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Comunicado de Imprensa: 
 

 
Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependências • 2009 será apresentado à Comissão Parlamentar de Saúde

Dezembro, pelas 11H00, no anfiteatro do Edifício novo da 

da República. 

simultaneamente, no sítio web do IDT, I. P. (http://www.idt.pt
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(“A Evolução do Fenómeno da Droga na Europa”), que reporta a dados de 
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Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e 

será apresentado à Comissão Parlamentar de Saúde, 

, no anfiteatro do Edifício novo da 

http://www.idt.pt). 

de Dezembro. 

Da sessão consta também a apresentação dos dados mais relevantes do Relatório 

Anual 2010 do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  

, que reporta a dados de 

presentado no passado dia 10 de Novembro em Lisboa. 
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das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool 
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A Situação do País em Matéria de Drogas e

Sob Embargo até às 

No contexto da caracterização nacional da 

drogas e toxicodependências, é de salientar:

Dos resultados dos estudos epidemiológicos nacionais

ilícita com as mais elevadas prevalências de consumo em Port

realizado mais recentemente na população geral, embora com prevalências de consumo bastante 

inferiores, a cocaína e o ecstasy e, nos estudos recentes em populações

e as anfetaminas. Apesar de o consumo de heroína nos últimos anos ter vindo a perder visibilidade 

comparativamente a outras drogas, a heroína

consumos problemáticos e a ter um consumo relevante entre a população reclusa nacional.

A comparação entre os estudos nacionais de 2001 e 2007 aponta para um aumento moderado do 

consumo (apenas em alguns indicadores) a nível da população portuguesa (15

diminuição a nível das populações escolares e da população reclusa. As estimati

2000 e 2005 da prevalência do consumo problemático de drogas em Portugal também apontam para 

uma diminuição, sendo essa diminuição mais acentuada a nível do consum

é reforçado também com a importante redução da prática de consumo endovenoso verificada entre 

2001 e 2007 no contexto da população reclusa. 

Em 2009, tendo em consideração as características dos consumidores conhecidas no âmbito do 

tratamento da toxicodependência, de um modo geral verificou

indivíduos que recorreram às estruturas de tratamento, provavelmente devido a uma maior e melhor 

articulação com as respostas no terreno, nomeadamente da redução de dano

consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por parte das estruturas 
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A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências 

 
Sob Embargo até às 11H00  de 21  de Dezembro de 2010

 
Síntese Global  

 
 

No contexto da caracterização nacional da situação, evolução e principais tendências 

, é de salientar: 

 
estudos epidemiológicos nacionais destaca-se a cannabis como a substância 

ilícita com as mais elevadas prevalências de consumo em Portugal. Seguem

realizado mais recentemente na população geral, embora com prevalências de consumo bastante 

inferiores, a cocaína e o ecstasy e, nos estudos recentes em populações escolares, a cocaína, o ecstasy 

consumo de heroína nos últimos anos ter vindo a perder visibilidade 

comparativamente a outras drogas, a heroína continua a ser a principal droga envolvida nos 

consumos problemáticos e a ter um consumo relevante entre a população reclusa nacional.

ação entre os estudos nacionais de 2001 e 2007 aponta para um aumento moderado do 

consumo (apenas em alguns indicadores) a nível da população portuguesa (15-64 anos) e para uma 

diminuição a nível das populações escolares e da população reclusa. As estimati

2000 e 2005 da prevalência do consumo problemático de drogas em Portugal também apontam para 

uma diminuição, sendo essa diminuição mais acentuada a nível do consumo por via endovenosa. Tal 

é reforçado também com a importante redução da prática de consumo endovenoso verificada entre 

2001 e 2007 no contexto da população reclusa.  

Em 2009, tendo em consideração as características dos consumidores conhecidas no âmbito do 

da toxicodependência, de um modo geral verificou-se um aumento do número de 

indivíduos que recorreram às estruturas de tratamento, provavelmente devido a uma maior e melhor 

articulação com as respostas no terreno, nomeadamente da redução de danos, mas também em 

consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por parte das estruturas 
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Toxicodependências •••• 2009 

embro de 2010 

situação, evolução e principais tendências em matéria de 

se a cannabis como a substância 

Seguem-se-lhe, no estudo 

realizado mais recentemente na população geral, embora com prevalências de consumo bastante 

escolares, a cocaína, o ecstasy 

consumo de heroína nos últimos anos ter vindo a perder visibilidade 

principal droga envolvida nos 

consumos problemáticos e a ter um consumo relevante entre a população reclusa nacional. 

ação entre os estudos nacionais de 2001 e 2007 aponta para um aumento moderado do 

64 anos) e para uma 

diminuição a nível das populações escolares e da população reclusa. As estimativas efectuadas em 

2000 e 2005 da prevalência do consumo problemático de drogas em Portugal também apontam para 

por via endovenosa. Tal 

é reforçado também com a importante redução da prática de consumo endovenoso verificada entre 

Em 2009, tendo em consideração as características dos consumidores conhecidas no âmbito do 

se um aumento do número de 

indivíduos que recorreram às estruturas de tratamento, provavelmente devido a uma maior e melhor 

s, mas também em 

consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por parte das estruturas 
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tradicionais de tratamento da toxicodependência. A heroína continua a ser a substância mais referida 

como droga principal dos utentes em tr

visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis e o álcool. Também se 

mantém a tendência de diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de material d

consumo entre os utentes que recorreram ao tratamento da toxicodependência, práticas estas 

intimamente associadas à transmissão de doenças infecciosas.

Entre as populações em tratamento da toxicodependência em 2009, os valores de positividade para as 

doenças infecciosas reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, nomeadamente 

a nível do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH

total de notificações no País, mantém

toxicodependência nos vários estadios da infecção. Assiste

ao longo dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à 

toxicodependência. Considerando as melhorias implement

rastreio do VIH nestas populações, parece estarmos perante uma efectiva diminuição de infecções 

recentes na população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo 

endovenoso e da partilha de mater

redução de riscos e minimização de danos.

No que respeita às mortes relacionadas com o consumo de drogas no contexto das estatísticas 

nacionais de mortalidade do INE, I.P., 

2006 um aumento do número destas mortes, contrariamente à tendência de decréscimo constatada nos 

anos anteriores, o que poderá também ser reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos 

anos a nível dos registos gerais de mortalidade. 

de mortalidade relacionada com o consumo de drogas proveniente do INML, I.P., 

em 2009 foi possível obter informação 

toxicológicos positivos (relativa aos anos de 2008 e 2009), e assim, avaliar com rigor

casos de overdose. Apesar das limitações comparativas devido à actualização dos dados de 2009 no 

próximo ano (2011), é muito prová

considerando a diminuição entre 2008 e 2009 do número de resultados toxicológicos positivos e a 

actual proporção de overdoses no conjunto de óbitos com 

e em 2009. Na maioria destes casos de overdose foram detectadas mais do que uma substância, 

considerando as associações com substâncias ilícitas e/ou lícitas. A presença de opiáceos foi 
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tradicionais de tratamento da toxicodependência. A heroína continua a ser a substância mais referida 

como droga principal dos utentes em tratamento, constatando-se nos últimos anos uma maior 

visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis e o álcool. Também se 

mantém a tendência de diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de material d

os utentes que recorreram ao tratamento da toxicodependência, práticas estas 

intimamente associadas à transmissão de doenças infecciosas. 

Entre as populações em tratamento da toxicodependência em 2009, os valores de positividade para as 

reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, nomeadamente 

a nível do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH/SIDA

total de notificações no País, mantém-se a tendência decrescente da proporção de

toxicodependência nos vários estadios da infecção. Assiste-se igualmente a uma diminuição contínua 

ao longo dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à 

toxicodependência. Considerando as melhorias implementadas nos últimos anos na cobertura do 

rastreio do VIH nestas populações, parece estarmos perante uma efectiva diminuição de infecções 

recentes na população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo 

endovenoso e da partilha de material de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de 

redução de riscos e minimização de danos. 

relacionadas com o consumo de drogas no contexto das estatísticas 

nacionais de mortalidade do INE, I.P., apesar de os números se manterem baixos, verifica

2006 um aumento do número destas mortes, contrariamente à tendência de decréscimo constatada nos 

anos anteriores, o que poderá também ser reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos 

os a nível dos registos gerais de mortalidade. Relativamente à informação dos registos específicos 

de mortalidade relacionada com o consumo de drogas proveniente do INML, I.P., 

em 2009 foi possível obter informação sobre as causas de morte dos casos com resultados 

toxicológicos positivos (relativa aos anos de 2008 e 2009), e assim, avaliar com rigor

Apesar das limitações comparativas devido à actualização dos dados de 2009 no 

próximo ano (2011), é muito provável que se registe uma descida do número de 

considerando a diminuição entre 2008 e 2009 do número de resultados toxicológicos positivos e a 

no conjunto de óbitos com informação sobre a causa de morte em 2008 

09. Na maioria destes casos de overdose foram detectadas mais do que uma substância, 

considerando as associações com substâncias ilícitas e/ou lícitas. A presença de opiáceos foi 
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tradicionais de tratamento da toxicodependência. A heroína continua a ser a substância mais referida 

se nos últimos anos uma maior 

visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis e o álcool. Também se 

mantém a tendência de diminuição das práticas de consumo endovenoso e da partilha de material de 

os utentes que recorreram ao tratamento da toxicodependência, práticas estas 

Entre as populações em tratamento da toxicodependência em 2009, os valores de positividade para as 

reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, nomeadamente 

/SIDA, e em relação ao 

e casos associados à 

se igualmente a uma diminuição contínua 

ao longo dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH associados à 

adas nos últimos anos na cobertura do 

rastreio do VIH nestas populações, parece estarmos perante uma efectiva diminuição de infecções 

recentes na população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo 

ial de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de 

relacionadas com o consumo de drogas no contexto das estatísticas 

pesar de os números se manterem baixos, verifica-se desde 

2006 um aumento do número destas mortes, contrariamente à tendência de decréscimo constatada nos 

anos anteriores, o que poderá também ser reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos 

Relativamente à informação dos registos específicos 

de mortalidade relacionada com o consumo de drogas proveniente do INML, I.P., pela primeira vez 

e dos casos com resultados 

toxicológicos positivos (relativa aos anos de 2008 e 2009), e assim, avaliar com rigor o número de 

Apesar das limitações comparativas devido à actualização dos dados de 2009 no 

vel que se registe uma descida do número de overdoses, 

considerando a diminuição entre 2008 e 2009 do número de resultados toxicológicos positivos e a 

causa de morte em 2008 

09. Na maioria destes casos de overdose foram detectadas mais do que uma substância, 

considerando as associações com substâncias ilícitas e/ou lícitas. A presença de opiáceos foi 
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predominante, seguindo-se-lhes a cocaína. Em combinação com as substâncias il

os casos de overdose com a presença de álcool

No contexto das contra-ordenações por consumo de drogas

relativos às ocorrências de 2009 representou o valor mais elevado de sempre. Pelo segundo ano 

consecutivo verificou-se um aumento da capacidade decisória em relação aos anos anteriores, reflexo 

da reposição de quórum nas CDT

predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores não toxicodependentes, e 

daí a maioria dos processos estar relacionada com a posse de cannabis, o que é consistente com 

resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal. É também 

importante referir que em 2009, o interesse da imprensa internacional e das autoridades nacionais de 

vários países concretizou-se numa série de visitas a Portugal par

política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização.

