   Defendeu uma abordagem humanista, de acordo com os 
princípios da “não estigmatização”.
Seguiu-se Georgios Raskos, da Europol, que focou a sua apresentação 
nos grupos de crime organizados relacionados com as drogas, trazendo 
dados interessantes à discussão como a crescente competição entre os 
grupos que dominam a vertente “oferta” que fazem aumentar a violência, 
a corrupção, o tráfico online, entre outras vertentes da sua atuação.
Iga Kender-Jeziorska, Presidente do Grupo de Trabalho sobre Políticas de 
Drogas da UE para o Fórum da Sociedade Civil, fez a intervenção final e 
recordou as dificuldades que as organizações que trabalham no terreno, 
sobretudo as relacionadas com Redução de Riscos e Minimização de Da-
nos, enfrentam, quer por uma crescente onda de enfraquecimento da de-
mocracia em alguns estados europeus, como pelo fenómeno COVID-19, 
que relegou para segundo plano muita das estruturas de apoio às pes-
soas que usam Drogas.
O evento terminou não sem antes ser dada a palavra ao público que colo-
cou algumas questões, tendo João Goulão encerrado a sessão.

Portugal encerra intervenções 
na 64ª reunião da CND

As intervenções portuguesas na 64ª reunião da CND terminaram no dia 14 
de abril com a participação de Teresa Caeiro, assessora do Coordenador Na-
cional para os problemas das Drogas, das Toxicodependências e do Álcool e 
de António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.
Teresa Caeiro interveio no evento paralelo “Direitos Humanos em Ação: 
Implementando as Diretrizes Internacionais sobre Direitos Humanos e 
Política de Drogas” organizado pelo Office of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), apresentando o instrumento que um grupo de 
peritos coordenado por Portugal está a conceber, no âmbito do Grupo 
Pompidou, cujo objetivo é o de dar a cada país a possibilidade de se au-
toavaliar no que toca ao respeito pelos Direitos Humanos nas matérias 
relacionadas com Drogas.
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Neste evento participaram também Daniela Ludwig, Comissária Federal 
de Drogas da Alemanha, Juli Hannah, da Universidade de Essex, e Rodri-
go Uprimny, da Colômbia, tendo sido anfitrião Zaved Mahmood, do OH-
CHR, que destacou o papel inovador e essencial que Portugal teve e tem 
sempre que se discutem estas matérias.
Num segundo evento, desta vez promovido pelo International Narcotics 
Control Board (INCB), sobre “A Capacidade de Construir Soluções apoian-
do os Estados Membros em situações de Emergência e o Caminho a Se-
guir”, António Lacerda Sales deu voz à Europa, elogiando o papel desta 
organização junto dos vários países, nomeadamente na Formação que 
disponibiliza aos profissionais e decisores. Foi com agrado que Lacerda 
Sales recebeu a notícia de que o terceiro módulo de e-training do INCB 
será agora disponibilizado em português, língua falada por 265 milhões 
de pessoas em todo o mundo, como referiu.
Katharina Frey, Vice-Chefe da Missão Permanente da Suíça nas Nações 
Unidas em Viena, foi a anfitriã do evento, que contou ainda com a partici-
pação do presidente do INCB, Cornelis P. de Joncheere, e a intervenção 
de Amira Elfadil Mohamed Elfadil, em representação do continente Afri-

Marta Temido, Ministra da Saúde

“It is an honour to participate in this meeting and to speak on behalf of the 
European Union and its Member States.
We would like to thank you, Madam Chair and the United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC) Secretariat, for making this meeting possi-
ble, despite the obstacles posed by the COVID-19 crisis. It is essential 
that we continue to meet and discuss solutions to the challenges related 
to drugs, which have been exacerbated by the pandemic. 
In this regard, let me emphasise that effective solutions can only be fou-
nd if we involve civil society in our discussions, as was our established 
practice. We are conscious that the virtual format of our meeting is chal-
lenging, but we have to make every effort to facilitate an inclusive and 
transparent multilateral process using the technology available. The res-
trictions imposed for this session must not set a precedent. Civil society 
participation is a priority, and we believe that the experience now gathe-
red from virtual meetings will make it possible to return swiftly to the pre-
-pandemic level of civil society participation and involvement, and that 
this can happen as early as the next intersessional meeting. 
We are proud to announce that in December 2020 the Council of the Euro-
pean Union adopted a new Drugs Strategy for the period 2021-2025. Not 
only does the Strategy explicitly support the acceleration of the imple-
mentation of our joint commitments, but it also directly contributes to this 
objective. With this Strategy, the EU and its Member States reaffirm their 

