
As drogas em Portugal

Em julho de 2001, Portugal se tornou o primeiro país da Europa a descriminalizar o uso de drogas. 
Elas continuam proibidas, mas seu consumo não é mais crime. Por lei, o usuário agora é 
considerado doente crônico que precisa de tratamento, mas há sanções penais para traficantes e 
produtores de drogas.

O usuário pego em Portugal com quantidade de drogas equivalente a, no máximo, dez dias de 
consumo (o que é detalhado na legislação), é encaminhado a uma comissão, composta por um 
assistente social, um psiquiatra e um advogado, que avalia se o caso se configura como tráfico, 
dependência ou simples consumo pessoal. O usuário, então, pode ser multado, condenado a prestar 
serviço comunitário ou encaminhado para tratamento.

O Ministério da Saúde de Portugal coordena as ações de prevenção e tratamento às drogas, que são 
articuladas com diversas áreas do governo. Houve grande expansão da rede de tratamento e a meta 
é ter leitos de internação disponíveis para todos os dependentes que necessitarem.

Outro foco da legislação de Portugal é a redução de danos, que permite, por exemplo, o 
fornecimento de seringas descartáveis a usuários de drogas injetáveis, com redução de 71% no 
diagnóstico de HIV entre usuários de drogas.

Pesquisa de 2010 revelou pequeno aumento no uso de drogas em Portugal, na mesma proporção de 
países que não descriminalizaram. Também não se pode afirmar que haja relação entre essa política 
e redução da violência na sociedade. Mas houve redução do peso das drogas na repressão policial e 
no sistema judiciário.

Mesmo com a descriminalização, marcha em Lisboa pediu a legalização da maconha para fins 
terapêuticos e recreativos em maio deste ano. Foto: Hugo Lopes

Do universo de pacientes em tratamento da dependência de drogas, 70% são usuários de cannabis 
(maconha) e o restante de heroína, cocaína, ecstasy e outros. Roberto Kinoshita, coordenador da 
área de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, lembra que, nos primeiros 
anos da política em Portugal, houve muito medo sobre os resultados, mas nenhuma das previsões 
catastróficas acabou se mostrando real.

Comentários

No Brasil

O Brasil precisa abrir a sua mente para isso, não é brincadeira! Os números estão em todos lugares, 
basta conferir. A descriminalização de drogas não é um mal para a sociedade, as pessoas não irão 
sair matando e roubando mais do que elas já fazem com a droga proibida.
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https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/mundo-e-as-
drogas/as-drogas-em-portugal.aspx 
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