A nível da Redução da Oferta, em 2009 vários indicadores evidenciam um

detecção e combate ao tráfico que tem vindo a alcançar níve

nacional e internacional, com o desmantelamento de importantes organizações criminosas. 

De um modo geral, os números de 

década, constatando-se nos últimos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

comparativamente à primeira metade da década. As apreensões envolvendo 

significativas segundo os critérios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades das 

várias drogas apreendidas no país em 2009, mantendo

ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, particularmente no caso da cocaína.

A nível das condenações ao abrigo da Lei da Droga

desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma vez mais predominou a aplicação 

prisão suspensa em vez de prisão efectiva. No entanto, registou

acréscimo do número de indivíduos 

de reclusão a 31/12/2009, invertendo a tendência de decréscimo contínuo registada ao longo da 

década.  

A nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, em 2009 foi consolidado o papel da 

cannabis enquanto principal droga envolvida nestes circuitos,

da década. Foi também consolidada a tendência da maior visibilidade da cocaína ocorrida sobretudo na 

segunda metade da década. Por outro lado, contrariame
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lhes a cocaína. Em combinação com as substâncias il

presença de álcool bem como com a de benzodiazepinas.

ordenações por consumo de drogas, o número de processos abertos 

relativos às ocorrências de 2009 representou o valor mais elevado de sempre. Pelo segundo ano 

se um aumento da capacidade decisória em relação aos anos anteriores, reflexo 

nas CDT durante o ano de 2008. Entre as decisões proferidas, uma vez mais 

predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores não toxicodependentes, e 

daí a maioria dos processos estar relacionada com a posse de cannabis, o que é consistente com 

resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal. É também 

importante referir que em 2009, o interesse da imprensa internacional e das autoridades nacionais de 

se numa série de visitas a Portugal para conhecer in-loco

política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização. 

, em 2009 vários indicadores evidenciam um reforço 

detecção e combate ao tráfico que tem vindo a alcançar níveis mais elevados nas estruturas do tráfico 

com o desmantelamento de importantes organizações criminosas. 

De um modo geral, os números de apreensões das várias substâncias foram dos mais elevados da 

mos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

comparativamente à primeira metade da década. As apreensões envolvendo 

segundo os critérios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades das 

ogas apreendidas no país em 2009, mantendo-se a tendência de Portugal funcionar como 

ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, particularmente no caso da cocaína.

abrigo da Lei da Droga, na sua maioria por tráfico, t

desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma vez mais predominou a aplicação 

prisão efectiva. No entanto, registou-se em relação ao ano anterior um 

acréscimo do número de indivíduos condenados ao abrigo da Lei da Droga que estavam em situação 

a 31/12/2009, invertendo a tendência de decréscimo contínuo registada ao longo da 

A nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, em 2009 foi consolidado o papel da 

cannabis enquanto principal droga envolvida nestes circuitos, com uma visibilidade crescente ao longo 

Foi também consolidada a tendência da maior visibilidade da cocaína ocorrida sobretudo na 

segunda metade da década. Por outro lado, contrariamente ao decréscimo contínuo da visibilidade da 
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lhes a cocaína. Em combinação com as substâncias ilícitas, é de destacar 

a de benzodiazepinas. 

, o número de processos abertos 

relativos às ocorrências de 2009 representou o valor mais elevado de sempre. Pelo segundo ano 

se um aumento da capacidade decisória em relação aos anos anteriores, reflexo 

durante o ano de 2008. Entre as decisões proferidas, uma vez mais 

predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores não toxicodependentes, e 

daí a maioria dos processos estar relacionada com a posse de cannabis, o que é consistente com os 

resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal. É também 

importante referir que em 2009, o interesse da imprensa internacional e das autoridades nacionais de 

loco os resultados da 

reforço da capacidade de 

is mais elevados nas estruturas do tráfico 

com o desmantelamento de importantes organizações criminosas.  

das várias substâncias foram dos mais elevados da 

mos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

comparativamente à primeira metade da década. As apreensões envolvendo quantidades 

segundo os critérios da ONU, representaram a grande maioria das quantidades das 

se a tendência de Portugal funcionar como 

ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, particularmente no caso da cocaína. 

, na sua maioria por tráfico, tal como ocorrido 

desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma vez mais predominou a aplicação da pena de 

se em relação ao ano anterior um 

o abrigo da Lei da Droga que estavam em situação 

a 31/12/2009, invertendo a tendência de decréscimo contínuo registada ao longo da 

A nível dos vários indicadores indirectos relativos aos mercados, em 2009 foi consolidado o papel da 

com uma visibilidade crescente ao longo 

Foi também consolidada a tendência da maior visibilidade da cocaína ocorrida sobretudo na 

nte ao decréscimo contínuo da visibilidade da 
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heroína verificado na primeira metade da década, constata

segunda metade, registando-se em 2009 já aumentos a nível de alguns indicadores. 

Na área das drogas e das toxicodep

segundo ciclo de acção estratégica que operacionaliza o Plano Nacional Contra a Droga e as 

Toxicodependências 2005-2012. Foi concluída a avaliação interna do Plano de Acção 

Horizonte 2008 e entregue à 

implicações e sinergias deste trabalho continuado, destaca

relacionamento potenciadoras da articulação dos organismos que exercem a sua actividade nas 

áreas de missão da redução da oferta e da redução da procura.

O reforço da articulação interinstitucional aumentou a eficácia das respostas dos Serviços que 

intervêm nesta área, como o demonstra o alargamento da cobertura do rastreio do VIH entre os 

toxicodependentes, o aumento da capacidade decisória das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência, o aumento de utentes que contactam os serviços de tratamento da 

toxicodependência e as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, e a maior 

capacidade de detecção e combate ao tráfico nacional e internacional, com o desmantelamento 

de importantes organizações criminosas.   

Foi um ano em que se consolidaram tendências importantes já manifestadas nos últimos anos e 

que reforçam a necessidade dum investimen

aumento do número de mortes relacionadas com drogas desde 2006 (embora possa 

das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

mortalidade, sendo que os dados dos re

apontam para uma descida do número de 

nossa posição geográfica no contexto do tráfico transcontinental, que suscitam alguma 

preocupação. Outras, muito enco

pública, como a redução dos consumos entre as populações mais jovens, a redução dos 

consumos problemáticos e particularmente do consumo endovenoso, e a diminuição da 

incidência do VIH/SIDA entre as popul

Aliás, estas são algumas das tendências positivas manifestadas nos últimos anos que originaram 

a actual grande visibilidade internacional da política portuguesa em matéria de drogas, o que 

implica responsabilidade acrescida das po

contínuo nas intervenções consideradas eficazes, tanto mais que se trata de uma problemática 
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heroína verificado na primeira metade da década, constata-se uma tendência de estabilidade na 

se em 2009 já aumentos a nível de alguns indicadores. 

Na área das drogas e das toxicodependências, o ano de 2009 ficou marcado pelo início do 

segundo ciclo de acção estratégica que operacionaliza o Plano Nacional Contra a Droga e as 

2012. Foi concluída a avaliação interna do Plano de Acção 

 tutela a proposta do Plano de Acção 2009-

implicações e sinergias deste trabalho continuado, destaca-se o estabelecimento de redes de 

relacionamento potenciadoras da articulação dos organismos que exercem a sua actividade nas 

missão da redução da oferta e da redução da procura. 

O reforço da articulação interinstitucional aumentou a eficácia das respostas dos Serviços que 

intervêm nesta área, como o demonstra o alargamento da cobertura do rastreio do VIH entre os 

es, o aumento da capacidade decisória das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência, o aumento de utentes que contactam os serviços de tratamento da 

toxicodependência e as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, e a maior 

e detecção e combate ao tráfico nacional e internacional, com o desmantelamento 

de importantes organizações criminosas.    

Foi um ano em que se consolidaram tendências importantes já manifestadas nos últimos anos e 

que reforçam a necessidade dum investimento contínuo nas intervenções. Umas, como o 

aumento do número de mortes relacionadas com drogas desde 2006 (embora possa 

das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

mortalidade, sendo que os dados dos registos específicos de mortalidade do INML, I.P. 

apontam para uma descida do número de overdoses entre 2008 e 2009) ou a vulnerabilidade da 

nossa posição geográfica no contexto do tráfico transcontinental, que suscitam alguma 

preocupação. Outras, muito encorajadoras e que evidenciam ganhos em termos de saúde 

pública, como a redução dos consumos entre as populações mais jovens, a redução dos 

consumos problemáticos e particularmente do consumo endovenoso, e a diminuição da 

incidência do VIH/SIDA entre as populações toxicodependentes.  

Aliás, estas são algumas das tendências positivas manifestadas nos últimos anos que originaram 

a actual grande visibilidade internacional da política portuguesa em matéria de drogas, o que 

implica responsabilidade acrescida das políticas futuras e o reforço de um investimento 

contínuo nas intervenções consideradas eficazes, tanto mais que se trata de uma problemática 
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se uma tendência de estabilidade na 

se em 2009 já aumentos a nível de alguns indicadores.  

endências, o ano de 2009 ficou marcado pelo início do 

segundo ciclo de acção estratégica que operacionaliza o Plano Nacional Contra a Droga e as 

2012. Foi concluída a avaliação interna do Plano de Acção – 

-2012. Das muitas 

se o estabelecimento de redes de 

relacionamento potenciadoras da articulação dos organismos que exercem a sua actividade nas 

O reforço da articulação interinstitucional aumentou a eficácia das respostas dos Serviços que 

intervêm nesta área, como o demonstra o alargamento da cobertura do rastreio do VIH entre os 

es, o aumento da capacidade decisória das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência, o aumento de utentes que contactam os serviços de tratamento da 

toxicodependência e as estruturas de redução de riscos e minimização de danos, e a maior 

e detecção e combate ao tráfico nacional e internacional, com o desmantelamento 

Foi um ano em que se consolidaram tendências importantes já manifestadas nos últimos anos e 

to contínuo nas intervenções. Umas, como o 

aumento do número de mortes relacionadas com drogas desde 2006 (embora possa ser reflexo 

das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

gistos específicos de mortalidade do INML, I.P. 

ou a vulnerabilidade da 

nossa posição geográfica no contexto do tráfico transcontinental, que suscitam alguma 

rajadoras e que evidenciam ganhos em termos de saúde 

pública, como a redução dos consumos entre as populações mais jovens, a redução dos 

consumos problemáticos e particularmente do consumo endovenoso, e a diminuição da 

Aliás, estas são algumas das tendências positivas manifestadas nos últimos anos que originaram 

a actual grande visibilidade internacional da política portuguesa em matéria de drogas, o que 

líticas futuras e o reforço de um investimento 

contínuo nas intervenções consideradas eficazes, tanto mais que se trata de uma problemática 
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susceptível de se agravar com a actual conjuntura de crise económica, com o risco de se 

inverter a evolução positiva constatada ao longo desta década. 

Nota: Durante a apresentação na Assembleia da República será distribuída informação mais detalhada e um 

exemplar do Relatório em CD. 
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susceptível de se agravar com a actual conjuntura de crise económica, com o risco de se 

constatada ao longo desta década.  

Durante a apresentação na Assembleia da República será distribuída informação mais detalhada e um 
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Síntese do Desenvolvimento das Acções das 

PORI   

O Plano Operacional de Respostas Integradas

integrada, no âmbito do consumo de substâncias psicoactivas

rigorosos, que fundamentam a intervenção no território e a sua operacionalização obedece, à 

implementação de fases sequenciais, sendo efectivada com a criação de 

Integradas (PRI). Os PRI incl

capacidade instalada de todas as áreas de missão do IDT IP, mobilizando recursos sobretudo no 

domínio do  Tratamento e da Reinserção.

