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O trabalho que agora se apresenta reflecte uma

exaustiva investigação das causas e presta especial

atenção à forma como são analisados e combinados

os chamados factores de decisão por parte do 

Poder político, relativamente aos desafios que a

problemática da droga tem colocado em Portugal.

A investigação, que se circunscreve ao universo

português, é sobretudo uma reflexão histórico-

-política sobre as circunstâncias, a forma e o modo

reactivo/adaptativo como o Poder político foi

reagindo, ao longo do tempo, aos problemas que

este fenómeno foi suscitando, identificando-se seis

grandes períodos da história da droga em Portugal:

1.o Período da mundialização das drogas (a contribuição

nacional); 2.o Período do problema macaense (as

inovações portuguesas); 3.o Período anterior a 1974

(a reacção do Regime); 4.o Período de 1974-1982 

(a criação de dispositivos); 5.o Período de 1983-1993

(o emergir do problema); 6.o Período de 1994-2000 

(a estabilização do problema).

A exaustiva pesquisa que se apresenta ao leitor foi

conduzida de uma forma sistemática e rigorosa,

procurando não ficar pela mera descrição dos factos,

mas procurando atribuir-lhes uma lógica de processo

explicativo no contexto em que foram produzidos.
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PREFÁCIO

Com a publicação desta obra de Carlos Costa, construída a partir
da sua dissertação de Mestrado em Estratégia pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, inaugura-se
a Colecção Monografias. Com esta colecção própria, o IDT pretende
promover, apoiar e estimular a produção de trabalhos científicos de inves-
tigação científica sobre álcool, drogas e dependências em Portugal.

O presente texto constitui uma reflexão deveras exaustiva, rigo-
rosa e original em torno da estratégia do poder político face à problemá-
tica das drogas, nomeadamente as respostas ao problema e as diversas
tomadas de decisão das instâncias políticas ao longo da História. São anali-
sadas com maior detalhe as posições, estratégias e políticas dos partidos
com assento parlamentar, no período entre 1974 e 2000, o que constitui
um inédito e valioso contributo para a história recente das drogas e toxi-
codependências em Portugal.

Numa linguagem clara e precisa, percebe-se no Autor a preocupa-
ção de ir definindo, ao longo do texto, todos os conceitos operacionais a
que faz recurso. Nesse sentido, a obra está construída numa forma que
salienta o rigor académico, a clareza de conceitos e o encadeamento his-
tórico. O continuado recurso a notas de rodapé traduz a sua preocupação
de nunca deixar o leitor na incerteza ou na dúvida.

Por tudo isto, é com enorme orgulho que considero que é inaugu-
rada da melhor forma a Colecção Monografias, espaço que se pretende
de grande rigor, de reflexão plural e de contributos científicos vários, 
factores cruciais a um maior conhecimento empírico da realidade, que
suporte uma tomada de decisões cada vez mais fundamentadas.

Lisboa, Junho de 2007

O Presidente do Conselho Directivo do IDT

João Castel-Branco Goulão
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente investigação resultou da falta de uma abordagem histó-
rico-política do tema da droga na perspectiva portuguesa. Esta é sobre-
tudo uma reflexão sobre a forma como o poder político em Portugal foi
reagindo aos problemas que este complexo fenómeno foi colocando e de
que modo e com que instrumentos reagiram os partidos políticos.

Relativamente à estrutura do trabalho, optou-se por uma divisão
em três partes, a que correspondem outros tantos capítulos.

No primeiro capítulo, apresenta-se uma análise histórica do per-
curso evolutivo das práticas e representações das drogas, realçando, não
só o tipo de utilização que era feita das mesmas, mas também a sua
importância geopolítica e geostratégica.

Refere-se um outro momento importante da história da droga,
o choque dos mundos Ocidental e Asiático, sobretudo com a civilização
chinesa, que teve no ópio a base de conflitos armados com a Inglaterra, 
as guerras do ópio, que, e até por causa do nosso ex-território de Macau,
merecem uma explicação mais pormenorizada, visto serem um tema 
central para se poder entender o desenvolvimento das futuras acções
diplomáticas que vieram a defender a proibição da comercialização das
drogas.

Este primeiro capítulo termina com a consagração da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) como o organismo central do controle 
de drogas ao organizar a célebre Conferência Única de Estupefacientes
(CUE) em 1961.

No segundo capítulo, faz-se uma extensa investigação histórico-
-política relativamente à forma como se desenvolveram as relações entre
o Poder e a droga em Portugal, no período que vai da implantação da
República ao 25 de Abril de 1974.

O facto que merece maior destaque é a apresentação de como se
desenvolveu no ex-território de Macau o fenómeno da droga, sobretudo o
consumo de ópio, e quais as respostas do poder político ao que considerava
um tão grave flagelo social. Este capítulo termina realçando o importante
papel desenvolvido pelos movimentos católicos no âmbito da problemática
da droga no nosso país.
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No terceiro capítulo, é feita uma análise das estratégias dos parti-
dos políticos relativamente à droga em Portugal, entre os anos de 1976 
e 2000. Para além disso, e após a definição do conceito de estratégia, e a
forma com esta se associou à acção política e se generalizou também à
problemática da droga, tenta-se compreender o modo como o discurso
dos partidos políticos se foi adaptando à crescente influência do fenómeno
da droga no seio da população portuguesa.

Por último, realça-se o facto de por força da urgência exigida na
resposta aos anseios da população, as soluções encontradas pelo poder
político nem sempre terão primado pelo rigor, coerência e globalidade
recomendada pela especificidade do problema. Verificou-se existir uma
contradição entre o discurso político veiculado pelos partidos e a reali-
dade prática de actuação.
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INTRODUÇÃO

“O trabalho liberta-nos de três grandes males: a pobreza, o aborrecimento e o vício”
Voltaire1

A presente abordagem histórico-política do tema da droga pretende ser
uma reflexão sobre um tema hostil, contundente e altamente complexo como é
este fenómeno, mas ao mesmo tempo tão absorvente e abarcando campos tão
diversos do saber como as vertentes histórica, jurídica, económica, social, clínica
e política.

Tal matéria tem vindo a ocupar cada vez mais importância no seio das
sociedades contemporâneas, representando de forma cada vez mais intensa uma
séria ameaça2 para a segurança quer do próprio Estado Nacional, quer, e sobre-
tudo, do bem-estar dos agrupamentos sociais e das famílias.

A droga e a toxicodependência3 são de facto um daqueles assuntos que
incomodam e nos roubam alguma tranquilidade, sobretudo em virtude do vasto
conjunto de actividades que normalmente lhe estão associadas.

Introdução

1

1 Cfr. Voltaire, Cândido, Publicações Europa-América, Mem Martins, [s.d.], p. 144.
2 Genericamente o conceito de ameaça refere-se a “qualquer acontecimento ou acção (em curso ou previsí-

vel) que contraria a consecução de um objectivo e que, normalmente, é causador de danos, materiais ou
morais. As ameaças podem ser de variada natureza. (…) Em estratégia apenas se consideram as ameaças
provenientes de uma vontade consciente”. Cfr. Abel Cabral Couto, Elementos de Estratégia, vol. I, Ed. IAEM,
Lisboa, 1988, p. 329.

3 A utilização dos termos «droga» e «toxicodependência» deve ser entendida do seguinte modo: quando
nos referimos a droga, consideramos que é uma substância legal ou ilegal, utilizada com o objectivo não
clínico de busca de prazer ou para evitar dor física ou psicológica e que na maioria dos casos conduz à
toxicodependência; utilizamos o termo toxicodependência, quando nos referimos ao abuso habitual de con-
sumo de drogas que provoca no utilizador dependência e alterações físicas e/ou psicológicas.



Esta problemática insere-se num sistema mais amplo que engloba o
modelo de desenvolvimento da sociedade contemporânea, que ao desvalorizar
antigos mecanismos informais de controlo e regulação das relações entre as
populações, numa tentativa de reduzir as diversidades que existem no seio da
humanidade e criar homens cada vez mais «iguais», conduziu perigosamente as
populações para um igualitarismo que ameaça gravemente o desaparecimento
dos valores que são fundamento da diversidade cultural dos povos.

Tal circunstância está bem presente no facto de hoje em dia, e como
afirma Konrad Lorenz, vivermos “numa época em que as palavras «bom» e «mau»
desapareceram do vocabulário normal. Em certos casos, não se vê com bons
olhos emitir um juízo de valor sobre as coisas ou sobre as pessoas. Nas próprias
igrejas tende a desaparecer a noção de «pecado»”4.

Além disso, quando se perdem ou se tentam diluir valores fundamentais
da identidade das populações, a sociedade inicia um processo, que Paulo Ferreira
da Cunha apelida de “divinização de normatividades e começa a excessivamente
a depender do direito, e o seu braço armado, o Direito penal. E isto é muito mau.
Os infernos são muito mais eficazes que as prisões e os cadafalsos. A consciên-
cia religiosa ou moral sempre se revelou muitíssimo mais eficaz que qualquer
polícia, ou super-polícia”5.

Ora, foi a partir da segunda metade do século XX, concretamente com 
a Convenção Única de Estupefacientes de 1961, que a luta e o combate6 à droga
deram início à divinização das normas penais, isto porque a droga se tinha trans-
formado num dos principais fundamentos de convulsões sociais e sobretudo
convivia com a criminalidade em geral, pois, para além dos crimes de tráfico que
lhe dizem directamente respeito, a droga começou por ser associada a uma série
infindável de situações que se relacionam directa ou indirectamente com o fenó-
meno do consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas7.
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2

4 Cfr. António Marques Bessa, «Entrevista com Konrad Lorenz», in Introdução à Etologia, Ed. do Tempo, 
Lisboa, 1978, p. 242.

5 Cfr. Paulo Ferreira da Cunha, A Constituição do Crime; da Substancial Constitucionalidade do Direito Penal,
Coimbra Editores, Coimbra, 1998, pp. 33-34.

6 Utilizaremos o termo «luta» quando tivermos que nos referir às medidas tomadas no âmbito da preven-
ção, tratamento e reinserção, no contexto da droga. A utilização do termo «combate» será feita quando
nos referirmos às acções dos serviços de repressão do fenómeno da droga, nomeadamente das forças
policiais. Acerca das questões do combate à droga, chama-se a atenção para o esclarecedor manual de
investigação da criminalidade associada à droga, da autoria de João Pedro Figueira, A Droga, Abordagem ao
Fenómeno e Perspectivas de Combate, Ed. INPCC, Loures, 1995.

7 Sobre esta problemática torna-se obrigatória a referência ao trabalho de Nelson Lourenço e Manuel 
Lisboa, que conseguiram projectar no mesmo plano os crimes de consumo e tráfico de estupefacientes,
com os vários tipos de furtos e roubos, estabelecendo por essa via uma relação (causa-efeito) entre estes
tipos de criminalidade. Vide Nelson Lourenço e Manuel Lisboa, Dez Anos de Crime em Portugal, Análise 
Longitudinal da Criminalidade Participada às Polícias (1984-1993), Cadernos do CEJ n.o 17, Ed. GEJS/CEJ, 
Lisboa, 1998, p. 156.



Por outro lado, este fenómeno tem sido, a partir dos anos oitenta do
século passado, associado às dificuldades sociais, ao desemprego e às carências
existentes em matérias de política de segurança. A droga é identificada como
tendo efeitos destrutivos e arrasadores de que os jovens são, infelizmente, as
primeiras vítimas8.

Associado a tudo isto, o tráfico de estupefacientes tornou-se numa 
actividade criminosa de dimensão internacional, que atenta contra a paz pública
e é responsável pela produção de complexas consequências sociais, criminais,
policiais e de saúde pública.

A explosão vertiginosa do consumo e tráfico de droga, apoiada em
redes multinacionais de grandes dimensões, dotadas de organizações complexas,
sofisticadas e com avultados recursos materiais, técnicos e humanos, bem como
a utilização do sistema financeiro para branqueamento de capitais provenientes
desta actividade ilícita, provocaram riscos de vulnerabilização do sistema econó-
mico e consequentemente político e do tecido produtivo por investimentos
indesejáveis de certos países, grupos ou empresas9.
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8 Aliás, o estudo de Nelson Lourenço e Manuel Lisboa, demonstra claramente que o peso relativo aos “cri-
mes de consumo e tráfico triplicou em dez anos (14%, em 1984, para 49%, em 1993), correspondendo
assim a algo que tem tido visibilidade nos órgãos de comunicação social e nos discursos de agentes social
e politicamente comprometidos. O aumento atingiu todas as variantes destes crimes: o tráfico aumen-
tou de 7.6%, em 1984, para 35.2%, em 1993 e o consumo de 6.5% para 13.3%. Contudo, é de assinalar 
o maior aumento dos actos de tráfico participados relativamente aos do consumo, já que enquanto que
este duplicou, aquele quase quintuplicou”. Cfr. Nelson Lourenço e Manuel Lisboa, Op. cit., p. 60.

9 Entre 1995 e 1999 a Brigada de Investigação de Branqueamento de Capitais, da Direcção Central de
Investigação do Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, apresentou uma estimativa para os valo-
res suspeitos de estarem envolvidos no crime de branqueamento de capitais em Portugal, da ordem dos
€ 1.755.768.597,70 (352 milhões de contos) o que representam valores absolutamente impressionantes,
atendendo à dimensão do mercado nacional. Vide Brigada de Investigação de Branqueamento de Capitais/
/PJ, Relatório 2000, Ed. Policopiada, Lisboa, 2000, p. 10. Relativamente às questões da lavagem do dinheiro
gerado no mercado das drogas, e dos grandes interesses económicos ligados à droga, chama-se a aten-
ção para o interessante trabalho de José Manuel Amado da Silva, «Os Laços Económicos das Drogas», 
in Brotéria, n.o 138/Março, Lisboa, 1994, pp. 275-300, por ventura um dos mais esclarecedores trabalhos
relativamente a esta problemática. Quanto às questões relacionadas com o bran  queamento de capitais,
existem muitas e variadas abordagens sobre o problema, no entanto merecem destaque os trabalhos 
de Jean Ziegler, A Suíça Lava Mais Branco, Ed. Inquérito, Lisboa, 1990; e Os Senhores do Crime, As Novas
Máfias Contra a Democracia, Ed. Terramar, Lisboa, 1999, investigações que se debruçam, por vezes num
registo altamente especulativo, sobre as actividades do crime organizado e o aparecimento das «novas
máfias» e as suas ligações às actividades de branqueamento e entidades financeiras. Para além disso, Yann
Moncomble, tem uma obra, em estilo jornalístico, onde relata muitas das supostas actividades das «máfias
russas» e a criminalidade vinda de Leste, considerando que o cada vez maior poder económico resultante
das actividades do tráfico de estupefacientes, contra quem, supostamente, as Nações travam uma luta
desigual e que terá consequências gravosas no futuro do Poder político tal como o conhecemos actual-
mente. Vide Yann Moncomble, O Poder da Droga na Política Mundial, Hugin Editores, Lisboa, 1997. Um
aspecto comum a estas investigações é o facto de apresentarem visões altamente catastróficas da actual
situação relativamente ao problema.



De facto, todas estas circunstâncias contribuem para que a droga seja
considerada, pela generalidade dos portuguesas, como a principal ameaça para 
as famílias, razão pela qual a luta e o combate contra este flagelo vão constituir
uma das maiores fontes de preocupação do poder político10.

Assim, e porque a ameaça constitui o principal elemento da estratégia11,
e atendendo a que esta é uma ciência auxiliar da política12, foi convocada a dar 
o seu contributo no sentido de informar os decisores políticos da ameaça que 
o fenómeno representava para a sociedade por forma a que o Poder político
pudesse estabelecer objectivos em matéria de luta e combate à droga.

Como tal torna-se necessário compreender e determinar quais as con-
dições em que foram produzidos determinados discursos sobre o problema da
droga, tentar fixar os seus limites de forma a enquadrá-los e estabelecer correla-
ções com outras actividades a que os mesmos pudessem ter ligações.
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10 Não é fácil encontrar uma definição de Poder porque este resulta da cultura de um povo e dos seus ele-
mentos integradores, isto é, a população, a economia, as instituições, a organização social, etc., e que se
encontram congregados segundo uma determinada ordem. E como não há uma única cultura não é por-
tanto fácil encontrar uma única definição de Poder. Para maior aprofundamento desta questão aconselha-
-se a leitura da obra do Professor Adriano Moreira, Ciência Política, 5.a Reimpressão, Ed. Livraria Alme-
dina, Coimbra, 1997.

11 O termo «estratégia», que na feliz expressão do General Beaufre mais não é que um método de pensar,
difundiu-se de tal forma que actualmente é utilizado numa enorme variedade de domínios. Uma estraté-
gia adequada constitui o melhor instrumento de que o Poder político pode dispor para optimizar o uso
dos seus recursos, tornando-se competitiva para superar as intenções do «outro», reduzir os seus pro-
blemas e optimizar a exploração das possíveis oportunidades. Claro que a estratégia não é o único factor
determinante do sucesso ou fracasso em política. A competência, criatividade, inteligência, saber e flexibi-
lidade são factores muito importantes naqueles que têm responsabilidades na aplicação e implementação
das acções estratégicas e de decisão. Assim, a estratégia política visará o ajustamento do agente político
ao seu ambiente, geralmente em constante mutação. A estratégia não deverá ser considerada como um
plano fixo ou determinado mas um esquema orientador dentro de um conjunto de decisões. Apesar 
de a estratégia se ter começado a preocupar com o fenómeno da droga no início dos anos setenta do
século XX, em Portugal foi só depois do 25 de Abril de 1974, e no âmbito da luta entre os dois blocos
ideológicos opostos, o soviético e o americano, é que o nosso país criou serviços específicos de luta e
combate à droga que pudessem responder às pressões da revolucionária opinião pública alarmada com 
o fenómeno.

12 Quanto a uma resposta para a questão, que entendemos nós por política? Aproveitamos para lembrar 
a opinião de Max Weber, que, e apesar de referir que o conceito é extremamente lato, no entanto deve
entender-se por “política apenas a direcção ou influência exercida sobre a direcção de uma agremiação
política, por conseguinte, de um Estado. (…) Quando se diz de uma questão que esta é «política», de 
um ministro ou de um funcionário que estes são «políticos», de uma decisão que ela está condicionada
«politicamente», pois quer-se sempre com isso dizer que são interesses relacionados com a partilha, 
a conservação ou a transmissão do poder que condicionam a resposta a esta questão, ou essa decisão,
ou que determinam a esfera de actividades dos referidos funcionários. Quem faz política aspira ao poder
– ao poder, quer como meio ao serviço de outros fins (ideais ou egoístas), quer ao poder «pelo poder»,
para disfrutar do sentimento de prestígio que ele dá”. Cfr. Max Weber, A Política Como Profissão, Ed. Uni-
versitárias Lusófonas, Lisboa, Lisboa, 2000, pp. 15-17.



Por força da urgência exigida na resposta aos anseios da população, as
soluções encontradas pelo poder político nem sempre terão primado pelo rigor,
coerência e globalidade recomendada pela especificidade do problema.

De facto, foi necessário esperar pelo termo do século XX para que as
acções de luta e combate à droga, deixassem de, como até aí, se caracterizar
pela tendência para o improviso ou como resultado da sensibilidade e o senso
comum dos dirigentes dos serviços da administração responsáveis por essas
áreas13, para que, finalmente, a política escolhesse o conceito de acção e a dou-
trina estratégica consideradas mais adequadas, definindo o quadro de acção, isto
é os condicionamentos a observar na consecução desses objectivos, reservando
para a estratégia a pormenorização da doutrina estratégica escolhida, fixando
objectivos intermédios e empregando e orientando os recursos postos à sua 
disposição para atingir esses objectivos.

Por tudo quanto anteriormente foi exposto, haveria que saber qual o
papel e a participação dos partidos políticos portugueses na definição da política
nacional de luta e combate à droga?

É certo que a Assembleia da República tomou, ao encerrar o século XX,
uma decisão histórica relativamente à opção pela descriminalização do consumo
de produtos estupefacientes, proibindo-o como ilícito de mera ordenação social,
em resultado da Lei n.o 30/2000, de 29 de Novembro, que foi aprovada apenas
pelos partidos da chamada esquerda parlamentar14.
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13 A propósito da interferência do senso comum na definição das políticas em Portugal, Nelson Lourenço 
e Manuel Lisboa, consideram que esta actuação «é, por vezes, estendida ao próprio meio académico 
produtor de quadros explicativos do crime e da sua evolução: por vezes, as teorias emergem e exigem
mudanças nas políticas de combate ao crime; por vezes, as políticas são implementadas e seguidas de
esforços de justificação, popularizando-se teorias que suportam essas políticas e reformas; frequente-
mente o processo é interactivo com as teorias e as políticas legitimando-se reciprocamente». Cfr. Nelson
Lourenço e Manuel Lisboa, Op. cit., p. 161.

14 O conflito ideológico direita/esquerda, teve a sua origem histórica num hábito criado na Assembleia
Constituinte francesa de 1789. Os partidários da autoridade do rei (apoiavam o seu direito de veto) pas-
saram a sentar-se à direita do presidente e os adversários dessa prorrogativa à esquerda. Tiveram assim,
na sua origem um significado limitado à diferente conceptualização da autoridade real e ainda na nossa
época há muita gente que os entende do mesmo modo. A direita seria a defensora da autoridade e a
esquerda a líder das liberdades, do progresso social, da justiça, da igualdade. Vide António Marques Bessa,
«Direita – Esquerda», in Dicionário Político do Ocidente, Ed. Intervenção, Lisboa, 1979, pp. 112-113 e 127. 
Na Assembleia da República tem-se considerado o CDS/PP e o PSD como partidos de direita, sendo os
restantes identificados como de esquerda.



Esta Lei obrigou a que o poder político reordenasse a aposta na preven-
ção primária, obrigando ao alargamento e à melhoria da qualidade e capacidade
de resposta da rede de prestação de cuidados de saúde a toxicodependentes15.

Atendendo ao número elevado de contradições e omissões relativa-
mente à problemática da droga, a opção pela análise histórico-política deste
tema parece-nos a opção mais natural.

Para isso, foi necessário estabelecer um conjunto de questões que irão
nortear a presente investigação, tais como: que política relativamente à droga 
em Portugal? Qual a estratégia dos partidos políticos portugueses16? O aumento
do consumo e do tráfico de estupefacientes tem alguma relação com a Revolu-
ção do 25 de Abril de 1974? No seio da administração pública, quais os serviços
que mais influenciam o discurso partidário sobre a droga: os de combate ou os
de luta? Os partidos políticos têm estado atentos ao desenvolvimento do fenó-
meno? Existe um discurso direita/esquerda sobre a problemática da droga em
Portugal? As juventudes partidárias participaram nos debates sobre o problema
da droga em Portugal?
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15 Por forma a financiar a execução da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga nas áreas de prevenção,
investigação e formação em geral, em especial para apoiar programas de tratamento e reinserção (atri-
buição de subsídios a famílias) bem como as iniciativas promovidas pelas instituições da sociedade civil, 
o Governo socialista decidiu aumentar o investimento público nesta área, para € 159.615.327,1 (32 milhões
de contos), num horizonte de cinco anos. O constante aumento das despesas públicas nas políticas de
luta e combate à droga, é um assunto extraordinariamente problemático. Pierre Kopp, A Economia da
Droga, Ed. Livros do Brasil, Lisboa, 1997, foi o percursor dos estudos sobre as diferentes políticas na luta
e no combate ao consumo e tráfico de estupefacientes e os investimentos públicos que as mesmas
implicam. Kopp viria a concluir que a droga representa um mercado que funciona nos mesmos moldes
que os outros mercados. Daí a necessidade e o dever de a ciência económica avaliar os méritos das 
políticas públicas em termos de eficiência, por forma a que a política da droga se tornasse uma política
pública entre tantas outras. Em Portugal, e seguindo de perto a metodologia de Kopp, Carlos Manuel
Ribeiro Dinis, analisou os gastos orçamentais que o Estado português teve em matéria de droga, nas 
suas mais diversas dimensões e em face das competência que foi atribuindo aos seus diversos orga -
nismos. No entanto, e tal como Kopp, esta visão economicista da luta e o combate à droga ignora as
«receitas» do combate à droga. De facto, e tomando como exemplo o caso português, Carlos Dinis
afirma que em Portugal a Polícia Judiciária, no ano de 1996 teve uma despesa, com os departamentos de
investigação da droga, na ordem dos € 6.651.370,7 (1.333.480 milhares de escudos). Vide Carlos Manuel
Ribeiro Dinis, Despesas Públicas na Prevenção e Repressão da Toxicodependência em Portugal – 1995/1996,
Dissertação de Mestrado, UTL-ISEG, Ed. Policopiada, Lisboa, 1998, p. 87. Ora, se tivermos em atenção os
valores resultantes dos bens apreendidos pela Polícia Judiciária no ano de 1996, no âmbito do combate 
à droga, constatamos que o total foi de € 8.978.362,1 (1.800.000 milhares de escudos). Vide. Brigada de
Investigação de Branqueamento de Capitais/PJ, Relatório 2000, Ed. Policopiada, Lisboa, 2000, p. 10. Que
dizer do saldo a favor do Estado português? Relativamente ao destino dos bens declarados perdidos a
favor do Estado, resultantes das apreensões no âmbito de um Inquérito de tráfico de droga, os mesmos
revertem da seguinte forma: “Em 30% para a entidade coordenadora do Programa Nacional de Combate
à Droga (…). Em 50% para o Ministério da Saúde (…) Em 20% para os organismos do Ministério da 
Justiça”. Cfr. «Artigo 39.o» do Decreto-Lei n.o 15/93, de 22 de Janeiro.

16 É nossa intenção tentar compreender a forma e o modo como os partidos políticos recorreram à estra -
tégia no sentido de esta os auxiliar a definir a sua missão estratégica, nos vários domínios de acção, dos
sectores de actividade e nos planeamentos estratégicos sectoriais relacionados com o fenómeno da
droga.
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De facto, o conjunto de respostas a estas e outras perguntas que delas
derivam, depois de analisadas, criticadas e comparadas irão permitir obter uma
visão mais clara e objectiva do fenómeno.

Os nossos objectivos passam pela tentativa de ser original numa área
onde existem várias centenas, senão milhares, de trabalhos com diferente abor-
dagens. A opção pela desconstrução/reconstrução das principais análises histó -
ricas existentes em Portugal sobre o tema da droga, assenta numa tentativa de
procura de rigor e verdade dos factos relacionados com o fenómeno.

Ao longo da pesquisa efectuada fomos percebendo que este é um fenó-
meno onde sobram os palpites e escasseia o rigor na abordagem e da inter-
pre tação dos acontecimentos directa ou indirectamente relacionados com o
problema.

Procuramos interpretar, descrever e explicar de forma rigorosa os fac-
tos investigados, razão pela qual nos servimos de métodos qualitativos firmes 
e fiáveis.

A opção por este tipo de abordagem exige e obriga a uma grande capa-
cidade de comparação e análise, daí que a opção pelo método comparativo se
tivesse tornado indispensável, para que nos fosse possível articular melhorar as
matérias em análise17.

A utilização de conceitos operacionais18, têm o relevante papel de nos
permitirem sistematizar a realidade observável, sendo os mesmos utilizados em
função das necessidades do objecto e do método19.
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17 Sobre esta questão Pierre Bourdieu refere que o raciocínio analógico, que se apoia na intuição racional, 
“é um espantoso instrumento de construção do Objecto. É ele que permite mergulharmos completa-
mente na particularidade do caso estudado sem que nela nos afoguemos, como faz a idiografia empirista,
e realizarmos a intenção de generalização, que é a própria ciência, não pela aplicação de grandes constru-
ções formais e vazias, mas por essa maneira de pensar o caso particular que consiste em pensá-lo verda-
deiramente como tal. Este modo de pensamento realiza-se de maneira perfeitamente lógica pelo recurso
ao método comparativo, que permite pensar relacionalmente um caso particular constituído em caso
particular do possível”. Cfr. Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, 3.a ed., Ed. Difel, Lisboa, 1994, p. 32-33.

18 O Professor Adriano Moreira, considera que “o conceito operacional organiza, por abstracção da reali-
dade, vários conceitos nominais de observáveis, e justifica-os pela utilidade para as operações de classifi-
car, comparar e quantificar”. Cfr. Adriano Moreira, Ciência Política, 5.a Reimpressão, Ed. Livraria Almedina,
Coimbra, 1997, p. 115.

19 Vide Adriano Moreira, «Conceitos Operacionais», in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 
vol. 1.o, Ed. Verbo, Lisboa, 1983, p. 1064.
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Quanto às questões técnicas, há a referir que, e para além de termos
efectuado uma extensa pesquisa bibliográfica, recorremos à analise de diversos
documentos escritos de várias fontes, por forma a podermos encontrar teste-
munhos que nos permitam romper com o senso comum, quer dizer, com repre-
sentações partilhadas por todos, aquilo a que Pierre Bourdieu chama de a força
do pré-construído20, tão presente nas investigações deste tema.

Relativamente à estrutura do trabalho, optamos por uma divisão em três
partes, a que correspondem outros tantos capítulos, excluindo as conclusões.

Assim, no primeiro apresentamos uma retrospectiva histórica da proble-
mática da droga, com especial incidência numa das épocas mais importantes da
mundialização dos estupefacientes que está naturalmente associada à expansão
portuguesa, em que as drogas passaram de um produto de utilização, sobretudo
terapêutica, para serem encaradas como uma mercadoria de elevado valor que
proporcionava elevadas margens de lucro.

A explicação mais exaustiva desta época justifica-se pelo facto de, e tal
como ensina Marc Bloch, “as causas, em história como de resto em qualquer
domínio, não se postulam. Investigam-se…”21, isto porque, existem factos históri-
cos que desmontam algumas das opiniões e argumentos defendidos durante os
últimos anos acerca da forma como os portugueses estabeleceram o comércio
das drogas, nomeadamente do ópio, a partir da Índia.

Um outro momento importante da história da droga, dá-se com o cho-
que dos mundos Ocidental e Asiático, sobretudo com a civilização chinesa, que
teve no ópio a base de conflitos armados com a Inglaterra, as guerras do ópio,
que, e até por causa do nosso ex-território de Macau, merecem uma explicação
mais pormenorizada, visto que é um tema central para se poder entender o
desenvolvimento das futuras acções diplomáticas que vieram a defender a proi -
bição da comercialização das drogas.

Este primeiro capítulo termina com a consagração da Organização das
Nações Unidas (ONU) como o organismo central do controle de drogas ao
organizar a célebre Conferência Única de Estupefacientes (CUE) em 1961.

O segundo capítulo, serve de suporte à investigação histórico-política
relativamente à forma como se desenvolveram as relações entre o Poder político
e a droga em Portugal, no período que vai da implantação da República ao 25 de
Abril de 1974.

A Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal

20 Sobre esta questão chama-se a atenção para as explicações de Pierre Bourdieu, Op. cit., p. 49.
21 Cfr. Marc Bloch, Introdução à História, 5.a ed., Ed. Europa-América, Mem Martins, 1987, p. 170.
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O facto que nos merece maior destaque é a apresentação de como se
desenvolveu no ex-território de Macau o fenómeno da droga, sobretudo o con-
sumo de ópio, e quais as respostas do poder político a tão grave flagelo social.

Este capítulo serve mais uma vez como tentativa de desconstrução de
alguns argumentos daqueles que não conseguiram vislumbrar acções positivas na
actuação da classe política do antigo regime. De facto, é impressionante que em
dezenas de trabalhos sobre a problemática não tenhamos encontrado nenhuma
referência relativamente ao importante debate sobre a toxicomania que teve
lugar na Assembleia Nacional em 1973.

Este capítulo não podia deixar de terminar sem realçar o importante
papel desenvolvido pela Igreja Católica no âmbito da problemática da droga,
antes da Revolução de Abril.

Por último, no terceiro capítulo, fazemos uma análise ao discurso dos
partidos políticos relativamente à droga em Portugal, entre os anos de 1976 
e 2000. Para além disso, tentamos compreender a forma como o discurso dos
partidos políticos se foi adaptando à crescente influência do fenómeno da droga
no seio do tecido social da população portuguesa.

Mas, nem sempre é fácil, num país em que alguns organismos tardia-
mente começaram a ter sensibilidade para a necessidade de preservarem os
seus acervos documentais nesta área, obter autorizações para se desenvolver
uma investigação sobre esta problemática.

Naturalmente que outras perspectivas poderiam ter sido adoptadas na
abordagem do problema da droga em Portugal, no entanto esta acabou por ser 
a nossa escolha. Daí que tenhamos consciência que este é um trabalho que em
alguns dos seus aspectos é controverso, mas foi por isso mesmo que nos des-
pertou acrescidos estímulos.

Introdução
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Capítulo I

Mundialização 
das Drogas:
a Contribuição 
Portuguesa





1. Do Vício ao Lucro

A fase da expansão marítima é, provavelmente, o período da história
moderna portuguesa mais estudado pelos historiadores. No entanto, e como
seria de esperar, ainda subsistem diversas lacunas relativamente aos factos ocor-
ridos e sobretudo imensas divergências quanto à interpretação desses extraordi-
nários acontecimentos que marcaram o início e meados do século XVI da histó-
ria de Portugal.

Por vezes têm sido produzidas afirmações sobre factos ocorridos neste
período da nossa história que geram uma série de confusões e apenas servem
para criar equívocos e mal entendidos que em nada beneficiam o rigor e a ver-
dade histórica.

É exemplo disso mesmo, a forma como foi exarada uma constatação no
âmbito de uma recente investigação sobre a problemática da droga, de Carlos
Poiares, em que o autor faz a seguinte afirmação: “Entrementes, o ópio conti-
nuava a destacar-se na rota comercial entre a Índia e Lisboa”22.

Ora, o resultado da análise de todas as informações por nós recolhi-
das, e apesar de a possibilidade de verificação da dimensão do tráfego comer-
cial, entre a Índia e Lisboa, se encontrar desfalcada devido ao facto de a grande
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22 Cfr. Carlos Alberto Poiares, Análise Psicocriminal das Drogas – O Discurso do Legislador, Tese de Doutora-
mento, Ed. Almeida & Leitão Lda, Porto, 1998, p. 31. Que fundamento poderá ter esta afirmação quando
a maior parte dos estudos evidenciam o facto de a Índia e zonas circundantes, no século XVI, ao contrá-
rio do que sucede actualmente, ser uma região que importava grandes quantidades de ópio. Salientamos
o facto de o autor não apresentar qualquer fonte documental que possa suportar a sua afirmação.



maioria dos registos iniciais da Casa da Índia23, se terem perdido no incêndio
que se seguiu ao trágico terramoto de 1755, apontam no sentido de considerar
a opinião de Carlos Poiares como estando completamente desfasada da reali-
dade, devendo-se corrigir tal equívoco e considerar que: o comércio de ópio,
da Índia para Lisboa foi totalmente insignificante.

Tal inferência encontra justificação na opinião que o próprio Afonso de
Albuquerque transmite, em carta remetida ao rei D. Manuel, com data de 1 de
Dezembro de 1513, de Cananôr, e que diz o seguinte:

As informações do vice-rei vão no sentido de despertar em D. Manuel
o interesse pelas potencialidades comerciais de uma droga de elevado valor
financeiro, que poderia proporcionar grandes lucros e que parece ser pouco
conhecida no reino.

De facto, o afiam (ópio) era uma droga praticamente desconhecida no
nosso país e não ocupava qualquer importância na lista de produtos que integra-
vam o lote das drogas da rota comercial entre a Índia e Lisboa. Demais a mais,
diversos estudos o confirmam de entre os quais se destacam, pela sua conexão

«Se me vos alteza quyser crer, mamday semear dormydeyras das ilhas dos açores
em todollos paúes de purtugall, e manday fazer afiam, que he a melhor
mercadaria que cobre pera estas partes, e em que se ganha
dinheiro: (…) o afiam nam he outra cousa, senhor, senam leite de dormideiras;
do cayro, domde soyam a vyr, nam vem, mem d’adem; portanto, senhor manday o
semear e laurar, porque hua não carregada se gastará cada ano na Ímdia, e os
lauradores ganharám também muyto, e a jemte da Imdia perde-se sem
elle, se o nam comem»24.
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23 No seu início, a Casa da Índia serviu apenas como depósito de mercadorias e alfândega, e estaria ligada 
à Casa da Guiné e Índia, ou Casa da Mina e Índias e ainda Casa da Guiné, Mina e Índia. O primeiro 
documento que se lhe refere data de 1502. Em 1506, nasce o monopólio da coroa, em relação não só à
pimenta como a outras especiarias. As mercadorias quando chegavam a Lisboa, ou eram divididas entre 
o negociante, investidor e o rei, ou pagavam a este 30% do seu valor. Por Decreto de 17 de Setembro de
1833 foi extinta a Casa da Índia, ficando reunido o seu despacho ao da Alfândega Grande de Lisboa. Vide
M.E.C.F., «Casa da Índia» in Dicionário da História de Portugal [dir. Joel Serrão], Livraria Figueirinhas, Porto,
s.d., pp. 281-289.