commitment to an evidence-based, integrated, balanced and multidisci-
plinary approach. The Strategy addresses the various aspects of the 
drugs situation by aiming at: 1. enhancing security and reducing drug su-
pply; 2. increasing prevention, treatment and care-services and reducing 
drug demand; and 3. addressing drug-related harm. With the respect, pro-
motion and protection of human rights at its core, the EU Drugs Strategy 
incorporates gender equality and health equity perspectives. I should also 
stress that this Strategy fully recognises the importance of international 
cooperation to address drug-related challenges, and that it has a dedica-
ted chapter in this regard. Last but not least, our Strategy incorporates the 
lessons learned from the COVID-19 crisis in the drugs area and takes a fu-
ture-oriented approach, promoting research, innovation and foresight to 
respond more effectively to increasing challenges and to anticipate the-
se. We will present the EU Drugs Strategy at our side-event tomorrow. You 
are welcome to participate in this event. 
In line with the approach promoted in the Strategy, we have submitted a 
draft resolution to be adopted at this 64th Commission on Narcotic Drugs 
(CND) session. This draft resolution aims to promote the development of 
quality, affordable, scientific evidence-based and comprehensive drug 
prevention and treatment services around the globe. Indeed, assurance of 
the quality of drug prevention and treatment services, solidly based on 
scientific and evidence-based research and knowledge, is essential to the 
continuous improvement in this regard. These services should on the 
other hand be accessible to all, which can only be assured by their affor-
dability. We know that we can count on your constructive involvement in 
the discussions on this resolution.
The COVID-19 crisis has had a great economic and social impact on our 
societies. In the field of drugs, it has worsened an already grim situation, 
as was evidenced by the World Drug Report 2020. The pandemic has had 
multiple effects. Organised crime groups have swiftly adapted their busi-
ness models, for instance by expanding drugs trafficking via maritime 
routes and online sales via darknet markets. For people who use drugs, 
prevention, treatment and care services have been disrupted worldwide. 
In Europe, following an initial disruption, innovative approaches were 
applied, which allowed for increased access to services, including a grea-
ter use of digital health options.
In 2016, at the United Nations General Assembly Special Session (UN-
GASS) on Drugs, we committed to addressing and countering the world 
drug situation in a comprehensive, integrated and balanced way, through 
the adoption of an outcome document which remains the most com-
prehensive international drug policy document. In 2019, we adopted the 
Ministerial Declaration that highlights our willingness to accelerate the 

cano, Elizabeth Matfield da UNODC, Lisa Hedman da OMS e Clement Bin-
gen da MSf (Médicos sem Fronteiras).
Dependências acompanhou o evento e recolheu as intervenções de Mar-
ta Temido, Ministra da Saúde, que na qualidade de Presidência do Conse-
lho da União Europeia, proferiu o discurso em nome da UE no ponto da 
agenda “General Debate”, de António Sales, Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, que proferiu o discurso nacional também no ponto da agen-
da “General Debate”, de João Goulão, no âmbito do evento online Placing 
Human Rights at the Heart of Drug Policies - The Pompidou Group's 50th 
Anniversary, de António de Almeida Ribeiro, embaixador português em 
Viena, no âmbito da apresentação da resolução portuguesa, e de Ghada 
Waly, Diretora-Geral da UNODC. Entrevistámos ainda Ana Sofia Santos, 
Chefe de Divisão de Relações Internacionais do SICAD, que nos fez um 
balanço de um evento em que a representação nacional voltou a desem-
penhar um forte contributo para a disseminação de políticas e práticas 
humanistas, pragmáticas e centradas na saúde no domínio dos CAD.
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António Sales, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde

“It is a great pleasure to address the Commission at its sixty fourth ses-
sion in these unprecedented times.
The Ministerial Declaration of 2019 allowed us to recall the importance of 
implementing all our commitments, setting the stage for an international 
single-track approach, reaffirming the multidimensional nature of those 
commitments and promoting its implementation in practice. The prius of 
these commitments is reflected in the 2016 UN General Assembly Spe-
cial Session Outcome Document, an historic landmark, in which Member 
States recognized that the world drug situation should be addressed in a 
multilateral setting and demands an integrated, multidisciplinary, balan-
ced, evidence-based and comprehensive approach. In this regard, Portu-
gal fully supports the UN System Common Position on drug policy as well 
as its Task Team, a key development towards the assurance of UN sys-
tem-wide coherence and alignment with the overarching Sustainable De-
velopment Goals.
Portugal recognizes drug use as a health issue and drug user as a person 
who needs to be treated and not punished. In this regard, a public health 
oriented approach has been implementing, with the aim of preventing the 
spread of HIV among people who use drugs and decreasing the number 
of drug-related deaths. At the same time we continue to be strongly com-
mitted to supply reduction activities, including law enforcement, judicial 
cooperation, strengthening assets recovery efforts and combating mo-
ney laundering. Portugal would like to underline the value and importance 
of the International Guidelines on Human Rights Drug policy, which provi-
de a comprehensive set of international standards for guiding govern-
ments to develop human rights compliant drug policies. Furthermore, and 
in line with this model, Portugal strongly condemns the application of ca-
pital punishment in cases of crime offenses related to drug use. As a mat-
ter of fact, Portugal unrelentingly opposes the death penalty in all cir-
cumstances.
Portugal and Austria have tabled a draft resolution on behalf of the EU 
and its Member States, entitled “Promoting quality, affordable, scientific 
evidence-based and comprehensive drug prevention and treatment servi-
ces”. This draft resolution highlights several relevant topics in the area of 
drug prevention and treatment. At this stage, Portugal would like to take 
this opportunity to recognize the role played by civil society organizations 
in the development and implementation of drug policy. 
I will now address you very briefly in my capacity as Presidency of the 
Pompidou Group, of the Council of Europe. This year we are celebrating 
the fiftieth Anniversary of the Pompidou Group, under the motto "Human 
rights at the heart of drug policies". The most important feature of the An-
niversary is the expected adoption of a revised statute which includes a 
strong focus on human rights and public health. The Pompidou Group of 
the Council of Europe is committed to continue and expand its efforts to 
further cooperate with international organisations and with civil society 
organisations towards our common goal to bring public health and the 
respect of human rights to the forefront of drug policy”.

implementation of our commitments. More than ever, this should remain 
our priority. 
The EU and its Member States emphasise that States have to respect, 
protect and promote all human rights and fundamental freedoms as well 
as the inherent dignity of all individuals and the rule of law in the develop-
ment and implementation of drug policies. We reiterate our own commit-
ment to that end. We reiterate our strong condemnation of the use of ca-
pital punishment in all circumstances and in all cases, as it violates the 
inalienable right to life and is incompatible with human dignity. The death 
penalty does not serve as a deterrent to crime and makes any miscarria-
ge of justice irreversible. The International Guidelines on Human Rights 
and Drug Policy provide a comprehensive set of international legal stan-
dards that can in some ways provide guidance to governments in develo-
ping human rights-compliant drug policies.
Cooperation through effective multilateralism remains the best way to 
tackle today’s and tomorrow’s global challenges. The EU is strongly su-
pportive of efforts to promote coordination between relevant UN entities 
and regional and international organisations. The EU also recalls the im-
portance of the commitment to the effective implementation of the three 
international drug control conventions. We welcome the continued su-
pport of the international community to these conventions and the broad 
consensus on the relevant international human rights instruments as 
being the cornerstones of the international drug control system. 
In this regard, we support the UN System Common Position on drug poli-
cy and suggest that its Task Team focus on stepping up efforts to ensure 
that no one is left behind, in line with the Sustainable Development Goals. 
The Common Position inspires us to work together in developing and im-
plementing balanced and evidence-based responses to the world drug si-
tuation, within the framework of the 2030 Agenda. We should now further 
accelerate our efforts to ensure that no one is left behind. 
To conclude, Madam Chair, the international community needs to step up 
its responses to cope with the challenges at stake, which is important to 
achieve the Sustainable Development Goals in the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development. The EU and its Member States will continue wor-
king relentlessly with our international partners to address the world drug 
situation and to accelerate the implementation of our joint commit-
ments”.



| 8

António de Almeida Ribeiro, embaixador 
português em Viena

“It is an honour to participate in 
this meeting and to address the 
Commission at its 64th ses-
sion. As it is the first time, I am 
taking the floor in this session 
of the CND, firstly, I would like to 
congratulate you, Madam Chair 
for your election as well as that 
of the other officers.
In the 2019 Ministerial Declara-
tion, Member States have com-
mitted themselves to accelera-
ting the implementation of exis-

ting drug policy commitments and obligations, of namely the three internatio-
nal drug control conventions, while fully respecting, protecting and promoting 
all human rights, fundamental freedoms and the inherent dignity of all indivi-
duals and the rule of law. On this occasion, I would like to emphasize that 
Portugal remains fully engaged in this objective of implementing all the com-
mitments contained in the drug policy documents, and crystalized in the UN-
GASS 2016 outcome document.
Portugal places great importance on the area of drug prevention and treat-
ment, and our model, focused on public health and human rights, has been 
qualified as an important best practice example. In line with these commit-
ments, Portugal, together with Austria, has tabled a draft resolution on behalf 
of the EU and its Member States, that now also counts with the important co-
-sponsorhip of Angola and Brazil, to be adopted at 64th session of the Com-
mission on Narcotic Drugs, entitled “Promoting quality, affordable, scientific 