Estiveram em funcionamento, em 2009, 71 Programas de Resposta

respectivos Núcleos Territoriais, nos quais se incluem 108 projectos co

No que respeita ao número de projectos e número de indivíduos abrangidos, por área de intervenção, 

relativamente à área da prevenção

indivíduos, na área Redução de Riscos e Minimização de Danos

5.500 pessoas, na área da Reinserção

e na área do Tratamento, nos 3 projectos em execução

Em média, cada Núcleo Territorial é constituído por 7 entidades, num total de 

constata-se que 156 são ONG, 96 

se, também, um peso importante das 

entidades na área da Segurança Social (31

área das Forças de Segurança (7)
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Síntese do Desenvolvimento das Acções das Áreas de Missão e das Áreas Transversais

 
Áreas de Missão 

 

Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) é uma medida estruturante, de intervenção 

integrada, no âmbito do consumo de substâncias psicoactivas. Privilegia a existência de diagnósticos 

rigorosos, que fundamentam a intervenção no território e a sua operacionalização obedece, à 

implementação de fases sequenciais, sendo efectivada com a criação de Programas de Respostas 

Os PRI incluem, para além das intervenções financiadas, o contributo da 

capacidade instalada de todas as áreas de missão do IDT IP, mobilizando recursos sobretudo no 

Tratamento e da Reinserção. 

Estiveram em funcionamento, em 2009, 71 Programas de Respostas Integradas, dinamizados pelos 

respectivos Núcleos Territoriais, nos quais se incluem 108 projectos co-financiados pelo IDT, I.P.

No que respeita ao número de projectos e número de indivíduos abrangidos, por área de intervenção, 

evenção, nos 47 projectos em execução, foram abrangidos 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, nos 29 projectos,

Reinserção, num total de 29 projectos, foram abrangidos 

3 projectos em execução, foram abrangidos 256 indivíduos

Em média, cada Núcleo Territorial é constituído por 7 entidades, num total de 409 entidades. 

96 são entidades com intervenção na área da Educação

se, também, um peso importante das Autarquias, com 66 representações. Destacam

Segurança Social (31), na área da Saúde (31), no âmbito do 

Forças de Segurança (7) e na área da Justiça (2). 
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Áreas de Missão e das Áreas Transversais 

(PORI) é uma medida estruturante, de intervenção 

. Privilegia a existência de diagnósticos 

rigorosos, que fundamentam a intervenção no território e a sua operacionalização obedece, à 

Programas de Respostas 

uem, para além das intervenções financiadas, o contributo da 

capacidade instalada de todas as áreas de missão do IDT IP, mobilizando recursos sobretudo no 

s Integradas, dinamizados pelos 

financiados pelo IDT, I.P. 

No que respeita ao número de projectos e número de indivíduos abrangidos, por área de intervenção, 

, foram abrangidos 61.230 

29 projectos, abrangeram-se 

, foram abrangidos 2.479 indivíduos 

256 indivíduos. 

409 entidades. Destas, 

Educação, verificando-

Destacam-se, ainda, as 

, no âmbito do Emprego, (12) na 



Ministério da Saúde  

 

 
PREVENÇÃO   

Foi dada continuidade ao processo de monitorização, gestão e avaliação dos 

Intervenção Focalizada (PIF), 

nacional, após a execução dos 23 projectos durante os últimos dois anos, permite confirmar a validade 

de alguns dos seus pressupostos, constituindo este uma proposta experimental e inovadora, coerente 

com as premissas enunciadas e com as orientações relati

evidência científica. 

Integrado no Projecto Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC)

instituições e serviços, funcionaram cerca de 

adolescentes, numa óptica de prevenção indicada. Em 2009, estiveram inscritos 

de triagem, realizaram-se 921 consultas de seguimento de psiquiatria

jovens em risco, 8.225 consultas de psicoterapia ou de acompanhamento psicológico

crianças, jovens ou a familiares (1.400 foram consultas a adolescentes consumidores de Haxixe), 

consultas de terapia familiar, 4 consultas de atendimento a famílias 

Salienta-se o Projecto “Eu e os Outros”, 

trabalhar online competências pessoais e sociais em contexto escolar, no formato de jogo interactivo, 

com base em 8 narrativas diferentes e que, em 2009, abrangeu 

2008) e 9.439 alunos (3.660 alunos, em 2008).

Destaca-se, ainda, o Programa Escola Segura

tendo sido desenvolvidas múltiplas acções de sensibilização/formação, bem como demonst

escolas. A GNR teve, em 2009, um efectivo dedicado de 

abrangendo 8.016 escolas (9.209 escolas, em 2008), desenvolvendo 

e/ou informação (6.630 acções, em 2008) e abarcando um u

alunos, em 2008). A PSP, com cerca de cerca de 

2008), realizaram 6.873 acções de sensibilização

sido envolvidos 1.079.568 alunos 

educação. 
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Foi dada continuidade ao processo de monitorização, gestão e avaliação dos 

Intervenção Focalizada (PIF), sendo que a avaliação de processo e de resultados do PIF, a nível 

nacional, após a execução dos 23 projectos durante os últimos dois anos, permite confirmar a validade 

de alguns dos seus pressupostos, constituindo este uma proposta experimental e inovadora, coerente 

com as premissas enunciadas e com as orientações relativas às práticas preventivas baseadas em 

Projecto Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC), com articulação de 

, funcionaram cerca de 30 consultas para atendimento a jovens e 

ica de prevenção indicada. Em 2009, estiveram inscritos 

921 consultas de seguimento de psiquiatria, a familiares de crianças ou 

8.225 consultas de psicoterapia ou de acompanhamento psicológico

crianças, jovens ou a familiares (1.400 foram consultas a adolescentes consumidores de Haxixe), 

4 consultas de atendimento a famílias e 3 consultas de 

Projecto “Eu e os Outros”, integrado no www.tu.alinhas.pt , cujo objectivo visa 

competências pessoais e sociais em contexto escolar, no formato de jogo interactivo, 

com base em 8 narrativas diferentes e que, em 2009, abrangeu 620 professores 

(3.660 alunos, em 2008). 

Programa Escola Segura de âmbito nacional e assegurado pela GNR e PSP, 

tendo sido desenvolvidas múltiplas acções de sensibilização/formação, bem como demonst

escolas. A GNR teve, em 2009, um efectivo dedicado de 228 militares (211militares, em 2008), 

(9.209 escolas, em 2008), desenvolvendo 7.588 acções de sensibilização 

(6.630 acções, em 2008) e abarcando um universo de 810.125 alunos 

alunos, em 2008). A PSP, com cerca de cerca de 344 elementos policiais (328 elementos policiais, em 

6.873 acções de sensibilização (3.639 acções, em 2008), em 

1.079.568 alunos (206.694 alunos, em 2008) e 153.045 professores e auxiliares de 
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Foi dada continuidade ao processo de monitorização, gestão e avaliação dos Programas de 

sendo que a avaliação de processo e de resultados do PIF, a nível 

nacional, após a execução dos 23 projectos durante os últimos dois anos, permite confirmar a validade 

de alguns dos seus pressupostos, constituindo este uma proposta experimental e inovadora, coerente 

vas às práticas preventivas baseadas em 

com articulação de 481 

30 consultas para atendimento a jovens e 

ica de prevenção indicada. Em 2009, estiveram inscritos 975 Utentes objecto 

, a familiares de crianças ou 

8.225 consultas de psicoterapia ou de acompanhamento psicológico individual a 

crianças, jovens ou a familiares (1.400 foram consultas a adolescentes consumidores de Haxixe), 892 

3 consultas de follow-up.  

, cujo objectivo visa 

competências pessoais e sociais em contexto escolar, no formato de jogo interactivo, 

 (291 professores, em 

de âmbito nacional e assegurado pela GNR e PSP, 

tendo sido desenvolvidas múltiplas acções de sensibilização/formação, bem como demonstrações nas 

(211militares, em 2008), 

7.588 acções de sensibilização 

810.125 alunos (811.640 

policiais (328 elementos policiais, em 

(3.639 acções, em 2008), em 3.023 escolas, tendo 

153.045 professores e auxiliares de 
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DISSUASÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA

No contexto das contra-ordenações por consumo de drogas, foram instaurados 7549 

relativos às ocorrências de 2009

15% em relação a 2008. À data da recolha de informação cerca de 73% destes processos tinham 

decisão proferida, constatando-

decisória em relação aos anos anteriores, reflexo da reposição de 

2008. Entre as decisões proferidas

processos de consumidores não toxicodependentes (68%), seguindo

processos de consumidores toxicodependentes que aceitaram submeter

decisões punitivas (14%). Tal como nos anos anteriores, a

relacionados com a posse de cannabis

consistente com os resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal.

Cerca de 76% do total de processos abertos em 2009

indiciados primários toxicodependentes

aumentando o número de indiciados toxicodependentes que aceitaram aderir voluntariamente a 

tratamento, relativamente a 2008 (+ 13%) e a 2007 (+ 39%). Do total 

toxicodependentes (3563), 63% foram diagnosticados como consumid

que poderiam indiciar situações de maior risco face à toxicodependência

diligências de motivação e/ou encaminhados para apoio

registou um acréscimo em relação a 2008 (+ 132%) e a 2007 (+ 148%).

É também de referir que em 2009, o 

nacionais de vários países concretizou

resultados da política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização

 

REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO

A área de redução de riscos e minimização preconiza uma 

objectivo alcançar consumidores de substâncias psicoactivas que pela
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TOXICODEPENDÊNCIA   

ordenações por consumo de drogas, foram instaurados 7549 

relativos às ocorrências de 2009, representando o valor mais elevado de sempre e um acréscimo de 

15% em relação a 2008. À data da recolha de informação cerca de 73% destes processos tinham 

-se pelo segundo ano consecutivo um aumento da capacidade 

m relação aos anos anteriores, reflexo da reposição de quórum nas CDT durante o ano de 

decisões proferidas uma vez mais predominaram as suspensões provisórias dos 

processos de consumidores não toxicodependentes (68%), seguindo-se-lhes as sus

processos de consumidores toxicodependentes que aceitaram submeter-se a tratamento (15%) e as 

decisões punitivas (14%). Tal como nos anos anteriores, a maioria dos processos estavam 

relacionados com a posse de cannabis (76% só cannabis e 2% cannabis com outras drogas), o que é 

consistente com os resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal.

processos abertos em 2009 referiam-se a indiciados primários. Dos 

toxicodependentes (778), 96% aceitaram aderir voluntariamente a tratamento

o número de indiciados toxicodependentes que aceitaram aderir voluntariamente a 

, relativamente a 2008 (+ 13%) e a 2007 (+ 39%). Do total de indiciados 

% foram diagnosticados como consumidores em situação problemática 

que poderiam indiciar situações de maior risco face à toxicodependência, tendo sido 

diligências de motivação e/ou encaminhados para apoio. O número destes indiciados em 2009, 

em relação a 2008 (+ 132%) e a 2007 (+ 148%).  

referir que em 2009, o interesse da imprensa internacional e das autoridades 

concretizou-se numa série de visitas a Portugal para conhecer 

resultados da política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização

MINIMIZAÇÃO DE DANOS  

A área de redução de riscos e minimização preconiza uma abordagem de proximidade que t

objectivo alcançar consumidores de substâncias psicoactivas que pelas suas
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ordenações por consumo de drogas, foram instaurados 7549 processos 

, representando o valor mais elevado de sempre e um acréscimo de 

15% em relação a 2008. À data da recolha de informação cerca de 73% destes processos tinham 

aumento da capacidade 

nas CDT durante o ano de 

uma vez mais predominaram as suspensões provisórias dos 

lhes as suspensões dos 

se a tratamento (15%) e as 

maioria dos processos estavam 

nabis com outras drogas), o que é 

consistente com os resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em Portugal. 

se a indiciados primários. Dos 

96% aceitaram aderir voluntariamente a tratamento, 

o número de indiciados toxicodependentes que aceitaram aderir voluntariamente a 

indiciados primários não 

ores em situação problemática 

, tendo sido alvo de 

destes indiciados em 2009, 

interesse da imprensa internacional e das autoridades 

se numa série de visitas a Portugal para conhecer in-loco os 

resultados da política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização. 

abordagem de proximidade que tem como 

s suas características não 
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recorrem aos serviços convencionais de saúde, nomeadamente toxicodependentes com longos 

percursos de consumo e sem enquadra

Em 2009, houve uma consolidação da Rede Nacional de Redução de Riscos e Minimização de 

Danos, que foi constituída por 47 projectos. Uma vez que cada projecto pode ter mais do que uma 

resposta, estes corresponderam a 36 Equipas de Rua,

Programas de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSO

para Toxicodependentes sem enquadramento sócio

10.241 utentes contactados, pela generalidade

6.421 (61%) beneficiou de um acompanhamento de natureza psicossocial e de satisfação de 

necessidades básicas, 1.520 (15%) beneficiaram de cuidados de saúde

encaminhamentos para diversos serviços,

estruturado de reabilitação e tratamento.

No que respeita ao Programa Nacional de Troca de Seringas

2.365.821 seringas (2.449.351 seringas, em 2008), através de 2 Postos Móveis, 1360 farmácias e 49 

parcerias, tendo sido o montante dispendido de 1.942.557, 39

No âmbito do Plano de Acção Nacional para a Propagação de Doenças Infecciosas em Meio 

Prisional (PANCPDI), foram dinamizadas

diversas áreas contempladas pelo referido Plano e entrou em vigor o 

a Prestação de Cuidados de Saúde em Meio Prisional

a operacionalização de programas de promoção da saúde e prevenção da doença,

o tipo de população que diariamente chega às prisões portuguesas.

Em 2009, uma vez mais se constatou o reforço da diminuição 

endovenoso (nomeadamente entre os novos utentes na rede pública, em que se verifica entre 200

2009 uma descida contínua de 28% para 1

mês anterior à consulta) e da partilha de material de 

toxicodependência, práticas estas intimamente associadas à transmissão de doenças infecciosas. 

Relativamente às doenças infecciosas

2009, os valores de positividade para o VIH (7%

Tuberculose (1%-2%), reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, 

nomeadamente a nível do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH

mantém-se a tendência decrescente 

35% dos casos diagnosticados com infecção VIH
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recorrem aos serviços convencionais de saúde, nomeadamente toxicodependentes com longos 

percursos de consumo e sem enquadramento sócio-familiar. 

consolidação da Rede Nacional de Redução de Riscos e Minimização de 

, que foi constituída por 47 projectos. Uma vez que cada projecto pode ter mais do que uma 

resposta, estes corresponderam a 36 Equipas de Rua, 9 Pontos de Contacto e Informação, 16 

Programas de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSO-BLE), 6 Gabinetes de Apoio 

para Toxicodependentes sem enquadramento sócio-familiar e 2 Centros de Acolhimento. De entre os

pela generalidade dos projectos de RRMD em análise, a grande maioria, 

6.421 (61%) beneficiou de um acompanhamento de natureza psicossocial e de satisfação de 

necessidades básicas, 1.520 (15%) beneficiaram de cuidados de saúde, 2.008 (20%) foram alvo de 

hamentos para diversos serviços, sendo que 643 (6%) passaram por um processo mais 

estruturado de reabilitação e tratamento. 

Programa Nacional de Troca de Seringas, em 2009, foram recolhidas/trocadas 

5.821 seringas (2.449.351 seringas, em 2008), através de 2 Postos Móveis, 1360 farmácias e 49 

parcerias, tendo sido o montante dispendido de 1.942.557, 39€. 

Plano de Acção Nacional para a Propagação de Doenças Infecciosas em Meio 

foram dinamizadas 205 acções, abrangendo um total de 

diversas áreas contempladas pelo referido Plano e entrou em vigor o Manual de Procedimentos para 

a Prestação de Cuidados de Saúde em Meio Prisional (Julho de 2009), prevendo

a operacionalização de programas de promoção da saúde e prevenção da doença,

o tipo de população que diariamente chega às prisões portuguesas. 

, uma vez mais se constatou o reforço da diminuição contínua das práticas d

(nomeadamente entre os novos utentes na rede pública, em que se verifica entre 200

uma descida contínua de 28% para 10% de utentes que utilizaram a via endovenosa no último 

da partilha de material de consumo entre os utentes em tratamento da 

toxicodependência, práticas estas intimamente associadas à transmissão de doenças infecciosas. 

doenças infecciosas, entre as populações em tratamento da toxicodependência em 

itividade para o VIH (7%-19%), Hepatite B (2%-3%), Hepatite C (29%

2%), reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, 

nomeadamente a nível do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH

se a tendência decrescente da proporção de casos associados à toxicodependência

% dos casos diagnosticados com infecção VIH  respectivamente em 2009 e 200
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recorrem aos serviços convencionais de saúde, nomeadamente toxicodependentes com longos 

consolidação da Rede Nacional de Redução de Riscos e Minimização de 

, que foi constituída por 47 projectos. Uma vez que cada projecto pode ter mais do que uma 

9 Pontos de Contacto e Informação, 16 

BLE), 6 Gabinetes de Apoio 

familiar e 2 Centros de Acolhimento. De entre os 

dos projectos de RRMD em análise, a grande maioria, 

6.421 (61%) beneficiou de um acompanhamento de natureza psicossocial e de satisfação de 

2.008 (20%) foram alvo de 

sendo que 643 (6%) passaram por um processo mais 

, em 2009, foram recolhidas/trocadas 

5.821 seringas (2.449.351 seringas, em 2008), através de 2 Postos Móveis, 1360 farmácias e 49 

Plano de Acção Nacional para a Propagação de Doenças Infecciosas em Meio 

, abrangendo um total de 4.355 reclusos, nas 

Manual de Procedimentos para 

(Julho de 2009), prevendo-se a concepção e 

a operacionalização de programas de promoção da saúde e prevenção da doença, tendo presente 

práticas de consumo 

(nomeadamente entre os novos utentes na rede pública, em que se verifica entre 2003 e 

% de utentes que utilizaram a via endovenosa no último 

entre os utentes em tratamento da 

toxicodependência, práticas estas intimamente associadas à transmissão de doenças infecciosas. 

, entre as populações em tratamento da toxicodependência em 

3%), Hepatite C (29%-50%) e 

2%), reforçam a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos, 

nomeadamente a nível do VIH e Hepatite C. No âmbito das notificações da infecção VIH/SIDA, 

casos associados à toxicodependência (15% e 

e 2003), assim como a 
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diminuição contínua ao longo dos últimos anos do número de novos casos 

associados à toxicodependência

diagnosticados em 2009, 385 em 200

implementadas nos últimos anos a nível da cobertu

Programa KLOTHO, um Programa de Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA 

desenvolvido em 2007 e 2008, e 

Detecção e Referenciação), parece estar

população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo endovenoso e da 

partilha de material de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de redu

minimização de danos. 

No que respeita às mortes relacionadas com o consumo de drogas

nacionais de mortalidade do INE, I.P., 

drogas de acordo com o critério da Lista Sucinta Europeia (

relacionadas com o consumo de drogas de acordo com o critério do OEDT (

números se manterem baixos, verifica

contrariamente à tendência de decréscimo constatada nos anos anteriores, o que poderá também ser 

reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

mortalidade. Relativamente à informação dos registos específicos de mo

consumo de drogas proveniente do INML, I.P., 

informação sobre as causas de morte dos casos com resultados toxicológicos positivos (relativa aos 

anos de 2008 e 2009), e assim, avaliar 

óbitos com causa de morte conhecida, 94 (36%) foram considerados 

óbitos com causa de morte conhecida, 54 (28%) foram considerados 

comparativas devido à actualização dos dados de 2009 no próximo ano

se registe uma descida do número de 

número de resultados toxicológicos positivos de 320 para 269 casos (

overdoses no conjunto de óbitos com 

(28%). Na maioria destes casos de 

85% das overdoses de 2008 e de 2009), cons

lícitas. A presença de opiáceos foi predominante

seguindo-se-lhes a cocaína (em 54% e 43% dos casos de 2008 e 2009). Em combinação com as 

substâncias ilícitas, é de destacar os casos de 
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diminuição contínua ao longo dos últimos anos do número de novos casos diagnosticados com VIH 

associados à toxicodependência, salvaguardadas as actualizações futuras dos dados (

em 2007, 602 em 2005 e 751 em 2003). Considerando as melhorias 

implementadas nos últimos anos a nível da cobertura do rastreio do VIH nestas populações

Programa de Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA 

desenvolvido em 2007 e 2008, e com a aplicação em 2009 da metodologia ADR 

parece estar-se perante uma efectiva diminuição de infecções recentes na 

população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo endovenoso e da 

partilha de material de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de redu

mortes relacionadas com o consumo de drogas no contexto das estatísticas 

nacionais de mortalidade do INE, I.P., em 2009 registaram-se 19 mortes causadas por dependência de 

ério da Lista Sucinta Europeia (16 em 2008), e, 27 casos de mortes 

relacionadas com o consumo de drogas de acordo com o critério do OEDT (20 em 

números se manterem baixos, verifica-se desde 2006 um aumento do número destas mortes, 

ariamente à tendência de decréscimo constatada nos anos anteriores, o que poderá também ser 

reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

Relativamente à informação dos registos específicos de mortalidade relacionada com o 

consumo de drogas proveniente do INML, I.P., pela primeira vez em 2009 foi possível obter 

sobre as causas de morte dos casos com resultados toxicológicos positivos (relativa aos 

anos de 2008 e 2009), e assim, avaliar com rigor o número de casos de overdose

óbitos com causa de morte conhecida, 94 (36%) foram considerados overdoses

óbitos com causa de morte conhecida, 54 (28%) foram considerados overdoses. Apesar das limitações 

tivas devido à actualização dos dados de 2009 no próximo ano (2011), é muito provável que 

se registe uma descida do número de overdoses, considerando a diminuição entre 2008 e 2009 do 

número de resultados toxicológicos positivos de 320 para 269 casos (-16%) e a actual proporção de 

no conjunto de óbitos com informação sobre a causa de morte em 2008 (36%) e em 2009 

Na maioria destes casos de overdose foram detectadas mais do que uma substância (87% e 

85% das overdoses de 2008 e de 2009), considerando as associações com substâncias ilícitas e/ou 

lícitas. A presença de opiáceos foi predominante (em 82% e 89% dos casos de 2008 e 2009), 

lhes a cocaína (em 54% e 43% dos casos de 2008 e 2009). Em combinação com as 

de destacar os casos de overdose com a presença de álcool (47% das 
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diagnosticados com VIH 