24 Citado pelo Conde de Ficalho nas anotações da obra de Garcia da Orta. (Sublinhado nosso). Cfr. «Do
Anfiam», in Garcia da Orta, Colóquios dos Simples e Drogas da India, [anot. Conde de Ficalho], «Nota. 1»,
vol. II, Ed. INCM, Lisboa, 1987, p. 176. O Conde acrescenta, no seu comentário à carta que, “cortado o
caminho de Adem, a droga havia subido extraordinariamente de preço, passando de doze a oitenta par-
dáos. A produção estava portanto, longe de satisfazer ao consumo, e a Índia era, como dissemos, uma
região largamente importadora”, p. 177.



com a matéria, os de Vitorino Magalhães Godinho, José Ferreira Martins, Joaquim
Romero de Magalhães e Luís Filipe Thomaz25.

Chama-se a atenção para o facto de nenhum destes historiadores fazer
qualquer referência ao ópio (anfiam) como estando entre as drogas mais impor-
tantes do comércio entre a Índia e Lisboa. Aliás, também não existe qualquer
indicação relativamente ao Cânhamo indiano, nem mesmo como possível merca-
doria do importante comércio Oriental ou do da rota do Cabo.

É o próprio Garcia de Orta que nos informa que, para além de nunca
ter consumido bangue (cânhamo), o conhecimento e utilização da droga em 
Portugal era inexistente: “(…) pois isto não he mezinha daquelas nossas, nem
que lá aja, nem gastemos o tempo nisso”26.

Relativamente ao aproveitamento que a medicina poderia fazer destas
drogas, sobretudo do ópio, chamamos a atenção para o interessante estudo de
João José Cúcio Frada, A Vida a Bordo das Naus na Época Moderna27, visto ser
esta actividade, a navegação, que se encontrava mais desenvolvida do ponto de
vista do conhecimento, no entanto, o autor refere que a bordo das naus portu-
guesas seguia apenas uma pequena botica. Na relação das substâncias que faziam
parte desta farmácia nunca aparece mencionada a palavra ópio ou cânhamo,
havendo apenas referência à teriaga28.
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25 Chama-se a atenção para as obras de Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria Utopia e Prática de
Navegar, Sec. XIII-XVIII, Ed. Difel, Lisboa, 1990, e Os Descobrimentos e a Economia Mundial, vol. I, Ed. Arcádia,
Lisboa, 1963, o mesmo acontece em relação a Joaquim Romero de Magalhães, «A Estrutura das Trocas»,
in História de Portugal [dir. José Mattoso], vol. 3, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, e a Luís Filipe 
Thomaz. Outro autor consultado foi José Ferreira Martins, nomeadamente o seu artigo «Casa da Índia»
in Congresso do Mundo Português, vol. IV, Lisboa, 1940, pp. 367-384.

26 Cfr. «Do Bangue», in Garcia da Orta, Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, [anot. Conde de Ficalho], 
vol. I, Ed. INCM, Lisboa, 1987, p. 98.

27 Vide João José Cúcio Frada, A Vida a Bordo das Naus na Época Moderna, Ed. Cosmos, Lisboa, 1997.
28 Na opinião de Luís Falcão da Fonseca foi Galeno quem lançou a teriaga, “mistura terapêutica de composi-

ção variável onde o ópio era factor constante, embora tivesse sido uma criação do cretense Andrómaco,
médico de Nero”. Cfr. Luís Falcão da Fonseca, O Culto da Droga, Ed. Brotéria, Lisboa, 1980, pp. 35-36.
Ainda e relativamente a esta questão vejamos a descrição de Antonio Escohotado: “En cuanto a Néron,
su médico de confianza – Andrómaco de Creta – inventó el llamado antidotus tranquillans, hecho con un
30 por 100 de opio y un 70 por 100 de otras sustancias, entre las cuales destacaba la carne de víbora.
Dicen que Nerón llegó a tomar un cuarto de litro diario, y que Tito murió quizá de sobredosis. El
médico de Trajano, Critón inventó otra triaca consumida a diario por su emperador, y se sabe que
Antonino Pío empleaba aún otra, compuesta por más de cien ingredientes, que hacía elaborar en palacio,
ante su presencia, con grandes solemnidades. El hito en esta línea fue la llamada triaca magna o galénica,
receta favorita de la farmacopea árabe y europea hasta bien entrada la Edad Moderna, cuya proporción
de opio alcanza el 40 por 100, lo cual significa doblar la del antiguo mithridaticum. Además de la triaca,
Marco Aurelio inauguraba las mañanas con una porción de opio «grande como una haba de Egipto y 
desleída en vino» por consejo del propio Galeno, y así lo hizo durante más de veinte años. El fármaco
fue empleado para terapia agónica y como eutanásico por Nerva, Trajano, Adriano, Septimio Severo y
Caracalla”. Cfr. Antonio Escohotado, Historia General de las Drogas, 3.a ed., Espasa, Madrid, 2000, p. 174.



Na opinião deste médico, “não obstante a presença ocasional de físi-
cos e de modestas boticas nas armadas, durante as primeiras décadas da expan-
são marítima, regra geral os nossos navegantes, quando as doenças grassavam a
bordo, para além de óleos santos, untos, benzeduras, oração, confissão, penitên-
cia, comunhão, missas, rezas e ladainhas, secundadas por clisteres, purgas e san-
grias, com pouco mais podiam contar”29.

Assim, e visto que o mercado do ópio se encontrava limitado ao Oriente
e Ásia, Portugal ao mesmo tempo que exercia um controlo quase absoluto do
comércio mundial de especiarias e das drogas, procurou incentivar e dinamizar 
a comercialização de afiam por esses territórios na tentativa de obter cada vez
mais lucros. Para isso serviu-se da situação estratégica que Malaca ocupava.

Tal constatação advém do facto de o ópio representar um dos produ-
tos mais bem remunerados nas transacções efectuadas entre os diversos inter-
venientes do desenvolvido comércio indiano, sobretudo nas trocas que envol-
viam as cidades costeiras do Mar Vermelho, as da costa indiana, as do Golfo de
Bengala e de todo o mundo javanês30.

Ou seja, o comércio do ópio somente se destaca nas rotas comerciais
de Ocidente para Oriente.

2. Novos Mundos ao Mundo

A expansão portuguesa foi a porta de saída de uma Europa inquieta 
e cheia de vontade de tomar para si o Paraíso Terreal. A aventura marítima reve-
lou-se como o grande projecto nacional, que mobilizou o país para a conquista
de um mundo novo de produtos e riquezas.

Quando Vasco da Gama chegou a Calecut, em Maio de 1498, ficou sur -
preendido com o facto de o comércio oriental estar tão desenvolvido e ser tão
rico, ao contrário do que acontecia na costa africana.

Afinal, conclui Luís Filipe Thomaz, “à semelhança do que se passara com
o Império Romano, a Europa do Renascimento ainda quase nada tinha a oferecer
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29 Cfr. João José Cúcio Frada, A Vida a Bordo…, Op. cit., p. 26.
30 Vide Vitorino Magalhães Godinho Os Descobrimentos e a Economia Mundial, vol. I, Ed. Arcádia, Lisboa, 1963,

p. 14. “Do Cairo e de Ádem o ópio escoa-se, duma banda para Ormuz, de outra para o Malabar, que o
recebe igualmente de Cambaia; este reino envia-o para o Coromandel, Pegu, Tenassarim, Samatra e todo
o mundo javanês. As naus de Meca que vão ao Pegu descarregam-no aqui, juntamente com os tecidos; 
e o mesmo fazem as naus em proveniência do Guzerate ou de Goa, porquanto é a única mercadoria
remuneradora, as restantes mercadorias indianas são vendidas com perda”. Cfr. Vitorino Magalhães 
Godinho, Op. cit., Vol. II, p. 14.



a uma Ásia mais bem dotada pela natureza e igualmente desenvolvida sob o
ponto de vista tecnológico”31.

A admiração dos portugueses aumentou face aos estranhos usos e cos-
tumes. Logo no primeiro encontro com o Samorim, estes notaram que estava
constantemente a mastigar folhas que lhe eram apresentadas numa grande bacia
de ouro, e que:

Mas, e apesar de os marinheiros lusitanos não estarem preparados para
o encontro com o mundo asiático, e atendendo ao facto de esta primeira via-
gem não ter obtido o sucesso que dela se esperava, pelo menos permitiu aos
portugueses regressarem com a certeza de que havia especiarias com fartura,
mas eram necessários meios para as adquirir.

O historiador Vitorino Magalhães Godinho, considera que existe um
“conjunto composto de uns trinta produtos vegetais, mistos ou animais, engloba-
dos sob o mesmo nome genérico de especiarias, ou, quanto a uns tantos dentre
eles pelo menos, debaixo da designação de drogas. (…) De uso polivalente, na
sua maioria, servem de condimentos, de masticatórios, de remédios, de perfumes
e unguentos, de cores de tinturaria. Tal polivalência é no caso das drogas, mais

«(…) tinha á mãoo escequerda huma copa d’ouro muito grande d’altura de um
póte de mêo almude, e era de largura de dous parmos (palmos) na boca, a quall
era muito grosa ao aprecer, na qual talha lançava bagaço de humas ervas que 
os homens desta terra comem pella calma, a qual erva chamam atambor; e da
banda dirreita estava um bacio d’ouro quanto hum homem podése abranjer com
os braços, em o qual estavam aquellas ervas (…)»32.
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31 Cfr. Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, Ed. Difel, Linda-A-Velha, 1994, p. 407. Como é do conhecimento
geral, o projecto inicial dos portugueses era «buscar cristãos e especiarias». Mas, o melhor seria inverter
as palavras pois o primeiro objectivo era a aproximação, por via marítima, da fonte de especiarias que
fornecia a Europa, por intermédio de Génova e Veneza. O segundo objectivo, a longo prazo, era o “ata-
que ao bloco muçulmano e a reconquista dos lugares santos; contava-se para este efeito com o apoio
dos cristãos da Índia, (…) o misterioso Preste João”. Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 405.

32 Citado pelo Conde de Ficalho (1837-1903), «Nota 1» in Garcia da Orta, Colóquios dos Simples e Drogas
da Índia, [dir. anot. Conde de Ficalho], vol. II, INCM, Lisboa, 1987, p. 403. Na mesma Nota (1), que reflecte
a opinião avalizada do Conde de Ficalho, essas ervas de nome Atambor, mais não era que o “nome ará-
bico, tanto nos escritores antigos como na linguagem corrente, de tanbul. Como muitos outros nomes
de drogas, é a simples adaptação arábica de um nome sanskritico, tãmbuli. Aquella designação arabica 
foi a primeira que os portuguezes ouviram em Calicut aos mouros d’ali; e deram á herva ou filha do
Piper Betle o nome de atambor, que é simplesmente, at-tanbul (…) O betre de Orta e dos portuguezes
d’aquelles tempos, hoje mais habitualmente chamado betel, é a folha de uma planta trepadeira da mesma
família e género das que produzem as pimentas, O Piper Betle, linn. (…) A folha do betre forma parte
essencial de um masticatório, muito usado na Índia, Ceylão, Archipelago, e em geral no Oriente. Mistura-
-se com talhadas da noz areca, e também canfora, linaloes, almiscar e ambar gris. (…) Aquelle uso tinha jus-
tamente o fim de tornar o «bafo» sadio e perfumado”, pp. 402-403.



acentuada do que no das especiarias principais, mas a sua função de tempero
permanece muito mais modesta”33.

Relativamente às especiarias, o Professor considera seis como princi-
pais: “a Pimenta, Gengibre, Canela, Maças, Noz muscada e o Cravo. A sua importân-
cia deriva do papel que desempenham no tempero e conservação dos alimentos
em quase todas as populações da Euro-Ásia e do Norte e Leste africano. Cabe-
ria comparar a sua importância à do sal”34.

Perante tal cenário e convictos de que o tráfego comercial marítimo,
entre o Oriente e Lisboa (rota do Cabo), iria esvaziar a rota comercial entre 
a Ásia e a Europa que se fazia pelo Mar Vermelho e por terra até chegar a
Alexandria, local onde os Venezianos iam buscar os produtos orientais para 
os venderem pela Europa, os portugueses decidiram agir35.

Desde logo foi estabelecida uma estratégia que, nas palavras de Vitorino
Magalhães Godinho, passava por “entrar sem hesitar em todos os circuitos mer-
cantis das Índias Orientais, e em breve avançar até aos mercados de produção
das especiarias caras e aí se instalarem”36. Claramente se tinha percebido, no 
início do século XVI, que “Calicute era o mercado universal das especiarias e
drogas”37.

Para se alcançar sucesso nesta política, de controlar o rico comércio
Oriental, era necessário “dispor de pontos de apoio em terra, que por sua vez,
permitissem interceptar ou pelo menos vigiar o comércio. Afonso de Albuquerque
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33 Cfr. Vitorino Magalhães Godinho, Op. cit., vol. II, p. 11.
34 Idem, Ibidem, p. 11.
35 Vide Joaquim Romero Magalhães, «A Estrutura das Trocas», in História de Portugal [dir. José Mattoso], 

vol. 3, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993. O autor está firmemente convencido de que, “a presença
portuguesa nos portos do Indostão não seria do agrado da opulenta Senhoria do Adriático. Mas o que
verdadeiramente incomoda é que os Portugueses embaracem ou mesmo impeçam o trânsito da espe -
ciaria e demais produtos de um velho trato. Veneza informa-se e constata que começa a perder ter-
reno”., p. 340.

36 Cfr. Vitorino Magalhães Godinho, Op. cit., vol. I, p. 50.
37 Idem, Ibidem, p. 30. Para além disso, V. M. Godinho considera que: “No Mediterrâneo oriental, em Alexandria

mas também em Damasco, encontrava-se igualmente à venda, nos séculos XIV e XV, o leque completo 
das especiarias e drogas de todas as proveniências – mesmo o raríssimo almíscar que vale o seu peso
em ouro, o âmbar tão caro, a preciosa cânfora: provam-no os manuais de comércio italiano de época”, 
p. 30. Apesar de tudo, chama-se a atenção para o facto de Calecut rapidamente começar a perder impor-
tância pelo facto de os portugueses terem tido más experiências no relacionamento com o samorim,
muito por influência dos mouros que se sentiram ameaçados. Para além disso, Calecut começara a sentir
os efeitos da presença lusitana que aos poucos foi destabilizando a rede comercial muçulmana e com
isso obrigou muitos mercadores a abandonarem a cidade, levando a que perdesse importância. Vide
J. Romero Magalhães, Op. cit., p. 339.



define essa estratégia de futuro à medida que apura a sua visão do Índico e da
complexidade dos tratos”38.

O vice-rei Afonso de Albuquerque percebeu desde logo, que o rico
comércio no Oriente podia ser controlado por uma pequena série de posições
geostratégicas, em vez de andar às presas39, motivo pelo qual tinham que ser
rapidamente ocupadas.

O primeiro apoio em terra a receber as atenções de Albuquerque foi
Ormuz (1507), considerado um local fundamental para o domínio pretendido.
Garantia o controlo das rotas que ligavam a Índia ao Próximo Oriente, e porque
era uma “cidade de muito trato e de mercadores mouros muito ricos”40.

Seguiu-se-lhe Goa (1510), que recebia muitos direitos alfandegários.
“Era uma cidade de grande trato por ser de bom porto e por irem a ela muitas
naus de Meca, d’Ádem e d’Ormuz com grande soma de cavalos”41.

A conquista de Ádem era fundamental, algo que nunca se concretizou,
pois seria a partir desta cidade que se poderia controlar o fluxo marítimo “no
estreito de Ba-el-Mandeb e a entrada no Mar Roxo”42, e desta forma asfixiar o
comércio muçulmano.

Por último, Malaca (1511) que era um porto de enorme dimensão
comercial. Era considerado a escala marítima mais importante e o local onde
afluíam as mais ricas mercadorias que então se sabia no mundo. Com a sua 
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38 Cfr. Joaquim Romero Magalhães, Op. cit., p. 341. Afonso de Albuquerque, foi um homem de excessos. No
entanto, revelou um enorme sentido diplomático, sabia avaliar situações e escolher aliados, actuando com
um prodigioso pragmatismo político. Sendo, porventura, o primeiro europeu a ter um conhecimento
geral da complexa realidade política e económica do continente asiático, Afonso de Albuquerque utilizou
a força e a astúcia para garantir a presença portuguesa no Oriente por mais de um século. Vide «Afonso
de Albuquerque», in Nova Enciclopédia Larousse, vol. 1, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1998, p. 211.

39 Esta expressão foi utilizada por Albuquerque para se insurgir contra a prática dos seus capitães, que com
a intenção de obterem lucros mais fáceis e imediatos, estavam mais inclinados em continuar com a prá-
tica dos «cartazes», que eram licenças de trânsito pagas ou oferecidas, que permitiam aos portugueses
terem uma fiscalização sobre o comércio e receberem uma pequena parte dos lucros. Vide J. Romero
Magalhães, Op. cit., p. 341. Na opinião de Luís Filipe Thomaz, “foram os conselheiros indígenas de Afonso
de Albuquerque, como Timoja e Nina Chatu, que lhe fizeram ver a importância do comércio de médio
curso, susceptível de proporcionar lucros mais vultosos, ou pelo menos mais seguros”. Cfr. Luís Filipe
Thomaz Op. cit., p. 293.

40 Cfr. Joaquim Romero Magalhães, Op. cit., p. 341.
41 Idem, Ibidem, p. 342.
42 Idem, Ibidem, p. 343. Para Luís Filipe Thomaz, “Ádem e Ormuz eram as chaves das duas portas porque o

Índico comunicava com o mundo mediterrânico”. Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 292.



conquista, os portugueses viam “duplicar a área oceânica abrangida pelo Império
português e abriu-lhe os caminhos da Insulíndia e da China”43.

A tomada de Malaca é, ao nível geostratégico, a conquista mais impor-
tante dos portugueses do século XVI, no Oriente. Este acontecimento marca 
o início do controlo e exploração, por parte dos ocidentais, do rico comércio
mundial das drogas.

De facto, segundo refere Vitorino Magalhães Godinho, existe documen-
tação que confirma que, através da rota comercial do “Cairo e de Ádem o ópio
escoa-se, duma banda, para Ormuz, de outra, para o Malabar, que o recebe 
igualmente de Cambaia; este reino envia-o para Coromandel, Pegu, Tenasserim,
Samatra e todo o mundo javanês. As naus de Meca que vão ao Pegu descarre-
gam-no aqui juntamente com os tecidos; e o mesmo fazem as naus em prove-
niência do Guzerate ou de Goa, porquanto é a única mercadoria remuneradora,
as restantes mercadorias indianas são vendidas em perda. (…) Malaca era o
grande centro de redistribuição para o Extremo Oriente. (…) Os jun-
cos jaus carregavam aí com destino às ilhas da Insulíndia. Era de Malaca igual-
mente que a China o recebia. O nome chinês a-fu-yong é, aliás, uma transcri-
ção do árabe afiun, e sabia-se lá que o ópio provinha da Arábia, Tienfang. (…)
A Cochinchina (Annam) comprava-o também, mas em somas modestas”44.

O consumo de ópio, no início de Quinhentos, parece estar profun -
damente espalhado pela Ásia, e é possível, na opinião de Vitorino Magalhães
Godinho, que “a área geográfica do seu emprego excedesse a do bétele”45.

Mas o rico e intenso comércio oriental das drogas não se resumia ao
bétele e ao ópio. O mesmo historiador, descreve de forma exaustiva as origens,
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43 Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 294. Na opinião de L. F. Thomaz, “Logo que teve na mão esta praça
Albuquerque tratou de se apoderar de todas as vias comerciais que nela se cruzavam, enviando navios 
a todos os portos com que Malaca mantinha relações, de modo a arrancar aos Muçulmanos o papel de
intermediários entre a Índia, a Ínsulindia e a China que até aí vinham desempenhando”., p. 294. O autor
considera Malaca como o mais importante “ponto de concentração das diversas drogas da Insulíndia.
(…) Cruzavam-se em Malaca três das mais importantes linhas de comércio da Ásia Extrema. A primeira
era a das drogas: cravo de Maluco, noz e maças de Banda, sândalo de Timor, cânfora de Bornéu, pimenta
de Samatra e Sunda, encontravam-se em Malaca que as reexportava em dois sentidos: parte tomava a
direcção da China, parte a do Ocidente. (…) A segunda era a dos tecidos de algodão. (…) A terceira,
finalmente, era a dos produtos de luxo do Celeste Império – sedas, porcelanas…”., pp. 297-298.

44 Cfr. Vitorino Magalhães Godinho, Op. cit., vol. II, p. 14. (Sublinhado nosso). Chama-se a atenção para o
facto de o comércio do ópio, nesta época, se efectuar em exclusivo de Ocidente para Oriente, isto é, 
do Índico em direcção à China.

45 Idem, Ibidem, p. 11.



propriedades e circuito comercial das principais drogas, de origem vegetal, animal
e mineral, do Oriente no século XVI, agrupando-as da seguinte forma:

• os estupefacientes (o ópio, [anfião ou anfiam, nome que os portugue-
ses formaram do árabe afiun]); os masticatórios (o bétele e a areca);

• os excitantes (as cubebas; a pedra-bazar; a raiz ou pau da China
[Smilax China Lineu.]);

• os perfumes e unguentos (o almíscar; o benjoim; a algália; o incenso;
a água de rosas; o espiquenardo);

• os medicamentos, condimentos e tinturaria (o âmbar; o rui-
bardo, [de rheum barbarum, Baillon – Rheum-officinale]; o borato de
soda natural [tincal ou borax, conhecido ainda pelo nome de crisocola];
a galanga; a cânfora; o sândalo; a façarola [águila ou calambac]; o aça-
frão; o aloés; o anacardo; o tabaschir [tabaxir – «açucar de bambu»];
a tamarindeira [ou tamarindo]; o zerumbete; o zeduar; o costo; a assa-
foetida [altiht]; o lacre ou laca; a tutia)46.

Sendo estas as principais drogas do comércio oriental, desde logo se
nota a ausência do cânhamo indiano (Cannabis indica) ou bangue, o que demonstra
a sua fraca importância na bolsa de transacções.

Perante a dimensão e o controlo da actividade comercial exercida pelos
portugueses, podemos afirmar que, definitivamente, termina a idade da inocência
no que à problemática das drogas diz respeito.

Daqui para a frente nada mais voltou a ser como dantes. Portugal, ao
exercer um controlo quase absoluto do comércio mundial de especiarias e das
drogas, torna-se no primeiro país ocidental a considerar estes produtos como
mercadorias e como tal deveriam ser distribuídas pelo sedento mercado mun-
dial, como forma de obter ganhos absolutamente fantásticos.

De modo que, e perante os fortes argumentos de ordem financeira,
Portugal será o primeiro país a definir, no século XVI, uma política
relativamente à droga, baseada no lucro.
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46 Idem, Ibidem, p. 11. Chama-se a especial atenção para o vol. II, Capítulo 3, «As Especiarias no Mundo
Oriental», Produção e Circulação das Drogas, pp. 11-30, onde o autor expõe as razões que o levam a con -
siderar estas drogas as de maior importância na economia mundial no período dos descobrimentos.
Relativamente ao ópio, o Professor distingue entre o ópio cultivado no Egipto, na região de Tebas e 
do Cairo, de cor branca, era o mais apreciado e de preço mais elevado. O segundo foco de produção
situava-se em Ádem e junto ao mar vermelho, resultante das cápsulas de khaschkash arábico-etíope, 
o caxcax de Orta, que dava um ópio preto e duríssimo, muito estimado em alguns países mas de preço
inferior. Havia ainda o ópio persa, que seria originário da Ásia Menor, chegando a Ormuz, em meados de
Quinhentos, e parece que daí passava para a Índia. Para a classificação e agrupamento das drogas. Vide
Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria Utopia e Prática de Navegar, sec. XIII – XVIII, Ed. Difel, 
Lisboa, 1990, p. 323.



A constatação de tal acontecimento torna-se ainda mais evidente pelo
facto de o vice-rei, Afonso de Albuquerque, ter assumido que a comercialização
do ópio podia representar ganhos absolutamente extraordinários para o reino,
em virtude do vício que afectava os indianos e outros povos asiáticos47.

Se até à época dos descobrimentos as drogas eram consideradas como
produtos de difícil acesso e de utilização, terapêutica, Portugal ao fomentar a sua
comercialização aproximou mais estes produtos dos seus potenciais consumido-
res, tornando-os acessíveis a muito mais pessoas, o que fez aumentar o consumo
e os lucros do reino.

Se nos primeiros tempos da presença humana na terra, o uso de drogas
tinha sido meramente ritual e ou terapêutico, com a expansão impulsionada pelos
portugueses acelerou-se o fim da pureza da utilização de substâncias estupefa-
cientes e despertou-se nas populações, sobretudo do Oriente, apetência para
um consumo cada vez mais recreativo e excessivo, dando lugar ao vício, que irá
proporcionar enormes lucros.

Afinal, qual é a essência da actividade comercial?

3. Malaca: A Rotunda do Oriente

Os primeiros anos após a conquista de Malaca foram de acalmia e
grande prosperidade. O comércio português expandia-se cada vez mais e a sua
influência fez-se notar rapidamente pela Insulíndia até às Molucas e pela costa
asiática, desde Coromandel à China48.

As invulgares capacidades diplomáticas de Afonso de Albuquerque per-
mitiram-lhe estabelecer óptimas relações com os diversos poderes locais,
criando um excelente jogo de alianças que lhe permitia ter Malaca completa-
mente segura da cobiça alheia.

Na opinião de Luís Filipe Thomaz, a importância da posição geostraté-
gica que Malaca representava rapidamente se consolida, sobretudo devido ao
facto de que “o comércio inter-asiático efectuado pelos Portugueses ultrapassava
muito claramente o que se fazia entre a Ásia e a Europa pela rota do Cabo”49.
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47 Vide Conde de Ficalho nas anotações da obra de, Garcia da Orta, «Do Anfiam», in Colóquios dos Simples 
e Drogas da India, [anot. Conde de Ficalho], «Nota. 1», vol. II, Ed. INCM, Lisboa, 1987, p. 176.

48 Vide Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 353. O anfião (ópio) tornou-se rapidamente uma mercadoria impor-
tante no comércio português inter-asiático.

49 Idem, Ibidem, p. 587.



Mapa 1 – Posição geostratégica de Malaca

Fonte: mapa: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/ (Março de 2002).

Ásia

802726AI (R02105) 11-00

Mundialização das Drogas: a Contribuição Portuguesa

23



Assim, e na tentativa de compreender melhor este tráfego50 comercial
no Oriente, principalmente que tipo de drogas, as quantidades e qual o percurso
que as mesmas efectuavam neste trato, socorremo-nos da investigação de Luís
Filipe Thomáz e da análise que este efectuou, da viagem e respectivos cadernos
de carga, de dois juncos (barcos), dos anos 1512 e 1514.

O autor do referido estudo considerou o total das mercadorias que
constituíam a carga dos dois juncos, no percurso de Malaca para Pegu (Birmânia-
Myanmar) e vice-versa, classificando-as em três grandes grupos: produtos da
Insulíndia, produtos do Ocidente e produtos da China”51.

Na análise ao segundo grupo, de produtos do Ocidente, “encontramos 
de ambas as vezes anfião e azouge (quase a mesma proporção num e noutro
ano). (…) O anfião, um dos produtos mais importantes do comércio asiático,
importava-se sobretudo de Ádem, geralmente através de Cambaia; foi em ambas
as viagens o género dominante dentro do seu grupo. Os outros três produtos
(cobre, azougue e vermelhão) provinham da Europa Meridional”52.

Consultando o manifesto de carga do junco que partiu em 1512 de
Malaca para Pegu, verificamos que a quantidade carregada de anfião foi de 
964 quilogramas, representando 13,19%, sobre o valor total da carga. (Vide 
quadro 1-A).
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50 Chama-se a atenção para a distinção que deve ser feita entre, tráfego, transporte de mercadorias, comér-
cio legítimo, e tráfico, troca de mercadoria, comércio e negócio fraudulento.

51 Vide Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 319. Este comércio inter-asiático já tinha chamado a atenção do 
Conde de Ficalho, levando-o mesmo a considerar; “curiosa esta marcha de oeste para leste do con-
sumo”. Cfr. Garcia da Orta, Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, [anot. Conde de Ficalho] «Nota. 1»,
vol. II, Ed. INCM, Lisboa, 1987, p. 179.

52 Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 320. Chama-se a atenção para o facto de o anfião (ópio) se encontrar
classificado nos chamados produtos do Ocidente, o que só reforça a anterior anotação do Conde de
Ficalho. O Azougue, é um metal líquido também chamado mercúrio. O vermelhão ou cinário é o sulfureto
de mercúrio. No Pegu era particularmente apreciado para tingir de vermelho o lacre. Vide V. M. Godinho,
Op. cit., pp. 11-30.
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Na carga do barco de 1514, à ida de Malaca para Pegu, a quantidade 
carregada de anfião foi de 918 quilogramas, representando 42,07%, sobre o valor
total da carga. Tal como seria de esperar, e tendo em atenção as condições
atmosféricas, o acondicionamento e o tipo de carga, na primeira viagem, a que-
bra ou diferença em percentagem sobre a porção embarcada foi de 25,6%, e na
segunda viagem foi ligeiramente inferior, de 14,37%53. (Vide quadro 1-B).

Quadro 1 – Quantidade de produtos carregados nos juncos – Malaca/Pegu/Malaca

Quadro – A – Quadro convertido ao sistema métrico decimal e à moeda portuguesa

(a) – Incluindo os 12% que de tudo se pagou como direitos de entrada.
Fonte: Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, Op. cit., p. 336.

D
ro

ga
s 

da
In

su
lín

di
a

Mercadorias

Pimenta 87 304 kg

Em Pacém                    1051 kg

Em Martalão              55 056 kg

Total:                        56 107 kg

Quantidade
carregada

Quantidade
vendida

Quebra ou diferença

Em 
quantidade

abso luta

31 197 kg 35,7

12$800 rs

646$596 rs

659$396 rs

61,58

P
ro

du
to

s 
do

 O
ci

de
nt

e

Anfião (ópio) 964 kg 771 kg 247 kg 25,6 141$264 rs 13,19

Vermelhão 543 kg 465 kg 78 kg 14,3 103$478 rs 9,66

Azougue 551 kg 462 kg 89 kg 16,1 89$945 rs 8,40

Cobre 918 kg 794 kg 124 kg 13,5 69$220 rs 6,47

Total – – – – 403$907 rs 37,72

P
ro

du
to

s 
da

 C
hi

na

Porcelana 4000 peças 3450 peças 550 peças 13,7 7$450 rs 0,70

Cetins 16 peças

Damasco 10 peças dadas em presentes – – – –

Brocados 4 peças

Total – – – – 7$450 rs 0,70

TOTAL – – – – 1070$753 rs 100

Em percen -
tagem sobre
a porção em-
barcada (a)

Valor total
(ao preço 
de venda)

Percentagem
(sobre o valor
total da carga)
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53 Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., pp. 336 e 338. Chama-se a atenção para o facto de estas serem viagens
extremamente longas que, dependendo das condições climatéricas, poderiam demorar nove meses, ou
mais, cada uma.



Quadro – B – Quadro convertido ao sistema métrico decimal e à moeda portuguesa

(a) – Há evidentemente qualquer erro nos números referentes à cânfora, pois a quantidade ven-
dida não pode ser superior à embarcada.

Fonte: Luís Filipe Thomaz, De Ceuta a Timor, Op. cit., p. 338.

Relativamente às viagens de regresso de Pegu para Malaca, a carga dos
juncos foi, “de uma e de outra vez, constituída fundamentalmente por duas espé-
cies de produtos: mantimentos e drogas. Dos mantimentos o principal era de
longe o arroz, que representava, tanto numa como em outra viagem, em valor
cerca de 53% da carga, em volume perto de 90%. (…) Além do arroz ambos 
os juncos trouxeram para Malaca algumas jarras de azeite e peixe. (…) Quanto
às drogas, a principal era, o lacre. O de Martabão era considerado o melhor 
do mundo. Vieram ainda outras drogas: benjoim e algum breu.”54. Atendendo à
qualidade das informações relativas às viagens dos barcos entre Malaca e o Pegu,

D
ro

ga
s 

da
In

su
lín

di
a

Mercadorias
Quantidade
carregada

Quantidade
vendida

Quebra ou diferença

Em 
quantidade

abso luta

P
ro

du
to

s 
do

 O
ci

de
nt

e Anfião (ópio) 918 kg 786 kg 132 kg 14,37 152$213 rs 42,07

Azougue 734 kg 703 kg 31 kg 4,22 100$980 rs 27,91

Total – – – – 253$193 rs 69,98

Bacios grandes 210 peças 166 peças 44 peças 20,95 6$24 rs 1,73

Bacios pequenos 742 peças 617 peças 125 peças 16,84 8$132 rs 2,24

Escudelas 875 peças 795 peças 80 peças 8,11 11$340 rs 3,13

Total de louças – – – – 25$736 rs 7,10

Brocados meãos 6 peças – 6 peças 100 – –

Brocadilhos 10 peças 5 peças 5 peças 50 11$340 rs 3,13

Damascos de flores 10 peças 5 peças 5 peças 50 9$180 rs 2,53

Damascos de tavoeiro 10 peças 3 peças 7 peças 70 16$200 rs 4,48

Total de tecidos – – – – 36$720 rs 10,14

Total prod. da China – – – – 62$456 rs 17,240

TOTAL – – – – 161$962 rs 100,,00

Cânfora de Bornéu 8,03 kg 8,93 kg (a) – 22$113 rs 6,10

Cera 184 kg 154 kg 30 kg 15,95 6$561 rs 1,81

Cravo 210 kg 188 kg 22 kg 10,79 17$683 rs 4,87

Total – – – – 46$312 rs 12,78

P
ro

du
to

s 
da

 C
hi

na
Em percen -
tagem sobre 

a porção 
em barcada (a)

Valor total 
(ao preço 
de venda)

Percentagem
(sobre o valor
total da carga)
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54 Cfr. Luís Filipe Thomaz, Op. cit., p. 321. O lacre ou laca, é uma resina criada por um insecto voador, Coccus
lacca, cuja fêmea se fixa no interior dos paus e aí vai produzindo uma substância resinosa, tal como a
abelha produz o mel. O benjoin (ou benjoim), é uma resina de uma árvore, extraído no Sião setentrional 
e tem um perfume de amêndoa ou semelhante ao incenso e era uma droga de alto preço. Relativamente
ao breu, era pelo contrário coisa de pouco valor. Vide V. M. Godinho, Op. cit., pp. 11-30.



e tendo em conta que estas somente dizem respeito à carga de dois juncos,
importa realçar o facto de podermos estar perante quantidades apreciáveis de
ópio que circulavam no intenso tráfego comercial entre o Ocidente (Ádem) e o
Oriente (Cochim) e em todo o trato inter-asiático.

4. As Observações de Garcia de Orta

Em 1563, os Colóquios dos Simples e Drogas e Cousas Medicinaes da Índia,
de Garcia de Orta (1500-1568), foram impressos em Goa. A obra apresenta-nos
um quadro completo, claro e, atendendo à época em que foi escrita, contem
valiosa informação, sendo unanimemente considerada uma obra digna de total
confiança.

O médico português, de ascendência judia, estudou nas Universidades
de Alcalá e Salamanca, tendo sido clínico do Rei D. João III. Em 1534 embarcou
para a Índia, Cochim, como médico do seu amigo Martim Afonso de Sousa, 
a quem viria a dedicar os Colóquios.

A obra reflecte, aproximadamente, três décadas de observações na 
utilização de plantas orientais e asiáticas e do segredo das suas propriedades 
farmacológicas que, para António Rosa Mendes, procuravam “corrigir invetera-
dos erros, tanto dos antigos, que não demandaram aquelas paragens, como dos
modernos, que, debruçados sobre os livros decalcaram os mesmos equí vocos”55.

As inquietações e investigações de Garcia de Orta devem inserir-se no
âmbito de um amplo e profundo período de transformações, sociais, económi-
cas, científicas, culturais e religiosas, que tiveram lugar, sobretudo na Europa, 
ao longo dos séculos XV e XVI.

Não nos podemos esquecer que a centúria de Quinhentos foi a época 
de ouro do humanismo56 português. Era rei de Portugal D. João III, que tomou 
a histórica decisão de efectuar uma série de grandes investimentos na cultura,
o que, na opinião de António Rosa Mendes, “tanto quantitativamente quanto
qualitativamente, não teve precedentes na nossa história”57.
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55 Cfr. António Rosa Mendes, «A Vida Cultural», in História de Portugal, [dir. José Mattoso], vol. 3, Ed. Círculo
de Leitores, Lisboa, 1993, p. 400.

56 Humanismo e Renascimento, em vez de se confundirem são termos inseparáveis. A atitude nova que o
homem adopta em relação a si mesmo, é a chave do prodigioso florescimento cultural através do qual 
a civilização ocidental retoma a sua marcha.