João Goulão Diretor-Geral SICAD

“I am very pleased to welcome 
all the participants to this side 
event on the human rights di-
mension of drug policies as part 
of the activities celebrating the 
50th Anniversary of the Pompi-
dou Group.
Portugal, as Presidency of Pom-
pidou Group for the period 2019-
2022, is very honoured to co-or-
ganise this side event together 
with the Council of Europe and 

Poland, the Vice-Chair of the Pompidou Group. 2021 is a year for celebration 
for all of us! 50 years ago, the French President Georges Pompidou, recogni-
sing the importance of a coordinated response towards the global drugs pro-
blem, proposed the creation of a European cooperation framework to fight 
against drug abuse and drug trafficking.
In the last years, the drugs situation changed substantially all over the world 
and in Europe with new patterns of use, new psychoactive substances appea-
ring in the market and new traffic routes emerging. Over the last 50 years, the 
Pompidou Group has been the voice of the Council of Europe on drug issues. 
In a changing international environment, it remained firm on promoting a ba-
lanced approach between the necessity to tackle drug abuse and drug traffic-
king and the responsibility of states to protect the health and human rights of 
people. The Pompidou Group, evolved in his tasks and objectives and is now 
a forum for open debate, exchange of knowledge and experiences and a plat-
form for science and evidence base innovation linking policy, research and in-
novation for professionals, experts, researchers and policy decision makers.

evidence-based and comprehensive drug prevention and treatment servi-
ces”. With this resolution, we aim to emphasise the importance of ensuring 
that prevention and treatment provided to people who use drugs is of quality 
and affordable, in order to further advance our efforts in addressing and cou-
ntering the world drug situation in an efficient manner. At the same time, it is 
also stressed that these services should be implemented with full respect for 
all human rights and fundamental freedoms, and that people who use drugs 
should not be stigmatized nor discriminated against. 
On the other hand, this resolution also reiterates that measures aimed at mi-
nimizing the adverse public health and social consequences of drug use are 
one of the key aspects in preventing the transmission of HIV, viral hepatitis 
and other blood-borne diseases associated with drug use that still have a 
high prevalence among people who use drugs. 
Moreover, we believe that through the implementation of such measures, pai-
red with human rights and public health perspectives, our efforts in addres-
sing the world drug situation will bring more positive, effective and long-las-
ting results not only for the people who use drugs, but also for their families 
and communities, and all members of society.
We consider that this is a balanced and timely draft resolution that addresses 
very important topics for the international community in the context of the 
world drug situation, and we therefore hope that this proposal can gather the 
support from the UN constituency.
I would like to express our great appreciation for the work of the Bureau of 
the Commission and its Officers, the Secretariat, and last but certainly not 
least the Conference Room Services and all the Staff of the UNODC and 
UNOV whose work and dedication have allowed us to continue our work, 
even during these challenging pandemic times. Together with the Vienna spi-
rit and our commitment to dialogue they are truly essential for the progress 
of our multilateral work”.

With the recent accessions of Armenia and Georgia, the Group grew from 7 
initial states to 41 members, its activities have extended well beyond Europe 
and it has established several Memorandum of Understanding with internatio-
nal organizations.
In order to better reflect the new developments in drug policies and the chal-
lenges ahead, the Pompidou Group launched in 2019 an open discussion with 
its Members and a wide-ranging consultation process (including civil society 
organisations) on its mandate, operation and working methods, in order to 
more effectively reflect today’s drug policy evolution and the challenges faced 
at national and international level. The revised statute is due to be adopted by 
the Committee of Ministers of the Council of Europe later this year, as the ma-
jor highlight of the Pompidou Group 50th Anniversary celebrations.
The Pompidou Group, under the Portuguese Presidency, has been focus in 
bringing public health and the respect of human rights to the forefront of drug 
policy. The current work programme entitled ‘Sustainable drug policies res-
pectful of human rights’, emphasizes the need to integrate human rights into 
the development, implementation, monitoring and evaluation of drug policies. 
Human rights are a transversal issue present in all Pompidou Group activities 
and we believe that regular cooperation of government’s, experts, professio-
nals, representatives of the civil society, along with relevant international orga-
nisations, is key to develop balanced, evidence-based, comprehensive and hu-
man rights respectful drug policies. 
Last year, a new project was launched at the initiative of the Portuguese Presi-
dency, to analyze the impact of human rights on drug policies and on how they 
can be instrumental in reducing unwanted effects and unattended consequen-
ces of responses. The work aims at the development of a set of tools and mar-
kers to assess the level of human rights compliance of different drug policy op-
tions and interventions which will be presented by the end of this year.
The presentations of this side event will focus on the achievements of the 
Pompidou Group, the human rights approach to drug policies and its path into 
the future grounded on the revision of its founding statute”.
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Ghada Waly, Diretora-Geral da UNODC