, salvaguardadas as actualizações futuras dos dados (164 casos 

Considerando as melhorias 

ra do rastreio do VIH nestas populações (com o 

Programa de Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA 

da metodologia ADR - Aconselhamento, 

se perante uma efectiva diminuição de infecções recentes na 

população toxicodependente, reflectindo a diminuição das práticas de consumo endovenoso e da 

partilha de material de consumo atrás referida e, em última análise, as políticas de redução de riscos e 

no contexto das estatísticas 

se 19 mortes causadas por dependência de 

2008), e, 27 casos de mortes 

20 em 2008). Apesar de os 

se desde 2006 um aumento do número destas mortes, 

ariamente à tendência de decréscimo constatada nos anos anteriores, o que poderá também ser 

reflexo das melhorias metodológicas ocorridas nos últimos anos a nível dos registos gerais de 

rtalidade relacionada com o 

pela primeira vez em 2009 foi possível obter 

sobre as causas de morte dos casos com resultados toxicológicos positivos (relativa aos 

overdose. Em 2008, dos 262 

overdoses. Em 2009, dos 194 

Apesar das limitações 

, é muito provável que 

, considerando a diminuição entre 2008 e 2009 do 

) e a actual proporção de 

causa de morte em 2008 (36%) e em 2009 

foram detectadas mais do que uma substância (87% e 

iderando as associações com substâncias ilícitas e/ou 

(em 82% e 89% dos casos de 2008 e 2009), 

lhes a cocaína (em 54% e 43% dos casos de 2008 e 2009). Em combinação com as 

presença de álcool (47% das overdoses 



Ministério da Saúde  

de 2008 e 57% das de 2009) bem como com a presença de benzodiazepinas (39% das 

2008 e 37% das de 2009). 

TRATAMENTO 

Em 2009 foi dado um enfoque especial à 

sanitários dos sectores público e privados

dos utentes com problemas associados ao consumo de substâncias psicoactivas, sendo de destacar 

também a orientação para a qualidade dos serviços prestados

Tal reflectiu-se num incremento da

aumento do número de indivíduos que recorreram às 

convencionada: pelo terceiro ano consecutivo e contrariamente à tendência de decréscimo que se 

vinha verificando desde 2000, aumentou o número de novos utentes em ambulatório (7643), 

provavelmente devido a uma maior e melhor articulação das respostas no terreno, mas também, a 

partir de 2008, em consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por 

parte das Equipas de Tratamento do IDT, I.P.; manteve

de utentes em ambulatório (38 875)

Desabituação (2597) mas aumentaram os internamentos em Comunidades Terapêuticas (3601), 

reforçando a tendência verificada nos últimos quatro anos de maior número de internamentos em CT 

do que em UD. Na rede licenciada sem convenção

decréscimo do número de internamentos em UD (79) e CT (977) em relação ao ano anterior, 

representando estes valores os mais baixos da década. 

toxicodependência do sistema prisional

do número de reclusos em programas de tratamento orientados para a abstinência (274), apesar do 

ligeiro aumento da capacidade dos mesmos. Em contrapartida, o

31/12/2009 em programas farmacológicos da responsabilidade dos estabelecimentos prisionais (472) 

representou o valor mais elevado da década e um acréscimo de +24% em relação ao ano anterior. 

heroína continua a ser a substância mais referida como droga principal dos utentes em tratamento da 

toxicodependência em 2009 (entre 4

últimos anos uma maior visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis

álcool.  

REINSERÇÃO  
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de 2008 e 57% das de 2009) bem como com a presença de benzodiazepinas (39% das 

Em 2009 foi dado um enfoque especial à articulação com outros recursos de saúde e sócio

sanitários dos sectores público e privados, de modo a melhorar a resposta às múltiplas necessidades 

dos utentes com problemas associados ao consumo de substâncias psicoactivas, sendo de destacar 

entação para a qualidade dos serviços prestados. 

incremento da eficácia da rede de tratamento, verificando

aumento do número de indivíduos que recorreram às estruturas de tratamento

erceiro ano consecutivo e contrariamente à tendência de decréscimo que se 

vinha verificando desde 2000, aumentou o número de novos utentes em ambulatório (7643), 

provavelmente devido a uma maior e melhor articulação das respostas no terreno, mas também, a 

partir de 2008, em consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por 

parte das Equipas de Tratamento do IDT, I.P.; manteve-se a tendência de crescimento do número total 

de utentes em ambulatório (38 875); em relação a 2008, diminuíram os internamentos em Unidades de 

Desabituação (2597) mas aumentaram os internamentos em Comunidades Terapêuticas (3601), 

reforçando a tendência verificada nos últimos quatro anos de maior número de internamentos em CT 

rede licenciada sem convenção, pelo segundo ano consecutivo registou

decréscimo do número de internamentos em UD (79) e CT (977) em relação ao ano anterior, 

representando estes valores os mais baixos da década. Nas estruturas de tratamento da

toxicodependência do sistema prisional, constatou-se pelo terceiro ano consecutivo uma diminuição 

do número de reclusos em programas de tratamento orientados para a abstinência (274), apesar do 

ligeiro aumento da capacidade dos mesmos. Em contrapartida, o número de reclusos integrados a 

31/12/2009 em programas farmacológicos da responsabilidade dos estabelecimentos prisionais (472) 

representou o valor mais elevado da década e um acréscimo de +24% em relação ao ano anterior. 

ância mais referida como droga principal dos utentes em tratamento da 

(entre 47% e 71% consoante o tipo de estrutura),

últimos anos uma maior visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis
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de 2008 e 57% das de 2009) bem como com a presença de benzodiazepinas (39% das overdoses de 

articulação com outros recursos de saúde e sócio-

, de modo a melhorar a resposta às múltiplas necessidades 

dos utentes com problemas associados ao consumo de substâncias psicoactivas, sendo de destacar 

, verificando-se em 2009 um 

estruturas de tratamento da rede pública e 

erceiro ano consecutivo e contrariamente à tendência de decréscimo que se 

vinha verificando desde 2000, aumentou o número de novos utentes em ambulatório (7643), 

provavelmente devido a uma maior e melhor articulação das respostas no terreno, mas também, a 

partir de 2008, em consequência da prestação de serviços no domínio da problemática do álcool por 

se a tendência de crescimento do número total 

em relação a 2008, diminuíram os internamentos em Unidades de 

Desabituação (2597) mas aumentaram os internamentos em Comunidades Terapêuticas (3601), 

reforçando a tendência verificada nos últimos quatro anos de maior número de internamentos em CT 

, pelo segundo ano consecutivo registou-se um 

decréscimo do número de internamentos em UD (79) e CT (977) em relação ao ano anterior, 

estruturas de tratamento da 

se pelo terceiro ano consecutivo uma diminuição 

do número de reclusos em programas de tratamento orientados para a abstinência (274), apesar do 

número de reclusos integrados a 

31/12/2009 em programas farmacológicos da responsabilidade dos estabelecimentos prisionais (472) 

representou o valor mais elevado da década e um acréscimo de +24% em relação ao ano anterior. A 

ância mais referida como droga principal dos utentes em tratamento da 

consoante o tipo de estrutura), registando-se nos 

últimos anos uma maior visibilidade de outras substâncias, nomeadamente a cocaína, a cannabis e o 
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Em 2009, foram definidas e consensualizadas 

constituem uma estratégia fundamental na concretização dos objectivos e atribuições da área 

de missão da Reinserção e se reflectem na melhoria contínua dos serviços prestados aos 

utentes que procuram o IDT, I.P. 

Foi dada continuidade, no IDT, I.P., 

actividades e intervenções, que possibilitaram aferir as necessidades dos utentes ao longo dos 

percursos de reinserção e, simultaneamente, avaliar o grau de concretização das estratégias definidas e 

a capacidade do IDT I.P., e dos parceiros, para responder às necessidades identificadas. Assim, e no 

contexto da rede de parcerias estabelecidas desenvolveram

dos 1.208 utentes com necessidades ao nível da 

com necessidades ao nível da 

Socioterapêutico, a 23% dos 1.956 utentes com necessidades ao nível da F

39% dos 3.880 com necessidade ao nível do 

(PVE) continuou a assumir uma importância vital enquanto recurso na área do emprego, tendo 

abrangido 1.099 indivíduos. Ainda neste domínio 

informática a nível nacional Bolsa de Empregadores

ao trabalho dos CRI e que tem como objectivo organizar e partilhar a informação relativa a 

entidades empregadoras parceiras do IDT, I.P.

Manteve-se a implementação do 

eficácia na intervenção com indivíduos dependentes, com insuficientes recursos 

socioeconómicos. Através de metodologias de apoio integrado e de acompanhamento 

conjunto obtiveram-se ganhos na 

protecção social e na racionalização 

De referir, ainda, a aprovação da 

vinculando todos os parceiros envo

De destacar, ainda, em 2009, o desenvolvimento do documento 

trabalho e a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, Linhas orientadoras para 

a intervenção em meio laboral”
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definidas e consensualizadas guidelines para a intervenção social

constituem uma estratégia fundamental na concretização dos objectivos e atribuições da área 

de missão da Reinserção e se reflectem na melhoria contínua dos serviços prestados aos 

utentes que procuram o IDT, I.P.  

Foi dada continuidade, no IDT, I.P., à implementação do processo de monitorizações das 

que possibilitaram aferir as necessidades dos utentes ao longo dos 

percursos de reinserção e, simultaneamente, avaliar o grau de concretização das estratégias definidas e 

idade do IDT I.P., e dos parceiros, para responder às necessidades identificadas. Assim, e no 

contexto da rede de parcerias estabelecidas desenvolveram-se intervenções que responderam a 40% 

dos 1.208 utentes com necessidades ao nível da Habitação e Acolhimento, a 31% dos 1.996 utentes 

 Educação, a 77%, dos 2.370 utentes com necessidades ao nível 

, a 23% dos 1.956 utentes com necessidades ao nível da Formação Profissional

39% dos 3.880 com necessidade ao nível do Emprego. Neste âmbito o Programa Vida Emprego

(PVE) continuou a assumir uma importância vital enquanto recurso na área do emprego, tendo 

. Ainda neste domínio importa destacar a implementação da aplicação 

Bolsa de Empregadores, que constitui uma ferramenta de apoio 

ao trabalho dos CRI e que tem como objectivo organizar e partilhar a informação relativa a 

entidades empregadoras parceiras do IDT, I.P. 

se a implementação do Protocolo IDT, I.P./ISS, I.P./SCML e conseguiu

na intervenção com indivíduos dependentes, com insuficientes recursos 

socioeconómicos. Através de metodologias de apoio integrado e de acompanhamento 

se ganhos na facilitação do acesso à rede de recursos e às medidas de 

racionalização de recursos.  