57 Cfr. António Rosa Mendes, Op. cit., p. 380. Tanto quanto se sabe, D. João III foi um admirador de Erasmo
de Roterdão, provavelmente o intelectual mais influente do século. Importa também referir que esta é a
centúria do alemão Martinho Lutero e da sua revolução teológica.



Esses investimentos vão proporcionar a criação de uma série de condi-
ções que permitem o florescimento de centros de cultura, dos quais se destaca
pela sua importância e influência o Colégio das Artes em Coimbra, onde se for-
maram uma nova geração de homens que buscavam a renovação do saber dos
clássicos.

Garcia de Orta pertence a este número de indivíduos que buscam 
a renovação do saber e com eles partilha essa vontade de transformação e 
de realização. São nomes como, entre muitos outros, o do matemático Pedro
Nunes, os historiadores Damião de Góis e Fernão Lopes Castanheda, o poeta 
Sá de Miranda, o cientista e vice-rei da Índia D. João de Castro e o poeta Luís 
de Camões, a quem Orta permitiu que publicasse nos Colóquios os seus primei-
ros versos, que formam a geração de Quinhentos e a modernização da cultura
portuguesa.

Os Colóquios merecem este enquadramento para que se entenda o
“estilo simples e familiar – coloquial – das descrições botânicas (e dos excursos
geográficos, históricos e etnográficos), cuja intrínseca riqueza sugestiva dispen-
sava atavios retóricos. (…) O método expositivo «a modo de diálogo», (…) tam-
bém aqui transparece o escopo de educar o público, conferindo ao discurso 
o atractivo que os diálogos sempre encerram”58.

O Oriente a sua natureza e os seus costumes, desde há muito tempo
que estavam associados ao exotismo e ao inexplicável. Assim, na tentativa de
tornar ainda mais fidedignas as informações transmitidas, Garcia de Orta optou
pela criação de um interlocutor, o fictício Doutor Ruano, “«muito conhecido do
autor em Salamanca e Alcalá», para servir de oponente e de adjuvante do Dou-
tor Orta, por sua vez feito personagem de si próprio”59.

Atendendo ao elevado número de observações e respectivas descrições
dos Colóquios, limitamo-nos a analisar, com mais detalhe, aquelas que foram feitas
em relação a duas drogas e cousas medicinais da Índia:

O Bangue (cânhamo); “que cousa he, e como nam he amfiam nem linho
alcavave; e pera que se toma, e como se faz”60;

O Ópio; “se chama na Índia amfiam, faz os homens impotentes, e por
outra maneira aproveita pera dilatar o jogo de Venus; o milhor he o do Cairo
(que he o tebaico) e o mais usado he o de Cambaia, e de Ádem; face de semente
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58 Idem, Ibidem, p. 400.
59 Cfr. António Rosa Mendes, Op. cit., p. 401.
60 Cfr. Garcia de Orta, Op. cit., vol. II, p. 408. Descrição feita pelo autor na sua Taboada, o Índice dos Colóquios.



de dormideiras brancas, e nam leva trovisco, nesta terra, nem o ha na terra
donde se faz”61.

No Colóquio Oitavo do Bangue, Orta identifica a planta, descreve as 
propriedades a toxicidade e o tipo de comportamentos que o seu consumo 
provoca.

Na opinião do Conde de Ficalho62, “Garcia de Orta engana-se, quando
julga a planta, que na Índia produz «bangue», diversa d’aquella, que na Europa 
dá as fibras textis do «linho alcanave», ou canhamo. Ambas pertencem á mesma
espécie, Cannabis sativa, Linn. Succede, porém, que as influências do clima deter-
minam algumas diferenças de forma e de propriedades”63.

Relativamente à toxicidade da planta, a descrição de Garcia de Orta,
sobre “o emprego excitante e intoxicante do «bangue» – hoje mais conhecido
pelo nome arábico de haschisch – é bastante completa e exacta”64.

O médico português, faz ainda diversas considerações relativamente ao
tipo de efeitos e comportamentos que o consumo de bangue provoca, nomea -
damente quanto às suas propriedades: estimulantes e excitantes; “os Índios
comem esta semente ou as folhas pisadas pera ajudarse e comprazer ás mulhe-
res”65. Inebriantes; “que tem o mesmo effeito de embebedar”66. E o facto 
de provocar torpor e sensações agradáveis; “e o proveito que disto tirão 
he estar for a de si, como enlevados sem nenhum cuidado e prazimenteiros, 
e alguns rir hum riso parvo; e já ouvi a muitas molheres que, quando hião ver
algum homem, pera estar choquarerias e graciosas o tomavão”67.

O consumo desta droga encontrava-se disseminado pelas diversas clas-
ses indianas. Para o Conde de Ficalho, apesar de a sua utilização ser generalizada
e não proibida, esta não deixava de ser condenada. Tal atitude era extensiva aos
domínios portugueses no Oriente.

Garcia de Orta no Colóquio Quadragesimo Primeiro, do amfiam dito assi
corrompidamente porque o seu nome he opio, identifica claramente o ópio como
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61 Idem, Ibidem, p. 414.
62 De seu nome completo, Francisco Manuel de Melo Breyner (1837-1903) 4.o Conde de Ficalho, foi Pro-

fessor de Botânica na Escola Politécnica de Lisboa, dirigiu o Instituto Agrícola e deu grande impulso 
ao Jardim Botânico de Lisboa. Publicou diversos trabalhos científicos e históricos relacionados com a
Botânica.

63 Cfr. Garcia da Orta, Op. cit., vol. I, p. 98.
64 Idem, Ibidem, p. 99.
65 Idem, Ibidem, p. 96.
66 Idem, Ibidem, p. 97.
67 Idem, Ibidem, p. 97.



uma mercadoria de alto interesse para o comércio oriental e asiático, e sobre-
tudo de absoluta necessidade para o número elevado dos seus consumidores
que, nas palavras de Orta: “se o nam usam, correm perigo de morrer; e por esta
causa na terra onde faltou val muyto caro. (…) Faz os homens que o comem
andar dormindo; e dizem que o tomam pera nam sentir trabalho”68.

Para além desta descrição acerca da toxicidade e do tipo de compor -
tamentos que o consumo de ópio provocava, Orta alerta-nos para o facto de 
as suas propriedades, comprovadas por físicos todos letrados, “tornam os homens
impotentes, e os fazia leixar a Venus mais cedo”69.

O Colóquio quadragesimo primeiro, informa-nos do motivo pelo qual na
Índia o ópio se chamava amfiam, levando o autor a efectuar um percurso histó-
rico acerca das origens do nome pelo qual era ali conhecido.

Garcia de Orta, em resposta a uma pergunta de Ruano, explica-nos
como se faz e qual a composição do ópio. Procede ainda a um levantamento 
dos locais de origem do amfiam, destacando:

A menção destes locais de proveniência da droga faz todo o sentido,
porque a Índia, no século XVI, era considerada uma região largamente importa-
dora de ópio em virtude do seu grande consumo, razão pela qual a origem do
ópio é associada ao seu valor comercial.

Por último, importa chamar a atenção para o facto de Garcia de Orta
considerar que os maiores consumidores de ópio, pera a luxuria, eram as pessoas

«O do Cairo (a que elles chamam meceri ) he alvo, e val muyto dinheiro, e deve
ser o que nós chamamos tebaico: o de Adem, e de outras partes vizinhas ao mar
Roxo, he preto e muyto duro, e este em humas terras val muyto, e em outras
pouco: e o de Cambaia, e do Mandou, e do Chitor, que he mais molle e mais
louro, val em muytas terras mais, porque se acustuma a comer ahi»70.
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68 Cfr. Garcia da Orta, Op. cit., vol. II, p. 171. É importante mencionar o facto de Orta referir que o ópio era
uma mercadoria com interesse para o comércio oriental e asiático, nunca mencionando qualquer inte-
resse comercial para ao rota do Cabo.

69 Idem, Ibidem, p. 171.
70 Cfr. Garcia da Orta, Op. cit., vol. II, p. 173. Atendendo à importância e clareza da nota 1, e única, elaborada

pelo Conde de Ficalho, relativamente a este Colóquio, sugere-se a sua leitura atenta, sobretudo para o
facto de o anotador, ter tido a percepção exacta da trajectória do consumo de ópio e seus derivados, no
século XVI, bem como manifesta a sua preocupação acerca dos acontecimentos que ocorriam em finais
do século XIX, altura em que redigiu as anotações. Assim, o Conde considera, “curiosa esta marcha de
oeste para leste do consumo, e, em seguida ao consumo, da produção: primeiro o Levante, Egypto e Asia
Menor, abastecendo a Índia; depois a Índia abastecendo a China; e dentro em pouco, a China produzindo
o sufficiente para o seu consumo, e abastecendo talvez de morphina a civilisada America e a civilisada
Europa”, p. 179.



das classes sociais mais desfavorecidas: “asi os que o tomam para isto nam sam
reys, nem pessoas poderosas, nem mercadores ricos”71.

Do que ficou anteriormente exposto, podemos afirmar convictamente
que com esta sua obra, Garcia de Orta facilitou-nos o acesso a informações que
de outro modo seriam de todo impossível obtê-las.

Assim, através das diversas descrições feitas nos Colóquios, podemos
concluir que: 

• No século XVI, em Portugal, ainda não se consumia qualquer tipo de
cânhamo;

• O comércio e o consumo do ópio, no Oriente, fazia-se de Oeste para
Leste, e não tinha qualquer relevância entre os produtos que deman-
davam da Índia para Portugal.

• Aquando da chegada dos portugueses à Índia, esta zona do globo era
um importante destino do ópio oriundo do Ádem72.

5. As Novas Drogas

Na história do café este passa por ser originário da Abissínia (Etiópia).
Atribui-se, geralmente, a descoberta das suas propriedades excitantes a um 
pastor que notou que as suas cabras mostravam ter uma actividade e uma 
vivacidade extraordinária depois de terem comido as folhas e os frutos de um
certo arbusto chamado de cafezeiro73.

O percurso relativo à utilização do café revela inúmeras histórias que
não vale a pena mencionar em virtude da sua pouca fiabilidade. Interessa reter
que o seu uso generalizou-se por todo o Oriente a partir do século XV, e só na 
primeira metade do século XVII foi introduzido na Europa, apesar da oposição 
de alguns sectores da sociedade dessa época.

O café, sendo um estimulante que tomado em doses elevadas pode
provocar excitação nervosa, incitou algumas pessoas da época a terem reacções
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71 Cfr. Garcia da Orta, Op. cit., vol. II, p. 171. Tal conclusão advém por exclusão de partes. Apesar de Garcia
da Orta não o mencionar só falta a referência aos mais desfavorecidos, os consumidores de ópio por
luxúria.

72 Cidade situada a pequena distância do Estreito de Babelmandebe, à entrada do mar Vermelho. Quando
os Portugueses chegaram ao Oriente, Adém pertencia aos Muçulmanos. Era um centro comercial de
grande importância onde se efectuavam trocas e o escoamento de diversos produtos para o Mediterrâ-
neo. Em 1513, Afonso de Albuquerque tentou, sem êxito, a conquista da cidade. O objectivo dos Portu-
gueses era destruir o comércio das especiarias pelo Mediterrâneo.

73 Vide «Café» in Lello Universal, Dicionário Enciclopédico Luso Brasileiro, Vol. I, Ed. Lello & Irmão, Porto, 1973, 
p. 420.



adversas à generalização do seu uso, e no início do século XVII, a Europa do
Norte, protestante, toma a iniciativa de proibir o seu consumo.

Existem diversas posturas senhoriais que assim o ilustram. O caso mais
singular é, nas palavras de Antonio Escohotado, o que se passou em 1611 na
Alemanha (Norte e Leste) onde o “príncipe-obispo W. von Paderborn decreta
que beber café es un privilegio de la nobleza, el clero y los altos funcionários,
vedado a burgueses comunes y campesinos, añadiendo que cualesquiera infrac -
tores incurrirán en la pena de flagelación”74.

Quem nunca ligou muito a estes problemas foram os portugueses, mais
interessados nas questões comerciais, e foi mesmo por sua acção que a planta 
se espalhou por todas as regiões tropicais e subtropicais do globo, tendo sido
introduzida na agricultura em locais tão distintos como: São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde, Angola, Moçambique, Timor e por último, no Brasil em 1727, que
rapidamente se tornou no maior produtor mundial.

Mas, para além de Portugal, também a Espanha e os países do Oeste da
Europa, nomeadamente a Inglaterra, onde há notícia de ter aberto o primeiro
Café em 1650, apesar de alguma polémica, mostraram maior tolerância para com
a nova bebida. A França também se junta aos países mais tolerantes, e rapida-
mente se generaliza a abertura de estabelecimentos, por exemplo, em Paris.

No princípio do século XVIII, começam por aparecer as primeiras refe-
rências acerca dos eventuais benefícios desta nova droga, sobretudo indicações
por parte da classe médica, alertando para a possível influência no aumento da
capacidade de trabalho intelectual. Os detractores do seu consumo também vêm
a terreiro mencionar uma série de complicações de saúde para o organismo
humano.

No entanto, apesar desta troca de alegações a favor e contra, e perante
a cada vez maior generalização do seu consumo e a crescente importância
comercial do café, este tornou-se rapidamente numa mercadoria de elevado
potencial económico.

Os países protestantes do Norte da Europa não podiam ignorar a força
destes argumentos. Assim, Frederico II da Prússia (1712-1786), é o primeiro a
decidir mudar a sua política. Opta por despenalizar a sua utilização, sujeitando o
café ao pagamento de um forte imposto75.

No final do século XVIII o consumo de café é socialmente aceite por
toda a Europa, e muitos médicos consideram-no uma droga muito pouco tóxica
desde que consumido em doses e quantidades moderadas.
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75 Idem, Ibidem, p. 382.
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Em Portugal, as novas drogas tiveram uma importante contribuição na
alteração da estratégia geral do país, tendo em conta que estas fizeram com que
se deslocasse o comércio português do Oriente para o Brasil.

Por acção do Marquês de Pombal (1699-1782), mentor desta nova polí-
tica, optou-se por uma intervenção económica que permitisse a Portugal lutar
contra as dificuldades gerais que então se faziam sentir, adoptando-se uma lógica
mercantilista.

Assim, a par da criação de grandes companhias monopolistas, como foi
o caso das companhias do Comércio Oriental, do Grão-Pará, do Maranhão, de
Pernambuco, de Paraíba, e da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, o Marquês
efectuou uma profunda reforma no funcionamento das alfândegas e na cobrança
de impostos.

Os resultados da política económica pombalina no sector do comércio
externo fizeram-se sentir rapidamente, o que permitiu estancar a crise que se
fazia sentir no país. Note-se que os problemas não advinham somente do facto
de as actividades comerciais terem decaído consideravelmente.

Havia também graves problemas, por exemplo no Brasil, devido ao facto
de se ter procedido a uma deslocação da mão-de-obra da agricultura para 
a mineração criando novas dificuldades. Para além disso, no Continente, a indús-
tria mostrava-se incapaz de corresponder às necessidades internas e por falta 
de meios de pagamentos o país não podia continuar a recorrer às importações.

Daí que as políticas públicas de fomento, levadas a cabo pelo Marquês
de Pombal, tivessem permitido a restruturação da economia portuguesa permi-
tindo-lhe efectuar uma reconversão dos sectores produtivos mais sensíveis 
do país.

As áreas e os tráfegos sob dependência das Companhias, criadas por
Pombal, sofreram um enorme desenvolvimento em virtude da grande aceitação
dos novos produtos, entre os quais de destacam o café e o tabaco, entre
outros76.

Relativamente à planta do tabaco, sabemos que ela é originária das
Antilhas, e as suas folhas servem para serem utilizadas de diferentes maneiras,
quer seja para fumar, cheirar (rapé) e mastigar (mascar). O tabaco é vulgarmente
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76 Vide José Vicente Serrão, «O Quadro Económico; Configurações Estruturais e Tendências de Evolução»,
in História de Portugal [dir. José Mattoso], vol. 4, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, p. 110. Chama-se
atenção para a importância da exportação de produtos como o açúcar, o cacau e o algodão. As exporta-
ções de produtos da metrópole baseavam-se no azeite e no vinho, que tiveram um aumento extraordi-
nário nomeadamente para Inglaterra e a partir de 1715-1720, p. 80.



chamado de erva-santa e deve as suas qualidades a um alcalóide denominado
nicotina77.

A planta, que terá vindo para a Europa através dos espanhóis, foi vulga-
rizada pelo mundo por estes e pelos portugueses. A sua utilização como medi -
camento parece ser bastante antiga sendo-lhe atribuída a fama de miraculosa
panaceia, designada por isso de erva-santa.

Vejamos o que nos diz Damião de Góis (1502-1574), acerca das suas
virtudes curativas:

“Com estes predicados medicamentosos na farmacopeia quinhentista,
não é de admirar que a sua fama atingisse rapidamente toda a Europa. Daí que,
na opinião de Cunha Coutinho, a rainha Catarina de Médicis (1519-1589), se
tenha mostrado interessada na aquisição da famosa planta, razão pela qual terá
dado ordens ao embaixador Nicot, para que lha remetesse para França, “o que
ele fez em 1560, depois do mês de Abril, porque só neste mês é que o diplo-
mata francês dá notícia para Paris sobre o tabaco”79.

O embaixador em Lisboa, Jean Nicot (1530-1600), talvez impressionado
pelas propriedades terapêuticas da nova planta que envia para França, refere-se-
-lhe nestes termos:

“«… jay recouvré d’une herbe d’Inde (Índia Ocidental), de merveilleuse et expe-
rimentée proprieté contre le Noli me tangere, et lez fistules déplorées comme irré-
médiables par lez medecins, et de prompt et singulier reméde auls naures, si tost
quelle aura donné sa greine jen envoyeray a vorte jardinier, et de la plante mes-
mes dedans ung baril avec une instruction, pour la replanter et entretenir…»”80.

“«…entre as quaes he a que chamamos do fumo, & eu chamaria erva santa,
a que dizem que elles (os indígenas brasileiros) chamaõ Betum, de cuja virtude
poderia aqui poer cousas milagrosas, de que eu via a experiencia principalmente
em casos desesperados de aposthemas ulceradas, fistolas, carangueijas, polipos,
frenesis & outros muito casos»”78.
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77 Deriva do nome do diplomata francês que emprestou o seu apelido, Nicot, para denominar o alcalóide 
do tabaco. Vide «Nicotina», in Nova Enciclopédia Larousse, vol. 16, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1998, 
p. 5032. A nicotina é o principal alcalóide do tabaco, cujo teor varia de 1% a 8% nas folhas das espécies
cultivadas e que é um excitante do sistema neuro-vegetativo. A nicotina em altas doses pode tornar-se
altamente venenosa e o seu antídoto é o tanino, ou na sua falta uma das infusões de chá, de café verde,
ou de casca de carvalho, que actuam pelo ácido tânico que contêm.

78 Citado por C. da Cunha Coutinho, «Expansão da Laranja e do Tabaco na Europa» in Congresso do Mundo
Português, vol. V, Publicações, Lisboa, 1940, p. 279. (Sublinhado nosso).

79 Idem, Ibidem, p. 279. Neste artigo o autor prova que a planta do tabaco saiu de Lisboa para Paris.
80 Citado por C. Cunha Coutinho, Op. cit., p. 279.



Desta forma, o tabaco divulga-se rapidamente em França com fama 
de ser uma panaceia para diversos males, assumindo diversas designações: “erva-
-santa, erva de todas as doenças, panaceia antárctica, erva da rainha, erva do embai -
xador, nicociana” 81, tornando-se a planta num objecto de excessiva predilecção.

Mas o uso de fumar as folhas, tal como os homens de Colombo tinham
visto fazer aos indígenas americanos, foi-se propagando pouco e pouco por
acção dos marinheiros portugueses e espanhóis, isto apesar de numerosas e ter-
ríveis proibições.

De entre as diversas restrições que Antonio Escohotado nos dá conta,
destacamos as seguintes:

Mais uma vez, os portugueses mostravam maior interesse nas mais
valias financeiras que a nova mercadoria poderia proporcionar, até porque os
cofres do reino necessitavam urgentemente de receitas. Face ao aumento de
fumadores, decidiu-se em 1664, a par com a Espanha, Áustria (1670) e França
(1674), agravar o sistema fiscal sobre o tabaco83.

«A mediados del siglo XVII el zar Miguel Fedorovitch dispone que se atormente a
todo fumador hasta que confiese el nombre de su proveedor, y que se corte la
nariz de ambos. Por esas fechas el sultán Murad IV «gustaba de sorprender a los
hombres fumando, incluso en el campo de batalla, y castigarlos con decapitación,
desmembramiento o mutilación de pies y manos». Hacia fines de siglo, en 1691,
la región alemana de Luneberg se suma a esta iniciativa y decreta la
pena de muerte por mascar, inspirar nasalmente o inhalar humo de
tabaco. Ya en 1642, la constitución Cum Ecclesia de Urbano VIII excomulga a los
usuarios de tabaco que se permitan «abuso tan repugnante» en cualquier lugar
próximo a las diócesis y sus anexos, sin duda pensando en los clérigos. Ocho años
después, cualquier uso del tabaco se encuentra prohibido en Baviera, Sajonia y el
cantón de Zúrich. En 1640, reinando el último Ming, el tráfico y consumo
se castiga con pena capital, concretamente por estrangulamiento. Tras
un breve periodo de castigos menos severos, el sultán Muhammad IV renueva 
las disposiciones de su antecesor Murad, y el entonces Shah de Persia decreta
también pena de muerte para este abuso. El zar Alexis Mijailovitch vuelve
a disponer que se siga torturando a cualquier fumador hasta que
declare de quién recibió la droga, manteniéndose en vigor la mutila-
ción de la nariz. La renovación de preceptos indica un fenómeno de ilega-
lismo o derogación por incumplimiento, pero distintos poderes públicos
siguen sumándose a la prohibición. En Sajonia, en Transilvania, en Berna y en
Saint Gall, en los Países Bajos y en Suecia la costumbre se encuentra ilegali-
zada también com medidas de distinta severidad»82.
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81 Cfr. «Tabaco» in Lello Universal, Dicionário Enciclopédico Luso Brasileiro, Vol. II, Ed. Lello & Irmão, Porto, 1973,
p. 965.

82 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 380. (Sublinhado nosso). Salienta-se o facto de todas estas tenebrosas
proibições serem posteriores aos acontecimentos descritos relativamente a Catarina de Médicis.

83 Idem, Ibidem, p. 381.
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Para além destes países, outros seguiram o exemplo, tendo inclusiva-
mente a igreja Católica reconsiderado a sua atitude de excomungar os fiéis con-
sumidores de tabaco. “En 1725, Benedicto XIII decide aceptar «la embriaguez
seca» – nombre con el que entonces se conocía el hábito – para «evitar a los 
fieles el espectáculo escandaloso de dignatarios eclesiásticos escapando del 
santuario para irse a fumar a escondidas»”84.

De tudo o que fica exposto, destaca-se o facto de o poder político por -
tuguês ter tido em relação ao consumo do tabaco uma atitude profundamente
realista, ou seja, percebeu que havia toda a legitimidade em taxar esta mercado-
ria, sendo um imposto que desde logo foi considerado justo, mesmo por aqueles
que eram consumidores de tabaco.

Assim, em Portugal o debate não se centrou nas propriedades da nova
droga. Esta foi aceite como uma mercadoria de elevado valor económico, e como
tal não deveriam ser negligenciadas as suas potencialidades comerciais, sobre-
tudo as margens de lucro que proporcionava, por via fiscal.

O tabaco no nosso país começou a ser cultivado no século XVII e atin-
giu rapidamente grande popularidade, embora o seu cultivo tenha sido efémero.
Segundo José Vicente Serrão, o “Estado preocupado com os seus efeitos nas
receitas alfandegárias (em razão da diminuição das importações de tabaco brasi-
leiro), viria a proibir a cultura no reino por Alvará de 1649”85.

Em meados do século XVII, no Brasil, a cultura do tabaco tinha-se desen-
volvido com incrível rapidez, tornando-se numa das principais produções bra -
sileiras e colocou-se logo atrás do açúcar em importância para exportação.
Grande parte do tabaco era importado para consumo no reino ou para reex-
portação em direcção à Europa.

Mas, na opinião de José Vicente Serrão, “a sua maior importância residia,
todavia, no papel que desempenhava quer nas trocas com África, onde constituía
o principal meio de pagamento de escravos, quer no comércio com o Oriente,
dado que, durante o século XVII, passou a complementar as cargas dos navios
com esse destino”86.

Graças à inteligente política pombalina de fomento, Portugal tinha para
oferecer aos mercados internacionais vários produtos que eram objecto de
grande procura na época. Entre eles destacavam-se as novas drogas, o café e o
tabaco.
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84 Idem, Ibidem, p. 381. (Sublinhado nosso).
85 Cfr. José Vicente Serrão, Op. Cit., pp. 77-78.
86 Idem, Ibidem, p. 99.
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Quem quisesse consumir estes produtos sujeitava-se ao pagamento 
de elevadas taxas que revertiam a favor dos cofres da reorganizada fazenda do
reino.

Tal como proclamou Mirabeau em 1791, na Assembleia Nacional: “«Exis-
tirá algum imposto mais doce do que o do tabaco?», para logo responder. «Não:
ele só atinge parte dos cidadãos, não taxa géneros de primeira necessidade, não
tem, como tantos outros impostos, o inconveniente de pesar mais fortemente
sobre o chefe de família que tem mais filhos»”87.

6. O Choque dos Mundos

Na opinião de Vitorino Magalhães Godinho, os portugueses durante
quase um século asseguraram o caminho marítimo que ligava os oceanos Atlân-
tico e Índico, mantendo o monopólio da rota das especiarias e drogas. Depois,
passou a haver uma violenta concorrência e, cerca de 1640, a rota do Cabo tor-
nou-se sobretudo holandesa e inglesa88.

É importante realçar o facto de estes acontecimentos terem ocorrido
durante o período de domínio castelhano, a União Ibérica (1580-1640), em que
Portugal perdeu grande parte da sua influência comercial e política no Oriente.
Aquando da Restauração da Independência, os holandeses (1598) e ingleses (1600)
já se tinham apoderado da grande maioria das rotas comerciais no Oriente e
entre este e a Europa89.

Estes dois novos protagonistas, sobretudo os ingleses, mais não fize-
ram que aumentar brutalmente a intensidade do trato comercial. Os chineses
perante a agressividade dos novos comerciantes e a variedade de novos pro -
dutos, entre os quais figurava também o tabaco, que rapidamente conquistou 
os asiáticos, sentiram-se na necessidade de reagir contra os estrangeiros, os 
bárbaros.
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87 Citado por Maria Filomena Mónica, O Tabaco e o Poder, Quetzal Editores, Lisboa, 1992, p. 5.
88 Vide Vitorino Magalhães Godinho, Mito e Mercadoria Utopia e Prática de Navegar, sec. XIII-XVIII, Ed. Difel, 

Lisboa, 1990, p. 334. O autor considera que, não obstante, os portugueses terem continuado, teimosa e
incansavelmente, a fazer a viagem de ida e volta entre Lisboa e Goa ou Macau, até ao século XIX, com
excepção de alguns anos, a rota passou a merecer cada vez menos importância.

89 Nas palavras do historiador macaense, Carlos Augusto Montalto de Jesus, Macau Histórico, Ed. Livro do
Oriente, Macau, 1990, da obra original, Historic Macao, Edição de 1926, os holandeses não eram pessoas de
confiança, vejamos porquê: “Uma trégua de doze anos entre Espanha e os Países Baixos adiou um pro-
jecto de ataque holandês a Macau. A avidez com que os holandeses cobiçavam a colónia e o quanto a
falta de uma base comercial na China impedia o desenvolvimento do comércio no Japão. (…) Tendo aca-
bado a trégua, um esquadrão de duas embarcações holandesas e outras duas inglesas, aliadas, apareceu
em Macau, a 29 de Maio de 1622. Em consequência de algum mal entendido os ingleses partiram para 
o Japão. Os holandeses tentaram tomar a colónia de surpresa”, p. 80. Os próprios chineses e japoneses
suspeitavam que a seda comercializada pelos holandeses era resultado de pilhagens.



Desde logo contra o tabaco, que tinha conquistado um número tão 
elevado de consumidores e que obrigou o último Imperador da dinastia Ming,
Chongzhen (1628?-1644), a proibir a sua utilização. De facto, na China fumava-se
tanto que, nas palavras de Alain Peyrefitte, “para dar a saber se uma pessoa está
muito doente, se diz: «já nem sequer fuma»”90.

Inocentemente, segundo Luís Falcão da Fonseca, o soberano estava a
criar um problema ainda maior. Aliás, “ao proibir o uso do tabaco fomentou, sem
o saber, o hábito de fumar ópio por cachimbos de bambu com forninhos de
barro”91.

Mas os problemas dos chineses não se resumiam ao tabaco ou ao ópio.
Na opinião de Jaques Gernet, a primeira metade do século XIX na China, 
é caracterizada por uma degradação contínua do clima social cujas causas eram
diversas tais como: “desequilíbrio das finanças do Estado, (…) o alastrar da 
corrupção nos meios dirigentes e ao nível dos funcionários, (…) o crescimento
demográfico contínuo até meados do século XIX, a demasiada extensão de um
Império e o déficit da balança comercial a partir dos anos de 1820-1825”92.

Para além disso, é nesta época que são dominadas as insurreições ins -
piradas pela seita do «Lotus Branco» (Bailianjiao), em 1803. A partir de 1811, 
as perturbações dão-se na bacia inferior do rio Amarelo, no Henan, no Hebei 
e no Shandong e os revoltosos, que pertencem à seita da «Ordem Celeste»
(Tianlijiao), metamorfose do Lotus Branco, tinham diversos cúmplices na Corte 
e entre os altos funcionários, que se encontravam descontentes com a política
de austeridade que tinha sido imposta nesta época e estavam decididos a gerar
instabilidade nos sistemas político e social chinês93.

Mas, se as insurreições do Bailianjiao puderam ser dominadas, as causas
da agitação camponesa não foram suprimidas. A degradação da situação social
propiciou a expansão das actividades subversivas e o desenvolvimento de socie-
dades secretas, espécie de confrarias religiosas cujos membros estavam ligados
por juramentos e se consideravam uma espécie de parentes próximos. Todos
estes factores contribuíram para a criação de condições ideais para que se ins -
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90 Cfr. Alain Peyrefitte, O Império Imóvel ou o Choque dos Mundos, Ed. Gradiva, Lisboa, 1995, p. 201.
91 Cfr. Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 44. Chama-se a atenção para  a opinião de Luís Laloy, que considera

que “a opiomania encontrou um ambiente favorável na China em virtude do taoísmo”. Citado por Luís
Falcão da Fonseca. Este informa-nos que, “o taoísmo repousa na noção de Tao, cujo primeiro sentido é
«caminho», mas que é, em suma, uma espécie de potência impessoal considerada «como o princípio ima-
nente da espontaneidade universal». Deste modo o taoísmo «é uma espécie de quietismo naturalista»,
cujos métodos místicos constituem «a arte da longa vida». (…) Segundo Luís Laloy, há profundas afini -
dades entre a opiomania e o taoísmo: mística do imanente cuja finalidade é mergulhar o homem numa
espécie de inconsciência que dissolve a personalidade por provocar anestesia física e ataraxia mental”.
Cfr. Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., pp. 43-44.

92 Cfr. Jaques Gernet, O Mundo Chinês, uma Civilização e uma História, vol. 2, Ed. Cosmos, Lisboa, 1975, p. 72.
93 Idem, Ibidem, p. 74.
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talasse no Sul China a “sociedade secreta conhecida pelo nome de «Tríade»
(Sanhehui ou Tiandihui) e as suas numerosíssimas ramificações”94.

Esta sucessão de acontecimentos contribuíra para que a China, em mea-
dos do século XIX, tivesse uma situação social muito fragilizada, sobretudo por
questões de ordem interna. Para além disso, os chineses também tinham que
conviver com a forte influência dos ocidentais, sobretudo dos bárbaros comer-
ciantes ingleses.

Relativamente às relações luso-chinesas, e atendendo aos aconteci -
mentos já relatados anteriormente, parece-nos correcta a opinião de Antonio
Escohotado, quando afirma que os “portugueses fueron los primeiros en des -
cubrir que China no sólo aceptaba preciosos y joyas sino também opio como
medio de trueque”95.

No entanto, presumimos que se tenha equivocado quando considera
que o Decreto Imperial de 1729, teve importantes reflexos nas actividades
comerciais dos portugueses. Vejamos o que diz Escohotado: “El decreto produjo
corrupción entre los funcionários locales y resistência pasiva en el puebo, permi-
tiendo a los portugueses poner en marcha un sistema sencillo y eficaz de pro-
ducción e introducción, basado lo primeiro en su colonia de Goa y lo segundo
en su enclave de Macao”96.

Ora, os portugueses, aquando dos factos ocorridos por volta de 1729, 
já não tinham grande influência e quase nenhum prestígio nos meandros do
comércio oriental e asiático. Tentaremos provar essa fraca preponderância
comercial e demonstrar que a actuação dos portugueses, via Macau, não teve 
a importância que Escohotado lhe atribui, nem sequer no relacionamento com
Goa.

É óbvio que os portugueses de Macau estiveram presentes e participa-
ram no comércio do ópio, o de maior importância na altura, mas as suas acções
comerciais não tiveram qualquer aumento após a publicação do Decreto Impe-
rial de 1729, antes pelo contrário.

Aliás, se dúvidas houvessem quanto a este assunto, as mesmas desva -
neciam-se perante as informações do historiador macaense Montalto de Jesus,
relativas a esta época: “A corte de Lisboa deixou a importante colónia no mais
completo abandono e Goa contribuiu bastante para a sua ruína. Dadas as cir-
cunstâncias, os mandarins de Cantão e os seus subordinados convenceram-se
que podiam fazer o que quisessem numa colónia que parecia não ter dono”97.
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94 Idem, Ibidem, p. 75.
95 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 526.
96 Idem, Ibidem, p. 526.
97 Cfr. Montalto de Jesus, Op. cit., p. 139.
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Para além disso, Escohotado não tomou em linha de conta o facto de
os portugueses já não terem qualquer controlo sobre o importante entreposto
comercial de Malaca, essencial para o trato comercial com Goa, e que desde
1641 estava sob a governação dos holandeses, por abandono voluntário dos 
portugueses, o que demonstra bem o desinteresse de Portugal pelo comércio
oriental.

De facto, os holandeses e sobretudo os ingleses tinham tomado o lugar
dos comerciantes portugueses e intensificado extraordinariamente o comércio
do ópio. Daí o motivo de a China estar confrontada com um brutal aumento de
consumidores de ópio.

A situação complicou-se de tal forma que o Imperador Yung Ching
(também conhecido como Iong Tchen ou Yongzheng), viu-se na obrigação de
tomar medidas mais enérgicas contra a entrada, clandestina, de ópio importado,
via Cantão98, que se reflectem na ordem que manda publicar, em 1729, o pri-
meiro Édito Imperial contra o ópio99.

Na verdade, quem irá tirar enormes benefícios com a aplicação do refe-
rido Édito foi a Inglaterra e não Portugal.

7. O Adormecimento Chinês

Quando os ingleses chegaram à Índia verificaram que os indianos já cul-
tivavam a papoila dormideira para obtenção do ópio, droga que ingeriam em gran-
des quantidades. Em 1757, a Companhia Inglesa das Índias Orientais (British East
India Company) tratou de organizar as suas próprias plantações de papoilas e
obtém de Londres autorização para a sua exploração, em Bengala, bem como o
monopólio do comércio do ópio deste território. Em 1765, os direitos alargam-
-se ao Bihar100.

Em 1773, Warren Hastings, Governador de Bengala ao dar-se conta dos
efeitos nefastos que o ópio produzia na população autóctone, tornou a cultura

A Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal

098 O porto de Cantão, era um entreposto comercial onde as mercadorias estrangeiras penetravam livre-
mente sem formalidades o que incitava ao suborno e à corrupção. Era o único porto que se encontrava
aberto aos comerciantes estrangeiros. Os chineses estavam profundamente revoltados com a Compa-
nhia Inglesa das Índias Orientais (British East India Company), que através do entreposto comercial que
possuía na ilha de Cantão, desde 1715, procedia à exportação de ópio, clandestinamente, para a China.
Vide Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 44.

099 Vide Beatriz Basto da Silva, Cronologia da História de Macau, século XVIII, vol. 2, Ed. DSEJ, Macau, 1993, 
p. 62. Segundo Escohotado, o conteúdo do primeiro Édito diz respeito à proibição, pela primeira vez, do
consumo de ópio na China, sujeitando-se os infractores a penas de estrangulamento. Houve diversas
resistências na aplicação da lei, sobretudo a corrupção e a burocracia do sistema, que não permitiram
que a mesma tivesse sido aplicada com sucesso. Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 526.