“We have arrived at the successful conclusion of the 64th session of the 
Commission on Narcotic Drugs. I warmly congratulate the Chair and the 
extended Bureau on this achievement.
In the face of continuing challenges posed by the global pandemic, this 
hybrid session brought together some 1,400 participants from 128 coun-
tries, 19 inter-governmental organizations, and 72 non-governmental or-
ganizations.
More than 110 speakers participated in the general debate. The dialogue 
continued through more than 100 side events, all taking place virtually 
with participants from all over the world.
Together, over the course of this week, Member States, civil society, ex-
perts and academia sharpened the focus on what needs to be done to 
deal with the effects of the COVID-19 crisis on world drug challenges, and 
to work towards a recovery that will get us back on track to achieving the 
Sustainable Development Goals.
We saw this focus in the joint statement adopted by the Commission on 
Monday, to address the impact of the pandemic on efforts to counter the 
world drug problem.
On Wednesday, Member States took a collective decision to place eight 
new substances under international control.
The four resolutions adopted at this session further reflect concerns for 
safeguarding health and welfare, and they offer concrete steps to streng-
then access to drug treatment, rehabilitation and social reintegration ser-
vices; alternative development; scientific evidence-based prevention and 
treatment; and responses to non-medical use of pharmaceuticals.
Just before the start of this session, we marked World Health Day, which 
this year had the theme of health equity.
Health for all in 2021 means ensuring equal access to vaccines. It also 
means equitable access to internationally controlled substances for pain 
relief, and other medical and scientific purposes. People need and deser-
ve access to life-saving treatment, care, and other services, including for 
drug use disorders, HIV, and related diseases.
As health systems have come under unprecedented strain in the pande-
mic, such services have also been disrupted, and I very much welcome 
the efforts of the Commission to address these urgent problems.

Both the COVID crisis and the world drug problem are shared challenges 
that heighten the need for greater cooperation and shared solutions.
We have seen that drug use patterns and trafficking trends have shifted 
during the pandemic.
Dangerous developments observed before the crisis, including the expan-
sion of drug trafficking online and through maritime and waterway routes, 
as well as non-medical use of pharmaceutical drugs, have accelerated. 
As the crisis has reversed global development progress, driven up poverty 
and heightened vulnerabilities, criminal groups have anticipated and ex-
ploited opportunities. By the end of 2020, drug trafficking continued in 
line with pre-pandemic trends, or even at an increased pace.
In order to respond effectively, we must also adapt and innovate, to offer 
greater support to the people who need it, and stop organized crime and 
drug traffickers from taking advantage of social and economic fragility.
As the CND joint statement recognizes, Member States have met adver-
sity during the pandemic by developing new approaches to drug preven-
tion and treatment, as well as to related health and social services, taking 
advantage of online platforms and other technologies.
UNODC remains your steadfast partner in advancing these responses. I 
thank Member States for recognizing UNODC’s work in the adopted reso-
lutions, which we will take forward through our technical assistance, 
tools, guides, and flagship World Drug Report, from headquarters in Vien-
na as well as from our network of field offices.
In turn, we rely on your financial support to enable our Office to continue 
living up to these many responsibilities you have entrusted to us.
Distinguished Chair, Excellencies,
The energy and spirit that has kept crucial intergovernmental work pro-
gressing in Vienna throughout the pandemic has been very much in evi-
dence over the past week, helping to chart a path forward through and 
beyond the current crisis.
Our determination to leave no one behind is reflected in the results of this 
Commission. Our efforts to turn commitments into effective action on 
the ground are reinforced by UNODC’s new corporate strategy, and our 
Strategic Vision for Africa.
In partnership with Member States, civil society, the private sector, ex-
perts, UN entities, regional organizations and all stakeholders, UNODC 
will advance balanced, humane and effective responses to world drug 
problems, and empower youth, women and the marginalized, for health 
and for justice.
This morning, we joined our host country in remembering and mourning 
the more than 9,500 people in Austria, and the more than three million 
people worldwide, who have lost their lives to the virus.
We can cherish and honour their memory by committing to greater solida-
rity and support, including through the work of this Commission, to meet 
the needs of this unprecedented moment, and to build resilience and ca-
pacities for the challenges to come. 
In closing, I would like to congratulate you all once again. I thank you for 
your dedication and engagement and I am grateful to my colleagues at 
UNOV/UNODC for their hard work in making this session possible”.
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Ana Sofia Santos, Chefe de Divisão de 
Relações Internacionais do SICAD