De referir, ainda, a aprovação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem

vinculando todos os parceiros envolvidos, através da assinatura da Carta de Compromisso

De destacar, ainda, em 2009, o desenvolvimento do documento “Segurança e saúde do 

trabalho e a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, Linhas orientadoras para 

a intervenção em meio laboral”. 
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guidelines para a intervenção social, que 

constituem uma estratégia fundamental na concretização dos objectivos e atribuições da área 

de missão da Reinserção e se reflectem na melhoria contínua dos serviços prestados aos 

processo de monitorizações das 

que possibilitaram aferir as necessidades dos utentes ao longo dos 

percursos de reinserção e, simultaneamente, avaliar o grau de concretização das estratégias definidas e 

idade do IDT I.P., e dos parceiros, para responder às necessidades identificadas. Assim, e no 

se intervenções que responderam a 40% 

, a 31% dos 1.996 utentes 

77%, dos 2.370 utentes com necessidades ao nível 

ormação Profissional e a 

Programa Vida Emprego 

(PVE) continuou a assumir uma importância vital enquanto recurso na área do emprego, tendo 

mentação da aplicação 

, que constitui uma ferramenta de apoio 

ao trabalho dos CRI e que tem como objectivo organizar e partilhar a informação relativa a 

conseguiu-se uma maior 

na intervenção com indivíduos dependentes, com insuficientes recursos 

socioeconómicos. Através de metodologias de apoio integrado e de acompanhamento 

do acesso à rede de recursos e às medidas de 

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo, 

Carta de Compromisso. 

“Segurança e saúde do 

trabalho e a prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, Linhas orientadoras para 
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REDUÇÃO DA OFERTA  

No decurso de 2009, a Policia Judiciária deu continuidade ao processo de 

criminalidade organizada e ao grande tráfico, continuando a dar especial relevância ao tráfico 

por via marítima e por via aérea, quer in

no desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pelo abastecimento do mercado interno, no 

combate ao tráfico transcontinental de haxixe e cocaína, assim como, ao fenómeno das drogas

sintéticas, na prevenção e investigação do branqueamento de capitais e apreensão de bens gerados pelo 

tráfico. 

Visando o reforço das actividades de vigilância, controlo e fiscalização da fronteira externa

UE, no âmbito da participação da PJ no MAOC

inúmeras embarcações sob suspeita de estarem a ser utilizadas no tráfico transcontinental efectuando

se mais de 400 operações de controlo, recolha de informação, seguimento e vigilância de passageiros, 

suspeitos de envolvimento no tráfico de droga. Também a GNR, através da Unidade de Controlo 

Costeiro, efectuou 3904 acções

Alfandegas electrónicas, entrou 

Sistema de Declarações Sumárias.

contentores por RX, tendo a DGAIEC efectuado, ainda, controlos regulares em pequenos aeroportos e 

aeródromos, de acordo com o tráfego existente e origens de

especificamente dirigidas ao combate ao narcotráfico, pela Autoridade Marítima, através da Polícia 

Marítima. É também de referir no âmbito da 

território nacional, o aumento da capacidade de recolha e de análise de informação ao nível 

operacional e as diversas operações 

prevenção na área do consumo, pequeno tráfico e criminalidade associada à

intensificação de políticas comunitárias de policiamento de proximidade, nomeadamente no contexto 

dos estabelecimentos de ensino, através de diversas acções e programas da PSP e GNR. 

Redução da Oferta salienta-se, também, a actuação d

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

Em 2009, constataram-se aumentos a nível de muitos indicadores indirectos relativos aos 

registando alguns deles, os valores mais elevados da década. 
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No decurso de 2009, a Policia Judiciária deu continuidade ao processo de prevenção e repressão da 

criminalidade organizada e ao grande tráfico, continuando a dar especial relevância ao tráfico 

por via marítima e por via aérea, quer interno quer internacional. Concentrou esforços e actuou 

desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pelo abastecimento do mercado interno, no 

combate ao tráfico transcontinental de haxixe e cocaína, assim como, ao fenómeno das drogas

, na prevenção e investigação do branqueamento de capitais e apreensão de bens gerados pelo 

reforço das actividades de vigilância, controlo e fiscalização da fronteira externa

, no âmbito da participação da PJ no MAOC-N, procedeu-se ao tratamento e monitorização de 

inúmeras embarcações sob suspeita de estarem a ser utilizadas no tráfico transcontinental efectuando

de controlo, recolha de informação, seguimento e vigilância de passageiros, 

mento no tráfico de droga. Também a GNR, através da Unidade de Controlo 

3904 acções de vigilância, controlo e fiscalização. No âmbito do projecto das 

entrou em funcionamento o Sistema de Selecção Automática, apli

Sistema de Declarações Sumárias. No âmbito do mesmo objectivo regista-se o controlo de 

por RX, tendo a DGAIEC efectuado, ainda, controlos regulares em pequenos aeroportos e 

aeródromos, de acordo com o tráfego existente e origens de voos. Foram desenvolvidas 

especificamente dirigidas ao combate ao narcotráfico, pela Autoridade Marítima, através da Polícia 

É também de referir no âmbito da prevenção e redução da produção e tráfico em 

o da capacidade de recolha e de análise de informação ao nível 

diversas operações realizadas em festivais e espaços de diversão nocturna

prevenção na área do consumo, pequeno tráfico e criminalidade associada à

tensificação de políticas comunitárias de policiamento de proximidade, nomeadamente no contexto 

dos estabelecimentos de ensino, através de diversas acções e programas da PSP e GNR. 

se, também, a actuação do Serviço de Informações de Segurança e da 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

se aumentos a nível de muitos indicadores indirectos relativos aos 

deles, os valores mais elevados da década.  
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prevenção e repressão da 

criminalidade organizada e ao grande tráfico, continuando a dar especial relevância ao tráfico 

. Concentrou esforços e actuou 

desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pelo abastecimento do mercado interno, no 

combate ao tráfico transcontinental de haxixe e cocaína, assim como, ao fenómeno das drogas 

, na prevenção e investigação do branqueamento de capitais e apreensão de bens gerados pelo 

reforço das actividades de vigilância, controlo e fiscalização da fronteira externa da 

ao tratamento e monitorização de 

inúmeras embarcações sob suspeita de estarem a ser utilizadas no tráfico transcontinental efectuando-

de controlo, recolha de informação, seguimento e vigilância de passageiros, 

mento no tráfico de droga. Também a GNR, através da Unidade de Controlo 

No âmbito do projecto das 

Sistema de Selecção Automática, aplicado ao 

se o controlo de 1536 

por RX, tendo a DGAIEC efectuado, ainda, controlos regulares em pequenos aeroportos e 

Foram desenvolvidas 1.075 acções 

especificamente dirigidas ao combate ao narcotráfico, pela Autoridade Marítima, através da Polícia 

prevenção e redução da produção e tráfico em 

o da capacidade de recolha e de análise de informação ao nível 

em festivais e espaços de diversão nocturna. Visando a 

prevenção na área do consumo, pequeno tráfico e criminalidade associada à droga, houve a 

tensificação de políticas comunitárias de policiamento de proximidade, nomeadamente no contexto 

dos estabelecimentos de ensino, através de diversas acções e programas da PSP e GNR. Na área da 

Informações de Segurança e da 

se aumentos a nível de muitos indicadores indirectos relativos aos mercados, 
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De um modo geral, os números de 

década, constatando-se nos últimos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

comparativamente à primeira metade da década. 

com o maior número de apreensões (3144), e, pela primeira vez nos últimos cinco anos, o número de 

apreensões de heroína (1475) foi superior ao de cocaína (1421). 

é de destacar a liamba, que registou em 2009 um valor muito superior a qualquer outro da década 

(cerca de 5045 kg), e a cocaína que registou o valor mais baixo da década (cerca de 2697 kg). 

apreensões envolvendo quantidades

grande maioria das quantidades das várias drogas apreendidas no país em 2009, mantendo

tendência de Portugal funcionar como ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, 

particularmente no caso da cocaína.

destacaram-se como principais países de proveniência das drogas apreendidas no país em 2009, a 

Holanda e a Espanha a nível da heroína, o Brasil, a Venezuela e a Colômbia no caso da cocaína, a

África do Sul a nível da liamba e,

apreendidas das várias substâncias registaram

maioria foi apreendida em Faro, sendo de evidenciar também os distritos da Guarda e do Port

da heroína, os Açores e Porto a nível da cocaína, Setúbal no caso do haxixe e Portalegre a nível do 

ecstasy. Os preços médios das drogas confiscadas em 2009 (mercado de tráfico e de tráfico

foram superiores aos de 2008 (excepção do haxix

elevados desde 2002. Apesar das flutuações anuais, verifica

decréscimo dos preços médios da heroína e do ecstasy, uma tendência para a subida dos da liamba e da 

cocaína, e uma estabilidade do preço médio do haxixe.

Estas intervenções policiais resultaram na identificação de 6348 

41% como traficantes e 59% como traficantes

presumíveis traficantes quer de traficantes

Mantém-se a tendência manifestada ao longo da década do predomínio dos presumíveis infractores na 

posse de cannabis (em 2009, 51% 

outras drogas) e da maior visibilidade do número de presumíveis infractores na posse de cocaína (em 

2009, 10% detinham apenas cocaína e 2

verificou-se um acréscimo do número de presumíveis infractores 

detinham apenas heroína e 21% estavam na posse de heroína com outras drogas
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De um modo geral, os números de apreensões das várias substâncias foram dos mais elevados da 

se nos últimos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

comparativamente à primeira metade da década. Pelo oitavo ano consecutivo o haxixe foi a substância 

com o maior número de apreensões (3144), e, pela primeira vez nos últimos cinco anos, o número de 

apreensões de heroína (1475) foi superior ao de cocaína (1421). A nível das quantidades

a, que registou em 2009 um valor muito superior a qualquer outro da década 

(cerca de 5045 kg), e a cocaína que registou o valor mais baixo da década (cerca de 2697 kg). 

quantidades significativas segundo os critérios da ONU, repres

grande maioria das quantidades das várias drogas apreendidas no país em 2009, mantendo

tendência de Portugal funcionar como ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, 

particularmente no caso da cocaína. Em relação às rotas, no âmbito do tráfico internacional 

se como principais países de proveniência das drogas apreendidas no país em 2009, a 

Holanda e a Espanha a nível da heroína, o Brasil, a Venezuela e a Colômbia no caso da cocaína, a

África do Sul a nível da liamba e, uma vez mais Marrocos no caso do haxixe. As maiores quantidades 

apreendidas das várias substâncias registaram-se no distrito de Lisboa, com excepção do haxixe cuja 

maioria foi apreendida em Faro, sendo de evidenciar também os distritos da Guarda e do Port

da heroína, os Açores e Porto a nível da cocaína, Setúbal no caso do haxixe e Portalegre a nível do 

médios das drogas confiscadas em 2009 (mercado de tráfico e de tráfico

foram superiores aos de 2008 (excepção do haxixe), tendo sido os da cocaína e da liamba os mais 

elevados desde 2002. Apesar das flutuações anuais, verifica-se desde 2002 uma tendência de 

decréscimo dos preços médios da heroína e do ecstasy, uma tendência para a subida dos da liamba e da 

estabilidade do preço médio do haxixe. 