100 Vide Jaques Gernet, Op. cit., p. 76.
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da papoila monopólio do Estado. Desta forma, conseguiu reduzir grandemente 
o consumo de ópio na Índia e entregou os excedentes à Companhia, tornando-a
detentora do direito exclusivo de exportação101.

Como a Companhia possuía, desde 1715, um entreposto em Cantão,
onde se dedicava à troca de mercadorias inglesas e chinesas, resolveu iniciar 
a exportação de ópio para esta região onde sabia encontrar um excelente 
mercado.

O sistema criado pelos ingleses para a comercialização, passava por res-
peitar integralmente a proibição do Imperador, com a finalidade de poder con -
tinuar a negociar com os chineses a compra de outras mercadorias, tais como
chá, sedas e especiarias, e deixar aos comerciantes privados a exploração do
comércio do ópio, a quem eram passadas licenças para transportarem a droga 
da Índia até à China102.

Estes comerciantes vendiam o ópio a contrabandistas costeiros, e faziam
entrega do ouro e da prata obtida ao representante da Companhia em Cantão,
que em troca dos metais preciosos emitia letras de câmbio pagáveis em moeda
inglesa. Com esse ouro e prata a Companhia comprava os artigos chineses pre-
feridos pelo mercado europeu103.

Assim, os problemas chineses não apresentavam quaisquer sinais de
mudança e o panorama tornou-se cada vez mais alarmante. As palavras de Sean
O’Callaghan evidenciam bem a importância do comércio do ópio para os ingle-
ses: “Em 1773, quando a Companhia das Índias Orientais começou a ocupar-se 
da venda do ópio à China, as suas vendas em Calcutá eram de duzentas e cin-
quenta mil libras; em 1809 atingiam quinhentas mil e, em 1832, somavam um
milhão de libras, o que representava a sexta parte das vendas totais da Índia”104.

Perante as pressões inglesas, o Imperador chinês tinha razões para estar
preocupado com a ruína da sociedade chinesa. Num apontamento que Luís 
Falcão da Fonseca nos dá a conhecer, é notória a degradação social a que a
China tinha chegado em virtude do vício opiómano da sua população. Através 
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101 Vide Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 44.
102 Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 527. A actividade comercial particular do ópio, incluía também

comerciantes holandeses e norte-americanos. O autor considera que: “la magnitud del tráfico permite
amasar enormes fortunas a los principales contrabandistas, entre quienes destacan un médico de la 
East India Company, Matheson, y su socio Jardine, arropado este último como cónsul de Dinamarca en
Macao. Jardine, un genio mercantil, defendió sempre las vantajas de la proibición sobre la legalización, 
y logró interesar como socios a dos personajes estratégicos. Uno fue Sir E. Bulwer Lytton – el autor 
de Los últimos días de Pompeya –, que la sazón era secretario de Estado en el Foreign Office, y acabaría
llegando a Ministro de Colonias; el otro, nada menos que Sir H. J. T. Palmerston, entonces Ministro de
Asuntos Exteriores y luego Primer Ministro”, p. 529.

103 Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 527.
104 Citado por Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 45.
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de uma tradução elaborada por M. J. Lewis Shuck, impressa em Macau em 1840
pelo Washington Press, de F. F. da Cruz, vejamos como foi descrita a preparação
do ópio de fumar, o seu transporte e a sua utilização:

Apesar do monopólio da Companhia inglesa, as importações clandesti-
nas não pararam de aumentar, razão pela qual o Imperador Tao Kuang (também
conhecido como Iung-Tching ou Chia ch’ing), viu-se na obrigação de publicar, 
em 1796, um segundo Édito Imperial, que se revelou tão inútil como o primeiro,
e que pretendia estabelecer novos impostos em Cantão e instalar em Macau um
fiscal do ópio, pretensão que o Senado votou desfavoravelmente106.

«O principal objectivo dos que nas Índias preparam o ópio para o mercado chinês
é extrair do suco bruto por aquecimento um extracto aquoso que, uma vez seco,
possua um grau de pureza mais elevado e, no cachimbo, um sabor mais acen-
tuado. Os chineses estipulam-lhe o valor na proporção directa das suas qualida-
des. A extracção faz-se à sombra e ao fresco, e os que a ela procedem tomam
muita atenção à obtenção duma espécie de corpo gelatinoso, sem rugosidades,
nem sabor amargo, dois defeitos que os chineses não apreciam. O ópio pronto
para o mercado possui cheiro particular, pesado, mas não desagradável. Tem um
poder adesivo que o impede de cair durante alguns segundos quando, colocado na
mão se abre esta com a palma para baixo. No entanto os chineses submetem-no
a uma nova cozedura antes de o empregarem. Deitam-se sempre para o fumar, 
e para tal nunca empregam os cachimbos reservados ao tabaco. O ópio de Bengala
apresenta-se na forma de bolas da grossura de dois punhos, recobertas duma
camada dura feita de pétalas de papoila. Cada bola dispõe de um compartimento
separado, nas caixas expedidas para venda. Estas são feitas de madeira de man-
gueira e transportam duas camadas, num total de vinte bolas. Noutras regiões 
da Índia apresentam-nos na forma de bolos do tamanho dum punho e embalam-
-no em folhas secas de papoila, em caixas que não dispõem de compartimentos
separados. Como medida de precaução protegem o seu conteúdo, cobrindo as 
caixas com peles e panos grosseiros. Os chineses de todas as classes, para
poderem assegurar as delícias do ópio, fazem face a todos os perigos, 
violam as leis do seu país, riem-se das proibições e arriscam a sua vida
e a dos seus familiares. Alguns dos altos funcionários que têm protestado con-
tra a importação e o uso do ópio têm sido publicamente considerados como
fumadores de ópio e como tendo-o introduzido ilegalmente na China. Nunca nada
provocou de maneira tão vergonhosa a corrupção dos funcionários chineses, com
excepção do actual governador e do antigo comissário»”105.
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105 Citado por Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 46-47. (Sublinhado nosso).
106 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 2, p. 151. O segundo Édito revelou-se mais desastroso que o

anterior, não só porque agora proibia o consumo de ópio como o cultivo da papoila, o que proporcio-
nou uma maior expansão da actividade dos contrabandistas. Para além disso, é importante chamar a
atenção para esta recusa do Senado macaense, sobretudo depois de conhecermos a opinião expressa,
em 17 de Maio de 1776, pelo Bispo, que foi Governador, D. Alexandre da Silva Pedrosa de Guimarães;
“(…) sobre Macau o Imperador da China tem toda a força e nós nenhuma; «elle he senhor directo de
Macao que lhe paga hum foro e nos apenas temos o dominio util; a terra não se obteve por conquista, 
e assim a nossa rezidencia não se firma…»”. Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 2, p. 126.
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As condições sociais na China pioravam a cada dia que passava. A sua
população definhava psíquica e mentalmente, a corrupção grassava em todos os
níveis da administração, motivos que obrigam o Imperador, em Janeiro de 1800, 
a um reforço da legislação e a “proibir severamente que se continuasse a trocar
o dinheiro por aquele «vil esterco», o ópio”107.

Perante esta sucessão de acontecimentos, o conflito comercial entre
chineses e ingleses era inevitável, razão pela qual os súbditos procuraram desde 
o início arrastar Macau para o possível confronto.

Apesar de a possessão portuguesa impedir, desde “9-5-1773, que estran-
geiros possam carregar ópio «nos nossos navios a fretar para Macao…»”108, 
tal parece não ter sido acatado. Aliás, Os chineses, em 1815, acusam os portu-
gueses de conivência com o crescente comércio de ópio, exercido por ingleses 
e americanos através do porto de Macau109.

No entanto, e embora o comércio do ópio fosse oficialmente tolerado
em Macau, Montalto de Jesus considera que, “muitos dignos prelados não poupa-
ram esforços para eliminar a nódoa da colónia e até consideram aqueles do seu
rebanho que negociavam com a droga como impossíveis de absolver, por venda
por atacado de veneno”110.

Mas o problema do consumo do ópio era sobretudo chinês e agravava-
-se cada vez mais, mergulhando a sua população num sono cada vez mais pro-
fundo e que alastrava a cada dia que passava. Os ingleses, na sua ânsia de mais 
e maiores lucros com o próspero comércio criaram uma situação que tornou
inevitável o conflito entre ocidentais e os chineses.
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107 Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 13. (Sublinhado nosso.)
108 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 2, p. 126. A autora refere-se a uma carta que o Governador e

Capitão-Geral da Índia enviou ao Governador de Macau onde solicita o fim da proibição de os estran-
geiros carregarem ópio nos nossos navios, de Goa para Macau, pretensão que parece ter sido negada.

109 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 34.
110 Cfr. Montalto de Jesus, Op. cit., p. 185. Todos sabemos a força e a importância das disposições da Igreja,

no século XIX. O autor refere ainda que Macau sempre esteve sob vigilância dos chineses no que ao
comércio do ópio diz respeito. “Foi provavelmente em relação com o tráfico de ópio que, segundo ins-
truções de Pequim, o mandarim de Chinsan pediu, em 1829, informações detalhadas sobre o governo, 
o comércio e navegação de Macau. Ao fornecer estas informações, o procurador abjectamente pediu
autorização para aumentar o número de barcos registados, a remoção de um grande número de cho-
ças, a restituição de propriedade de terras outrora pertencentes a portugueses, o privilégio de possuir
jardins nos distritos rurais da colónia, e mais liberdade, visto três séculos serem mais do que suficientes
para atestar da probidade, da honra e do bom carácter dos portugueses na China. O mandarim respon-
deu sucintamente que as leis do Império veneravam as antiguidades e nunca sancionariam as inovações”,
p. 185.
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8. O Ocidente e a China

Entre os anos de 1820 e 1825, o mundo assiste ao início de uma nova
queda do valor da prata, que precipita a adopção do padrão ouro pelas potências
ocidentais na segunda metade do século XIX. A China, para além da grave crise
social, enfrentava também um enorme desequilíbrio da sua balança comercial.

Atendendo às circunstâncias, a partir de 1820 a situação torna-se ver -
dadeiramente ruinosa para os chineses. Por esta altura, a Inglaterra comprava 
à China diversas mercadorias, mas a sua preferência começa a fazer sentir-se
particularmente em relação a uma, o chá.

Os ingleses, na opinião de Beatriz Basto da Silva, para não “desperdiça-
rem prata para pagamento, acabam por descobrir uma saída, uma «moeda de
troca» de que a China se tinha tornado dependente: o ópio. (…) Desde o iní-
cio do séc. XIX que a Inglaterra se esforçou por controlar sozinha esta rendosa
troca”111.

Este acordo comercial manteve-se até 1830, época em que a quantidade
de ópio consumida pela China, levado pelas mãos dos ingleses, se tornou uma
equilibrada moeda de troca para o chá que os europeus desejavam, dispensando-
-se nas relações anglo-chinesas o uso de moeda metal.

Pouco tempo mais tarde este comércio desequilibra-se e os metais pre-
ciosos começam a sair da China, arruinando ainda mais a sua economia e prepa-
rando as condições para a inevitabilidade de um conflito entre os dois parceiros
comerciais.

Os acontecimentos vão-se sucedendo e aumenta a animosidade entre
ingleses e chineses. Para Beatriz Basto da Silva é com a publicação, em 1837, de
um Decreto do governo chinês sobre o ópio, que se percebe que o confronto
armado era inevitável: “Se pelo espaço de um mês todos os navios ingleses
transportando ópio não se retirarem das nossas costas, os súbditos e mesmo 
os superintendentes chineses serão expulsos do território da China”112.
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111 Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 42. Chama-se a atenção para o facto de em Inglaterra, pátria
dos teóricos do Liberalismo, se estar a desenvolver a pleno vapor as ideias do movimento liberal que
emerge após a reforma eleitoral de 1832. No Liberalismo, o “homem, que é o centro da sociedade, deve
possuir amplas liberdades de acção em todas as esferas. Em primeiro lugar, liberdade política que se
concretiza nos partidos, nas eleições competitivas, na livre associação, na liberdade de imprensa, de pala-
vra, de ideias e de programas. Em segundo lugar, liberdade económica, que significa livre iniciativa, concor -
rência no mercado. E, em terceiro lugar, liberdade religiosa”. Cfr. António Marques Bessa, «Liberalismo», 
in Dicionário Político do Ocidente, Ed. Intervenção, 1979, pp. 191-192.

112 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 86. Em 5-4-1838, foi enforcado, em Macau, por ordem dos
Mandarins, o chinês Kuo-Si-Peng, por ter sido apanhado em flagrante delito, a vender ópio, p. 86.
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O desespero dos chineses é tal que a chancelaria Imperial, em 1838,
dirigiu-se directamente à Rainha Vitória (1837-1901), através de argumentos bem
claros: “o que era proibido em Inglaterra também o devia ser nas suas colónias.
Por maioria absoluta de votos, a Câmara dos Comuns subestimou os argumen-
tos imperiais e considerou «inoportuno abandonar uma fonte de rendi-
mentos tão importante como o monopólio do ópio para a Companhia
das Índias»”113.

A China perante estes argumentos decide agir e, em 31 de Dezembro
de 1838, nomeia o Almirante Lin Zexu (ou Lin Tse Hsu) para Alto-comissário
Imperial, com a missão de acabar com o tráfico do ópio.

A nomeação do Almirante Lin não foi pacífica e, na opinião de Jaques
Gernet, em Pequim havia três tendências, relativamente à forma de lidar com 
o problema:

No momento em que as importações aumentam rapidamente, em 1836,
alguns chineses propõem, com o intuito de evitar a fuga de capitais para fora 
da China e para aumentar os rendimentos do estado, que “as entradas de ópio
sejam sobrecarregadas com uma pesada taxa e que os estrangeiros sejam obri -
gados a comprar em contrapartida produtos chineses, sedas, algodão, chá e por-
celanas”115.

Mas os chineses tinham acumulado demasiado ódio contra os ingleses,
razão pela qual vão ser os partidários da proibição que triunfam e, daí a nomea-
ção do Almirante Lin.

Naturalmente que em Macau todos estes acontecimentos tinham ime-
diatas repercussões. Assim, em Sessão do Leal Senado, a 9 de Março de 1839,
este determina que se publique um Edital suspendendo a introdução de ópio em
Macau por depósito ou para consumo116.

«Alguns conselheiros são partidários de medidas radicais de proibição, outros
preconizam uma espécie de legalização das importações do ópio, e outros,
por último, calculando que as restrições legais provocam males muitas vezes pio-
res do que o próprio mal, pensam que a ausência de qualquer regulamenta-
ção privaria o tráfico clandestino de ópio do seu principal interesse»114.
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113 Citado por Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 46. (Sublinhado nosso.)
114 Cfr. Jaques Gernet, Op. cit., p. 79. (Sublinhado nosso). Chama-se a atenção para o facto de passados mais

de cento e cinquenta anos a questão da droga continuar a girar em torno destas mesmas três ten -
dências.

115 Idem, Ibidem, p. 79.
116 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 90.
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Esta reacção, na opinião de Beatriz Basto da Silva, fica a dever-se ao
facto de os portugueses serem convidados dos chineses em Macau, pelo que
houve desde logo a preocupação em não os hostilizar. Essa inquietação está bem
patente na notícia do periódico O Portuguez na China, publicado em Macau, onde
é feito um elogio à defesa que Lin Zexu fazia da China, na perspectiva evidente
de os portugueses se demarcarem em relação aos britânicos117.

Os súbditos ingleses começavam a demonstrar alguma preocupação
com a série de acontecimentos que rapidamente estavam a ter lugar. O Superin-
tendente do Comércio Britânico na China, Charles Elliot, que se encontrava em
Macau nesta época conturbada, aproveita para solicitar ao Governador de Macau
protecção para os súbditos britânicos. O Governador Silveira Pinto consentiu
mas exceptuou todos os que estivessem envolvidos no tráfico do ópio118.

Atendendo ao facto de as autoridades portuguesas de Macau não 
estarem a dar a colaboração que os ingleses gostariam, Elliot informa Lord 
Palmerston, salientando “a necessidade de os ingleses tomarem conta de Macau
para sua protecção”119.

A situação era de guerra eminente. Os ingleses decidem acatar os con-
selhos do Governador de Macau e Elliot, em 27 de Fevereiro de 1839, comunica
a todos os súbditos a sua decisão de entregar às autoridades chinesas o ópio
que estivesse na posse de comerciantes britânicos, garantindo o pagamento de
uma indemnização120.

Em 28 de Março de 1839, o Almirante Lin manda destruir pelo
fogo, em Cantão, mais de vinte mil caixas de ópio, uma verdadeira 
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117 Idem, Ibidem, p. 90. Em 18-3-1839, o Édito do delegado Lin ordenava a todos os estrangeiros a entrega,
no prazo de três dias, de todo o ópio que tivessem em suas mãos sob pena de sofrerem grandes san-
ções. Os portugueses, com receio de perder o seu ópio, enviam mais de mil caixas de Macau para
Manila tendo em conta os acontecimentos em Cantão entre o delegado imperial e os ingleses.

118 Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 90. Os portugueses estavam preocupados com a situação. Nas
palavras de Montalto de Jesus, “a situação era delicada; e embora desconhecedor da pretensão (inglesa)
de anexação de Macau, Silveira Pinto reiterou que, na ausência de ordens expressas e definitivas do seu
governo em sentido contrário, não podia deixar de manter estrita neutralidade”. Cfr. Montalto de Jesus,
Op. cit., p. 209

119 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 92. Relativamente a Henry Temple, visconde de Palmerston
(1784-1865), foi Ministro dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra (1830-1834; 1835-1841; 1846-1851),
procurou preservar o equilíbrio europeu, bem como os interesses estratégicos e comerciais da Grã-
-Bretanha. Liderou, contra a China, a guerra do ópio (1839-1842), e foi Primeiro-ministro de 1855-1858
e de 1859-1865. Vide. «Palmerston», in Nova Enciclopédia Larousse, vol. 17, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa,
1998, p. 5284.

120 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 92. Elliot, justificar-se-á perante Palmerston: “Agi deste modo
para salvar as vidas da comunidade e para evitar a entrega forçada sem indemnização duma propriedade
de imenso valor para os seus donos, capaz de provocar grandes alterações comerciais na Índia e em
Inglaterra além de colocar em situação embaraçosa o governo de sua majestade, a rainha”. Citado por
Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 49.



fortuna121. Num apelo eloquente à rainha Vitória, que se presume nunca tenha
chegado ao seu destino, Lin queixosamente expôs:

Foi proposto erradicar o mal com medidas concretas: a China proibiria
o uso do ópio e a Inglaterra suspenderia o seu cultivo e a sua manufactura. Ao
justificar a atitude da China, Lin perguntou:

Ao proclamar as extremas penalidades da lei agora em vigor, Lin exor-
tou os mercadores estrangeiros a entregar quanto ópio possuíssem, em troca do
que o Imperador lhes concederia grandes favores124.

Perante o aumento do número de problemas que a China enfrenta,
aliado ao crescente envenenamento da sua população, o conflito entre os ingleses,
que defendiam o livre comércio do ópio devido às suas elevadas margens de
lucro, e os chineses que se debatiam com graves problemas sociais derivados ao
número cada vez maior de viciados no consumo de tal estupefaciente, a guerra
era inevitável.

Os chineses, no dia 12 de Setembro de 1839, certamente por engano,
pois pensavam tratar-se de um navio inglês, queimam na Taipa o navio espanhol
Bilbaino, por ordem do Comissário Imperial Chinês. Este acontecimento é, pro-
vavelmente, a primeira reacção da China contra os contrabandistas de ópio.

“«Nos caminhos do Céu não existe parcialidade, e não é permitida sanção para
lesar os outros em proveito próprio»”122.

“«Porque trazeis para o nosso país o ópio que não usais no vosso próprio país,
com isso defraudando os homens dos seus bens e causando danos às suas vidas?
Acho que com esta coisa tendes seduzido e enganado o povo da China durante
dezenas de anos, e inúmeros são os tesouros indevidos que adquiristes»”123.
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121 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 92. Montalto de Jesus aponta o valor de seis milhões de dóla-
res, para as mais de vinte mil arcas de ópio. Escohotado calculou que pudessem ser, “1 360 000 quiilos
aproximadamente”. Cfr. António Escohotado, Op. cit., p. 530.

122 Citado por Montalto de Jesus, Op. cit., p. 206.
123 Idem, Ibidem, p. 206.
124 Idem, Ibidem, pp. 206-207. Lin supervisionou pessoalmente a destruição da droga e fez prometer aos

negociantes que iriam cumprir a lei. “Destes apenas uma firma manteve a sua palavra até ao fim, 
Wetmore & Co., uma firma americana; e também, por algum tempo, Dent & Co. Primeiro entre o grupo
de importadores estavam os fundadores da Jardine Matheson & Co., que em vinte anos tirou três
milhões de libras esterlinas do tráfico de ópio em Cantão”. Cfr. Montalto de Jesus, «nota. 217» Op. cit.,
p. 345.
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8.1. A Primeira Guerra do Ópio

No dia 3 de Novembro de 1839, tem início a primeira Guerra do
Ópio, entre China e Inglaterra125.

É importante chamar a atenção para o facto de esta Guerra se desen-
rolar, entre 1839 e 1842, sem qualquer declaração prévia ou ultimato. O con-
fronto tem como motivação o facto de existir uma forte tensão nas relações
entre os dois países. A Inglaterra que acusava a China de não querer reconhecer
o princípio de igualdade das nações e a China, que acusava a Inglaterra de favo-
recer o contrabando do Ópio.

As motivações para o conflito mereceram duras críticas na Ingla-
terra, sendo de realçar a posição de dois parlamentares ingleses. Primeiro a de
Gladstone:

A segunda posição crítica veio de Sir James Graham, que referiu que a
guerra se “efectuava porque 1/6 dos recursos da Grã-Bretanha e da Índia depen-
diam deste comércio com a China, pois os direitos de entrada de mercadorias
vindas desse país elevavam-se a 4,5 milhões de libras, ao passo que os das mer-
cadorias da Índia não íam além dos dois milhões”127.

Mas nem só na Inglaterra se fizeram ouvir vozes de protesto. Em Março
de 1840, o Deputado americano Caleb Cushing declarou-se contra esta guerra
no Congresso dos EUA:

“«Espero que a Inglaterra, ao continuar a forçar os chineses a submeter-se, pela
força das armas, ao envenenamento pelo ópio, não tenha a ilusão de contar com
o apoio dos EUA para a sua nefasta empresa»”128.

«Não conheço em toda a história uma guerra mais injusta na sua origem, uma
guerra mais calculada para cobrir o nosso país de uma desonra permanente. 
O pendão britânico, que altivamente se desfralda em Cantão, ergue-se apenas em
protecção de um tráfico infame»126.
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125 Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 95. Em 26-11-1839, Édito de Cantão, proibindo o comércio
com navios ingleses de 6 de Dezembro em diante, p. 95. Em 6-12-1839, as autoridades chinesas proíbem
a estadia de todo e qualquer súbdito inglês em Macau, p. 95.

126 Citado por, Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 528. Alain Peyrefitte informa-nos que a guerra entre a Inglaterra 
e a China, será votada por uma maioria de apenas cinco votos. Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 528.

127 Citado por Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 50.
128 Idem, Ibidem, p. 50.

48



No entanto, o relato mais surpreendente vem do próprio Superinten-
dente do comércio inglês em Cantão, Charles Elliot, que escreveu a Lorde 
Palmerston:

Em Junho de 1840, chegam perto de Cantão as forças britânicas vindas
de Bengala. Tudo estava pronto para o início das hostilidades. Este confronto, 
nas palavras de Montalto de Jesus, foi impressionante pelo facto de “um império
que representa um terço da humanidade foi subjugado por uma frota de trinta 
e sete barcos com apenas setecentos e oitenta e quatro canhões e dezanove mil
homens”130.

Os ingleses dominaram rapidamente os adversários e chegaram a Dagu,
o porto de Tienstsin, de onde impuseram as suas condições. Esperavam ser
indemnizados pelo ópio destruído, mas acima de tudo exigiam a abertura de
portos chineses, a conclusão de um acordo alfandegário e a concessão de uma
feitoria, Hong-Kong.

Enfim, aproveitaram para impor as condições que mais lhes interes -
savam. O Imperador finge ceder, desautoriza Lin e nomeia Plenipotenciário 
um advogado favorável da legalização da droga. A única condição que colocou
prendia-se com a necessidade de os ingleses recuarem para Cantão e por aí 
se ficarem131.

Após terem terminado as negociações, o Plenipotenciário inglês Elliot, 
a 20 de Janeiro de 1841, emite uma Circular declarando que “em virtude da
Convenção assinada com o Comissário Imperial Ki-Shen, a Ilha de Hong-Kong
era cedida à coroa inglesa, o governo chinês pagaria 6 000 000 de patacas, 
o comércio restabelecer-se-ia dentro de 10 dias e as relações oficiais entre os
dois países seriam directas, daí em diante, e em termos de completa recipro -
cidade”132.

“«Se os meus sentimentos pessoais tivessem a menor influência nos assuntos
importantes de natureza pública, segura e justamente diria que nenhum homem
tem maior abominação pela desgraça deste tráfico forçado na costa da China do
que o humilde indivíduo que assina este despacho. Vejo pouca diferença entre isto
e pirataria»”129.
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129 Citado por Montalto de Jesus, Op. cit., p. 207.
130 Cfr. Montalto de Jesus, Op. cit., p. 212. Alain Peyrefitte, refere que a frota seria de quarenta navios e qua-

tro mil soldados ingleses, para vinte mil soldados de élite chineses. Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 528.
131 Cfr. Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 529.
132 Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 100.
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Assim, os ingleses, conforme o acordado em 26 de Janeiro de 1841,
ocuparam a ilha de Hong-Kong e a 29 é feita a proclamação de Charles Elliot,
afirmando os direitos de S. M. Britânica sobre o território. No dia 1 de Fevereiro
de 1841, tem lugar a cerimónia de proclamação conjunta entre as autoridades
chinesas e inglesas declarando os direitos da Inglaterra sobre Hong-Kong e os
seus habitantes são considerados súbditos ingleses133.

Mas, as coisas não ficariam por aqui. No dia 12 de Março de 1841 sai 
de Cantão, preso, o Comissário Ki-Shen, a quem o Imperador Tau-Kuang tinha
retirado autoridade e honras, por não concordar com as condições impostas
pelos ingleses e que aquele Comissário aceitara134.

O Imperador como forma de demonstração do seu desagrado, no 
dia 14 de Novembro de 1841, manda publicar um Decreto onde proclama o
urgente extermínio dos ingleses135.

Perante este acto imperial, e sabendo os britânicos que a grande preo-
cupação dos chineses era a defesa do santuário de Pequim, “instalam a sua base
nas ilhas Zhoustan. Na primavera de 1842 sobem o rio Yangzi na direcção de
Nanquim, encruzilhada dos grandes trajectos comerciais, dominando o Grande
Canal e, assim, o abastecimento de Pequim. Vão ferir a China no coração. Uma
paralisia espantosa apodera-se da força armada chinesa”136. Estavam impressio -
nados com a demonstração de força da artilharia ocidental.

No entanto, a derrota chinesa só se pode compreender se conseguir-
mos entender a forma como estava organizado o sistema administrativo do país,
excessivamente centralizado, totalmente descoordenado e sobretudo minado
pela corrupção. Para além disso, o povo estava completamente adormecido pelo
vício do ópio e pelas diversas crises que nesta época afectavam a sociedade 
chinesa.

Perante a ameaça de ataque a Pequim, a China aceita negociar termi-
nando desta forma a primeira guerra do ópio. No dia 29 de Agosto de 1842, 
é assinado, a bordo do navio-almirante Cornwallis, o primeiro dos tratados dos
desiguais, o Tratado de Nanquim.

Para Alain Peyrefitte, “os canhões conseguem o que comerciantes e
diplomatas havia muito que cobiçavam: a abertura dos portos de Cantão, Amoy,
Fuzhou (Fuchau), Ningpo (Liampó) e Xangai, uma representação consular, taxas
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133 Idem, Ibidem, p. 100.
134 Idem, Ibidem, p. 102.
135 Idem, Ibidem, p. 104.
136 Cfr. Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 530.



fixas, a abolição da guilda, a igualdade de tratamento entre funcionários ociden-
tais e celestes, a cessão de Hong-Kong. (…) E o ópio? Os chineses terão de
pagar 15 milhões de taéis de indemnização pela droga destruída em 1839; suben-
tende-se que o ópio é uma mercadoria como outra qualquer”137. Em parte
alguma do Tratado existe uma referência ao ópio, supostamente a causa da
guerra.

Nas palavras de Montalto de Jesus, “um governo indefeso foi ater-
rorizado a ponto de renunciar a uma obrigação sagrada e uma proibi-
ção humanitária que visavam a regeneração nacional”138.

Durante todo o período de tempo que durou o conflito, Macau man-
teve sempre a sua completa neutralidade. Aliás, existem diversas indicações que
demonstram que as autoridades portuguesas foram imparciais no tratamento
dado a cada um dos lados do conflito, algumas vezes em prejuízo dos próprios
interesses nacionais.

8.2. A Segunda Guerra do Ópio

Os comerciantes ingleses, em consequência do primeiro conflito, pas -
saram a dispor de numerosos entrepostos oficiais para poderem armazenar o
produto do sempre crescente negócio do ópio, que chegou a atingir vendas na
ordem das “sessenta e sete mil caixas, ou seja o equivalente à quarta parte das
exportações da Índia”139.

Pressionado pelas exigências dos poderosos comerciantes, o governo
inglês continuou a desenvolver esforços no sentido de conseguir a legalização 
do comércio do ópio, no próprio interesse da China. Mas os chineses estavam 
diferentes e em profundas mudanças.

Alain Peyrefitte refere-se à disputa entre três jogadores: “a força instalada
da dinastia Manchu e da burocracia celeste, estreitamente associadas, o nacio -
nalismo popular e o Ocidente. Este trio infernal vai bloquear a China”140. De
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137 Cfr. Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 530. Beatriz Basto da Silva, refere que no “dia 26 de Junho de 1843, foi
ratificado o Tratado de Nanquim, em que a China fez cedência oficial de Hong-Kong à Inglaterra, que já
em 21 de Janeiro de 1841, se havia apossado da ilha. Entre outras cláusulas, foi estipulado que a China
pagasse aos ingleses a quantia de vinte e um milhões de patacas como indemnização das despesas de
guerra”. Cfr. Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 3, p. 109. Montalto de Jesus fala de “uma indemnização 
de 15 milhões de dólares”. Cfr. Montalto de Jesus Op. cit., p. 211.

138 Cfr. Montalto de Jesus, Op. cit., p. 212.
139 Cfr. Luís falcão da Fonseca, Op. cit., p. 51.
140 Cfr. Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 531.
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facto, os sinais da crise interna, social, económica e política, eram evidentes e não
negligenciáveis e teriam expressão na revolta dos Taiping141.

Aliás, será toda esta convulsão interna o pretexto para um novo con-
flito, visto que ameaçava a segurança dos ocidentais. Aproveitando um incidente
com o navio Arrow e antes que fosse tarde de mais, os ingleses e os franceses
bombardearam Cantão, em 1857.

Esta mesma aliança ocidental avançou até Tientsing (ou Tianjin), na 
Primavera de 1858. Pequim, sem discutir, aceita um segundo tratado desigual,
o Tratado Tientsing (ou de Tianjin); onze portos suplementares são abertos
e as alfândegas colocadas sob a autoridade de um ocidental142. Finalmente, o trá-
fico do ópio foi legalizado, com taxas aduaneiras.

De todos as cedências feitas pelo Imperador, a mais surpreendente foi 
o facto de “os missionários católicos e protestantes terem recebido autorização
para se instalarem no interior do país. São protegidos por um estatuto próprio
e, se necessário, por soldados”143.

Na opinião de Montalto de Jesus, “era tal a apatia de todos os interes -
sados que, nem em Nanquim, nem no Tratado de Tientsin, foi lavrada qualquer 
disposição para regular o tráfico que se sabia constituir a maldição na China”144.

De facto, só em 1860, com a assinatura da Convenção de Pequim
ficou definitiva e oficialmente regulamentado o comércio do ópio, droga que 
se tornou finalmente uma mercadoria livre como tantas outras. A regulamen -
tação submetia a mercadoria a uma taxa de importação (5% a favor da China),
a pagar pelos compradores autóctones e estrangeiros145. O negócio continuou 
a prosperar.

Na opinião de Luís Falcão da Fonseca, em “1878 havia na China cento 
e vinte milhões de opiómanos. Nesse ano venderam-se cem mil caixas de ópio;
em 1886, a venda subiu para cento e oitenta mil caixas”146.
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141 O movimento Taiping baseava-se no igualitarismo místico e teve como lider Hong Xiuquan (1813-1864),
que nasceu na minoria chinesa desprezada que eram os Hakka, antigos imigrantes da China do Sul. Para
saber mais: Vide Jaques Gernet, Op. cit., pp. 90-92.

142 Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 531.
143 Idem, Ibidem, p. 531.
144 Cfr. Montalto de Jesus, Op. cit., p. 212.
145 Vide Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 51
146 Idem, Ibidem, p. 51. João Ramos de Sousa, no seu Léxico, refere que: “Em 1910 havia 130 milhões de

fumadores de ópio, e todas as cidades chinesas tinham numerosos salões de fumo”. Cfr. João Ramos 
de Sousa, «Léxico» In Sub Judice, Drogas, Poder e Ilusão, n.o 3, 2.a Edição, Lisboa, 1994, p. 102.
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A China por imposição ocidental, entrava num novo período da sua his-
tória: o da alienação, tal como se pode constatar pelos dados do quadro n.o 2.

Quadro 2 – Importações de ópio pela China no decurso do século XIX

Fonte: Jaques Gernet, Op. cit., p. 76, e Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 195.

Fonte: Quadro n.o 2

Conforme fica demonstrado pela informação do quadro n.o 2, a ausên-
cia de qualquer regulamentação que proibisse a importação de ópio, em conse-
quência dos tratados dos desiguais, gera um violento acréscimo de importações
de ópio, que contribuíram para minar a fraca solidez social do Império e con -
correram para uma crescente degradação da sua situação económica, financeira,
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Início da Política de Importação (1820)
Tratado de Nanquim (1842)
Tratado de Tientsing (1858)

Anos Número de Caixas Ópio – Quilogramas

1817-1819 4228 (média) 274 820

1820 4244 (5000?) 275 860

1821 5959 387 335

1823 9035 587 275

1826-1828 12 851 (média) 835 315

1829 16 257 1 056 705

1830 19 956 1 297 140

1836 30 000 (aproximadamente) 1 950 000

1838 40 000 (pelo menos) 2 600 000

1850 68 000 4 420 000

1873 96 000 6 240 000

1878 100 000 6 500 000

1886 180 000 11 700 000

As caixas continham, aproximadamente, 65 kg de ópio.
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política e administrativa que conduziriam o gigante Império do Meio às violentas
explosões sociais, que irão ocorrer na primeira metade do século XX.

Embora a contragosto, a solução encontrada pelo governo chinês, para
desencorajar o negócio inglês, foi o de estimular a cultura da papoila no seu pró-
prio território, concedendo-lhe vastas áreas.

Desta forma, a China conseguiu por fim às importações de ópio legal
inglês em Maio de 1906, mas não se livrou de ter uma vasta parte da sua popu -
lação completamente alienada pelo consumo excessivo de ópio.

9. O Início das Preocupações Internacionais

No século XIX nasceram uma imensa variedade de novas substâncias,
estimulantes e depressivas. Esta circunstância, associada à utilização do ópio e
seus derivados, bem como do tabaco, do álcool e da cocaína, proporcionou um
ambiente que começava a afectar demasiadas pessoas e a deixar marcas no rela-
cionamento social.

Esta é uma época que alberga uma série de acontecimentos que vão
influenciar de forma decisiva o futuro da Humanidade. Foi o período das revo -
luções políticas, o liberalismo, a época da Revolução Industrial que, pelas suas 
consequências, abriu um novo caminho na história mundial. Para além disso, 
o século XIX marca também o início da exploração terrestre, em contraste do
que até ali tinha acontecido com a expansão marítima.

De facto, e sobretudo nos Estados Unidos com o início do seu alarga-
mento para Oeste, que vai assentar no impressionante desenvolvimento dos
caminhos-de-ferro em direcção ao wild west, até à costa do pacífico, incute nos
americanos uma dinâmica expansionista que não se ficará só pelas fronteiras 
terrestres.