Que balanço faz da realização desta CND, que fica marcada por uma 
forte presença e contributo português?
Ana Sofia Santos (AS) – Sim, este foi, sem dúvida alguma, um ano parti-
cularmente interessante para nós, enquanto país, porque estivemos na 
CND numa tripla qualidade: por um lado, enquanto estado-membro das 
Nações Unidas, como habitualmente participamos, por outro lado, en-
quanto presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, que 
exercemos desde 2019 e que terminará em 2022, e porque Portugal está 
com o exercício da presidência do Conselho da União Europeia, tendo 
também responsabilidades acrescidas, nomeadamente em matéria de 
drogas, uma vez que o Dr. João Goulão está a assegurar a presidência do 
Grupo Horizontal de Drogas, o grupo do Conselho que tem responsabili-
dade política nesta matérias, o que fazemos em colaboração com o Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros, uma vez que este grupo tem duas co-
presidentes, eu e a Filipa Silva. Foi particularmente desafiante porque ha-
via muitas iniciativas e eventos que exigiam a nossa presença numa des-
tas três qualidades, depois houve o desafio acrescido de a reunião ter 
decorrido quase totalmente em formato virtual, com muito poucas ses-
sões em que foi possível, inclusivamente aos diplomatas de Viena, esta-
rem presentes nas Nações Unidas, devido à situação de pandemia. En-
quanto SICAD e país, fazemos um balanço muito positivo da participação 
nacional, reflexo do trabalho que temos vindo a desenvolver ao nível na-
cional e internacional e fruto do reconhecimento que o nosso país tem 
tido nesta matéria e, obviamente, resultado da qualidade que todos os 
nossos profissionais, seja na área da saúde, seja da justiça ou dos negó-
cios estrangeiros que connosco trabalham estas matérias. Também uma 
presença marcante, em que tivemos a Sra. Ministra da Saúde a proferir o 
discurso inicial em nome da União Europeia na sessão plenária; depois, o 
nosso Secretário Adjunto e da Saúde fez o discurso nacional nesse mes-
mo debate geral e tivemos ainda outra intervenção, proferida pelo nosso 
embaixador em Viena, num ponto da agenda regular da reunião em que 
se pretende fazer o acompanhamento da implementação dos compro-
missos políticos assumidos ao nível internacional, nomeadamente de-
pois da aprovação da declaração ministerial em 2019. Portanto, em ter-
mos mais políticos, realçaria estes três momentos marcantes da presen-
ça nacional. Depois, tivemos também uma participação bastante ativa no 
que respeita aos side events que habitualmente decorrem à margem da 
reunião da Comissão de Estupefacientes. O SICAD foi responsável pela 