Estas intervenções policiais resultaram na identificação de 6348 presumíveis infractores

41% como traficantes e 59% como traficantes-consumidores, representando quer o número de 

presumíveis traficantes quer de traficantes-consumidores os valores mais elevados da década. 

se a tendência manifestada ao longo da década do predomínio dos presumíveis infractores na 

% detinham apenas cannabis e 13% estavam na posse de cannabis com 

outras drogas) e da maior visibilidade do número de presumíveis infractores na posse de cocaína (em 

% detinham apenas cocaína e 21% estavam na posse de cocaína com outras drogas)

do número de presumíveis infractores na posse de heroína

detinham apenas heroína e 21% estavam na posse de heroína com outras drogas
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das várias substâncias foram dos mais elevados da 

se nos últimos cinco anos uma tendência de acréscimo para quase todas as drogas 

onsecutivo o haxixe foi a substância 

com o maior número de apreensões (3144), e, pela primeira vez nos últimos cinco anos, o número de 

quantidades apreendidas 

a, que registou em 2009 um valor muito superior a qualquer outro da década 

(cerca de 5045 kg), e a cocaína que registou o valor mais baixo da década (cerca de 2697 kg). As 

segundo os critérios da ONU, representaram a 

grande maioria das quantidades das várias drogas apreendidas no país em 2009, mantendo-se a 

tendência de Portugal funcionar como ponto de trânsito em matéria de tráfico internacional, 

bito do tráfico internacional 

se como principais países de proveniência das drogas apreendidas no país em 2009, a 

Holanda e a Espanha a nível da heroína, o Brasil, a Venezuela e a Colômbia no caso da cocaína, a 

As maiores quantidades 

se no distrito de Lisboa, com excepção do haxixe cuja 

maioria foi apreendida em Faro, sendo de evidenciar também os distritos da Guarda e do Porto no caso 

da heroína, os Açores e Porto a nível da cocaína, Setúbal no caso do haxixe e Portalegre a nível do 

médios das drogas confiscadas em 2009 (mercado de tráfico e de tráfico-consumo) 

e), tendo sido os da cocaína e da liamba os mais 

se desde 2002 uma tendência de 

decréscimo dos preços médios da heroína e do ecstasy, uma tendência para a subida dos da liamba e da 

presumíveis infractores em 2009, 

, representando quer o número de 

consumidores os valores mais elevados da década. 

se a tendência manifestada ao longo da década do predomínio dos presumíveis infractores na 

% estavam na posse de cannabis com 

outras drogas) e da maior visibilidade do número de presumíveis infractores na posse de cocaína (em 

% estavam na posse de cocaína com outras drogas). Em 2009 

na posse de heroína (em 2009, 12% 

), após a estabilidade 
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ocorrida nos três anos anteriores e contrariamente à clar

década.  

No contexto das decisões judiciais 

processos-crime findos envolvendo 2000 indivíduos, tendo sido condenados 1684 indivíduos, na sua 

maioria por tráfico (82%). Tal como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma 

vez mais predominou nestas condenações 

suspensa (50%) em vez de prisão efectiva (29%).

condenações estavam relacionadas só com uma droga, mantendo

sétimo ano consecutivo (37% envolviam só cannabis e 13% cannabis com outras drogas) e a 

superioridade numérica pelo quarto ano consecutivo 

envolviam só cocaína e 28% cocaína com outras drogas) em relação às de heroína (1

heroína e 27% heroína com outras drogas)

A 31/12/2009 estavam em situação de 

Droga, representando um acréscimo de 10% em relação a 2008 e invertendo a tendência de 

decréscimo contínuo registada ao longo da década. Nesta data, estes reclusos representavam 23% do 

universo da população reclusa condenada a nível naci

nesta década.  A maioria (89%) destes indivíduos estavam condenados por tráfico, 9% por tráfico de 

menor gravidade e 2% por tráfico

 

COORDENAÇÃO  

Em Janeiro de 2009 ficou concluída, em sede da Comissão Técnica do Conselho Interministerial de 

Combate à Droga e à Toxicodependência a avaliação interna do 

elaboração do Plano de Acção 2009

contra a Droga e as Toxicodependências 2005

Presidida pelo Coordenador Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência, competência 

exercida por inerência pelo Presidente do Conselho Directiv
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ocorrida nos três anos anteriores e contrariamente à clara tendência de descida na primeira metade da 

decisões judiciais ao abrigo da Lei da Droga, em 2009 registaram

crime findos envolvendo 2000 indivíduos, tendo sido condenados 1684 indivíduos, na sua 

al como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma 

vez mais predominou nestas condenações ao abrigo da Lei da Droga a aplicação da 

prisão efectiva (29%). À semelhança dos anos anteriores a maioria destas 

condenações estavam relacionadas só com uma droga, mantendo-se o predomínio da cannabis pelo 

% envolviam só cannabis e 13% cannabis com outras drogas) e a 

pelo quarto ano consecutivo das condenações pela posse de cocaína (16% 

envolviam só cocaína e 28% cocaína com outras drogas) em relação às de heroína (1

% heroína com outras drogas).   

estavam em situação de reclusão 2026 indivíduos condenados a

Droga, representando um acréscimo de 10% em relação a 2008 e invertendo a tendência de 

decréscimo contínuo registada ao longo da década. Nesta data, estes reclusos representavam 23% do 

universo da população reclusa condenada a nível nacional, proporção que aumentou pela primeira vez 

A maioria (89%) destes indivíduos estavam condenados por tráfico, 9% por tráfico de 

menor gravidade e 2% por tráfico-consumo, valores que se enquadram no padrão dos últimos anos.

 
 

Áreas Transversais 
 
 

 
Em Janeiro de 2009 ficou concluída, em sede da Comissão Técnica do Conselho Interministerial de 

Combate à Droga e à Toxicodependência a avaliação interna do Plano de Acção Horizonte 2008 

Plano de Acção 2009-2012, que operacionaliza o segundo ciclo do Plano Nacional 

contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012.  

Presidida pelo Coordenador Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência, competência 

exercida por inerência pelo Presidente do Conselho Directivo do IDT, I.P. , o relatório da avaliação 
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a tendência de descida na primeira metade da 

m 2009 registaram-se 1360 

crime findos envolvendo 2000 indivíduos, tendo sido condenados 1684 indivíduos, na sua 

al como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, uma 

abrigo da Lei da Droga a aplicação da pena de prisão 

iores a maioria destas 

se o predomínio da cannabis pelo 

% envolviam só cannabis e 13% cannabis com outras drogas) e a 

as condenações pela posse de cocaína (16% 

envolviam só cocaína e 28% cocaína com outras drogas) em relação às de heroína (12% envolviam só 

2026 indivíduos condenados ao abrigo da Lei da 

Droga, representando um acréscimo de 10% em relação a 2008 e invertendo a tendência de 

decréscimo contínuo registada ao longo da década. Nesta data, estes reclusos representavam 23% do 

onal, proporção que aumentou pela primeira vez 

A maioria (89%) destes indivíduos estavam condenados por tráfico, 9% por tráfico de 

consumo, valores que se enquadram no padrão dos últimos anos. 

Em Janeiro de 2009 ficou concluída, em sede da Comissão Técnica do Conselho Interministerial de 

Plano de Acção Horizonte 2008 e a 

, que operacionaliza o segundo ciclo do Plano Nacional 

Presidida pelo Coordenador Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência, competência 

o do IDT, I.P. , o relatório da avaliação 
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interna do Plano de Acção Horizonte 2008 

entregues à tutela ainda no decorrer do primeiro semestre, tendo sido aprovadas no Conselho 

Interministerial de Combate à Drog

Das muitas implicações e sinergias deste trabalho continuado, destacou

redes de relacionamento potenciadoras da articulação dos organismos

actividade nesta área. 

Para novo ciclo 2009-2012 foi dad

esperado bem como ao reforço da intervenção dos Municípios

intervenções nas Regiões Autónomas e em Portugal Continental

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

O ano de 2009 foi marcado pela conclusão do processo de avaliação da Declaração Política e dos 

documentos adoptados em 1998, pela 20ª Sessão Especial da Assembleia

Este processo de avaliação culminou

uma Declaração Política, que tem como anexo um 

desenvolver em matéria de luta contra a droga.

Destaca-se a visibilidade internacional da política portuguesa

designadamente a descriminalização do consumo de drogas, na sequência da apresentação do relatório 

do CATO Institute
1, “Drug Decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and sucessful drug 

policies”, suscitando um enorme interesse da imprensa internacio

outros países. 

Portugal, um dos Estados fundadores do 

(MAOC-N), organismo sedeado em Lisboa e que tem por missão a luta contra o tráfico de droga 

circulando por via marítima pelo Atlântico com destino à Europa, 

Fevereiro de 2009. 

Sendo o reforço da cooperação internacional uma prioridade absoluta, destaca

elaboração de Memorandos de Entendimento, 

República Democrática de S. Tomé e Príncipe, 

considerando a fortíssima emergência do fenómeno do tráfico de droga através da África Ocidental 

com destino à Europa e os efeitos nefastos que tal fen

1 Fundação americana, sem fins lucrativos, de investigação na área das políticas públicas.
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Plano de Acção Horizonte 2008 e a proposta do Plano de Acção 2009

entregues à tutela ainda no decorrer do primeiro semestre, tendo sido aprovadas no Conselho 

Interministerial de Combate à Droga e à Toxicodependência realizado em Maio. 

Das muitas implicações e sinergias deste trabalho continuado, destacou-se o 

redes de relacionamento potenciadoras da articulação dos organismos 

2012 foi dado ênfase aquelas medidas cujos resultados ficaram aquém do 

reforço da intervenção dos Municípios e complementaridade das 

intervenções nas Regiões Autónomas e em Portugal Continental. 

INTERNACIONAL   

O ano de 2009 foi marcado pela conclusão do processo de avaliação da Declaração Política e dos 

em 1998, pela 20ª Sessão Especial da Assembleia-Geral das Nações Unidas. 

Este processo de avaliação culminou na realização de um Segmento de Alto Nível, o qual adoptou 

uma Declaração Política, que tem como anexo um Plano de Acção com as futuras medidas a 

desenvolver em matéria de luta contra a droga. 

visibilidade internacional da política portuguesa em matéria de drogas, 

mente a descriminalização do consumo de drogas, na sequência da apresentação do relatório 

Drug Decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and sucessful drug 

suscitando um enorme interesse da imprensa internacional e das autoridades nacionais de 

Portugal, um dos Estados fundadores do Maritime Analisys and Operations Centre 

N), organismo sedeado em Lisboa e que tem por missão a luta contra o tráfico de droga 

tima pelo Atlântico com destino à Europa, ratificou o Acordo

Sendo o reforço da cooperação internacional uma prioridade absoluta, destaca

Memorandos de Entendimento, com a República Islâmica do Irão

República Democrática de S. Tomé e Príncipe, revestindo-se este último de particular importância, 

considerando a fortíssima emergência do fenómeno do tráfico de droga através da África Ocidental 

com destino à Europa e os efeitos nefastos que tal fenómeno representa para as populações locais.

                                                 
Fundação americana, sem fins lucrativos, de investigação na área das políticas públicas. 
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Plano de Acção 2009-2012 foram 

entregues à tutela ainda no decorrer do primeiro semestre, tendo sido aprovadas no Conselho 

se o estabelecimento de 

 que exercem a sua 

ênfase aquelas medidas cujos resultados ficaram aquém do 

complementaridade das 

O ano de 2009 foi marcado pela conclusão do processo de avaliação da Declaração Política e dos 

Geral das Nações Unidas. 