O mesmo fenómeno se passa na Ásia Central, onde os Russos não
paravam de avançar na ocupação do Heartland 147. Acontecimento similar tem
lugar no continente africano com a exploração terrestre feita pelas potências
coloniais europeias. A par de tudo isto, o Japão entra na via da modernização 
e começa a mostrar os seus apetites expansionistas.
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147 O Heartland, na expressão de Halford Mackinder, é “uma enorme extensão de estepe, espaço plano
com facilidade inigualável de mobilidade que se estende desde a linha do rio Jenissei até ao eixo que liga
o mar Cáspio ao mar Báltico. (…) Esta zona de planície euro-asiática tinha potencialidades infindáveis,
tanto em homens como em recursos naturais. (…) O seu «slogan», várias vezes repetido, dizia que
«quem dominar o Heartland, controla a Ilha Mundial (Eurásia – África) e quem controlar a Ilha Mundial,
controla o mundo»”. Cfr. António Marques Bessa, «Geopolítica», in Dicionário…, Op. cit., pp. 154-158.
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É também a partir da segunda metade do século XIX que os Estados
Unidos se assumem como uma nação de referência para todo o mundo, sobre-
tudo o ocidental. Aliás, não se pode querer compreender toda a problemática
em torno da droga sem primeiro entender o percurso político, económico,
social e estratégico dos EUA no final deste século.

A América desta época acreditava firmemente em dois mundos radical-
mente opostos: o Velho Mundo da Europa e o Novo Mundo de todos os novos
países democráticos sob a liderança norte-americana.

No entanto, o primeiro grande acontecimento político deste período
revela-se extremamente grave. Os problemas domésticos vão atingir uma tal
dimensão que têm como resultado um conflito interno que ficou conhecido
como a Guerra da Secessão (1861-1865), provavelmente a revolução mais bem
sucedida de todos os tempos.

Com o fim da crise, uma das consequências directas da mesma foi a
abolição da escravatura em 1865, logo no fim da guerra. Outra foi a aceleração
do processo de expansão territorial, que vai assentar no impressionante desen-
volvimento dos caminhos-de-ferro em direcção ao wild west.

Para sustentar este desenvolvimento acelerado, o mercado americano
necessitava urgentemente de mão-de-obra barata para as construções dos trans-
continentais, razão pela qual foi proclamada a política de porta aberta em relação
aos imigrantes chineses. Segundo Pierre Chaunu, terão entrado nos EUA aproxi-
madamente 200 000 chineses, entre 1850 e 1880148.

Esta foi uma época dourada para os americanos. Em 1873, começam
por aparecer os famosos «trusts», uma original forma americana de acordo
entre empresários do mesmo ramo. Os mais importantes vão estar directa 
e intimamente relacionados com o crescimento económico e o desenvolvimento
dos EUA.

Florescem uma série de grandes empresários, como John Rockefeller 
e a Standard Oil, que controlava a produção petrolífera, Andrew Carnegie, rei
do aço, que vai substituir o ferro na construção ferroviária e Pierpont Morgan, 
o senhor todo-poderoso da organização bancária. Esta forma de organização 
do capital vai proporcionar uma nova organização do trabalho149.

Mundialização das Drogas: a Contribuição Portuguesa

55

148 Vide Pierre Chaunu, A América e as Américas, Ed. Cosmos, Lisboa, 1969, p. 282.
149 Idem, Ibidem, p. 285. Chaunu, chama a atenção para o facto de “em 1890, nos Estados Unidos, o salário

médio na indústria já é o dobro do salário francês, e um terço superior ao sector europeu mais favore-
cido, o inglês. A isto acrescentam-se, no maior país agrícola, o preço extremamente barato da comida,
feliz consequência da fartura”, p. 285.



Toda esta prosperidade vai impulsionar os Estados Unidos a alargarem-
-se rapidamente para Oeste e, inclusivamente, para fora das suas fronteiras 
terrestres. Daí que, em 1867, tivessem comprado o Alasca à Rússia, que era 
um ponto estratégico da maior importância para assegurar o poderio naval 
no Pacífico150.

Em 1893 as ilhas do Havai são anexadas. Em resultado da guerra, em
1898, e pela assinatura do Tratado de Paris, a Espanha renunciou a Cuba, que 
se torna independente, sob tutela americana, e cedeu Porto Rico, as Filipinas 
e a ilha de Guam ao poder dos Estados Unidos.

A estratégia que o almirante americano Alfred Thayer Mahan (1840-
-1914) defendia para o seu país, assentava na posse de três bases, formando o
triângulo ocidental, Havai e Alasca, que os EUA já possuíam e o Panamá que esta-
vam prestes a ter sob o seu domínio (1903). O plano começava a ter aplicação
prática151.

Mas esta não era apenas uma época de acontecimentos favoráveis, em
termos geostratégicos. Havia diversos problemas a germinar na sociedade ameri-
cana, de entre os quais merece destaque os que se relacionam com a numerosa
comunidade chinesa que entretanto tinha entrado nos EUA, e que se foi reu-
nindo nas famosas Chinatowns, das quais sobressai a de São Francisco.

Os costumes chineses, nomeadamente os que se prendiam com o con-
sumo de ópio, estavam a gerar uma série de imagens negativas, que começam a
provocar sentimentos de racismo e rejeição, entre alguns sectores mais conser-
vadores da sociedade norte-americana.

Assim, e perante o aumento de problemas com a comunidade chinesa,
em 1875 as autoridades municipais de São Francisco proibiram o consumo de
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150 Terá sido a Rússia que propôs aos Estados Unidos a compra do Alasca, por um valor entre os 7 e os 
9 milhões de dólares.

151 Em 1890 foi publicado o livro de Alfred Mahan, intitulado Influence of Sea Power on History (Influência 
do Poder Naval na História). A propósito desta questão chama-se a atenção para a obra do Professor
Políbio Valente de Almeida, Do Poder do Pequeno Estado, Ed. IRI-ISCSP, Lisboa, 1990, nomeadamente as
referências a Mahan, pp.143-151. Para Políbio de Almeida, a “coerência das suas teses começa por ele-
mentos de ordem quantitativa: o mar constitui um espaço muito maior que a terra – 9/12 da superfície
global – e tem sobre esta uma vantagem definitiva por constituir um excepcional meio de comunicação,
indispensável para a permuta de riquezas que geram o poder. As comunicações por terra, mais lentas e
dispendiosas, estrangulam as iniciativas e retardam o progresso. O comércio é, pois, um elemento que
está na base do poder marítimo. Mas para utilizar esse suporte do poder o estado deve realizar três
condições: ter produções excedentárias que lhe permitam fazer trocas, ter navios capazes de transpor-
tar esses bens e ter colónias que sirvam, simultaneamente, de porto de abrigo em tempo de paz, bases
seguras e estratégicas em tempo de guerra e possam ser áreas de expansão económica”, p. 144. Os
EUA, nesta época, assumiram totalmente a doutrina de Mahan e, em 1890, e decidiram avançar com 
um «Naval Act», que tinha como objectivo dar um vigoroso impulso à construção de uma esquadra de
guerra moderna. Vide Frank L. Schoell, História dos Estados Unidos, Ed. Aster, Lisboa, 1977, p. 159.



ópio nas casas de fumo e o Estado da Califórnia aprovou uma disposição que
interditava a importação de ópio por parte dos chineses152.

As diferenças culturais, religiosas, sociais e raciais tornaram-se um obs-
táculo cada vez mais difícil de ultrapassar. Para além disso o forte movimento
sindical americano não via com bons olhos esta mão-de-obra barata pouco rei-
vindicativa, disposta a trabalhar em condições e por salários miseráveis.

A partir de 1880, as autoridades norte-americanas suspenderam a imi-
gração de chineses sob pressão dos sindicatos. A situação degradava-se rapida-
mente e, em 1885, os motins de Rock Springs (Wyoming) provocaram 29 mor-
tos entre os mineiros chineses153.

A questão da imigração estava na ordem do dia nos EUA e, a este pro-
pósito, o sociólogo americano Max Lerner refere: 

As reacções e os protestos vindos da China, relativamente a estes acon-
tecimentos, são tímidos, visto que estavam absorvidos com a gravidade dos pro-
blemas de política interna. O jovem imperador Tongzhi, procurava a todo o custo
libertar-se do jugo da sua mãe, a imperatriz Cixi (Ts’eu Hi), o que viria a mos-
trar-se impossível155.

Numa tentativa de salvar a dinastia Manchu, a imperatriz Cixi, socorre-
-se de todos os meios que lhe pudessem perpetuar o poder. Começa por explo-
rar os sentimentos xenófobos dos chineses contra os estrangeiros e para isso

«Formou-se pois uma aliança entre os Yankees, os Brancos do Sul, os sindicalistas,
os intelectuais progressistas, os teóricos do racismo, os puristas da raça, e os xenó-
fobos profissionais. Todos os recursos foram utilizados, todos os argumentos foram
considerados bons. Fora com os invasores que vendiam o seu trabalho a troco 
de nada, abaixavam os salários, liam livros subversivos, viviam como porcos e se
reproduziam como coelhos»154.
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152 Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 550. Estas disposições visavam proibir os chineses de fumar ópio
nos EUA, o que na opinião de Escohotado, seria o mesmo que os chineses proibissem os americanos
que residem na China de beber bourbon ou fumar tabaco da Virgínia, p. 551.

153 Vide Jaques Gernet, Op. cit., p. 154.
154 Citado por, Pierre Chaunu, Op. cit., p. 284.
155 Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 536. O jovem imperador procurou, durante 100 dias, entre 11 de Junho e

20 de Setembro de 1898, mudar a face da China, reformar o arcaico sistema económico e político, mas
não teve sucesso. A imperatriz Cixi, que governava como regente a China desde 1861, depois da morte
do Imperador Xianfeng, manda prender e executar os reformistas.



recorre ao apoio de uma sociedade secreta, «o Punho da Justiça» ou o movi-
mento dos «Boxers»156.

A gravidade dos acontecimentos ocorridos na China coloca algumas
preocupações à comunidade internacional. O Império do Meio há muito que se
tornara o alvo principal da estratégia das grandes potências mundiais.

A imperatriz Cixi ao atacar os reformistas, estava a lutar contra as
novas elites que já começavam a despontar na China, nomeadamente os comer-
ciantes, os intermediários dos ocidentais (os compradores) e alguns militares des-
contentes com o obsoleto equipamento militar dos chineses, comparado com o
dos ocidentais.

Chama-se a atenção para o facto de a China se encontrar refém da
assinatura dos Tratados dos Desiguais, e continuar a ser alvo dos apetites estran-
geiros, inclusivamente do Japão. De facto, “em 1896, a Guerra Sino-Japonesa
exasperará a vergonha. Os chamados anões vencerão o país do qual extraem 
o essencial da sua civilização”157.

Toda esta agitação põe o Estados Unidos em alvoroço. Os americanos
que já estavam às portas da China, pois possuíam as ilhas do Havai, as Filipinas 
e a ilha de Guam, não viam com muito bons olhos a presença, naquela zona do
globo, das potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Rússia e
agora o Japão.

Apesar do imenso potencial do mercado chinês, a degradação da situa-
ção política, social e económica começavam a pôr em causa os interesses
comerciais dos Estados Unidos que pareciam estar a ser excluídos da partilha 
do melão, situação que muito desagradava às fortes empresas americanas. Havia
agora, na Ásia, uma grande concorrência e muita competição158.
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156 Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 537. Esta milícia teria o nome de Punho da Justiça ou Punhos de Concórdia
e de Justiça, que os ingleses tinham traduzido para os Boxers, e estava filiada na seita do Grande Cutelo.
Os Boxers eram extremamente violentos e tiveram a ousadia de atacar as próprias missões diplomáti-
cas dos países estrangeiros na China.

157 Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., p. 535. A posse da península coreana será a causa desta guerra. Na opinião
de H. G. Wells, “o Japão excedeu tudo o que se podia então imaginar. Em 1866, era um povo medieval,
uma fantástica caricatura do feudalismo extremista e romântico; em 1899, era um povo completamente
ocidentalizado, ao mesmo nível das mais avançadas potências europeias e em grande dianteira sobre a
Rússia”. Cfr. H. G. Wells, História Universal. A Era das Grandes Potências, vol. III, Ed. Livros do Brasil, Lisboa,
s.d., p. 235.

158 Peyrefitte utiliza a expressão, partilha do melão, para se referir à forma como a China se encontrava a
ser retalhada entre diversos países: a Coreia, para o Japão; para a Rússia, Porto Arthur e o usufruto da
Manchúria; para os ingleses, o comércio do Yangzi; para os franceses, o direito de intervenção nas pro-
víncias que confinam com Tonkin; para a Alemanha, o Shandong. Vide Alain Peyrefitte, Op. cit., «nota. 4», 
p. 536.



Os americanos não estavam nada interessados em ver os outros países
a ter verdadeiras possessões coloniais na China, pois se tal acontecesse havia 
o risco de os capitais e interesses comerciais dos Estados Unidos virem a ser
excluídos.

Assim, e para prevenir esse perigo, a administração americana pela voz
do Secretário de Estado John Hay, durante a presidência de W. McKinley, preco-
nizou, em 1899, oficialmente a necessidade de manter o mercado chinês total-
mente aberto.

Para Hay tratava-se, na realidade, de “manter a China – esse fabuloso
mercado potencial – largamente aberta ao comércio e aos investimentos ameri-
canos. Nesse sentido, dirigiu sucessivamente às chancelarias das principais potên-
cias interessadas, duas notas intimando-as a assegurar aos cidadãos de todos os
países, nas suas respectivas esferas de interesses, a plena liberdade dos direi-
tos”159. A maioria dos países contactados não quiseram comprometer-se em 
respeitar tal acordo.

Mas será com a subida ao poder de Theodore Roosevelt, em 1901, que
se tornou Presidente por morte de McKinley, que os americanos se vão apre-
sentar, nas palavras de Claude Fohlen, com “um conjunto doutrinário 
coerente”160.

De facto, é surpreendente que logo no início do século XX, Roosevelt
tenha reflectido sobre a problemática dos Estados-Directores, tese defendida anos
mais tarde por Karl Ernst Haushofer, geopolítico alemão. Na opinião do Presi-
dente, havia determinadas nações que tinham recebido missões especiais de pro-
tecção: “assim o Reino-Unido na África e na Índia, o Japão no Extremo Oriente,
os Estados Unidos na América”161.

No entanto, na opinião de Henry Kissinger, “Theodore Roosevelt foi o
primeiro presidente a insistir no dever da América fazer com que a sua influên-
cia fosse sentida em todo o globo e a relacioná-la com o mundo em termos do
conceito de interesse nacional. Como os seus antecessores Roosevelt estava
convencido do benéfico papel da América no mundo. (…) Se os seus interesses
colidiam com os de outros países, a América tinha a obrigação de recorrer à sua
força para levar a melhor”162.
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159 Cfr. Frank L. Schoell, História dos Estados Unidos, Ed. Aster, Lisboa, 1977, p 163.
160 Cfr. Claude Fohlen, América Anglo-Saxônica, de 1815 à Actualidade, Ed. USP-Pioneira, São Paulo, 1981, 

p. 110.
161 Idem, Ibidem, p. 110.
162 Cfr. Henry Kissinger, Diplomacia, Ed. Gradiva, Lisboa, 1996, p. 29.



Mas a declaração mais surpreendente estava para ser feita em 1902 em
pleno Congresso dos EUA:

De agora em diante é ponto assente que todo o Ocidente, entenda-se
os americanos, não estariam nunca mais sujeitos à ingerência das nações euro-
peias. Competia aos Estados Unidos exercer o policiamento quando, como e onde
fosse necessário. Era o corolário de Roosevelt à doutrina de Monroe164.

Kissinger considera que “Roosevelt deu à doutrina de Monroe uma
interpretação mais intervencionista, identificando-a com as doutrinas imperialis-
tas da época”165.

De facto, os Estados Unidos estavam dispostos a tornarem-se um ele-
mento importante e actuante no palco das relações internacionais. Já não aspira-
vam somente a terem a missão especial de protecção do continente Americano,
queriam fazer o mesmo em relação ao mundo. Os americanos tinham entrado
numa nova era, a do imperialismo.

O momento político na Ásia reflectia cada vez maior tensão. Para agra-
var ainda mais a situação, os japoneses obtêm uma importante vitória no conflito
contra a Rússia (1905), em torno do controlo da Manchúria, o que muda radical-
mente a situação e prova que o Japão já pertencia ao clube das potências impe -
rialistas. A indústria e o exército faziam deste país a principal potência militar 
da região.

Mas esta guerra foi também a oportunidade que os americanos tanto
aguardavam. Os Estados Unidos vão ser os mediadores entre a Rússia e o Japão,

«(…) cada vez mais, a interdependência crescente e a complexidade das relações
internacionais, políticas e económicas impõem a todas as nações civilizadas e
organizadas o exercício de seu policiamento através do mundo»163.
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163 Citado por Claude Fohlen, Op. cit., p. 110. (Sublinhado nosso).
164 James Monroe (1758-1831), foi presidente dos EUA de 1817 a 1825, e estabeleceu uma doutrina, que

anunciou ao Congresso dos EUA em Dezembro de 1823, condenando qualquer intervenção europeia
nos assuntos da América e vice-versa. Para António Marques Bessa, “é uma declaração de isolacionismo,
na tradição inaugurada por Washington na sua mensagem de despedida, e uma clara reivindicação de
uma zona de influência”. Cfr. António Marques Bessa, «Monroe, doutrina de», in Dicionário Político…, Op.
cit., p. 223. Para informações mais pormenorizadas sobre a Doutrina de Monroe, Vide Adriano Moreira,
Ideologias Políticas, Ed. ISCSPU, Lisboa, s.d., pp. 215-222.

165 Cfr. Henry Kissinger, Op. cit., p. 29. Como exemplo desta doutrina, note-se que os EUA forçaram o Haiti,
em 1902, a saldar as dívidas aos bancos europeus, e em 1903 incentivaram a revolta no Panamá, contra
a Colômbia, para terem total controlo sob a zona onde se ia construir o canal. Em 1905 estabeleceram
um protectorado financeiro na República Dominicana e em 1906 as tropas americanas ocuparam Cuba.



o que de certa forma, na opinião de Claude Fohlen, “é a simbólica promoção 
à categoria de grande potência”166.

A situação internacional parecia correr de feição aos dirigentes ameri-
canos, que “podiam continuar a sustentar que a sua política externa básica era
servir de «guia» ao resto da humanidade”167.

No entanto, em finais de 1905, o governo chinês, na sequência das atitu-
des tomadas contra os emigrantes chineses no Oeste americano, decidiu impor
um boicote aos produtos americanos.

Vejamos o teor de um panfleto que tanto irritou a comunidade chinesa,
e que apareceu em 1902, cujo título era: “«algumas razões para a exclusão dos
chineses»”168:

Mas, o que mais terá ofendido a comunidade chinesa foi a parte que diz
respeito ao consumo de ópio e suas consequências:

Atendendo aos importantes interesses e expectativas que os empresá-
rios americanos tinham depositado no comércio com a China, impunha-se que 
a questão do boicote aos produtos americanos fosse solucionada o mais breve

“«Las diferencias entre los americanos blancos y los asiáticos no son superables.
Los blancos superiores deban excluir a los inferiores asiáticos mediante leyes o en
caso necessario, por fuerza da las armas. […] El hombre Amarillo acostumbra 
por natureza a mentir, engañar y asesinar, y el 99 por 100 de los chinos son juga-
dores»”169.

“«Los chinos inducen a los niños a convertirse en diabólicos opiómanos (opium
fiends). Es demasiado horrible imaginar los crímenes que cometem con esas ino-
centes víctimas los villes amarillos. […] Hay miles de muchachas y muchachos
americanos atrapados por ese hábito mortífero, que están condenados, condena-
dos irremisiblemente, sin sombra de posible redención»”170.
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166 Cfr. Claude Fohlen, Op. cit., p. 111. Note-se que o papel de mediador, de que resulta a assinatura do Tra-
tado de Portsmouth, foi considerado de tal forma relevante que fez de Theodore Roosevelt o vencedor
do Prémio Nobel da Paz de 1906.

167 Cfr. Henry Kissinger, Op. cit., p. 29.
168 Citado por Antonio Escohotado, Op, cit. p. 552. O referido panfleto terá sido obra de S. Gompers e H.

Gustad. Gompers foi um personagem lendário no meio sindical, pois presidiu à ATL (American Federation
of Labor), desde a sua fundação em 1886, até à sua morte em 1924.

169 Idem, Ibidem, p. 552.
170 Idem, Ibidem, p. 552.



possível. Para além disso, por razões estratégicas, havia todo o interesse em ter a
China por aliado, sobretudo depois dos apetites e da capacidade militar demons-
trada pelos japoneses.

Perante estas razões de natureza política, económica, social e estraté-
gica, os americanos adicionaram-lhe um argumento de natureza moral para
justificar a sua participação nestas questões asiáticas: as preocupações quanto
aos problemas relacionados com o ópio.

É importante salientar o facto de os Estados Unidos, com esta pro-
posta, estarem a ir de encontro às posições chinesas, que tinham lutado deses-
peradamente contra os ingleses em duas guerras do ópio. Os americanos, ao
aproximarem-se da China, procuravam condicionar cada vez mais as acções das
potências ocidentais e limitar as ambições do Japão.

Assim, escudados no argumento de que a droga era um problema muito
grave em determinados países ocidentais e sobretudo nas colónias do Oriente 
e da Ásia, com a China no topo, os Estados Unidos têm um excelente pretexto
para assumirem a liderança de um processo que tinha implicações com grande
parte dos países do mundo civilizado e o Império do Meio, e que lhe proporcio-
nava o protagonismo tão desejado.

9.1. A Conferência de Xangai

No final do século XIX e início do século XX, diversos factores conver-
gem no sentido de os Estados Unidos assumirem uma importância cada vez
maior no domínio das relações internacionais, nomeadamente no relaciona-
mento com as grandes potências desta época.

De facto, os americanos que aspiravam a ser considerados uma potência
mundial, tinham que fazer alguma coisa para marcar uma forte presença na Ásia.
Restavam-lhes apenas duas hipóteses, ou o faziam pela força ou através de uma
aliança.

A doutrina defendida pelo Presidente Theodore Roosevelt procurava
marcar uma posição no novo contexto internacional começando por passar 
à prática aquilo que vinham reivindicando, ou seja, o direito de intervirem mili-
tarmente no espaço da América Latina e no Pacífico, em defesa dos interesses
americanos.

Assim se explica o conflito com os espanhóis pelo controlo das Filipinas,
bem como as diversas intervenções no espaço latino-americano, desde Cuba ao
Panamá.

Para além disso, os americanos tiveram nítida percepção de que os
japoneses se poderiam converter numa ameaça para os Estados Unidos; daí que,
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com o objectivo de conter as aspirações do Japão e controlar a influência das
potências europeias, no final de 1909, Roosevelt tenha anunciado a construção
de uma base naval em Pearl Harbour, no Havai.

É no meio de toda esta turbulência geopolítica e geostratégica que a
administração americana vê surgir a oportunidade que tanto procurava para
poder consolidar o seu protagonismo internacional: ser mediador do conflito
entre a Rússia e o Japão, o que vai valer a Roosevelt o prémio Nobel da Paz no
ano de 1906, e o ansiado reconhecimento internacional.

Mas, para além das questões de política internacional, os Estados Unidos
estavam a braços com preocupantes questões internas, nomeadamente as que se
faziam sentir por parte das cada vez mais influentes novas igrejas cristãs171.

As pressões da sociedade norte-americana vieram a manifestar-se atra-
vés das posições religiosas que foram radicalizando cada vez mais os discursos
dos mais insatisfeitos que pediam soluções, sobretudo quanto às questões da
droga, tentações do Diabo.

Não é pois de estranhar, que no início do século XX, venhamos a assistir
ao nascimento da cruzada contra a droga.

Assim e porque a questão do ópio continuava a ser um problema 
gravíssimo da sociedade chinesa, Theodore Roosevelt, legitimado pelo prémio
Nobel da Paz, encontrou um excelente pretexto para poder demonstrar às
autoridades do Império do Meio, a sua disponibilidade para as ajudar a encontrar
uma solução para a resolução do problema do ópio.

O presidente americano socorreu-se de uma sugestão feita, em meados
de 1906, pelo Bispo de Manila, Charles Henry Brent, que propunha uma Lei que
proibisse todo o uso não médico de ópio, pois o prelado considerava o pro-
blema do consumo de ópio um assunto fundamentalmente moral, sugerindo a
organização de uma conferência internacional, destinada a ajudar a China na sua
batalha contra o ópio172.

Com esta demonstração de solidariedade, os EUA esperavam conse-
guir que a China levantasse o embargo às importações dos produtos ameri -
canos, imposto em 1905, o que daria a Roosevelt um motivo para acalmar os
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171 A religião protestante, cujos limites dogmáticos eram suficientemente amplos e que, acima de tudo,
constituía uma moral, parecia colmatar as necessidades religiosas que a humanidade necessitava, daí o
aparecimento de inúmeras igrejas cristãs e seitas religiosas. Nas palavras de Mayeur, “era comum num
grande número de espíritos do século XIX a ideia de que o protestantismo oferecia o modelo da reli-
gião do futuro”. Cfr. Jean-Marie Mayeur, «As Igrejas na Era do Liberalismo e da Industrialização», in His -
tória Universal, Europa e América do Norte, séc. XIX, vol. III, Pub. Alfa, Lisboa, 1985, p. 286.

172 Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 617.



empresários do seu país, ao mesmo tempo que conseguia um importante aliado
nesta sensível zona do globo173.

Perante este enquadramento nacional e internacional, a iniciativa dos
EUA de realizar, com o apoio da China, um Congresso Internacional em
Xangai, em 1909, sobre a problemática do ópio visava atingir, ainda que não
declarados, três importantes objectivos de natureza:

a) Ética e moral: satisfazer a vontade de missionação (a Ásia, e sobre-
tudo a China, representava um enorme desafio para as missões 
cristãs) e conseguir o apoio do cada vez mais influente e poderoso
movimento religioso americano que empreendera uma cruzada
contra o consumo de drogas, sobretudo do ópio;

b) Geopolítica e geostratégica: a aproximação amigável à China
visava conseguir obter um importante aliado na Ásia, em virtude de
ali estarem presentes todas as grandes potências da época, ingleses,
alemães, franceses, russos e japoneses, de forma a poder consolidar
a crescente vontade imperialista dos Estados Unidos;

c) Comercial: conseguir autorização para a reabertura do imenso
mercado que representavam os consumidores chineses, bem como
dar a possibilidade às empresas americanas de participarem no
desenvolvimento industrial de um país, atrasado e com a dimensão
da China.

Os Estados Unidos da América, ao partirem para a Conferência de 
Xangai com objectivos tão ambiciosos desejavam muito mais do que inaugurar 
a primeira fase da guerra santa contra os narcóticos.

Estiveram presentes catorze países: Estados Unidos, China, Inglaterra,
França, Alemanha, Holanda, Itália, Áustria, Hungria, Rússia, Japão, Sião, Pérsia 
e Portugal.

Relativamente ao nosso país, os problemas relacionados com o con-
sumo de ópio apenas se faziam sentir indirectamente, em virtude do que se pas-
sava no território de Macau. A questão do ópio era algo que estava presente 
no quotidiano dos macaenses, mas não atingia os portugueses do continente.
Portugal foi representado na Conferencia Internacional do ópio, pelo “Chefe da
Repartição do Expediente Sínico, Carlos Augusto da Rocha Assumpção”174.
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173 Escohotado refere que vários grupos de comerciantes e industriais tinham pressionado o governo no
sentido de ser dada uma resposta militar ao embargo chinês. Um importante financeiro americano: “J. J.
Hill consideró «el mayor desastre comercial padecido nunca por América»”. Cfr. Antonio Escohotado,
Op. cit., p. 617.

174 Cfr. Beatriz Basto da Silva, Cronologia da História de Macau, vol. 4, Ed. DSEJ, Macau, 1997, p. 51. Não nos
foi possível determinar qual a posição defendida pelo Delegado português.



A Conferência foi presidida pelo Bispo Charles Brent e decorreu sob a
liderança dos Estados Unidos, com total apoio da China. Ambos os países que-
riam a proibição absoluta do comércio do ópio, excepto aquele que com-
provadamente fosse para utilização médica ou tivesse finalidades científicas.

Do outro lado da barricada encontravam-se os países colonizadores,
europeus, que não queriam abrir mão dos elevados lucros fiscais obtidos por via
da comercialização do ópio.

Após quatro semanas de sessões, a Conferência apresentou várias 
Recomendações, e não Resoluções, como era intenção da delegação americana.
Escohotado considera que somente duas Recomendações iam de encontro às
aspirações de Brent e seus apoiantes:

Para Carlos Poiares, a Conferência de Xangai foi importante porque
marcou “um tempo de consciencialização para a necessidade de se abordar o
problema da droga”, e as suas conclusões “compõem o acervo fundador do
Direito Internacional da Droga, apesar de não possuírem carácter vinculativo
para as partes outorgantes”176.

Relativamente a Portugal, e concretamente ao território de Macau, as
conclusões da Conferência apenas vieram reforçar o apoio e legitimar as medi-
das que a administração do território já tinha começado a tomar.

Assim, e conjugando o facto de o Governo de Macau, já em 1908, ter
nomeado uma Comissão para estudar os meios a empregar para combater o uso 
do ópio177, e em Agosto de 1909, ter determinado a proibição de cozer ópio,
importá-lo ou vendê-lo cozido em Macau, Taipa e Coloane, sem autorização 
do Governo178, estas são uma demonstração inequívoca de que o Poder político
do território tinha assumido uma postura de proibição da utilização não tera-
pêutica do ópio, anterior à realização da Conferência, muito provavelmente com
o intuito de agradar às autoridades chinesas.

“La Recomendación II instaba a que «los gobiernos tomasen medidas para la gra-
dual supresión del ópio fumado». La IV proponía que «las naciones no exportasen
opio a naciones cuyas leyes prohibieran la importación»”175.
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175 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 620.
176 Vide Carlos Poiares, Op. cit., p. 162.
177 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, p, 46. As determinações foram dadas pelo Ministro da Marinha,

e a Comissão era constituída pelo Procurador Administrativo dos Negócios Sínicos, interprete sinólogo
aposentado Pedro Nolasco da Silva e o antigo Procurador Administrativo, Leôncio Alfredo Ferreira.

178 Idem, Ibidem, p. 53. A proibição consta da Portaria n.o 98, publicada no B.O. n.o 34, de 21 de Agosto de
1909.



9.2. A Conferência de Haia

A Conferência realizada na capital holandesa desenrolou-se ao longo 
de três ocasiões distintas, nos anos de 1912, 1913 e 1914. Ao contrário do que
tinha acontecido em Xangai, “cujos trabalhos e recomendações versavam apenas
o ópio num espaço geográfico limitado, Haia serviu de palco ao debate sobre o
comércio de todas as drogas conhecidas em todo o mundo”179.

O Bispo Brent presidiu novamente aos trabalhos. Participaram na Con-
ferência treze países, evidenciando-se a tendência já demonstrada em Xangai, 
da formação de dois grupos, um de tendência proibicionista, liderado pelos
Estados Unidos e China, e o outro que incluía as potências colonizado-
ras europeias e que defendiam a sua livre circulação, ainda que sujeita 
a determinados mecanismos de natureza fiscal e aduaneira.

Os países europeus, que obtinham elevados lucros com o ópio, for -
maram um bloco que incluía a Inglaterra, a França, Portugal e a Alemanha. Os 
alemães manifestaram também a sua preocupação quanto às restrições que
pudessem ser colocadas à expansão da sua próspera indústria farmacêutica180.

A Alemanha chegará mesmo a questionar a legitimidade “ético-jurídico-
-política de treze nações disporem do futuro do mundo, pelo que se incluiu 
a cláusula da necessidade de o texto ser firmado por quarenta e cinco Estados, 
a fim de revestir eficácia internacional: até 1914 poucos foram os países que 
ratificaram a Convenção e outros houve que formularam reservas (França, por
exemplo)”181.

Apesar de não termos informação relativamente à posição tomada pela
delegação portuguesa durante a primeira Conferência, Escohotado refere que
“Portugal defendía su industria de opio en Macao”182.

As autoridades do território não podiam deixar de proteger a nossa
produção industrial de ópio, pois estava em causa a própria sobrevivência da
indústria farmacêutica. O ópio continuava a ser um dos principais componentes
da maioria dos medicamentos.

Aliás, esta preocupação levará a que Portugal se aproxime da posição
alemã, tendo o ministro português em Haia, delegado aos trabalhos da segunda
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179 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 163.
180 Idem, Ibidem, p. 163.
181 Idem, Ibidem, p. 164.
182 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 628.



Conferência, Bartolomeu Ferreira, deixado bem claro que a Convenção só teria
algum significado se assinada pelo maior numero possível de países:

O empenho português em enfrentar esta problemática está bem
patente no facto de, em 22 de Janeiro de 1914, e apesar da redução das receitas
fiscais, ter estabelecido medidas no território de Macau que visavam proceder 
a uma redução da importação do ópio, procurando as autoridades suprimir de
forma gradual a sua utilização184.

Relativamente à terceira e última Conferência, realizada em Haia nos 
dias 15 a 25 de Junho de 1914, o que resultou de mais significativo foi o facto 
de os Estados Unidos terem assumido uma postura de maior radicalização das
suas posições, defendendo a componente moralista e proibicionista185.

Para Luís Falcão da Fonseca, a guerra aos traficantes e toxicómanos
começou com a assinatura da Convenção de Haia186.

9.3. A Conferência de Genebra

A Conferência de Genebra, da qual resultaram duas Convenções, a pri-
meira, em 11 de Janeiro, sobre o ópio preparado, e a segunda, em 19 de Fevereiro
de 1925, sobre o ópio bruto e outros estupefacientes, resulta da necessidade que 
se fazia sentir em controlar o contrabando de ópio.

Assim, a primeira Convenção sujeitava este estupefaciente a um mono-
pólio estatal e proibia a venda a menores, prevendo a redução de salões de ópio,
entre muitas outras proibições. A teoria que prevaleceu foi a francesa, segundo 

“«Entendemos sacrificar os nossos interesses económicos, em certa medida, em
prol da obra humanitária que nos inspira, mas jamais em proveito de nações que,
porque não se comprometem, ficam livres para substituir no comércio do ópio as
nações que, por força da adesão, estão obrigadas a não o continuarem»”183.
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183 Citado por Carlos Poiares, Op. cit., p. 164.
184 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, p. 104. A questão do ópio em Macau, sobretudo do ópio pre-

parado para fumar, estava extremamente arreigado nos costumes das populações chinesas que se foram
estabelecendo em Macau. O ópio era uma mercadoria de elevado valor, existindo mesmo em Macau 
o cargo de Administrador do Ópio, definido pelo Dec.-Lei n.o 73, artigo 11.o, de 29 de Julho de 1929 
e extinto em 25 de Julho de 1931, sendo as responsabilidades deste cargo assumidas pelo Inspector 
dos Serviços Económicos do território.

185 Vide Carlos Poiares, Op. cit., p. 164.
186 Vide Luís Falcão da Fonseca, Op. cit., p. 214.



a qual ao submeter o ópio a um monopólio haveria condições para uma brutal
redução do consumo187.

Na opinião de Carlos Poiares, os “ânimos mantiveram-se quase sempre
exaltados; os representantes americanos e chineses abandonaram os trabalhos,
em protesto contra os países regulamentadores ou liberais (incluindo a República
Portuguesa)”188.

A segunda Convenção e para além da referências ao ópio, alargou o seu
âmbito também à coca e ao cânhamo (planta de cannabis) e seus derivados, regu-
lamentando o seu comércio para fins medicinais e instituiu um sistema de certifi-
cados para evitar a sua transacção ilícita, para além de estabelecer a criação de
um órgão de fiscalização e controlo, o Permanent Central Narcotics Board
(PCNB)189.

Segundo Carlos Poiares, foram estabelecidos “regimes de avaliação 
das necessidades legítimas das Partes e estabeleceram-se autorizações para 
as operações de distribuição e comercialização, incluindo um esquema algo com-
plexo de certificados, que deveriam acompanhar as mercadorias. Embora a saúde
pública da população mundial fosse a causa primeira da política convencional, 
o modelo instituído possuía ainda um acentuado enraizamento fiscal, apro-
priando-se de regras aduaneiras e também comerciais; o Direito Internacional 
da Droga era, no fundamental, um conjunto normativo predominantemente fiscal
e comercial, pelo que as vertentes penal e sanitária eram apenas utilizadas em
termos subsidiários”190.

No entanto, e apesar de todos os esforços regulamentares, os trâmites
complicados da Sociedade das Nações não permitiram a obtenção de quaisquer
resultados até 1928. Será somente em 1929, segundo nos informa Ignácio Puig,
que se irá “fixar a produção em 450 miligramas anuais de ópio bruto, por pes-
soa, para as necessidades medicinais e laboratórios do mundo inteiro”191, o que
parece nunca ter sido respeitado.
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187 Vide Carlos Poiares, Op. cit., p. 166.
188 Idem, Ibidem, p. 166
189 Vide João Ramos de Sousa, Op. cit., p. 91. Uma das razões de criação do Permanent Central Narcotics

Board, prendeu-se com necessidade de estatísticas mundiais sobre droga.
190 Vide Carlos Poiares, Op. cit., p. 166. Estas Convenções irão ser aperfeiçoadas mais tar de, nomeadamente

com a realização, em 1931, de uma nova Convenção em Genebra. Vide Antonio Escohotado, Op. cit.,
pp. 703-704.