organização de um side event em nome da União Europeia, cujo objetivo 
foi apresentar a recente Estratégia Europeia em Matéria de Drogas adota-
da pelo Conselho em dezembro, onde contámos com a colaboração de 
representantes da Comissão Europeia, da Alemanha, que exerceu a presi-
dência durante a aprovação da estratégia, do diretor do Observatório Eu-
ropeu, do representante da Europol e do representante da sociedade civil, 
o Civil Society Forum on Drugs. Atualmente, enquanto presidência, esta-
mos a negociar com os estados-membros da UE, no âmbito do Grupo Ho-
rizontal de Drogas, o plano de ação que irá implementar esta estratégia, 
cuja aprovação esperamos conseguir ainda antes do final da nossa presi-
dência. Destacaria mais dois side events, um que contou com a participa-
ção do Sr. Secretário de Estado, organizado pelo órgão internacional para 
o controlo de estupefacientes, e outro sobre a problemática dos direitos 
humanos e a implementação de guidelines sobre direitos humanos e po-
líticas de drogas elaboradas pelas Nações Unidas em 2019, em que con-
támos com a intervenção da Dra. Teresa Caeiro, do SICAD, que tem vindo 
a coordenar um grupo de peritos que estão a construir uma ferramenta, o 
Self Assessment Tool, para proporcionar aos estados uma autoavaliação 
sobre as suas políticas em matéria de drogas e direitos humanos, contri-
buindo para políticas centradas na proteção da saúde pública e na pro-
moção dos direitos humanos. Terminaria com aquele que foi para nós o 
momento alto da CND deste ano: em estreita colaboração com a nossa 
missão em Viena, decidimos apresentar uma proposta de resolução, 
também nesta vertente de saúde pública e direitos humanos, mas focada 
na promoção dos serviços de prevenção e tratamento de drogas de qua-
lidade, acessíveis, inclusivos e baseados na evidência científica. 
Num primeiro momento, esta resolução foi negociada em sede da UE, 
no Grupo Horizontal de Drogas, onde obtivemos o apoio de todos os 
países da UE. E, durante a semana da CND, houve uma série de nego-
ciações, primeiro em reuniões informais e, posteriormente, no comité 
onde são aprovadas, conduzidas pelo colega da missão em Viena, Dr. 
João Bezerra da Silva, que realizou um excelente trabalho político-di-
plomático, conseguindo um resultado final que, em nosso entender, é 
de muito prestígio para o país. O objetivo principal foi conseguido: a 
CND mandatou os s serviços competente do UNODC para analisarem 
a qualidade dos serviços de prevenção e tratamento para assegurar a 
sua melhoria contínua. Para além disso, serão ainda analisadas possí-
veis ligações entre o consumo de droga, a criminalidade e os fatores 
socioeconómicos e de saúde, permitindo – esperamos – demonstrar 
que medidas de redução de danos não aumentam, antes pelo contrá-
rio, reduzem a criminalidade. Por um lado, porque a resolução contém 
alguns aspetos que, para aqueles países que designamos de hard li-
ners, mais conservadores, são sempre alvo de alguma relutância, no-
meadamente as medidas de redução de danos e medidas não estig-
matizantes, a promoção de serviços acessíveis e disponíveis para to-
dos, o que sabemos não ser uma realidade em todos os países do 
mundo. O facto é que, depois de longas e árduas negociações condu-
zidas pelo colega da missão em Viena, o texto final deixa-nos bastan-
te satisfeitos e, mais do que isso, a resolução teve depois o copatrocí-
nio de 46 países, que cobrem todos os grupos regionais em matéria 
de Nações Unidas e com países de relevo, como os EUA, Rússia, Bra-
sil, Irão, Filipinas e Tailândia, como sabemos com políticas não tão 
próximas das nossas, Angola, Austrália e Canadá, entre vários outros 
e, claro, os 27 estados-membros da UE, merecendo um grande apoio 
por parte da comunidade internacional, o que nos deixou muito orgu-
lhosos e satisfeitos. Em traços gerais, estas são as principais razões 
pelas quais nós, SICAD e o país, entendemos que devemos estar mui-
to satisfeitos e orgulhosos face ao resultado da CND deste ano.
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Esta foi a 64ª reunião da CND e retenho alguns 
momentos de eventos anteriores em que a dife-
rença de abordagens e paradigmas era muito 
acentuada e com sérios prejuízos para os direitos 
humanos e para a saúde pública… O facto de ter-
mos países como a Rússia, EUA, Filipinas, Irão, 
Tailândia, significará aproximação ou apenas fa-
chada?
AS – Muito honestamente, acompanho esta área 
há muitos anos e até a própria Comissão de Estu-
pefacientes, e acho que, efetivamente, 2016, com 
a Sessão Especial da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, foi um marco histórico nesta maté-
ria. O documento que foi aprovado em 2016, co-
nhecido como UNGASS Outcome Document, que 
ficou aquém do que nós, Portugal, e a generalida-
de dos países europeus gostariam, significou um 
enorme progresso face aos documentos políti-
cos enquadradores que tínhamos antes e que da-
tavam de 2009. Conseguimos aprovar um docu-
mento que tem um capítulo específico sobre di-
reitos humanos; é verdade que não tem a expres-
são redução de danos, que muitos países ainda 
não aceitam, mas tem outra que significa exata-
mente o mesmo, que é medidas para reduzir as 
consequências adversas do consumo de drogas. 
Penso que temos vindo a dar pequenos passos, 
pelo menos face ao que é a nossa perspetiva 
nesta matéria… e temos que ter a consciência 
que Portugal tem uma política que foi há 20 anos 
muito inovadora e já tínhamos, desde 1999, uma 
estratégia nacional que contemplava todas estas 
dimensões do humanismo, pragmatismo, centra-
lidade no cidadão, proteção dos direitos huma-
nos… Portanto, nós até podemos considerar que 
se tratam de pequenos passos mas, sem dúvida 
alguma, são passos que têm vindo a dar-se no 
sentido de uma aproximação do nosso enquadra-
mento e política. Depois, em 2019, com a decla-
ração ministerial, houve a tentativa de alguns paí-
ses reiniciarem novas discussões sobre a redu-
ção de danos e atenuarem a linguagem, o que 
acabou por não acontecer, verificando-se uma 
reafirmação dos compromissos assumidos em 
2016. Portanto, vendo esta evolução que tem 
sido feita em termos de Nações Unidas, uma rea-
lidade diferente da europeia, acho sinceramente 
que têm sido feitos alguns avanços relevantes. E 
estas resoluções são um pouco a forma de ano a 
ano, irmos introduzindo algumas questões e 
pressões na linguagem que é aceite e consen-
sualizada no seio das Nações Unidas, que depois 
permitem dar alguns passos mais quando che-
gam aqueles momentos marcantes em que, em 
termos políticos, temos que adotar um novo do-
cumento ou fazer uma avaliação intermédia.