Alto Nível, o qual adoptou 

com as futuras medidas a 

em matéria de drogas, 

mente a descriminalização do consumo de drogas, na sequência da apresentação do relatório 

Drug Decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and sucessful drug 

nal e das autoridades nacionais de 

Maritime Analisys and Operations Centre – Narcotics 

N), organismo sedeado em Lisboa e que tem por missão a luta contra o tráfico de droga 

ratificou o Acordo, em 2 de 

Sendo o reforço da cooperação internacional uma prioridade absoluta, destaca-se, também, a 

República Islâmica do Irão e com a 

se este último de particular importância, 

considerando a fortíssima emergência do fenómeno do tráfico de droga através da África Ocidental 

ómeno representa para as populações locais. 
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Refira-se, ainda, no âmbito da cooperação bilateral, o 

de Cooperação, na área das drogas, com a 

 

INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO,

Neste domínio, no que diz respeito ao alargamento, consolidação e optimização do 

de Informação sobre Drogas e Toxicodependências

intervenção, com um investimento particularmente relevante na ár

Constituíram acções prioritárias a divulgação de informação objectiva e fiável na área das drogas e 

toxicodependências e a intervenção formativa nesta matéria. Em relação ao trabalho de investigação, 

em 2009, este centrou-se globalmente, no aprofundamento das análises relativas aos projectos em 

curso e na redacção dos respectivos Relatórios

▪ O estudo nacional realizado em 2007 na população geral

mostra que a cannabis, a cocaína e o ecstasy são as substâncias preferencialmente consumidas pelos 

portugueses, com prevalências de consumo ao longo da vida 

consumo na vida) respectivamente na ordem dos 11,7%, 1,9% e 1,3%. 

subida das prevalências de consumo ao longo da vida (

verificou-se uma estabilidade das prevalências de consumo de 

(2,5% em 2001 e 2007) e uma descida das taxas de continuidade dos consumos (

continuidade do consumo de qualquer droga

países europeus com as menores prevalências de consumo 

▪ Segundo os estudos nacionais mais recentes em populações escolares

vinha aumentando desde os anos 90 diminuiu pela primeira vez em 2006

consolidada com os resultados d

realizado entre os alunos de 16 anos

consumo ao longo da vida (13%), muito superior às prevalências de consumo das restantes 

substâncias ilícitas (entre 1% e 2%). Entre 2003 e 2007, é de assinalar a descida destas prevalências 

de consumo a nível de todas as substâncias ilícitas 

passou de 18% para 14%). No estudo nacional 

18 anos, a cannabis destacou-se com as maiores prevalências de consumo
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se, ainda, no âmbito da cooperação bilateral, o prosseguimento das negociações de Acordos 

, na área das drogas, com a Colômbia, México e Federação Russa

INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO  

Neste domínio, no que diz respeito ao alargamento, consolidação e optimização do 

de Informação sobre Drogas e Toxicodependências (SNIDT), abrangeu diversas áreas de 

intervenção, com um investimento particularmente relevante na área do Tratamento e da RRMD.

Constituíram acções prioritárias a divulgação de informação objectiva e fiável na área das drogas e 

toxicodependências e a intervenção formativa nesta matéria. Em relação ao trabalho de investigação, 

globalmente, no aprofundamento das análises relativas aos projectos em 

curso e na redacção dos respectivos Relatórios. 

 
Alguns Resultados de Estudos 

estudo nacional realizado em 2007 na população geral residente em Portugal 

nnabis, a cocaína e o ecstasy são as substâncias preferencialmente consumidas pelos 

portugueses, com prevalências de consumo ao longo da vida (pelo menos uma experiência de 

respectivamente na ordem dos 11,7%, 1,9% e 1,3%. Entre 2001 e 2007

subida das prevalências de consumo ao longo da vida (a de qualquer droga passou de 8% para 12%), 

se uma estabilidade das prevalências de consumo de qualquer droga nos últimos 30 dias 

(2,5% em 2001 e 2007) e uma descida das taxas de continuidade dos consumos (

qualquer droga passou de 44% para 31%). Portugal situa

países europeus com as menores prevalências de consumo de drogas, com excepção da heroína. 

estudos nacionais mais recentes em populações escolares, o consumo de drogas que 

vinha aumentando desde os anos 90 diminuiu pela primeira vez em 2006, tendo esta descida sido 

consolidada com os resultados dos estudos realizados em 2007. Em 2007, no estudo nacional 

unos de 16 anos, mais uma vez a cannabis surgiu com a maior prevalência de 

consumo ao longo da vida (13%), muito superior às prevalências de consumo das restantes 

lícitas (entre 1% e 2%). Entre 2003 e 2007, é de assinalar a descida destas prevalências 

de consumo a nível de todas as substâncias ilícitas (a prevalência de consumo de 

No estudo nacional também realizado em 2007 entre os 

se com as maiores prevalências de consumo ao longo da vida em todas 
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prosseguimento das negociações de Acordos 

Federação Russa. 

Neste domínio, no que diz respeito ao alargamento, consolidação e optimização do Sistema Nacional 

(SNIDT), abrangeu diversas áreas de 

ea do Tratamento e da RRMD. 

Constituíram acções prioritárias a divulgação de informação objectiva e fiável na área das drogas e 

toxicodependências e a intervenção formativa nesta matéria. Em relação ao trabalho de investigação, 

globalmente, no aprofundamento das análises relativas aos projectos em 

residente em Portugal (15-64 anos) 

nnabis, a cocaína e o ecstasy são as substâncias preferencialmente consumidas pelos 

(pelo menos uma experiência de 

Entre 2001 e 2007, apesar da 

passou de 8% para 12%), 

nos últimos 30 dias 

(2,5% em 2001 e 2007) e uma descida das taxas de continuidade dos consumos (a taxa de 

passou de 44% para 31%). Portugal situa-se entre os 

de drogas, com excepção da heroína.  

, o consumo de drogas que 

, tendo esta descida sido 

, no estudo nacional 

com a maior prevalência de 

consumo ao longo da vida (13%), muito superior às prevalências de consumo das restantes 

lícitas (entre 1% e 2%). Entre 2003 e 2007, é de assinalar a descida destas prevalências 

(a prevalência de consumo de qualquer droga 

tre os alunos dos 13 aos 

ao longo da vida em todas 
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as idades (entre 2,3% e 26,1%), seguindo

verificou-se uma descida das prevalê

as idades (por exemplo, nos alunos de 13 anos passou de 4,6% para 3,6%, e, nos de 18 anos, passou 

de 30,2% para 27,3%). Ainda no contexto deste estudo constatou

aumentou a percepção do risco do consumo regular das várias drogas, o que indicia uma maior 

informação dos estudantes sobre estas questões.

▪ O estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa

a heroína eram as substâncias com maiores prevalências de consumo nesta população, tanto no 

contexto anterior à reclusão (respectivamente 48,4%, 35,3% e 29,9%) como no de reclusão 

(respectivamente 29,8%, 9,9% e 13,5%). Entre 2001 e 2007, constatou

prevalências de consumo de drogas em ambos os contextos, embora mais acentuada no de reclusão

prevalência de consumo de qualquer droga

importante redução da prática de consumo endovenoso em relação a 2001, se

reclusão (27% em 2001 e 18% em 2007) seja no de reclusão (11% em 2001 e 3% em 2007).

▪ O estudo realizado em 2005 sobre estimativas da prevalência d

drogas em Portugal, aponta para taxas por mil habitantes

definição de consumidores problemáticos mais abrangente, e, entre os 1,5

de drogas por via endovenosa. Entre 2000 e 2005 constatou

de consumidores problemáticos de drogas em Portugal, sendo essa diminuição mais acentuada no 

caso dos consumidores de drogas por via endovenosa. 

▪ No estudo publicado em 2009 sobre os efeitos dos tratamentos de substituição opiácea no 

sistema prisional português, verificou

destes tratamentos ao nível do bem

psicológico, diminuição dos consumos e das recaídas durante o tratamento

ambiente prisional (diminuições na frequência do consumo de drogas, dos consumos por via 

intravenosa, na ocorrência de suicídios, 

etc), assim como nos itens/dimensões onde estes não produz

reclusos e guardas e no tráfico de drogas dentro da prisão

claramente negativa sobre qualquer dos indicadores contemplados no estudo. 
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as idades (entre 2,3% e 26,1%), seguindo-se-lhe a cocaína (entre 1,6% e 3,9%). 

se uma descida das prevalências de consumo ao longo da vida de qualquer droga 

as idades (por exemplo, nos alunos de 13 anos passou de 4,6% para 3,6%, e, nos de 18 anos, passou 

de 30,2% para 27,3%). Ainda no contexto deste estudo constatou-se que, entre 2003 e 2007 

a percepção do risco do consumo regular das várias drogas, o que indicia uma maior 

informação dos estudantes sobre estas questões. 

estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa mostrou que a cannabis, a cocaína e 

as substâncias com maiores prevalências de consumo nesta população, tanto no 

contexto anterior à reclusão (respectivamente 48,4%, 35,3% e 29,9%) como no de reclusão 

(respectivamente 29,8%, 9,9% e 13,5%). Entre 2001 e 2007, constatou-se uma descida das 

valências de consumo de drogas em ambos os contextos, embora mais acentuada no de reclusão

qualquer droga passou de 47% para 36%). É de destacar também a 

importante redução da prática de consumo endovenoso em relação a 2001, seja no contexto anterior à 

reclusão (27% em 2001 e 18% em 2007) seja no de reclusão (11% em 2001 e 3% em 2007).

realizado em 2005 sobre estimativas da prevalência do consum

, aponta para taxas por mil habitantes de 15-64 anos entre os 6,2

definição de consumidores problemáticos mais abrangente, e, entre os 1,5-3,0 para os consumidores 

Entre 2000 e 2005 constatou-se uma diminuição do número estimado 

máticos de drogas em Portugal, sendo essa diminuição mais acentuada no 

caso dos consumidores de drogas por via endovenosa.  

estudo publicado em 2009 sobre os efeitos dos tratamentos de substituição opiácea no 

verificou-se um consenso entre reclusos e técnicos 

destes tratamentos ao nível do bem-estar pessoal dos reclusos (melhorias no estado de saúde físico e 

diminuição dos consumos e das recaídas durante o tratamento, 

iminuições na frequência do consumo de drogas, dos consumos por via 

intravenosa, na ocorrência de suicídios, nos actos de violência física e psicológica entre reclusos

os itens/dimensões onde estes não produziram mudanças (actos de violência entre 

no tráfico de drogas dentro da prisão), não surgindo nenhuma avaliação 

claramente negativa sobre qualquer dos indicadores contemplados no estudo.  

          Serviços Centrais 

lhe a cocaína (entre 1,6% e 3,9%). Entre 2003 e 2007, 

qualquer droga em todas 

as idades (por exemplo, nos alunos de 13 anos passou de 4,6% para 3,6%, e, nos de 18 anos, passou 

entre 2003 e 2007 

a percepção do risco do consumo regular das várias drogas, o que indicia uma maior 

que a cannabis, a cocaína e 

as substâncias com maiores prevalências de consumo nesta população, tanto no 

contexto anterior à reclusão (respectivamente 48,4%, 35,3% e 29,9%) como no de reclusão 

se uma descida das 

valências de consumo de drogas em ambos os contextos, embora mais acentuada no de reclusão (a 

É de destacar também a 

ja no contexto anterior à 

reclusão (27% em 2001 e 18% em 2007) seja no de reclusão (11% em 2001 e 3% em 2007). 

consumo problemático de 

64 anos entre os 6,2-7,4 para uma 

3,0 para os consumidores 

uma diminuição do número estimado 

máticos de drogas em Portugal, sendo essa diminuição mais acentuada no 

estudo publicado em 2009 sobre os efeitos dos tratamentos de substituição opiácea no 

se um consenso entre reclusos e técnicos sobre as vantagens 

melhorias no estado de saúde físico e 

, etc) e ao nível do 

iminuições na frequência do consumo de drogas, dos consumos por via 

actos de violência física e psicológica entre reclusos, 

actos de violência entre 

, não surgindo nenhuma avaliação 