191 Cfr. Ignácio Puig, «Os Estupefacientes», in Brotéria, vol. 29, fase 5, Novembro, Lisboa, 1939, pp. 464-466.



10. A Conferência Única sobre Estupefacientes de 1961

Perante o cenário algo confuso que se estabeleceu, a partir dos anos 50
do século XX, em torno dos conceitos de uso, abuso e dependência, havia que
encontrar um consenso de forma a estabelecer quais as substâncias que deve-
riam ser ou não consideradas proibidas para o uso humano, devido aos malefí-
cios que um consumo abusivo e não terapêutico podia provocar.

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de 
Versalhes (1919), uma das suas consequências foi o acordo a que se chegou 
para a criação da Sociedade das Nações (SDN – 1919/1946). São atribuídas a
esta organização competências no âmbito da fiscalização da comercialização do
ópio192.

Será já sob o patrocínio da SDN, que se realizará a Conferência de
Genebra, em 1925, de onde resultarão duas Convenções: “uma sobre o ópio
preparado e outra relativa ao ópio bruto e outros estupefacientes”193.

A partir dos anos 20 do século passado até 1961, entrou-se numa fase
convencional que reflecte, na opinião de Lourenço Martins, “os conflitos das
teses que, pode dizer-se, vão rolando até aos nossos dias. De um lado, os «rea-
listas», partidários da regulamentação da distribuição do ópio – que adoptam
um sistema de produção e distribuição controlada pelo monopólio do Estado;
do outro, os «idealistas», partidários da proibição total e do princípio de que
as drogas só devem ser usadas para fins medicinais”194.

Nesta época, o mundo esteve absorvido por uma série de aconteci -
mentos que iriam alterar por completo a configuração geopolítica do globo ter-
restre. De facto, com a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas
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192 No âmbito dessas competências de fiscalização, em 21 de Janeiro de 1930, chegou a Macau uma Comis-
são de Inquérito para efectuar o controlo do consumo do ópio preparado para fumar, no Extremo-Oriente,
nomeada pela Sociedade das Nações, para efectuar o seu Inquérito na Birmânia, Estados Malaios, Índias
Neerlandesas, Sião, Indochina e Macau. Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, p. 262.

193 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 165. Por “«ópio bruto» entende-se: o suco, coagulado expontaneamente
das capsulas da papoula soporífera (Papaver somniferum) e que apenas foi submetido ás manipulações
necessárias aos seu enfardamento e ao seu transporte. (…) Por «ópio preparado» entende-se: o pro-
duto do ópio bruto, obtido por uma série de operações especiais e em particular pela dissolução, pela
ebulição, pela torrefacção e pela fermentação, e tendo por fim transformá-lo em extracto próprio para
consumo. O ópio preparado compreende o dross e todos os outros resíduos do ópio fumado. (…) Por
«ópio medicinal» entende-se: o ópio bruto que foi aquecido a 60 graus centígrados e não contêm
menos de 10 por cento de morfina”. Definições que constam na Convenção Internacional do Ópio, assi-
nada em Haia em 3 de Janeiro de 1912, transposta para o ordenamento jurídico português, no Diário do
Governo, n.o 2, I.a Série, de 3 de janeiro de 1914.

194 Cfr. A. G. Lourenço Martins, «Direito Internacional da Droga: sua Evolução», in Droga Situação e Novas
Estratégias, Ed. INCM, Lisboa, 1998, pp. 115-166. (Sublinhado nosso). O autor refere que do lado dos rea-
listas, encontravam-se a Grã-Bretanha (Índia), França, Holanda, Portugal, China, Japão e Sião.



(ONU), e com ela o Órgão Internacional de Controlo de Estupefacientes (OICE),
alterou-se completamente a forma de os Estados encararem a droga.

Entretanto, as ambições norte-americanas combinadas com a estratégia
soviética, obrigaram os Estados europeus a abandonar as antigas possessões e 
a dar a independência aos povos da sua órbita, iniciando-se os movimentos de
retirada dos poderes europeus, de África e da Ásia, a descolonização.

Este acontecimento, nas palavras de Lourenço Martins, mudou radical-
mente a estratégia relativamente à droga: “não há mais oposição entre os EUA 
e as potências coloniais da Europa mas sim entre países consumidores e não
consumidores”195.

No entanto, foi necessário esperar pela Conferência das Nações Unidas
sobre Estupefacientes, que reuniu setenta e sete países, em Março de 1961, para
que fosse aprovada a Convenção Única sobre Estupefacientes (CUE), e que
veio a entrar em vigor em 13 de Dezembro de 1964.

Este documento destinou-se explicitamente a substituir nove documen-
tos, entre Convenções e Protocolos, negociados de 1912 a 1953, Ab-rogação dos
tratados internacionais anteriores, tal como dispõem o seu artigo 44.o, por um
único documento, com o intuito de reduzir o número de órgãos internacionais
entretanto criados, e a assegurar o controlo das matérias-primas dos estupefa-
cientes196.

Na opinião de Lourenço Martins, “a universalidade da sua aplicação 
– inclusive pela cooperação dos países não partes – e o rigor no controlo das
drogas mais usadas (ópio, coca e cannabis) sob a supervisão do OICE, são os
esteios do sistema”197.

A Convenção, no seu Preâmbulo, reconhece o flagelo, reclama a neces -
sidade de prevenção, apela ao combate, e não se esquece de chamar a atenção 
da necessidade de coordenação, definindo as competências da ONU, em matéria
de fiscalização e estabelecendo os objectivos a atingir. Vejamos:

«Reconhecendo que a toxicomania é um flagelo para o indivíduo e constitui um
perigo económico e social para a humanidade;

Conscientes do dever que lhes incumbe de prevenir e de combater esse flagelo;

Considerando que para serem eficientes as medidas tomadas contra o abuso
de estupefacientes deverão ser coordenadas e universais;
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195 Idem, Ibidem, p. 123.
196 Idem, Ibidem, p. 124.
197 Idem, Ibidem, p. 124.



As definições dos principais termos e das substâncias consideradas
estupefacientes, encontram-se plasmadas no seu artigo 1.o. A Convenção criou
listas de drogas, divididas por um total de quatro quadros anexos ao documento.

No seu artigo 3.o, encontra-se exposta a fórmula para o procedimento
em caso de necessidade de modificação do conteúdo de qualquer dos quadros,
podendo as partes ou a Organização Mundial de Saúde solicitar a modificação
ou a inscrição das novas substâncias.

Para Carlos Poiares, “a filosofia de base da C.U.E. radica na proibição
total dos estupefacientes à escala planetária, deste modo corporizando, pela 
primeira vez com dimensão plena, o objectivo prosseguido pelos norte-ameri -
canos, desde 1912”199.

Foram adoptadas cinco Resoluções, que tinham por objectivo estabele-
cer formas padronizadas relativamente ao controle das drogas bem como do
abuso das mesmas. Vejamos:

1. Assistência técnica no âmbito do tráfico de droga; recursos adequados 
de combate ao tráfico, nomeadamente peritos e formadores;

2. Tratamento da toxicodependência; sendo recomendável o tratamento em
âmbito hospitalar;

3. A gestão da Informação; gestão do ficheiro de indivíduos referenciados por
tráfico, de forma a permitir o seu uso alargado, especificamente no que diz
respeito à descrição das actividades dos referidos traficantes;

Entendendo que uma acção universal desta ordem exige uma cooperação inter-
nacional orientada pelos mesmos princípios e visando fins comuns;

Reconhecendo a competência da Organização das Nações Unidas em matéria
de fiscalização de estupefacientes e desejando que os órgãos internacionais
interessados sejam agrupados no âmbito daquela Organização;

Desejosas de concluir uma convenção internacional aceitável por todos e que
substitua a generalidade dos tratados actualmente existentes relativos aos
estupefacientes, limite o uso de estupefacientes a fins médicos e científicos 
e estabeleça uma cooperação internacional constante para pôr em acção estes
princípios e atingir estes objectivos.»198.
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198 A Convenção utiliza a expressão flagelo, que irá ter uma forte generalização, tornando-se uma expres-
são recorrente na maioria das intervenções no âmbito desta problemática, quer do ponto de vista
médico ou jurídico.

199 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 169. Das três organizações não governamentais representadas na confe-
rência destaca-se a presença da International Conference of Catholic Charities, que irá desempenhar, na
segunda metade do século XX, um papel extremamente importante no debate das questões da droga. As
outras duas organizações não governamentais presentes foram: International Criminal Police Organization
e a International Federation of Women Lawyers.



Com a aprovação do texto e dos mecanismos criados no âmbito da
Convenção, passou a existir uma série homogénea de conceitos. A Convenção
Única sobre Estupefacientes de 1961 marca o início da associação do vocábulo
droga (drogas) às substâncias que constam das listas dos quadros anexos ao 
Tratado, excluindo, deste modo, do conceito de droga, o álcool, o café, o tabaco
e uma série de outros produtos.

A Convenção foi aprovada num período em que o fenómeno da droga
se vai tornar cada vez mais preocupante, sobretudo nos países de língua inglesa,
o que leva a Organização Mundial de Saúde (OMS) a propor uma série de con-
ceitos dos quais se destaca a seguinte definição de droga:

4. Envolvimento na Comissão sobre tráfico de droga; incentivo junto do 
Conselho Económico e Social, de forma a garantir maior adesão na Comissão
sobre tráfico de droga;

5. Sistema de controlo internacional; impulsionar o Conselho Económico 
e Social a tornar o sistema de controlo mais rápido e eficaz.

“«Qualquer substância que, quando introduzida no organismo vivo,
pode modificar uma ou mais das suas funções»” 200.
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200 Cfr. J. A. da Silva Soares, «Droga», in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, vol. 2, Ed. Verbo, s.l.,
1984, pp. 727-774.



Capítulo II

O Poder e a Droga 
em Portugal:
da Implantação 
da República 
à Revolução de Abril





1. Da Novidade ao Problema

Até à implantação do regime republicano em Portugal não se fizeram
sentir, por parte das autoridades nacionais, excepção feita ao ex-território de
Macau, grandes preocupações relativamente à utilização de drogas fora do
âmbito terapêutico.

De facto, só a partir de 1910, mais concretamente após a publicação da
Carta de Confirmação e Ratificação da Convenção Internacional do Ópio, assinada em
Haia em 23 de Janeiro de 1912, é que a droga, nas palavras de Carlos Poiares,
passou a ser “vista enquanto mercadoria cujo comércio deve ser fiscalizado pelo
Estado, sem que se desenhe, ainda que em traços ténues, o perfil do consumidor,
limitando-se a lei a prever a futura elaboração de princípios em matéria farma-
cêutica, destinando-se a regulamentar a venda e distribuição de morfina, cocaína,
heroína e seus sais”201.

Relativamente à utilização recreativa que era feita destas substâncias em
Portugal, ela estaria reservada a uma elite muito restrita de consumidores do
meio artístico, poetas e intelectuais, razão pela qual não são conhecidas referên-
cias a questões directamente relacionados com a problemática da droga202.

Aliás, a dificuldade em encontrar ópio em Lisboa encontra-se assinalada
pela passagem pela capital, em meados de 1916, do poeta Camilo Pessanha, que,
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201 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 177.
202 Apesar de não existirem dados que nos permitam avaliar a situação em Portugal quanto à utilização 

de drogas fora do âmbito terapêutico, nesta época, o Conde de Ficalho, em 1811, nas suas anotações 
à obra de Garcia da Orta, refere-se à “perigosa sedução de todos esses venenos, que se chamam alcool,
opio, haschisch ou morphina”. Cfr. Garcia de Orta «Do Bangue», Op. cit., vol. I, p. 99.



em virtude de não lhe ter sido possível encontrá-lo em Lisboa, teve que recor-
rer ao consumo de álcool para colmatar a falta dessa substância203.

Tendo em atenção as disposições internacionais em matéria de droga,
nomeadamente após a assinatura, em 11 de Fevereiro de 1925, dos acordos de
Genebra, o governo aprovou e mandou publicar o Decreto n.o 12 210, de 24 de
Agosto de 1926, que “conheceu grande longevidade, sendo derrogado, tácita e
parcialmente, em 1970, mas subsistindo em várias disposições até à revogação
expressa, ocorrida em 1984”204.

Esta legislação é, na opinião de Carlos Poiares, “o primeiro dos norma -
tivos portugueses que utiliza a expressão tráfico ilícito de drogas, que reputa de
efeitos gravosos, o que justifica a adopção de sanções severas”205.

Mas, e apesar da aparente normalidade legislativa em matéria de droga,
o país vivia um período político extremamente conturbado. Portugal encontrava-
-se mergulhado numa profunda crise social, económica e política, o que leva 
Fernando Rosas a considerar que com a instauração do governo da Ditadura
Militar (1926-1933) e o “advento do Estado Novo e das suas instituições, em
1933-1934 – isto é, o processo de transição da Ditadura Militar instaurada em
1926 para o regime salazarista –, como um dos mais agitados e politicamente
complexos da nossa história do século XX”206.

De facto, para além da crise financeira, o país tinha mergulhado em gra-
ves dificuldades económicas internas, assistindo-se ao desmembrar dos velhos e
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203 Vide Camilo Pessanha, «A Henrique Trindade Coelho», in Contos, Crónicas, Cartas Escolhidas e Textos de
Temática Chinesa, [org. e notas de António Quadros], Publ. Europa-América, Mem Martins, 1988.

204 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 177. Para o autor, “trata-se da principal peça de Direito (substantivo) da
Droga na fase que designamos por paradigma fiscal. Alude, na parte introdutória, à necessidade de com-
pletar e precisar os normativos então vigentes (de 1923-1924), bem como o interesse em adaptar esta
matéria à Convenção do Ópio, assinada em Genebra pela República Portuguesa (10 de Fevereiro de
1925), o que vem demonstrar, pela segunda vez no espaço de três anos, que a iniciativa legislativa nacio-
nal foi sempre a resultante de processos internacionais”. Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 186.

205 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 186. Para justificar a severidade das sanções, Carlos Poiares ilustra desta
forma a dureza das multas previstas no diploma legislativo, para quem facilitasse, estimulasse ou viesse a
consentir o consumo de drogas, tais como médicos e farmacêuticos: “atente-se na elevação dos valores
fixados para as multas, que atingem montantes próximos e até superiores aos vencimentos anuais de
funcionários públicos habilitados com Licenciatura: em 1934, um médico auferia seis contos anuais e as
multas aqui cominadas podiam elevar-se a cinco contos”. Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 188.

206 Cfr. Fernando Rosas, «O Estado Novo (1926-1974)», in História de Portugal, [dir. José Mattoso], vol. 7, 
Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1994, p. 151. Para o historiador, a Ditadura estava extremamente preo -
cupada com “o adensar da ameaça externa sobre a soberania portuguesa nas colónias, vinda tanto do
renovar das pretensões expansionistas da África do Sul como da divulgação dos relatórios fortemente
negativos sobre o trabalho indígena (relatórios Phelps-Stokes, de 1924, e Ross, de 1925), por parte de
uma Sociedade da Nações que defendia a ideia da responsabilização internacional dos Estados coloniais
pela forma como exerciam aquilo que considerava ser a sua «missão civilizadora» nos territórios deles
dependentes”, p. 131.



antiquados processos de exploração agrícola e industrial. Associado a tudo isto
verifica-se um enorme retrocesso na frágil interligação comercial das economias
da metrópole e das colónias.

Tal como adianta o Professor Joaquim Veríssimo Serrão, a “situação
financeira do País era, com efeito, grave, por os Governos da Ditadura não have-
rem ainda podido estabelecer o equilíbrio das contas públicas. Não se tornando
possível o aumento da circulação fiduciária, considerava-se urgente obter um
empréstimo externo que devolvesse à economia nacional a energia bastante
para se recompor e desenvolver”207.

No entanto, e apesar de todos os esforços feitos no sentido da obten-
ção de capitais, a operação veio a ser rejeitada por Portugal devido a três
ordens de razões: por um lado, porque as condições impostas para a sua con -
cretização foram tidas como humilhantes para o país; por outro, porque se avo -
lumou o receio de perda das colónias para satisfação das dívidas acumuladas; 
e por último, as influências exercidas no exterior pela oposição ao Governo,
sobretudo pela de Liga de Paris que, com o objectivo de asfixiar o regime, tudo
fez para impedir a concessão do empréstimo a Portugal208.

Apesar da melindrosa situação nacional, e do facto de a Liga de Paris ter
posto a circular, no estrangeiro, informações sobre a lamentável situação do país,
o Governo não desiste de procurar soluções para a crise.

Assim, em entrevista ao jornal Paris-Midi, concedida em Genebra, a 13
de Dezembro de 1927, o General Sinel de Cortes, Ministro das Finanças, afirmou
que a elevação de algumas tarifas alfandegárias se destinou a proteger as indús-
trias congéneres do País. Depois rematou: “urge sempre considerar, antes de
tudo, o interesse nacional, principalmente quando no problema se pode imiscuir
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207 Cfr. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal; do 28 de Maio ao Estado Novo, vol. XIII, Ed. Verbo, 
Lisboa, s.d., p. 102. Segundo notícia do Jornal Diário de Notícias, de 14 de Novembro de 1927, “o país
necessitava de um empréstimo de 12 milhões de libras a contrair em Londres, ao juro de 7,5%, garan-
tido pelas receitas aduaneiras”. Citado por, Joaquim Veríssimo, Op. cit., p. 102. Ainda e segundo o mesmo
autor, “qualquer operação do género exigia a intervenção da Sociedade das Nações, impondo-se que
fosse o ministro das Finanças a negociar directamente os termos da operação”, p. 102

208 O Professor Joaquim Veríssimo Serrão, considera que o empréstimo sob os auspícios da Sociedade das
Nações, “encontrava estorvos para avançar, provenientes de sectores hostis à Ditadura. (…) Na reunião
de 3 de Dezembro, informa-se que a Liga de Paris já enviou à Sociedade das Nações documentos que
inviabilizam o empréstimo”. Op. cit., p. 103. A Liga da Defesa da República, mais conhecida por Liga de
Paris, nasceu na Galiza entre os exilados que aí se encontravam, logo após o fracasso da revolta de 3 de
Fevereiro de 1927 contra a Ditadura Militar. Da sua Junta Directiva faziam parte alguns nomes ilustres
da política e do pensamento nacionais, como Afonso Costa, António Sérgio e Jaime Cortesão, só para
mencionar os mais conhecidos. Na opinião de Oliveira Marques, “entre os seus actos mais bem sucedi-
dos contaram-se as démarches efectuadas junto de bancos estrangeiros e da Sociedade das Nações a
fim de impedir a realização de um empréstimo externo, que o Governo da Ditadura julgava indispen -
sável para equilibrar o orçamento” Cfr. A. H. Oliveira Marques (dir.), A Liga de Paris e a Ditadura Militar,
1927-1928, Pub. Europa-América, Mem Martins, 1976, p. 5.



a questão operária. Que não é angustiosa em Portugal, é bom dizê-lo. Contudo,
nalguns centros fabris – de lãs e algodão, por exemplo –, ainda se têm de reduzir,
por vezes, os dias de trabalho efectivo, e ainda temos um número apreciável de
desempregados”209.

Perante as confissões do ministro das Finanças, compreendem-se melhor
as razões que levaram o regime a adoptar um comportamento cada vez mais
fechado em relação ao exterior. Esta opção está bem patente no facto de, em
Dezembro de 1927, o Governo ter recusado a autorização à importação da
bebida Cola-Cola210.

No entanto, esta atitude em relação à bebida norte-americana deve
também ser vista de forma mais ampla, isto é, não se deve considerar esta
recusa das autoridades portuguesas desligada do que se passou na Convenção
de Haia, em 1912, onde os Estados Unidos adoptaram uma posição extrema-
mente inflexível em relação à comercialização do ópio, criando diversos proble-
mas a Portugal por causa das práticas do seu consumo instituídas em Macau.

Para além disso, nas Conferências de Genebra de 1925, o delegado
americano apontou Portugal como exemplo de um país que jogava em dois tabu-
leiros relativamente à problemática da droga, consoante se tratasse das questões
relacionadas com o continente ou com o ex-território de Macau. Estas suspeitas
foram consideradas profundamente injustas e totalmente infundadas.

A postura dos norte-americanos terá desagradado profundamente a
alguns sectores do Governo português, o que fez, muito provavelmente, com
que não tivessem sido aceites as pressões diplomáticas para permitir a impor -
tação da Coca-Cola, conforme se pode verificar na troca de correspondência
entre o Secretário-Geral da Secretaria Portuguesa da Sociedade das Nações 
e o Director-Geral de Saúde, em 12 de Dezembro de 1927:

«O Sr. Ministro dos Estados Unidos da América interessou-se junto do Sr. Ministro
dos Negócios Estrangeiros, por que seja levantada a proibição, que feriu
um produto americano chamado Coca-cola, atingido pelas disposições 
que regulam o tráfico de drogas nocivas. Alega o Sr. Ministro que se trata de uma 
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209 Citado por Joaquim Veríssimo Serrão, Op. cit. p. 104. Perante a gravidade da crise instalada, António de
Oliveira Salazar é chamado, em 1928, a assumir pela segunda vez o cargo de ministro das Finanças, ou
melhor, tornou-se num super-ministro com poderes para desenvolver uma política de rigor e de controle
da máquina do Estado, condição indispensável para o combate à crónica crise financeira de Portugal. 
O seu êxito neste campo solidifica a sua posição, de tal modo que virá a ascender, em 1932, à chefia do
próprio Governo, onde se manterá até 1968.

210 Para Carlos Poiares, o facto de ter sido recusada a autorização de importação da Coca-Cola, demons-
tra que o Governo passou a ter um discurso hermético, no plano das relações externas. Poiares consi-
dera que as autoridades nacionais tiveram uma atitude de protecção em relação à indústria portuguesa
temendo que a venda da Coca-Cola provocasse a diminuição da saída dos sucedâneos de fabrico interno,
o que só se compreende em face da crise financeira do país. Vide Carlos Poiares, Op. cit., p. 201.



Na resposta dada em 23 de Dezembro de 1927, o Director-Geral de
Saúde, que estava na dependência do Ministro do Interior, utilizou uma argu -
mentação extraordinariamente simples mas letal para as pretensões dos norte-
-americanos.

De facto, para além da coerência dos factos invocados para a recusa 
de autorização de importação da bebida Coca-Cola, o Director Geral de Saúde,
ao incluir a bebida nas substâncias de consumo proibido procura, quanto a nós
muito subtilmente, desmascarar todo o falso moralismo212 exibido pelos Estados
Unidos nas reuniões internacionais que debatiam as questões relacionadas com 
a droga. Assim:

“O Sr. Ministro dos Estados Unidos interessou-se junto do Snr Ministro dos
Negócios Estrangeiros, segundo V. Ex.a me comunica, para que se levante 
a proibição ordenada pelo Sr. Ministro do Interior contra o consumo de
Coca-Kola. Eis os esclarecimentos que sobre o assunto V. Ex.a solicita no 
seu ofício: Pelas análises químicas repetidas não se apurou com segurança
que a Coca-Kola contivesse cocaína, alcalóide difícil de indiciar-se em doses
mínimas. O nome do produto, a ser verdadeiro, indica que na sua
composição entra qualquer preparado do coca; ora esta droga 
é um estupefaciente dos abrangidos pelo Decreto com força de 
lei n.o 12 210; e tanto basta para condenar o produto em ques-
tão. A coca só pode vender-se como medicamento nas condições 

bebida suave, reconstituinte, que não contem cocaína, segundo análises
realizadas pelos técnicos portugueses. O que levará a supor, se assim é, embora 
o Sr. Ministro o não diga, que a sobredita bebida, apesar de se chamar Coca-cola,
não contem coca, como poderá também estar desprovida de cola. Seja como fôr,
S. Ex.a o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros desejaria que se
apreciasse com a possível benevolência o tratamento a que foi sujeita
a bebida, ou que lhe fossem concretamente expostas as razões, que obrigam à
manutenção dos rigores da lei. Para tudo o que me deu instruções para me dirigir
ao alto critério e obsequiosa intervenção de V. Ex.a»211.
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211 Cfr. Arquivo Histórico Diplomático (AHD), «Sociedade das Nações-Ópio», in 3.o piso, armário-28, maço-
-77, [Processo-19 – vol. ?]

212 Consideramos de falso moralismo as atitudes dos Estados Unidos nas reuniões internacionais, pelo facto
de nas questões relacionadas com a droga, os americanos estarem absolutamente convencidos das suas
verdades. Para além disso, estamos em plena época de Lei seca e de proibição total de toda e qualquer
publicidade a bebidas alcoólicas e outros vícios. Mas a maior hipocrisia nas suas actuações está bem
patente, por exemplo, nas questões que dizem directamente respeito a toda a actividade desenvolvida
pela Sociedade das Nações, nomeadamente quanto ao controle dos estupefacientes. Tal como refere 
o Professor Adriano Moreira, “os Estados Unidos da América, que foram os principais animadores da
ideia da SDN, nunca vieram a ser membros da Sociedade. De facto, no Senado dos Estados Unidos da
América, o senador Lodge conduziu uma campanha contra a adesão, exigindo várias reservas e limi -
tações às obrigações assumidas, o que tudo levou à rejeição da ratificação do Pacto que se ficava em
grande parte devendo ao presidente Wilson. É evidente que esta ausência influenciou para sempre o
destino da SDN, cuja vocação universalista sofria um golpe de incalculáveis consequências”. Cfr. Adriano
Moreira, Ideologias Políticas…, Op. cit., p. 229.



Os argumentos usados pelo Director-Geral de Saúde serviam para legi-
timar a actuação das autoridades nacionais no sentido de manter os portugueses
imunes a vícios nefastos e ao mesmo tempo permitiam preservar o país de gastar
divisas que não tinha, para efectuar pagamentos de produtos que não eram prio-
ritários para os consumidores portugueses.

Apesar de todas as dificuldades é importante realçar o facto de que as
autoridades nacionais, a partir de meados de 1929, e com a finalidade de cumpri-
rem as disposições internacionais acordadas em Genebra em 1925, transpostas
para o ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n.o 12 210 de 24 de Agosto
de 1926, tudo fizeram para cumprir os tratados internacionais e manter informa-
das as entidades competentes relativamente à situação, em matéria de droga, que
se vivia em Portugal e nos territórios coloniais.

Assim, no início do ano de 1929, são solicitados dados sobre os estu -
pefacientes a todos os territórios portugueses, que depois de devidamente tra -
tados foram remetidos para a Sociedade das Nações. Da análise realizada aos
documentos disponíveis no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, sobre a problemática do tráfico de estupefacientes em todos
os territórios nacionais e relativamente ao ano de 1928214, por força das disposi-

legaes, e não como género de consumo alimentar. Dado que o
nome não seja verdadeiro e o produto não tenha coca, a mesma
proibição se deve manter porque se trataria nesse caso duma fal-
sificação de título e duma fraude sobre a natureza da substância. Essa
denominação teria ainda o inconveniente de induzir ao uso de estupefa-
cientes que a lei condena e persegue. Nos anúncios com que se fez
nos periódicos propaganda da Coca-Kola, dizia-se: «a princípio estranha-se,
mas depois entranha-se». Um convite ao vício ou uma especulação com o
vício”213.
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213 Cfr. Arquivo Histórico Diplomático, «SDN-Ópio», in 3.o piso, armário-28, maço-77, [Processo-19 – vol. II].
(Sublinhado nosso). Chama-se também a atenção para dois pequenos pormenores deste ofício: o pri-
meiro prende-se com o facto de o Director-Geral de Saúde demonstrar uma forte preocupação com a
protecção dos direitos dos consumidores portugueses, pois a bebida ao não conter coca, estaria a indu-
zir em erro e a defraudar os apreciadores da bebida. Em segundo lugar, este ofício demonstra o enorme
poder que os altos funcionários da administração central detinham, não tendo problemas em recusar
um pedido do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Relativamente à publicidade 
que foi feita à Coca-Cola, a autoria da mesma tem sido atribuída ao poeta Fernando Pessoa. Note-se
que a atitude portuguesa, em recusar a importação de bebidas, não terá provocado grande desagrado
nos Estados Unidos, pois em “Fevereiro de 1930 anunciava-se em Portugal a realização em Chicago, no
decurso do ano de 1933, de uma Feira Mundial, para que foram convidados os exportadores portugue-
ses”. Cfr. Joaquim Veríssimo Serrão, Op. cit., p. 457.

214 Em ofício de 18 de Fevereiro de 1929, o Secretário-Geral da Secretaria Portuguesa da Sociedade das
Nações solicita ao Director-Geral de Saúde, o envio dos dados nacionais sobre estupefacientes, pois os
relatórios anuais dos Governos sobre tráfico de droga deveriam ser remetidos até 1 de Julho de cada
ano para a SDN. Atendendo à dimensão e distância das diversas colónias, algumas das informações que
foram remetidas para a SDN já fazem referência a dados de 1929.



ções dos acordos de Genebra de 1925, foi possível apurar alguns dados, que nos
permitiram efectuar uma primeira avaliação da problemática da droga em todos
os territórios de Portugal. Vejamos o quadro 3:

Quadro 3 – A problemática da droga em todos os territórios portugueses, relativamente ao
ano de 1928

(continua)

Território Nacional Situação Face à Droga

Portugal

Incluindo as ilhas adjacentes (Açores e Madeira). O tráfico e o con-
sumo ilícito de drogas é quase inexistente. Foram concedidas diversas
autorizações para importação de estupefacientes para usos farmacêu -
ticos.

Angola

Cabo Verde

Guiné

Índia

Macau

Moçambique

Não há tráfico ilícito de ópio, ou de outras substâncias. Os estupefa-
cientes apenas são importados para utilização medicinal.

Não há tráfico ilícito de estupefacientes. No dia 6 de Maio de 1929, 
na Ilha do Fogo foi feita uma apreensão de uma substância suspeita de
ser estupefaciente, proveniente da Alemanha, mas que não foi possível
identificar.

Não há tráfico ilícito de estupefacientes. Importações para uso farma-
cêutico.

Territórios de Goa, Damão e Diu. Não há tráfico ilícito de estupefa-
cientes. A venda só é permitida para usos medicinais. É feita uma espe-
cial referência ao facto de na Índia portuguesa não se produzir ópio
bruto, sendo absolutamente desconhecida nos territórios a cultura de
Papaver somniferum L. Só na Índia inglesa existe o vício do ópio. Antes
da a publicação do Diploma legislativo n.º 234, de 3/2/1927, publicado
no Boletim Oficial n.o 10, de 4/2/27, havia autorização para importa-
ção, sujeita ao pagamento de imposto, de Ganja-Bhanga (uma mistura 
de Ganja, que é um composto dos topos fecundados de plantas soníferas
cultivadas em certas regiões da Índia britânica e o Bang, que é um pro-
duto obtido das plantas femininas do Cânhamo indiano a que foi extraída 
a resina). As importações de Ganja-Bhanga, em 1926, antes da nova lei,
foi de 256 quilos, no valor de 2.680 rupias, que pagaram de imposto
536 rupias. Já sob jurisdição da nova lei, em 1928, registaram-se apenas
duas insignificantes apreensões, por contravenção, relativas à importação
de Ganja-Bhanga. A multa era de 500 rupias.

Exceptuando a problemática com o ópio e as importações legalmente
autorizadas para fins terapêuticos, não são assinalados problemas com
outro tipo de estupefacientes. É feita uma menção à importação de 
5 gramas de heroína para fins medicinais.

Não há tráfico ilícito de estupefacientes, só importações para fins medi-
cinais. O contrabando do ópio, se se faz é em escala reduzidíssima.
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(continuação)

Fonte: Arquivo Histórico Diplomático, «Sociedade das Nações-Ópio», in 3.o p., a.-28, maço-76,
(Processo-19 – vol. I).

Analisando e sintetizando toda esta informação recolhida, facilmente 
se conclui que a documentação mostra, inequivocamente, que o tráfico ilícito 
de estupefacientes é insignificante em todos os territórios que faziam parte do
Mundo português, em finais dos anos vinte do século passado.

A partir dos anos trinta, a situação em Portugal parecia dar mostras 
de estar a mudar. Tal circunstância encontra-se descrita na obra do publicista
Adolfo Coelho, que escreve, em estilo grande reportagem, um documentário que
“se destina a pôr de sobreaviso aqueles que poderiam, enganados pela miragem
do paraíso artificial, experimentar o malefício da droga…”215.

Esta obra, que consagra um capítulo à acção dos estupefacientes216, em
Portugal, refere que no nosso país, “tanto quanto o nosso inquérito nos revelou,

Território Nacional Situação Face à Droga

Timor

Referência à existência de 3 casas, autorizadas, para fumar ópio e uma
farmácia chinesa. A comunidade chinesa era a principal interessada em
evitar que os seus membros fumem ópio, o que contribuiu para a redu-
ção drástica do consumo. O ópio era importado de Hong-Kong e Índias
holandesas. A farmácia, em 1929, importou 400 gramas de ópio para
fins medicinais. Os chineses, os únicos que consumiam ópio, tinham
uma comunidade de 1678 indivíduos, para um total de 451 604 almas
recenseadas no território. Em Janeiro de 1930, só já funciona uma casa
de fumo.
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215 Cfr. Adolfo Coelho, Ópio, Cocaína, e Escravatura Branca, 2.a ed., Ed. Livraria Clássica, Lisboa, 1934, p. XIV.
216 A generalização em Portugal da utilização do adjectivo estupefaciente, dá-se por altura dos anos vinte 

do século passado, sobretudo por duas ordens de razões. Primeiro, devido ao facto de a Sociedade das
Nações (sede em Genebra) utilizar o francês como principal língua de correspondência, e daí se utilizar
o termo, stupéfiant (do latim stupefaciente) para designar droga e não o vocábulo drogue; segundo, pela
enorme influência que os escritores franceses, nomeadamente Baudelaire, exerciam sobre a elite culta
do país. Assim, o termo estupefaciente generalizou-se de tal forma que passou a ser utilizado, indiscri -
minadamente, para referenciar todas as substâncias que eram consideradas drogas. Aliás, para além da
documentação portuguesa remetida à SDN mencionar tanto o termo droga como estupefaciente, tam-
bém em 1934, na obra de Adolfo Coelho, Ópio, Cocaína e Escravatura Branca, 2.a ed., Ed. Livraria Clássica,
Lisboa, 1934, já encontramos a generalização do vocábulo estupefaciente: “Uma das mais trágicas con -
sequências da Grande Guerra é, sem dúvida, a generalização do uso dos estupefacientes”, p. 39. No
entanto, a utilização do termo estupefaciente é bastante mais antiga em Portugal, e o significado que 
Garcia de Orta lhe atribui é muito idêntico àquele que se encontra expresso nas referências feitas na
primeira metade do século XX. O médico português já no século XVI se referiu aos efeitos provocados
pelo consumo de drogas do oriente como, «narcótico e estupefativo» (Vide Garcia da Orta, Op. cit., vol. II,
p. 174). É interessante verificar que estes vocábulos são utilizadas, pelo Doutor Ruano, para se referir às
propriedades das substâncias que «faz os homens que o comem andar dormindo», que provocam sono
e entorpecimento, os «narcóticos ou estupefacientes».



a droga ainda não constitue, entre nós, um perigo clamoroso, mas isto não quer
dizer que ela não tenha, já, numerosos adeptos, aos quais uma oculta mas sólida
organização fornece alcalóides”217.

É curioso verificar que a opinião de Adolfo Coelho aponta para o facto
de as classes elevadas da cidade do Porto estarem mais expostas a este vício de
luxo:

Entre 1933 até 1974, com a chegada ao poder de Oliveira Salazar, 
Portugal vai passar a ser governado por um regime político conhecido como
Estado Novo, caracterizado fundamentalmente pela implementação de um pro-
jecto nacionalista e colonialista219, do Minho a Timor, e por uma ideologia de forte
influência católica, assente num sistema policial vigilante e repressivo220, com

«Julgamos poder escrever que no terreno da intoxicação o Pôrto leva a
Palma a Lisboa, tendo um caso muito recente revelado que na capital do
Norte existia, pelo menos, um paraíso artificial, onde as pessoas altamente colo-
cadas iam procurar além de certas voluptuosidades extra-conjugais a nefasta 
ilusão da droga. (…) Neste lupanar, que segundo parece era frequentado por
algumas mulheres casadas, a droga era, não só um complemento do vício, como
um meio de dominar e degradar as raparigas que a dona da casa resolvia ofertar
aos apetites dos seus clientes»218.
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217 Cfr. Adolfo Coelho, Op. cit., p. 218.
218 Idem, Ibidem, p. 219. (Sublinhado nosso). Adolfo Coelho tem por objectivo denunciar as miragens dos paraí-

sos artificiais, denotando a sua obra um forte pendor moralista acerca dos malefícios do consumo de droga,
associando-a directamente à prostituição, escravatura branca. Atendendo aos elementos recolhidos relati -
vamente á implementação das medidas legislativas do Decreto n.o 12 210, de 24 de Agosto de 1926, veri-
fica-se que a situação portuguesa do tráfico e consumo de estupefacientes não atingia grande gravidade,
estando a situação perfeitamente controlada em todo o território nacional. Os poucos problemas relatados
estavam restritos a um pequeníssimo grupo de pessoas.