THE BIDEN ADMINISTRATION’S DRUG POLICY 
STRATEGY AND LESSONS FROM PORTUGAL” 

No mês em que a Administração Biden apresentou o seu novo Plano sobre Drogas que 
marca um ponto de viragem no paradigma da “War on Drugs”, a Brookings e a embaixa-
da de Portugal em Washington organizaram o webinar “The Biden administration’s 
drug policy strategy and lessons from Portugal”.
João Goulão, diretor-geral do SICAD foi um dos oradores convidados para participar no 
evento que foi iniciado por Vanda Felbab-Brown, da Brookings.
Felbab-Brown deu as boas-vindas aos oradores e participantes tendo passado a palavra ao 
embaixador português nos Estados Unidos da América (EUA). Domingos Fezas Vital deu 
uma visão geral do contexto em que o Modelo Português surgiu e chamou a atenção para 
o facto das políticas serem sempre um trabalho em construção e de que não podem ser 
separadas do seu contexto, não devendo ser copiadas e implementadas literalmente.
O também Coordenador Nacional para os problemas da Droga, das Toxicodependên-
cias e do Uso Nocivo do Álcool, João Goulão iniciou a sua intervenção mostrando toda 
a disponibilidade para colaborar de perto com as autoridades norte-americanas no tra-
balho a desenvolver sobre o problema das Drogas, tendo agradecido pelo apoio presta-
do, nomeadamente quanto à resolução apresentada em nome da União Europeia na 
última reunião da CND. Finalmente, convidou as autoridades americanas para observar 
e contribuir para o trabalho do Grupo Pompidou.
João Goulão fez menção às coincidências que encontra entre a situação que Portugal vi-
veu nas décadas de 80 e 90 do século XX e a crise de opioides vivida hoje em vários países, 
como por exemplo nos EUA, tendo depois, explicado como decorreu o processo português 
até à implementação e operacionalização do Modelo Integrado. A diferença de sistemas 
de Saúde e a clarificação entre o que é a descriminalização, a despenalização e a legaliza-
ção de substâncias ilícitas foram também referidas no seu discurso.
Ketih Humphreys, conselheiro de políticas públicas e profundo conhecedor dos proble-
mas relacionados com Drogas trouxe a visão norte-americana, dando nota que, politi-
camente, não houve oposição a que a toxicodependência pudesse ser integrada no sis-
tema de saúde, o que foi e é discutido são os valores alocados, tendo também a indús-
tria seguradora oferecido bastante resistência a esta posição, visto que os EUA não 
possuem um Serviços Nacional de Saúde e todos os cidadãos dependem de um segu-
ro de saúde privado para tratar as suas doenças.
Vanda Felbab-Brown, ainda antes do tempo para perguntas, abordou a questão da 
Oferta, tendo mencionado a China, India, México e Colômbia e de como as práticas e 
políticas nacionais desses países interferem com outros países no que toca aos pro-
blemas com Drogas.
O webinar terminou com a resposta a algumas perguntas previamente enviadas pelos 
participantes que se centraram, sobretudo, na Redução de Riscos e Minimização de 
Danos.