219 O Acto Colonial, Decreto n.o 18 570, de 8 de Julho de 1930, despertou a «mística imperial» tornando-
-se numa força mobilizadora de todos os portugueses e definia as relações entre a metrópole e as coló-
nias portuguesas fixando-lhes o regime político, administrativo e económico. Punha fim à autonomia
financeira e decretava a unificação administrativa de cada colónia sob a chefia do respectivo governador.
“Vigorou de 1930 a 1951, em substituição do título V da Constituição de 1911, sendo incorporado na
de 1933. O termo colónias deu lugar a províncias ultramarinas na lei que em 1951 substituiu o Acto Colo-
nial e passou a constituir o título VII da parte II da Constituição”. Cfr. «Acto Colonial», in Nova Enciclopé-
dia Larousse, vol. 1, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1998, p. 80.

220 Relativamente à forma como se desenvolveu e implementou o regime, chama-se a atenção para a opi-
nião do Professor Joaquim Veríssimo Serrão, no Prefácio do seu último volume XIII, da História de 
Portugal, nomeadamente: “Para entender a maior duração de um regime político (do período de 1926 
a 1974), não chegam os argumentos da «autoridade», da «força militar» e do «antiparlamentarismo»
que lhe estiveram subjacentes, com o fim de reduzir a II República a uma «tirania» imposta ao povo
português. Esse exame obriga também a reflectir se os vários estratos da população aderiram e qual o
grau da sua exigência e durabilidade quanto aos princípios encarnados pela Ditadura e, seguidamente,
pelo Estado Novo”. Cfr. Joaquim Veríssimo Serrão, Op. cit., pp. 11-12.



uma aversão declarada ao liberalismo político e com um discurso e uma prática
profundamente anticomunistas221.

2. A Problemática da Droga em Macau

O ex-território de Macau representa um caso especial, relativamente 
à problemática da droga em território português. De facto, o ópio era algo que
estava presente no quotidiano dos macaenses desde há várias centúrias. Aliás,
desde os séculos XVI e XVII, que no território existem referências às práticas de
consumo da referida droga.

Se atendermos às preocupações internacionais sobre esta matéria, 
no início do século XX, verificamos que as mesmas se reflectem nas actuações
do Governo de Macau. As autoridades do território nomearam, em 1908, uma
Comissão para estudar os meios a empregar para combater o uso do ópio e, con -
sequentemente, em Agosto de 1909, determinaram a proibição de cozer ópio,
importá-lo ou vendê-lo cozido em Macau, Taipa e Coloane, sem autorização do
Governo222.

Mais tarde, e em consonância com os acordos alcançados em Genebra,
em 1925, o Governo do território tratou de tomar medidas tendentes a contro-
lar a problemática questão do consumo de ópio.

Com esse intuito, em 1928, “foi promulgado o Diploma Legislativo 
n.o 38, contendo disposições relativas à fiscalização e repressão do comércio ilí-
cito de drogas e outras substâncias nocivas disfarçadas sob qualquer aspecto”223.

No entanto, logo nesse ano, encontram-se uma série de queixas por
parte das autoridades macaenses, relativamente ao facto de que e apesar de
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221 Entenda-se anticomunismo como “uma atitude política totalmente hostil ao comunismo e ao marxismo,
que são encarados como correntes a eliminar na sociedade global. (…) O anti comunismo constitui
sobretudo uma plataforma política mobilizadora de diversas tendências, que conscientes da ameaça que
representa a ideologia e a organização comunista, apresentam como elemento aglutinador esse traço
essencial”. Cfr. António Marques Bessa, «Anti comunismo», in Dicionário Político…, Op. cit., p. 30.

222 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, pp.46-53.
223 Cfr. Arquivo Histórico Diplomático (AHD), «Sociedade das Nações-Ópio», in 3.o piso, armário-28, maço-

-76, [Processo-43 – Relatório de Macau – Do Tráfico do Ópio e Outras Drogas Nocivas].



existir controle do consumo, o comércio ilícito não parava de aumentar, isto
mesmo depois da aplicação do Regime de Régie224 ao ópio:

Apesar de todos os esforços levados a cabo pela administração do 
território, a questão do ópio era deveras complexa pois, se por um lado era 
origem de problemas por causa do consumo, pelo outro representava uma
importante fonte de receitas para as finanças do território.

Ora, o Regime de Régie que tinha sido instituído pelas autoridades, não
estava a ter o sucesso que se esperava em virtude da acção das redes de contra-
bando de ópio, que vão provocar uma profunda quebra de receitas nos cofres 
da colónia, o que começava a preocupar as autoridades de Macau. Vejamos:

«Os contrabandos são, portanto, um obstáculo importante para a gradual supres-
são do consumo de ópio preparado e, como a fiscalização nem sempre pode
exercer uma acção eficaz, concluiu-se que existem dentro da colónia consumido-
res que não recorrem à régie para aquisição do ópio preparado para as suas
necessidades, resultando disto prejuízo para o tesouro da colónia, com a agravante
de tornar inútil o esfôrço que vem sendo empregado pelo Govêrno para alcançar
a supressão do vício e, o que é peor ainda, de dificultar, enormemente, a satisfa-
ção do compromisso consignado no artigo 1.o do protocolo da 2.a Conferência 
do ópio, realizada em Genebra em 19 de Fevereiro de 1925»225.

«A receita proveniente da exploração do ópio, no ano civil de 1928, foi de
$1.037.632. O rendimento do ópio constitui, portanto, 25% da receita total da
colónia e tem sofrido uma constante e gradual diminuição, visto que esta impor-
tante receita que chegou a atingir a cifra de $6.000.000, baixou consideravel-
mente, para $1.000.000, facto êste que, na sua simplicidade é o testemunho
indestructível do esforço que o Governo da colónia tem feito para fielmente, cum-
prir embora com enorme sacrifício para o seu tesouro, as obrigações contidas na
Convenção Internacional de Haia de 1912 e nos acôrdos de Genebra de 1925.

Devido aos contrabandos que, em grande escala, teem sido feitos e alguns dos
quais, como é obvio, escapam à fiscalização, o consumo de ópio preparado sofreu
uma baixa, sem que isto represente qualquer redução no número de fumadores 
que, actualmente, são computados em 6.400, mas o facto é que a Régie vendeu
menos do que deveria, por causa dos contrabandos que, escapando das malhas
da fiscalização, chegam às mãos dos consumidores, reduzindo-lhes a necessidade 
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224 O «Regime de Régie» aplicado ao ópio, foi estabelecido em Macau a título definitivo em Julho de 1927.
A Régie, mais não era que a exploração, sob Administração directa do Estado, da industria do ópio na
colónia de Macau, em fiel obediência às estipulações do Acordo de Genebra de 11 de Fevereiro de
1925, e de harmonia com as declarações feitas na SDN pelos representantes de Portugal, exaradas em
Acta Final da 1.a Conferência do Ópio, anexa ao referido acordo. Vide. AHD, «SDN-Ópio», in 3.o piso,
armário-28, maço-76, [Processo-43 – Relatório de Macau]. O regime, Régie, já tinha sido experimentado,
sem sucesso, em 1909-1910, tal como refere, Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, p. 236.

225 Cfr. AHD, «SDN-Ópio», in 3.o piso, armário-28, maço-76, [Processo-43 – Relatório de Macau]. (sublinhado
nosso).



Para além da forma clara como o documento nos relata os esforços 
do Governo de Macau na questão do ópio, o empenho das autoridades do terri-
tório relativamente a esta problemática encontra-se bem expresso no facto 
de, em 1929, aquando da publicação do Diploma legislativo dando conta 
das taxas municipais a aplicar sobre o fabrico de diversas mercadorias e rendas
dos exclusivos, já não ter sido feita qualquer referência ao ópio227.

Assim, em 25 de Julho de 1930, e após a visita em Janeiro da Comissão
de Inquérito ao controlo do consumo de ópio preparado para fumar, no Extremo
Oriente, nomeada pela Sociedade das Nações, são tomadas uma série de iniciati-
vas legislativas no sentido de proporcionar um melhor funcionamento e coorde-
nação do sistema de controlo do ópio no território.

No entanto, só com a publicação do Diploma Legislativo n.o 908, de 
31 de Dezembro de 1945, e pelo disposto no artigo 9.o, se dá por encerrado 
no ex-território de Macau o ciclo do ópio. É extinta a Administração do Ópio 
e em 28 de Maio de 1946, tem início a repressão228 de todos os interesses 

de aquisição do ópio preparado do fabrico do Estado. E não se diga que a fisca -
lização é pouco eficiente, porque se assim fôsse o número de transgressões não 
se teria elevado como elevou, a 116, contra cinco que antes eram os casos que 
no antigo Regime se verificaram por ano.

É porém difícil à fiscalização apreender todos os contrabandos e assim
muitos escapam, repetindo-se em Macau o que em outros países e Colónias 
visinhas se verifica, isto é, que nem sempre o pessoal da fiscalização apreende 
o contrabando que entra.

Seria talvez possível apertar o cêrco da fiscalização para evitar a
recrudescência dos contrabandos, mas para tanto mister seria que o
Governo de Macau aumentasse, consideravelmente, o quadro do pessoal fiscal,
cuja despesa avultada como não poderia deixar de ser viria a pesar, enorme-
mente, no seu orçamento. E ainda mesmo que o tesouro da Colónia pudesse
fazer face a tão avultada despesa, duvidoso seria o resultado prático de seme-
lhante medida, assim como duvidosos seriam os benefícios que à Colónia adviriam
dêste grande sacrifício.»226.
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226 Cfr. Arquivo Histórico Diplomático, «SDN-Ópio», in 3.o piso, armário-28, maço-76, [Processo-43 – Relatório
de Macau]. (Sublinhado nosso). Relativamente aos valores apresentados presumimos que os mesmos
sejam em dólares norte-americanos. De facto não existe menção ao tipo de moeda, mas a representa-
ção da mesma indicia que se tratem de US$. De qualquer das formas importa realçar que são valores
extremamente elevados para a época, tendo em consideração o peso que representavam no orçamento
do ex-território de Macau.

227 As taxas só incidiam sobre as Contribuições Predial e Industrial, os rendimentos por fabrico e comércio
da pólvora e as rendas dos exclusivos: «Fantan», «Pacapio», Chimpupio», «Sampio», «Peixe e Sal». O ópio
já não constava da lista de produtos sujeitos a taxas. Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, p. 258.

228 O conceito adoptado de repressão refere-se à “acção dos poderes públicos no sentido de fazer desapa-
recer certas actividades tidas como contrárias ao interesse da colectividade ou Estado”. Cfr. António
Marques Bessa, «Repressão», in Dicionário… Op. cit., p. 280.



ligados a este estupefaciente, exceptuando os que se destinavam a fins medicinais 
e científicos229.

Apesar disso, Portugal não deixará de ser incomodado com aconte -
cimentos relacionados com a problemática do ópio na Província asiática. No
entanto e porque os tempos são de guerra-fria, a postura nacional é a de tentar
envolver as questões relacionadas com a droga no âmbito da problemática geo-
política entre os dois blocos de poder, os ocidentais e os comunistas.

Um bom exemplo do que acabamos de afirmar, é a troca de correspon-
dência, em 26 de Março de 1957, entre o Director da Polícia Internacional
de Defesa do Estado (PIDE), Capitão António Neves Graça, com o Director
da Central Intelligence Agency (CIA), Sr. Allen Welsh Dulles. Vejamos:

«Acerca da repressão do tráfico de narcóticos na nossa província de Macau, envio
juntamente um mapa que mostra que as autoridades portuguesas não descuram
o assunto. Temos, no entanto, de ter em conta que é destituído de real funda-
mento muito do que se diz e afirma acerca do contrabando de narcóticos em
Macau. A maior parte da exportação de narcóticos deve fazer-se directamente
pelos portos da China comunista ou de outros territórios do Extremo Oriente com
os quais ela mantém relações comerciais importantes. Esses portos, com maior
importância do que o porto de Macau, frequentados por um grande número de
navios, de várias nacionalidades e com os mais diversos destinos e proveniências,
proporcionam, com esses grandes movimentos e tráfico, condições óptimas aos
contrabandistas de narcóticos, condições que não encontram, em tão grande
escala, em Macau.

Por averiguações já feitas depois de Novembro do ano findo, concluiu-se que em
Macau há indivíduos que, para obter dinheiro, têm simulado negócios de estupe -
facientes e até a existência de casas de fumadores de ópio. Improvisam casas
com esse aspecto, com alguns fumadores – se de momento estes não existem,
arranjam mesmo falsos fumadores – casas que duram só o tempo necessário
para poderem ser visitadas e às vezes até fotografadas por pessoas louvàvel-
mente interessadas na repressão dessas actividades perniciosas e que, de boa fé,
pagam por bom dinheiro, essas informações e falsas provas. Escusado será dizer
que estas casas de fumadores, instaladas com o principal objectivo de, a troco de
dinheiro, servirem de elementos de “prova” do tráfico de narcóticos em Macau,
desaparecem a seguir, ou por que os indivíduos que as instalaram, com aquele
único objectivo as fecham, até que se proporcione nova oportunidade de repeti-
rem o embuste, ou porque a Polícia portuguesa as descobre e os faz condenar se
nelas, na realidade, para melhor convencerem as pessoas empenhadas na repres-
são do tráfico de estupefacientes, há de verdade fumadores de ópio.

Interessados verdadeiramente nos ataques injustos à administração por -
tuguesa de Macau, acusando-nos falsamente de não reprimirmos o
tráfico de narcóticos, estão os comunistas, tanto chineses como russos. 
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229 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 4, pp. 258-333. Para além dos elementos que constam desta 
Cronologia da História de Macau, relativamente às questões da droga no território, chama-se a atenção,
nomeadamente para os Capítulos II e III, da obra de Carlos Poiares, Op. cit., pp.177-233.



Apesar da clareza da exposição, achamos importante salientar três
aspectos que consideramos da maior relevância: o primeiro diz respeito ao facto
de o Capitão Graça nunca mencionar a palavra consumidores – utilizadores ou
consumo de droga – uso, o que demonstra que em Macau o principal problema
era efectivamente o contrabando; em segundo lugar a posição clara de que 
o nosso país estava fortemente empenhado na repressão do tráfico de estupefa-
cientes; e por último a demonstração inequívoca de que Portugal estava do lado
dos países do Ocidente, não comunistas.

Uns e outros pretendem com o ruído dessas acusações fazer esquecer que são os
comunistas chineses os verdadeiros responsáveis por esse tráfico, já que não proí-
bem o fabrico de narcóticos nos seus territórios nem impedem a sua venda ilegal.
Tendo interesse em prejudicar os países não comunistas, exportando
criminosamente estupefacientes para esses países e aproveitando as
divisas, que com esse vergonhoso comércio obtêm, para financiarem 
a sua propaganda, vão simultaneamente apoiar e formular acusações,
na sua grande maioria destituídas de fundamento, contra Portugal,
país sincera e convictamente anti-comunista, e que se propõe, com as medidas já
tomadas, fazer desaparecer completamente o que em Macau ainda subsista em
tráfico de narcóticos. Deve ser este o objectivo comunista: fazer crer que Portugal
é responsável pelo tráfico de narcóticos no Extremo Oriente, quando os verdadei-
ros responsáveis, sob todos os aspectos, são os comunistas chineses.

É o que provavelmente se irá verificar, na próxima reunião da Comissão de Estu-
pefacientes da O.N.U., que se efectuará em Nova Iorque, no princípio de Abril.

A situação actual em Macau, no que respeita a tráfico de estupefa-
cientes, é a de repressão enérgica, e tão enérgica que não tenho dúvidas em
afirmar a V. Ex.a, de que, segundo informações agora recebidas, dentro de poucos
meses, deve ter desaparecido por completo o que ainda exista desse tráfico ilícito.

Parece-me que a conduta e esforços tão honestos não devem corresponder ata-
ques, em parte destituídos de fundamento, ou inteiramente falsos, à actuação das
autoridades portuguesas de Macau, como se diz que vai suceder na ONU
dentro de dias.

Se V. Ex.a, pudesse contribuir para o esclarecimento destes factos, muito grato lhe
ficaria – ajudaria a que nos fosse feita justiça e contribuiria para que não se
viesse a afectar, sem razões suficientemente fundamentadas, o prestígio de um
país do Ocidente.

Aproveitando o ensejo reitero a vossa excelência, Senhor Director, os protestos da
minha estima e da mais alta consideração”230.
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230 Cfr. Arquivo Nacional Torre do Tombo, (ANTT), «PIDE/DGS», NP-7431-CI(2) n.o 6.341/A, pasta 2, [Carta
ao Director da CIA]. (Sublinhado nosso). Não foi possível detectar o mapa a que o Capitão Graça faz
referência. É interessante verificar que passados aproximadamente vinte anos, a Liga Anticomunista Ame -
ricana, com o patrocínio da CIA, também vai considerar que os maiores responsáveis pelo tráfico de
narcóticos são os comunistas chineses, através da publicação de “un libro-folheto llamado Confabulación
de los Comunistas Chinos para Narcotizar al Mundo”. Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 947.



Relativamente à informalidade da carta, estamos em crer que se deve ao
facto de o Capitão António Neves Graça ter estabelecido uma relação pessoal
de bastante empatia com o Director da CIA, que o convidou a visitar a sede dos
serviços nos Estados Unidos, entre 7 e 30 de Novembro de 1956. O resultado
prático dessa visita resultará numa interessante proposta de colaboração entre
os dois Serviços de informações231.

Os esforços a que o Capitão Graça faz referência, quanto à repressão
do tráfico, irão ter concretização prática com a publicação, no Boletim Oficial 
n.o 52-S, em 31 de Dezembro de 1957, de medidas de combate ao uso de estu -
pefacientes em Macau232. Conforme facilmente se constata, todas estas movimen-
tações têm lugar antes de se realizar a célebre Conferência Única sobre Estupe-
facientes de 1961.

Logo a seguir à realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Estupefacientes, que reuniu em Março de 1961, o território reage e renova 
a legislação sobre a importação, comércio e uso de estupefacientes, Decreto 
n.o 44 763, de 4 de Dezembro de 1962. É responsável pelo novo diploma o
então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira.

Para o jurista Carlos Poiares, a legislação procurou “marcar com nitidez
as vertentes criminal e clínico-social que o fenómeno revestia naquele território,
integrando-se, de resto, no contexto global de uma política ultramarina desenvol-
vida por aquele governante. (…) O decreto da autoria de A. Moreira traduz uma
intenção de moldar a lei à realidade, sabendo-se que o problema da droga em
Macau é uma questão cultural e social que só pode ser devidamente apreendida
no seu próprio ambiente”233.

A legislação produzida para esta província, sob a influência de Adriano
Moreira e de Silva Cunha, faz com que nesse território do Oriente venham a ser
estabelecidas medidas legislativas pioneiras, em virtude das especificidades de
consumo que existiam no território.
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231 Em Junho de 1956 o Capitão Agostinho Lourenço passou à reforma por limite de idade. Assim, toma
posse como Director interino da PIDE o Capitão António Neves Graça, que virá a ser nomeado, em
Dezembro de 1956, Director efectivo da PIDE. Da sua visita aos Estados Unidos, na companhia do Ins-
pector Cunha Passo, regressa agradavelmente satisfeito com as possibilidades de colaborar com a CIA.
O próprio elaborará uma proposta de acordo entre a PIDE e a CIA que muito poderia melhorar o 
apetrechamento técnico do serviço português, nomeadamente ao nível de aparelhos de alta tecnologia,
sobretudo para escutas telefónicas. Vide Arquivo Nacional Torre do Tombo, «PIDE/DGS», NP-7431-CI(2)
n.o 6.341/A, pasta 2, [Acordo com a Central Intelligence Agency].

232 Vide Beatriz Basto da Silva, Op. cit., vol. 5, p. 59.
233 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 223. Em 1962, é publicado na província de Macau uma Exortação à Juven-

tude, do médico Alberto Cotta Guerra, Director do Centro de Reabilitação de Toxicodependentes, da
ilha de Coloane, que apela à luta contra o tráfico e o uso ilícito de estupefacientes. Vide Beatriz Basto 
da Silva, Op. cit., vol. 5, p. 76.



De facto, o legislador ao adaptar a lei às especificidades daquela pro -
víncia baseia-se sobretudo nas resoluções de 1961, das Nações Unidas, que já
faziam menção para a necessidade de ser dada especial atenção ao tratamento
dos consumidores de estupefacientes.

Para responder a essas necessidades de tratamento foi criado em
Macau, a 21 Agosto de 1963, segundo nos informa o Deputado Delfino Ribeiro, 
o Centro de Combate à Toxicomania, organismo que reunia e coorde-
nava os esforços dos departamentos públicos provinciais na luta contra a toxi -
comania234.

Na ilha de Coloane, foi criado um aldeamento de reabilitação para toxi-
cómanos, o primeiro do género em todo o Mundo, e que seria administrado pelo
Centro de Combate à Toxicodependência. Estas inéditas iniciativas, na opinião 
de Delfino Ribeiro, fizeram com que a droga na província, “deixasse de assumir
foros de gravidade”235.

3. A Administração Desperta para a Problemática da Droga

Relativamente à questão da problemática da droga em Portugal, importa
tentar conhecer e compreender a influência e a capacidade de persuasão que
determinados serviços da administração, nomeadamente os serviços policiais ou
de repressão, exerceram sobre quem detinha o poder de decisão política nas
questões relacionadas com o fenómeno da droga entre, aproximadamente, os
anos de 1945 e 1974.

Quanto ao conceito operativo de administração, recorremos à pro-
posta do Professor António Marques Bessa, que refere: “a administração é o
conjunto de pessoas morais de direito público que asseguram a realização do
bem comum e que se encontram submetidas, na sua actuação, ao direito admi-
nistrativo: ministérios, câmaras municipais, instituições públicas, etc. (…) Consti-
tuída na sua maior parte por funcionários de carreira, a administração goza de
uma certa independência relativamente aos governos, dado que se pauta por esta -
tutos próprios bastante rígidos. Seja como for, o seu controle representa um
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234 Vide Delfino Ribeiro, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 53, de 10 de
Dezembro de 1970, p. 1095.

235 Idem, Ibidem, p. 1095.



poder extraordinário e é por isso que os postos chave da sua hierarquia são tão
arduamente disputados”236.

Ora, durante o período de tempo compreendido entre os anos de 1945
e 1974, os órgãos da administração com competências sobre a problemática da
droga, na área da repressão, eram a PJ (nível interno) e a PIDE (nível internacional 
e províncias ultramarinas) que, tanto quanto foi possível apurar, detinham grande
autonomia nas decisões que tomavam, sobretudo a PIDE, relativamente às ques-
tões relacionadas com o abuso de drogas.

Se a nível interno e relativamente à questão do tráfico de droga, 
da competência da Polícia Judiciária237, não temos conhecimento que o problema
se tenha colocado até finais da década de 60 do século XX, já quanto ao con-
sumo, este restringir-se-ia, quase e em exclusivo, à continuação da utilização 
de medicamentos, à base de opiáceos, após terminada a fase de prescrição, 
ou seja, pouco significativo, conforme se constata pelas descrições feitas 
nos relatórios anuais de actividades da Polícia Judiciária.

Relativamente às questões de segurança externa e das províncias 
ultramarinas, a PIDE tinha competência exclusiva para exercer a sua actividade.
Atendendo à dimensão e dispersão do território português, e o facto de a 
problemática da droga assumir cada vez maior relevância no quadro dos antago-
nismos entre os dois blocos do poder mundial, o problema começava a atingir
outra dimensão.

De facto, e tendo em conta que se vivia uma intensa fase da guerra fria,
com o mundo dividido entre ocidentais e comunistas, o Director da Polícia
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236 Cfr. António Marques Bessa, «Administração», in Dicionário …, Op. cit., p. 24. Fausto Quadros, considera 
a Administração Central em dois sentidos: “em sentido orgânico, abrange os órgãos e serviços da Admi-
nistração que por prosseguirem interesses comuns a todo o território do Estado, têm competência 
em relação a todo esse território e, em regra (mas em Portugal quase sempre), estão localizados no
centro político ou capital do Estado; em sentido material, designa a actividade desses órgãos e servi-
ços”. Cfr. Fausto Quadros, «Administração Central», in Pólis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado,
vol. I, Ed. Verbo, Lisboa, s.l., pp. 126-127. Relativamente aos actos da administração, na opinião de Luís Sá,
estes traduzem-se num conjunto de actividades de execução das decisões políticas e legislativas. Mas,
segundo o autor, “é necessário notar, no entanto, que a problemática da relação entre a decisão política
e a Administração não é simples, havendo legítimas e fundamentadas interrogações acerca da legitimi-
dade e da possibilidade de definir compartimentos estanques nesta matéria. Há mesmo quem afirme
que só razões políticas podem levar a estabelecer uma distinção entre política e actividade administra-
tiva. Pode, em especial, recordar-se o facto de a Administração Pública participar, por vezes de forma
decisiva, na elaboração da legislação, o que mostra que é difícil sustentar a afirmação segundo a qual a
política é matéria de lei e o que não é do domínio da lei (por exemplo, regulamentos), não é do domí-
nio da política. Há ainda outros factos que mostram intersecções do político e do administrativo: os
órgãos de chefia não são frequentemente neutros do ponto de vista político; em toda a actividade «exe-
cutiva» há uma maior ou menor liberdade de conformação; a eficácia e eficiência administrativas (ou a
sua falta) projectam-se no plano político com frequência”. Cfr. Luís Sá, Traição do Funcionários? Sobre a
Administração Pública Portuguesa, Ed. Campo das Letras, Porto, 2000, p. 38.

237 A PJ tinha competência exclusiva para a investigação no domínio dos estupefacientes, em todo o terri-
tório do continente, conforme dispunha o artigo 16.o do D.L. n.o 35 042, de 20 de Outubro de 1945.



Internacional de Defesa do Estado (PIDE) toma a iniciativa, em 1957, após ter
visitado os Estados Unidos, de propor ao Ministro do Interior, depois de ter
obtido total concordância da Central Intelligence Agency (CIA) sobre a matéria,
um acordo extraordinariamente importante entre os dois serviços.

O protocolo tinha como principais objectivos estabelecer diversas 
parcerias de cooperação, quer em termos operacionais, pois visava o apetrecha-
mento, em material, bem como de técnicas de trabalho, do serviço de informa-
ções português, quer em questões estratégicas, pois a aliança permitiria à PIDE
ter acesso a dados do serviço de informações norte-americano em tudo o que 
a Portugal pudesse dizer respeito.

Vejamos dois dos dez Pontos que fazem parte do acordo com a CIA,
propostos pelo Capitão António Neves Graça, Director da PIDE, em 9 de Março
de 1957, num documento com seis páginas:

Ponto I

«Para conseguirem melhores resultados na luta contra as actividades comunistas
poderão os dois serviços – CIA e PIDE – coordenar esforços e diligências quando
se preveja que desta coordenação de esforços se possam colher melhores resulta-
dos para a defesa dos dois países contra as actividades comunistas. Nesta ordem
de ideias os dois serviços trocarão informações, quer de caracter meramente
esclarecedor, quer indicativas de actividades especificadas e concretas da organi-
zação comunista e poderão efectuar diligências ou operações conjuntas.

A organização comunista para efeitos deste acordo, não será só a que se apre-
senta abertamente como tal, mas entender-se-ão como a ela pertencendo – por-
que assim é, na realidade – todos os movimentos, associações, agremiações,
comissões, agrupamentos, etc, que desenvolvam ou ajudem a desenvolver as activi-
dades comunistas, ou tenham simplesmente como objectivo encobri-las e disfarçá-
-las, ou ainda que, sem essas características e fins especiais, estejam infiltradas de 
elementos marxistas”

(…)
Ponto IX

Em adição ao que, atraz se diz, a CIA e a PIDE discutirão e procurarão tirar 
proveito mutuamente de:

A. Informações que obtenham respeitantes ao tráfico de narcóticos feito pelos
chineses comunistas para apoiar acções subversivas no Sudeste da Ásia, com
vista à repressão dessas actividades.

B. Informações que obtenham acerca das actividades soviéticas no Norte de
África e no resto do Continente Africano, com vista à defesa contra o comu-
nismo nesse Continente»238.
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238 Cfr. Arquivo Nacional Torre do Tombo, «PIDE/DGS», NP-7431-CI(2) n.o 6.341/A, pasta 2, [Acordo com a
Central Intelligence Agency].



Tendo em atenção o facto de o acordo conter especificamente um
ponto acerca do tráfico de narcóticos feitos pelos chineses comunistas, e conjugando
esta circunstância com a opinião do Capitão Graça, de que os comunistas, em
geral, tinham “interesse em prejudicar os países não comunistas, exportando
criminosamente estupefacientes para esses países e aproveitando as divi-
sas, que com esse objectivo obtêm, para financiarem a sua propa ganda”239,
impõe-se perguntar: quais eram as informações recolhidas pelos zelosos funcio -
nários da PIDE, acerca da problemática da droga em Portugal?

Sinceramente não sabemos. Isto porque no Arquivo Nacional da Torre
do Tombo não terá dado entrada, por exemplo, o Processo n.o 2402-SR/55 
– Estupefacientes ou Narcóticos, da PIDE/DGS, que, presumivelmente, reuniria
muita da informação recolhida e tratada pela PIDE e pela Direcção-Geral de
Segurança (DGS), relativamente ao tráfico e consumo de estupefacientes no
nosso país e províncias ultramarinas, durante os anos de 1945 a 1974240.

Atendendo às poucas informações disponíveis, inúmeras questões se
nos colocam acerca dos verdadeiros motivos porque, entre Abril de 1974 
e Novembro de 1975, os arquivos da PIDE/DGS foram expurgados de alguns
processos, incluindo o dos estupefacientes241.
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239 Cfr. ANTT, «PIDE/DGS», NP-7431-CI(2) n.o 6.341/A, pasta 2, «Acordo com a Central Intelligence Agency»
[Carta ao Director da CIA]. (Sublinhado nosso).

240 Sem a possibilidade de acesso à informação que a PIDE recolheu, analisou e tratou relativamente à pro-
blemática da droga, ficamos impedidos de verificar qual a diferença entre o que o poder diz e aquilo que o
poder faz e escreve. Assim, impedidos de verificar o conteúdo dos documentos mais importantes sobre 
o fenómeno durante o período anterior ao 25 de Abril de 1974, não nos é possível decifrar o silêncio 
do Poder. Aquilo de que os agentes do Poder sistematicamente não falam, ou impedem que se fale, e que
na opinião do Professor Adriano Moreira, “é frequentemente o mais importante dos factos a tomar em
consideração”. Cfr. Adriano Moreira, Op. cit., p. 126.

241 Que razões terão levado algumas forças políticas portuguesas a remeter determinados processos para
Moscovo e aos cuidados do Komitet Gossudarstvennoi Bezopasnosti, vulgo «Comité de Segurança do
Estado» (KGB)? Será que existiriam nos arquivos da PIDE/DGS algumas informações que pudessem
implicar alguns dirigentes políticos, no tráfico de estupefacientes ou na dissimulação do dinheiro resul-
tante dessa actividade e que pudesse ser utilizado no financiamento das actividades de propaganda polí-
ticas? Vejamos, na opinião de Pacheco Pereira, quais as consequências práticas relativamente à questão
do furto de documentação dos ficheiros da PIDE: “O rastro de documentos que as actividades políticas
de Cunhal deixaram foi drasticamente reduzido depois do 25 de Abril pela desaparição de vários arqui-
vos do material sobre a sua acção política. Faltam nos arquivos da PIDE os mais importantes volumes
documentais que lhe diziam respeito, em particular os que coligiam a informação operacional da polícia
– relatórios de informadores, informações oriundas de serviços estrangeiros”. Cfr. José Pacheco Pereira,
Álvaro Cunhal, Uma Biografia Política, vol. I, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1999, p. XVIII. Num registo
muito mais especulativo, mas igualmente interessante para se ficarem a conhecer estes acontecimentos
que tiveram lugar logo a seguir à revolução do 25 de Abril de 1974, e o desaparecimento dos ficheiros
da PIDE. Vide Bruno Oliveira Santos, Histórias Secretas da PIDE/DGS, Ed. Nova Arrancada, Lisboa, 2000.



4. As Primeiras Preocupações do Poder Face à Droga

O que é o Poder? Quais as suas raízes? Como se define? Para o Profes-
sor Marcello Caetano, chama-se “Poder a possibilidade de eficazmente impor
aos outros o respeito da própria conduta ou de traçar a conduta alheia. Assim,
existe Poder sempre que alguém tem a possibilidade de fazer acatar pelos outros
a sua própria vontade, afastando qualquer resistência exterior àquilo que quer
fazer ou obrigando os outros a fazer o que ele queira”242.

O conceito de poder torna-se central na teorização da problemática 
da droga, visto que está directamente relacionado com o que se deve entender
por Poder na ordem interna. Ou seja, a capacidade de Poder dos Estados em
promover os interesses dos cidadãos, para que estes possam realizar os seus
objectivos.

Assim, e tendo em atenção os problemas surgidos aquando da grave
crise social e política que se gerou com os acontecimentos que tiveram lugar
durante o período compreendido entre os anos de 1956 a 1962, e apesar de
não existirem quaisquer referências relativamente a questões relacionadas com
o consumo de drogas, estamos plenamente convencidos de que é nesta época
que germinam as primeiras preocupações do Poder em relação à droga.

Para o historiador Fernando Rosas, sob a “calma aparente das coisas, na
tranquilidade de superfície que se arrasta desde 1949, ninguém se apercebera
das tensões acumuladas numa sociedade em mudança mas aperreada por blo-
queios políticos, institucionais e ideológicos de toda a ordem; ninguém dera
especial atenção ao sinal premonitório das importantes – e bem sucedidas –
lutas estudantis contra o decreto 40 900, em Dezembro de 1956 e em Janeiro
de 1957, ou à expectativa difusa, mas tensa, que andava no ar e atravessava os
meios políticos”243.

De facto, algo estava a acontecer no Portugal do início dos anos ses-
senta do século XX. As contestações estudantis tinham despertado nas gerações
mais jovens um sentimento diferente na forma de ver o mundo, uma maneira de
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242 Cfr. Marcello Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, Tomo I, 6.a ed. Ed. Almedina,
Coimbra, 1986, p. 5. Vejamos a definição de Mario Stoppino, quanto ao Poder. “Em seu significado mais
geral, a palavra Poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos”. Citando Max
Weber, relativamente ao Poder no estudo da política, o autor refere que “as relações de mando e obe-
diência, mais ou menos confirmadas no tempo, e que se encontram tipicamente na política, tendem a
basear-se não só em fundamentos materiais ou mero hábito de obediência dos súbditos, mas também 
e principalmente num específico fundamento de legitimidade”. Cfr. Mario Stoppino, «Poder», in Dicionário
de Política, [org. Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino], 2.a ed., Ed. Universidade de
Brasília, Brasília, 1986, pp. 933-943.

243 Cfr. Fernando Rosas, Op. cit., p. 523. Chama-se a atenção para o facto de esta ter sido a época da candi-
datura presidencial do General Humberto Delgado, que gerou alguma convulsão social no país.



estar e de viver fora do comum, que se manifesta na demonstração de insatis -
fação, e das quais merece destaque a influência das actividades desencadeadas
pelos Beatnicks portugueses.

Mas, o que é e o que representa a Beat Generation? Foi um movimento
literário e cultural que se desenvolveu nos Estados Unidos, concretamente em 
S. Francisco e que depois se espalhou a Nova Iorque, nos anos de 1950 a 1960.

Os seus mentores proclamavam a recusa da sociedade industrial e bus-
cavam novas sensações, pelo que recorriam às experiências religiosas alternati-
vas, sobretudo à meditação, de influência do budismo Zen.

Para além disso, também recorriam a diversas experiências como 
o consumo de drogas, especialmente as alucinogénias. Para Miguel Martins, 
a “Beat viabilizou ainda uma série de fenómenos posteriores: o movimento hippy,
o flower-power, a dispersão e a aceitação das drogas leves”244 e de alucino -
génios, como única forma de evitar o desprazer245.

No nosso país, os Beatnicks portugueses, na opinião de Miguel Martins,
revelaram-se nas atitudes e vivências demonstradas por uma série de autores, 
de poesia e prosa, das quais merece destaque a “sessão de leitura de poemas 
da autoria e a cargo de José Luís Ferreira, Cidália de Brito, Fernando Sá, Lauro
António, Maria do Céu Guerra e Figueiredo Sobral, na Sociedade Nacional de
Belas-Artes, a 29 de Novembro de 1962”246.

O facto de terem surgido este e outros movimentos de jovens idea -
listas em luta contra uma sociedade que eles consideravam injusta e agressiva,
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244 Cfr. Miguel Martins, «Beatnicks Portugueses», in História, ano XVI, n.o 171, Dezembro/Janeiro, Ed. Pro -
jornal, Lisboa, 1993, pp.12-17. (Sublinhado nosso). O Professor Adriano Moreira considera que, nesta
época, a “droga foi acolhida como um processo de libertação da violência estrutural da sociedade indus-
trializada”. Cfr. Adriano Moreira, Op. cit., p. 195. Na opinião de Olievenstein, “a droga significa o risco, 
a ilegalidade, a desilusão e a autodestruição. Tudo isto é aceite e procurado porque ela é sinónimo tam-
bém de transgressão. Transgressão terrível da lei da sociedade e da lei do pai”. Cfr. Claude Olievenstein,
A Droga, Ed. Pórtico, Lisboa, 1971, p. 8.

245 A expressão é de Konrad Lorenz, que a utiliza para explicar este período de conflito de gerações. Vide
Konrad Lorenz, Os Oito Pecados Mortais da Civilização, Litoral Edições, Lisboa, 1992, p. 41-42. Relativa-
mente ao movimento Hippie, aconselha-se a leitura das diversas reportagens publicadas na revista norte
americana, Time, que retratam o mundo hippie, os seus costumes, a sua linguagem e a sua filosofia, e que
se encontram publicadas em livro. Esta obra, é um documento incontornável para se entender o fenó-
meno social que fascinou, divertiu, irritou e alarmou tantas pessoas ao longo da década de setenta do
século XX. Vide Robert Laffont, Os Hippies, Publ. Europa-América, s.l., 1970.

246 Cfr. Miguel Martins, Op. cit., p. 14. Relativamente à influência que determinados autores estrangeiros
exerceram no desenvolvimento deste círculo cultural português, vale a pena destacar, entre muitos
outros: Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs e L. Ferlinghetti. Chama-se a atenção para o
facto de 1962 ter sido também o ano da crise académica, em consequência da proibição e repressão
das celebrações do Dia do Estudante, em Lisboa, acontecimentos que levam à demissão de Marcello
Caetano de Reitor da Universidade de Lisboa, em protesto contra a actuação policial e as ingerências
na auto nomia universitária.



que para demostrarem o seu descontentamento optaram por comportamentos
ostensivos contra as normas estabelecidas e que vão criar diversos conflitos
com o regime político em vigor.

No entanto é interessante verificar que uma das primeiras indicações
acerca dos perigos da utilização de drogas por parte da juventude vem das expe-
riências de consumo abusivo de haxixe na Província de Angola e não do territó-
rio Continental.

De facto, o Padre Abílio Martins desenvolveu uma original justificação
para a utilização que estava a ser feita do consumo de Cannabis pelos combaten-
tes dos movimentos de libertação de Angola:

Com o início da guerra em Angola, em 1961, vão-se avolumar tensões,
sobretudo entre a juventude receosa de ser mobilizada para o conflito. No meio
de toda esta pressão, tem lugar um acontecimento extremamente curioso e que
revela o quanto o fenómeno do consumo de estupefacientes era desconhecido
de alguns organismos da administração nacional.

«Também na nossa Angola, até há pouco inteiramente em paz e sem preconcei-
tos raciais, houve, – com o apoio e ajuda capitalista de estrangeiros cobiçosos –,
quem lançasse friamente mão de ervas e drogas alucinantes, para empurrar
pobre gente inofensiva para a guerra e para o crime, fazendo crer, a pretos ingé-
nuos (o facto é bem conhecido!), que, assim, as balas dos brancos não matavam, 
e que, os que caíssem na luta, haveria seguramente de ressuscitar…

Parece impossível, em nossos dias tanta credulidade!

Afinal, a técnica longínqua do emprego de haxixe, utilizada outrora pelo misterioso
Velho da Montanha, como processo fácil de instigar ao crime jovens haxaxin, 
a sonharem com os deleites dum autêntico «paraíso» na terra, não é assim tão
inverosímil.

Maconha, diamba, liamba, fumo de Angola, terrorismo…

Haxixe, haxaxin, assassinos…

Indiscutivelmente, a história repete-se!»247.
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247 Cfr. Abílio Martins, «Cânhamo, Haxixe e Terrorismo» in Brotéria, vol. 76, n.o 6, Ed… p. 690. Destaca-se a
importância deste artigo, que não é nenhum panfleto propagandistico, antes pelo contrário, revela enor-
mes conhecimentos acerca da problemática da droga, sobretudo do haxixe, mas que na sua parte final
não resiste à tentação de diabolizar o consumo de haxixe. Chama-se ainda a atenção para o facto de 
o artigo ter sido escrito num período de intensa luta armada no território de Angola, nomeadamente
depois dos sangrentos ataques dirigidos pela União das Populações de Angola (UPA), em 1961, contra
os colonos, os seus empregados, locais e os interesses portugueses no Norte do território e que mar-
cam o início da guerra colonial.



De facto, a delegação portuguesa à reunião da Comissão de Estupefa-
cientes, que teve lugar em Genebra no ano de 1966, apontou para a existência
em Portugal de 300.000 drogados248.

Numa primeira reacção, ao tomarmos conhecimento deste enorme
número de consumidores de drogas, fomos levados a desvalorizar e desprezar
por completo este dado, tomando-o por ridículo e disparatado.

No entanto, e porque não existe informação disponível relativamente ao
contexto em que estes dados estatísticos foram apresentados, permite-nos não
optar pela via mais fácil que era omitir completamente a informação, mas ques-
tionar se estes números não poderão reflectir dados, não só do território conti-
nental, mas sim do todo nacional; do Minho a Timor249?

Apesar de todos os esforços por nós efectuados, não nos é possível
compreender a razão que levou alguém a mencionar um tão elevado número de
drogados em Portugal, em 1966. Mas, em 1973, em plena Assembleia Nacional, 
o Deputado Alberto Alarcão deu uma explicação que nos ajuda a compreender
melhor as razões que poderão ter levado um funcionário da administração por-
tuguesa a divulgar uma informação tão invulgar:

Esta é, provavelmente, a melhor explicação para a existência, em 
Portugal, de estatísticas de consumidores com valores tão elevados e manifesta-
mente exage rados. Até porque toda a situação social e política que se vivia no
país, e que se agravou com a guerra colonial, que mantinha ocupados cada vez

«O pânico faz sempre exagerar os problemas. Tudo se torna então sombrio: vive-
mos no século das drogas; a droga é a morte da sociedade; se não extirparmos o
hábito de consumir drogas, em breve a humanidade perecerá, e outras afirmações
de idêntico jaez. Em sua intenção de tentar proteger o bem estar dos indivíduos 
e o futuro da sociedade, os propagandistas do pânico podem ser levados
– por devotamento extremo – a exagerar as estatísticas dos consumidores,
que serão então mais fruto de ardor salvatérico do que, verdadeira-
mente, de ciência certa»250.
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248 Apesar de não nos ter sido possível confirmar esta informação em mais do que uma fonte, tomamos
como fiável a informação do Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD), criado em 1976, que
revela este dado no seu Relatório Anual de 1977-78, p. 5, (parágrafo, 2.2.3), aliás um dos poucos relató-
rios anuais produzidos por este serviço de combate à droga, que foi integrado na Polícia Judiciária em
1982. Nesta época a designação drogados encontrava-se profundamente difundida, nomeadamente para
se mencionar a situação dos consumidores de estupefacientes ou substâncias tóxicas que provocam
dependência física ou psicológica.

249 Mesmo assim, este continua a ser um número de drogados que nos parece manifestamente exagerado,
mas que é menos disparatado se efectivamente reflectir dados de todos os territórios portugueses, não
devendo o mesmo ser olhado com desdém quando interpretado à luz do Mundo português de 1966.

250 Cfr. Alberto Alarcão, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 238, em 16 
de Março de 1973, p. 4803. (Sublinhado nosso).



mais jovens, não proporcionava condições para que o fenómeno pudesse ter
grande dimensão.

De facto, em Dezembro de 1970, o Deputado Leal de Oliveira, prova-
velmente o primeiro parlamentar a produzir uma intervenção, no período antes
da ordem do dia, exclusivamente dedicada ao problema da droga em Portugal,
descreveu nestes termos a situação no país:

No mesmo sentido, Sousa Franco em Janeiro de 1971 refere que 
“o peso quantitativo dos drogados será, por ventura, entre nós, pouco significa-
tivo, não deixa de ser preocupante como, segundo todos os dados e sintomas,
ele haverá aumentado em anos recentíssimos”252.

Apesar de a situação nacional não fomentar grandes inquietações, no
inicio da década de setenta do século passado surgem as primeiras preo -
cupações no seio do Poder político relativamente à problemática da droga,
desde logo pela voz do Chefe de Estado da República Portuguesa, o Presidente
Américo Thomaz, na sua Mensagem de Ano Novo do ano de 1970.

A mensagem aos portugueses é extremamente longa, foi transmitida
pela rádio e televisão e nos dias seguintes foi integralmente difundida pelos 
jornais. Vejamos253:

Degradação de Costumes

“(…) Nem vale a pena chamar mais a atenção para o desprestígio em que a
O.N.U. se afundou e para a estagnação em que caiu a Nato. São outros os pontos
que desta vez abordarei.

(…)

«Sr. Presidente, Srs. deputados: Graças a Deus, em Portugal não houve
aumento considerável das grandes toxicomanias, segundo afirmou, em
recente congresso realizado em Turim, o presidente da Liga de Higiene Mental,
ilustre médico psiquiátrico, Dr. Fragoso Mendes»251.
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251 Cfr. Leal de Oliveira, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 53, de 10 de
Dezembro de 1970, p. 1095. (Sublinhado nosso). Citando o mesmo Professor Fragoso Mendes, o Depu-
tado do PCP na Assembleia da República, José Manuel Jara, refere que “o número total de toxicómanos
internados de 1948 a 1968 em hospitais e clínicas psiquiátricas foi de 214”. Cfr. Diário da Assembleia
Nacional n.o 67, I-1.a, de 26 de Janeiro de 1977, p. 2197.

252 Cfr. António L. Sousa Franco, «Encerramento do Encontro; Problema da Droga na Sociedade Actual», 
in Servir, n.o 2/3, vol. 19, Março/Abril/Maio/Junho, Lisboa, 1971, pp.83-87.

253 A Mensagem de Ano Novo do Chefe de Estado pode ser consultada, na totalidade, nos jornais Diário de
Notícias e Comércio do Porto, de 3 de Janeiro de 1970, ou no Diário de Lisboa de 2 de Janeiro de 1970.
Somente o Diário de Notícias elaborou um editorial de comentário à mensagem do Presidente.



As referências à ONU resultam da omissão de tomada de posição desta
organização aquando da invasão dos territórios portugueses na Índia e da ausên-
cia de qualquer condenação por parte da imparcial ONU, relativamente à acção
da União Indiana, que mantinha sob ocupação parte do território nacional.

Relativamente à NATO, as referências feitas prendem-se com o facto 
de a organização se encontrar completamente estagnada, recusando-se a tomar
posição relativamente ao esforço militar português em África, na luta contra o
comunismo.

A mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Américo 
Thomaz, como era normal, tinha por objectivo garantir, reforçar e defender 
a coesão e o interesse nacional, aliás o que se exige no exercício do desem -
penho das funções presidenciais do mais alto magistrado da nação.

A par destes objectivos, o facto de o Presidente inserir referências à
droga na sua comunicação certamente que tinha como intenção alertar os por-
tugueses para um fenómeno novo e para os perigos que lhe estavam associados.

A questão mais surpreendente desta intervenção é, sem dúvida, o facto
de, pela primeira vez, uma das mais importantes figuras do regime ter feito refe-
rências directas ao problema da droga, fenómeno que e apesar de ainda não ter
atingido dimensões preocupantes em Portugal, já grassava na sociedade ocidental.

As drogas com que a humanidade está sendo mais fortemente envenenada nos
últimos tempos, são um excelente veículo da corrupção dos costumes e tanto
podem ser assimiladas por via oral, como pela visual. São, por qualquer das vias 
extremamente nefastas, pois se por uma tentam contra a integridade física, pela
outra vão contaminando progressivamente a integridade moral. Para o fim sem-
pre em vista da contaminação mundial, o comunismo não hesita nos meios que
emprega, no seu mundo e fora dele. Todos lhe servem, de preferência os menos
visíveis, que são normalmente os mais eficientes e rápidos. É por isso natural que
a dissolução que está grassando, com intensidade assustadora, na sociedade oci-
dental, não resulta apenas duma mentalidade doentia e da saturação dos seus
hábitos normais e seja também obra do comunismo de exportação, que aproveita
e explora com consumada arte todos os defeitos e fraquezas de que ela está,
infelizmente, impregnada.

Se a sociedade ocidental não for capaz de defender-se do mal de que se encon-
tra, pelo menos em parte gravemente doente, é fatal cair em sucessivas e cada
vez mais baixas degradações e corre o risco de morrer, como sucedeu a outras
civilizações anteriores da forma mais inglória. Há, pois, que actuar sem demoras 
e sem hesitações, para, ainda a tempo, pôr termo a tão estranhos e desregramen-
tos, evitando-se assim, a consumação de tão desastroso fim»254.
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254 Cfr. Américo Thomaz, «Mensagem de Ano Novo», in Diário de Notícias, de 3 de Janeiro de 1970, pp. 1 e 7.
Os territórios portugueses na Índia foram invadidos e ocupados pela União Indiana a 18 de Dezembro
de 1961.



O discurso de Américo Thomaz, atendendo ao momento em que foi
feito, quase dez anos passados sobre o esforço de guerra imposto à população
portuguesa, especialmente à juventude, e pela forma que assumiu, mensagem de
Ano Novo na viragem de mais uma década, demonstra que o Presidente de todos
os portugueses estava atento aos novos problemas que futuramente se podiam
colocar à sociedade portuguesa caso esta não estivesse atenta e vigilante, cha-
mando atenção para os perigos que a nação corria caso fosse atingida pelo pro-
blema da droga.

Para além de tudo isto, a mensagem presidencial dava o mote para a
aprovação do Decreto-Lei n.o 420/70, de 3 de Setembro, diploma que veio, na
opinião de Carlos Poiares, “a estabelecer o novo quadro substantivo da droga 
e que foi animado por um intuito criminalizador mais acentuado, inspirado por
motivos de ordem moral e de defesa da saúde pública. Abandonou-se definitiva-
mente a racionalidade comercial e fiscal característica da fase antecedente”255.

No entanto, a edição do Diário de Notícias de 3 de Janeiro de 1970,
não dava somente conta da opinião do Presidente da República relativamente 
à droga. Num editorial bastante longo, com o titulo: Uma Voz do Ocidente, publi-
cado neste diário, de que era Director Augusto de Castro, é feito um violento
ataque aos ideais do comunismo, bem como aos problemas da droga, numa rela-
ção de causa e efeito, do qual destacamos:

«Teve razão o Presidente Américo Thomaz na impressionante mensagem aos por-
tugueses com que abriu o ano: a relação entre o comunismo e os «chamados 
problemas da juventude» (droga, contestação, total e exasperada rebeldia contra
tudo o que representa um marco aos seus desejos ou aos seus caprichos) é, com
efeito, uma relação de causa efeito.

Por um lado foi o comunismo, não há dúvida, o archote que ateou na juventude o
fogo da revolta (ainda que até certo ponto justificada e legitima) contra a «socie-
dade de consumo», vazia de ideal e de esperança, última e trágica etapa da evo-
lução do individualismo egoísta e burguês até às suas consequências.

Por outro lado, e comprovam-no inquéritos efectuados com toda a seriedade, e a
China de Mao Tsé-Tung o país que maiores quantidades de estupefacien-
tes exporta para o mundo ocidental e são os chineses maoístas e adeptos
seus as criaturas desprovidas de escrúpulos que se encontram quase sempre na
origem dos circuitos de distribuição da droga. Procura-se, assim, friamente, sabotar
na raiz as possibilidades de verticalidade e de resistência do Ocidente, escravi-
zando a sua juventude a vícios que a destruam física e moralmente, que a tor-
nem imprópria para qualquer esforço, que a façam incapaz de qualquer reacção 
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255 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., pp. 242 e 243. O autor refere que esta lei não continha “ainda preocupações
de ordem psicológica ou social, pelo que poderá considerar-se distante dos princípios enformadores da
legislação aplicável no território de Macau”, p. 243. Parece-nos absolutamente natural que a legislação
fosse diferente pois as realidades sociais, no continente e em Macau, eram completamente distintas, daí
que o diploma continental não tivesse assumido os mesmos princípios.



Se o discurso presidencial manifestava as primeiras preocupações do
poder face à droga, ao mesmo tempo que advertia amplamente os portugueses
para as drogas com que a humanidade está sendo fortemente envenenada, o artigo
de editorial do Diário de Notícias indiciava o aparecimento de um novo discurso
sobre a droga.

5. A Primeira Campanha Contra a Droga

O Professor Cândido Da Agra, quando analisou a primeira campanha
contra a droga, no território continental, considerou que “são os poderes públi-
cos que, em Portugal, desencadeiam e estimulam o discurso sobre a droga”257.

Ora, e tendo em atenção os factos anteriormente enunciados e os que
seguidamente iremos apresentar, parece-nos que esta argumentação é demasiado
genérica, merecendo que se concretize a forma como e quais os organismos que
assim actuam.

Antes de mais, torna-se necessário enunciar o conceito de Poderes
Públicos que deve entender-se como o conjunto dos “órgãos criados pela Cons-
tituição, com funções e limites aí definidos: Presidente da República, Assembleia da

corajosa, que a arrastem até à degradação mais ignòbil ou até crimes horrorosos,
como os de Los Angeles. O plano – pois se trata de um plano e concebido por um
génio do mal – é, pois verdadeiramente diabólico e o objectivo não pode ser outro
senão o de esmagar o inimigo antes mesmo de travar a batalha…

(…)

Resta, medonha ameaça, a droga – a droga que envenena, que corrompe,
que perverte, que alucina, que destrói, que mata. Simplesmente, não acre-
ditamos em suicídios colectivos – e seria ofender a juventude vê-la com o velo, os
chifres e a eterna estupidez dos carneiros de Panùrgio. A juventude que melancoli-
camente se droga fá-lo apenas à míngua de algo que a entusiasme, que a exalte,
que lhe ilumine os passos – que, enfim, lhe torne a vida digna de ser vivida: efecti-
vamente, não pensam de modo algum em drogar-se os jovens portugue-
ses da Europa que lutam nos matos de Angola, de Moçambique e da
Guiné – e que, no intervalo entre dois recontros ou duas emboscadas, põem a
um canto a pistola-metralhadora e alegremente, com a fecunda alegria dos que
não se limitam a viver, mas deixam na vida um rasto, montam escolas ao ar livre
para as crianças nativas, cavam poços, rasgam estradas, constróem capelas, alar-
gam as fronteiras da civilização e da paz»256.
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256 Cfr. Diário de Notícias, de 3 de Janeiro de 1970. Artigo não assinado. (Sublinhado nosso.)
257 Cfr. Cândido Da Agra, Dizer a Droga Ouvir as Drogas, Ed. Radicário-ICCD, Porto, 1993, p. 30.
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República, Governo, Tribunais, etc. Num sentido mais amplo, designa os organismos
anteriores mais as autoridades locais e regionais”258:

Assim, e tendo em consideração os acontecimentos já enunciados ao
longo da nossa investigação, facilmente se constatam duas evidências: a primeira,
de que o Governo só tinha intervenção, em matéria de droga, para a produção 
de legislação259; relativamente à segunda evidência, esta revela-se no facto de a
administração, com a sua actuação, ter capacidade para condicionar as decisões
do Governo, através das propostas dos serviços de saúde ou dos de repressão,
no que à apresentação de soluções para a resolução dos problemas da droga
diziam respeito260.

Perante estas duas primeiras evidências, parece-nos claro que se deve
considerar que, pelo menos até à revolução de Abril de 1974, em Portugal é 
a Administração que desencadeia e estimula o discurso do Governo
sobre a droga.

Isto porque, e apesar de o Presidente da República ter um discurso
semelhante ao do Governo, manifestado através da aprovação da primeira cam-
panha contra a droga, o certo é que a Assembleia Nacional, como veremos mais
adiante, tem um discurso totalmente diferente dos outros dois órgãos de sobe-
rania. Daí que consideremos que não se deve generalizar na atribuição do dis-
curso sobre a droga como sendo dos poderes públicos, mas sim a órgãos de
poder concretos.

Com a intenção de apresentar provas que corroborem esta nossa 
proposta, de que em Portugal é a Administração que desencadeia e estimula 
o discurso do Governo sobre a droga, procuraremos analisar a primeira campa-
nha contra a droga, onde o fenómeno é apresentado, pela primeira vez, como
droga = problema, e que teve lugar no início dos anos setenta do século XX.
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258 Cfr. António Marques Bessa, «Poderes Públicos», in Dicionário…, Op. cit., p. 260. Os poderes públicos são,
no fundo, o que Max Weber, designou por, o Poder legal, que é “especialmente característico da socie-
dade moderna, funda-se sobre a crença na legitimidade de ordenamentos jurídicos que definem expres-
samente a função do detentor do Poder. A fonte do Poder é, portanto a lei, à qual ficam sujeitos não
apenas aqueles que prestam obediência, como são os cidadãos e consócios, mas também quem manda.
O aparelho administrativo do Poder é o da burocracia, com a sua estrutura hierárquica de superiores 
e de subordinados, na qual as ordens são dadas por funcionários dotados de competência específica”.
Citado por, Mario Stoppino, «Poder» in Dicionário de Política [org. Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e
Gianfranco Pasquino], 2.a ed., Ed. Universidade de Brasília, Brasília, 1986, p. 940.

259 Relativamente a esta questão, Carlos Poiares, considera que “a iniciativa legislativa nacional foi sempre 
a resultante de processos internacionais”. Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 186.

260 Veja-se o caso Coca-Cola, em que o Director Geral de Saúde condicionou totalmente a decisão do
Governo. Relativamente à repressão tenha-se presente o acordo entre a PIDE e a CIA elaborado pelo
Director da Polícia portuguesa e que, em princípio, condicionou a decisão do Ministro do Interior. Tanto
quanto nos foi possível apurar, o Governo raramente decidia em sentido contrário das propostas apre-
sentadas pela administração, em matéria de droga.
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Quando Cândido Da Agra analisou essa primeira campanha antidroga,
relativamente à construção do objecto droga, que se desenrolou no início dos
anos 70 sob o governo de Marcello Caetano, o Professor chegou à seguinte 
conclusão:

Baseando-se nas propostas de Cândido Da Agra, Carlos Poiares con -
sidera que a campanha tinha por objectivo “criar um inimigo externo comum 
a toda a sociedade, um «bode expiatório» que servisse de objecto catalisador
do descontentamento e dos esforços dos cidadãos, provocando a diluição dos
antagonismos político-sociais e contribuindo, por esta via, para a cada vez mais
ameaçada coesão nacional”262.

Continuando na esteira de Cândido Da Agra, Poiares refere que esta
primeira campanha de prevenção traduziu-se, “na afixação de cartazes pelas
paredes de Lisboa e de outras localidades, nos quais se exibia uma caveira
desenhada sobre fundo preto, salpicado das iniciais LSD, e o slogan DROGA-
-LOUCURA-MORTE”263.

Ora, se nos detivermos um pouco a observar os acontecimentos que
foram tendo lugar nesta época relativamente a esta problemática no resto do
mundo, o que verificamos é que foram emitidos uns selos (serviço postal), com 
a chancela da própria ONU, onde se pode ver que os mesmos exibiam uma
caveira desenhada sobre fundo preto, representando uma cápsula da planta
da papoila, com as palavras: United Nations – Stop Drug Abuse, nos selos de 8c;
Nations Unies – Arrêtons l’abus de la drogue, no selo de 0,60 F.s.264.

«O poder político anterior ao 25 de Abril de 1974 desencadeou uma campanha
que, pela primeira vez, sensibilizou a opinião portuguesa para o problema da
droga através dum slogan materializado em cartaz: Droga – Loucura – Morte.
Esta campanha situa-se no contexto das contradições políticas do regime e do
reforço da luta de classes nos anos que precederam o 25 de Abril»261.
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261 Cfr. Cândido Da Agra, Dizer a Droga Ouvir as Drogas, Ed. Radicário-ICCD, Porto, 1993, p. 30.
262 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 240.
263 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 239. O LSD, “dietilamida de ácido lisérgico (do alemão, Liserg Saure 

Diethilamid), droga alucinogénea obtida a partir de um fungo que se desenvolve na flor do centeio: 
a cravagem ou esporão do centeio. Foi o 25.o derivado do ácido lisérgico existente nesse fungo sin -
tetizado em 1938 (e daí também o nome de LSD 25), melhor estudado pelo químico suíço Hofmann
em 1943. Tem uma acção cerca de 5.000 vezes mais potente que a mescalina: uma dose de 25 micro -
gramas produz já alucinações visuais intensamente coloridas. Depois de ingerido, começa a produzir
efeitos ao fim de 20 minutos, que dura cerca de seis horas. Esses efeitos são os típicos dos alucinogé-
neos: distorções do campo sensorial, alargamento da consciência, alucinações luminosas e coloridas,
euforia e por vezes pânico, etc. As pessoas sujeitas a tais efeitos podem inadvertidamente provocar 
e ser vítimas de acidentes mais ou menos graves”. Cfr. João Ramos de Sousa, «Léxico», in Sub Judice, 
Drogas Poder e Ilusão, n.o 3, 2.a Ed., Lisboa, 1994, p. 98.

264 Vide Antonio Escohotado, Op. cit., p. 905.



Terá sido a ideia da caveira desenhada em fundo preto mera coincidência?
Não nos parece. Conforme se pode verificar ao longo da presente investigação,
os portugueses estiveram sempre representados nos mais importantes encon-
tros internacionais, quer ao nível governamental quer através de altos responsá-
veis da administração.

Perante esta constatação, facilmente se compreende que estes funcio -
nários quando regressavam a Portugal, tal como ainda hoje é prática corrente,
davam conta dos factos ocorridos nos encontros a que tinham assistido, elabo-
rando rela tó rios e certamente propondo medidas baseadas nas sugestões efec-
tuadas nesses encontros.

Com este pressuposto e tendo em atenção o consignado no Preâmbulo
da CUE de 1961: Considerando que para serem eficientes as medidas tomadas contra
o abuso de estupefacientes deverão ser coordenadas e universais, esta primeira cam-
panha poderá muito bem ter resultado dessa necessidade de coordenação das
medidas a tomar em relação ao fenómeno, ou ter sido uma das consequências
do trabalho realizado pelo “Comité de Expertos en 1965 y 1969”265, que traba-
lhou na preparação da Convenção Sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971.

E quanto ao facto de o cartaz estar salpicado das iniciais LSD? Relativa-
mente a esta questão, estamos em crer que esta droga foi escolhida devido a
duas razões simples:

A primeira, prende-se com o facto de o movimento Beat ter viabilizado,
ao longo da década de sessenta do século passado, uma série de movimentos
sociais que centraram o seu consumo no LSD e outros psicotrópicos e daí a
necessidade da Convenção de 1971.

Assim, movimentos tais como os hippy, os flower-power, os membros 
da Native American Peyote Church, a campanha lançada contra o álbum Sargeant 
Peppers dos Beatles, que na opinião da crítica mais conservadora apelava ao con-
sumo de psicotrópicos, nomeadamente LSD, os grandes festivais musicais nos
Estados Unidos: Monterrey, Woodstock, Altamont, Wight, onde houve diversas
situações graves de intoxicação devido ao consumo excessivo de LSD e outros
psicotrópicos, vão criar uma enorme preocupação internacional em torno da
utilização deste tipo de estupefaciente.

Todos estes acontecimentos fazem com que, por volta de “1970 por lo
menos quince millones de personas en el mundo habían usado el fármaco alguna
vez. (…) la LSD se transfiguraba en cosa satánica”266.
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265 Idem, Ibidem, p. 904.
266 Idem, Ibidem, pp. 865-873. Chama-se a atenção para o facto de em 1970, ter sido publicada, em Portugal,

uma obra colectiva sobre a problemática da droga, com artigos de, Marcel Granier-Doyeux «Do Ópio
ao LSD»; Karl Evang «LSD-Ameaça Para a Juventude»; Duilio Pallotelli «Os Cientistas Americanos e o
LSD». Vide Margaret Mead, Karl Evang, Claude Roy e Aldous Huxley, Droga-Inferno ou Paraíso?, Pub. Dom
Quixote, Lisboa, 1970.
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A segunda razão prende-se com o facto de o LSD se ter tornado uma
ameaça para os jovens portugueses, em virtude de ter sido efectuada uma
importante apreensão desta droga, na primeira metade do ano de 1971; foram
apreendidos cerca de 7.000 comprimidos, uma apreensão de bastante significado,
mesmo a nível internacional267.

Relativamente à utilização do slogan Droga-Loucura-Morte, estamos
convencidos que a trilogia estaria directamente relacionada com a repercussão
que certos acontecimentos, atribuídos à utilização de psicotrópicos ocorridos
nos Estados Unidos e em alguns países europeus, tiveram no nosso país. Vejamos:

«Pero a partir de 1966, tras el encarcelamiento de Kersey e Leary, hay innumera-
bles notícias en los periódicos sobre personas que saltan por las ventanas, matan
y eloquecen permanentemente debido a la dietilamida del ácido lisérgico, el
peyote, la psilocibina, etc. Junto a los asesinatos del clan Manson se habló de un
médico suizo que por poco se ahoga en un lago, de una noruega que apuñaló a
su sedutor y de diversas personas que perdieron el juicio de originales maneras.
En efecto, Manson mantuvo que experimentó la crucifixión de Cristo durante un
viaje de ácido, sintiéndose justificado a partir de entonces para declararse «omni-
potente Dios del Joder». No sólo él sino un número indeterminable de otros indivi-
duos montaron sistemas de vampirismo mental y «dominio del ego». (…) El caso
más nítido fue el asesinato de una mujer embarazada y sus dos hijas pequenas,
atruibuido por el padre y esposo de las vítimas – el médico militar J. MacDonald –
a «un stánico grupo de hippies drogados». Efectivamente, en una de las paredes y
escrito con sangre de los muertos podía leerse «ÁCIDO ESTUPENDO, MATEMOS
A LOS CERDOS», y la notícia produjo una oleada de ira en todo el país»268.
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267 Vide António Maria Claro e Fernando C. S. Passos, «Relatório», do Centro de Investigação Judiciária da
Droga, Lisboa, 27 de Fevereiro de 1976, p. 13. Os autores fazem o seguinte resumo da operação poli-
cial: “Um arquitecto porto-riquenho entrou em Portugal em Novembro de 1970, acompanhado de um
norte-americano. Ambos eram membros de uma organização internacional de drogas, já responsável
pela entrada nos Estados Unidos de largas toneladas de marijuana, a coberto de uma empresa de nave-
gação simulada. Compraram um prédio rústico na serra da Pescaria (freguesia de Famalicão). Aqui fize-
ram uma plantação de marijuana e propunham-se construir uma moradia que tudo indica viria a ser 
utilizada como centro clandestino de jogos e de consumo e difusão de estupefacientes. Estes dois indi -
víduos trouxeram para Portugal alguns milhares de comprimidos de LSD, de que vieram a ser apreen -
didos cerca de 7.000. (…) 68 % (dos indivíduos implicados) tinham idade compreendida entre os 16 e os
20 anos, sendo 52% a percentagem dos que não excediam os 30 anos. (…) As zonas mais afectadas
(pelas actividades da rede) foram os grandes centros urbanos e os locais de expressão turística, 67% 
dos casos em Lisboa, Oeiras e Cascais, Sintra e Caparica; 17% no Algarve e 16% no resto do país”, 
pp. 12-13.

268 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., pp. 871-872. Note-se que em 1971 foi o ano de estreia do filme de
Stanley Kubrick Laranja Mecânica, filme baseado no romance de Anthony Burguess, The Clockwork
Orange, em que um gang liderado por Alex DeLarge (Malcolm McDowell) se diverte praticando uma
série de crimes, incluindo o sistemático recurso ao consumo de drogas. Por fim, Alex é capturado pelo
sistema, Estado, e passa por uma espécie de lavagem ao cérebro, para que fossem eliminados os seus 
instintos agressivos. Quando Alex recupera a liberdade sente-se indefeso perante a violência da socie-
dade. Passado um anos após a estreita do filme em Inglaterra aconteceram uma série de crimes em
Londres cometidos por pessoas que se vestiam da mesma forma que Alex. O filme foi proibido na 
Grã-Bretanha até 2000.
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É claro que todos estes acontecimentos tiveram repercussões em 
Portugal, quer fosse através dos funcionários da administração que iam a encon-
tros internacionais e que trocavam impressões com os seus colegas estrangeiros,
quer sobretudo, através dos órgãos de comunicação social, aliás, de quem muito
bem poderá ter partido a ideia do slogan: “(…) a droga que envenena, que
corrompe, que perverte, que alucina, que destrói, que mata”269.

Assim, e atendendo aos factos apresentados, parece-nos pouco plausível
que se possa basear a explicação da primeira campanha contra a droga no con-
texto das contradições políticas do regime e do reforço da luta de classes nos anos que
precederam o 25 de Abril.

Aliás, e sem querer forçar demasiadamente a analogia, se para as auto -
ridades norte-americanas era evidente que “«la fiebre psiquedélica constituye 
la mayor amenaza actual de América […] más peligrosa que la guerra de 
Vietnam»”270, porque razão o Governo de Marcelo Caetano, não poderia auto -
rizar uma campanha contra a droga, tanto mais que o problema se começava 
a fazer sentir no país271? Guiados pelos ensinamentos de Marc Bloch, iremos
procurar as causas, pois em história como de resto em qualquer domínio, não 
se postulam. Investigam-se.

Mas nem todos os poderes públicos estiveram de acordo com a eficácia
da mensagem da primeira campanha contra a droga. Alguns dos deputados da
nova Assembleia Nacional, saída das eleições de 1969, viriam a demonstrar isso
mesmo durante o mais importante debate político sobre a droga efectuado
antes da revolução de Abril de 1974.
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269 Cfr. Diário de Notícias, de 3 de Janeiro de 1970. Artigo não assinado. (Sublinhado nosso). Tanto quanto
sabemos não existe qualquer estudo relativamente ao papel da imprensa e a droga antes do 25 de Abril
de 1974. Aliás, seria interessante verificar se foi o Poder a estimular um discurso sobre a droga ou se
pelo contrário foi a imprensa, nomeadamente a escrita, a fomentar e a influenciar esse mesmo discurso.
Para lá de tudo o que se possa referir quanto aos autores desta primeira campanha contra a droga, ela
poderia muito bem enquadrar-se na opinião manifestada por Max Weber: “Sucede até com demasiada
frequência que o funcionário, no papel de político, transforme uma causa «boa», (…) em «má», devido 
a um procedimento tecnicamente «mau». (…) Pois a política actual pratica-se, junto do público, em
enorme medida utilizando como meios a palavra falada ou escrita”. Cfr. Max Weber, A Política Como Pro-
fissão, Ed. Universitárias Lusófonas, Lisboa, 2000, p. 45.

270 Citado por Antonio Escohotado, Op. cit., p. 863.
271 Uma questão ainda por estudar prende-se com o facto de se saber se as greves e as lutas sucessivas 

na Universidade de Lisboa e Coimbra, no período de 1968-1969, já sob a influência do «Maio francês»,
representaram algum surto de consumo de estupefacientes, nomeadamente Cannabis ou até psicotró -
picos, que pudessem ter contribuído para a necessidade desta primeira campanha anti-droga. Não nos
foi possível, por entraves burocráticos da RTP (Radio e Televisão Portuguesa), verificar se o Professor 
Marcello Caetano, nas suas intervenções na RTP, Conversas em Família, terá ou não abordado a proble-
mática da droga.
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6. As Preocupações da Nova Assembleia Nacional

Nas eleições para a Assembleia Nacional em Outubro de 1969, são
integrados como independentes, uma jovem geração de políticos adeptos de
uma “radical liberalização do regime em termos europeus e ocidentais”273, que
irão ter um papel fundamental na abertura da Assembleia Nacional a debates
sobre assuntos de relevante interesse nacional, entre os quais se incluirá a pro-
blemática da droga.

O mundo estava em acelerada mudança nas questões que directamente
diziam respeito ao fenómeno do consumo e tráfico de estupefacientes. Portugal
não era excepção e a nova Assembleia Nacional irá dedicar seis Sessões de
debate sobre a toxicomania274.

A iniciativa partiu do Deputado eleito por Macau, Delfino Ribeiro275,
que apresentou, em 14 de Abril de 1972, à Assembleia Nacional, na X Legisla-
tura, um aviso prévio sobre a toxicomania, em que pretendia ver debatidas
as diversas questões associadas à problemática da droga em Portugal.

É necessário realçar a importância deste debate porque o mesmo tem
sido totalmente omitido pelos diversos estudiosos do fenómeno da droga em 
Portugal. A discussão parlamentar, durante seis sessões sem limite de tempo
para cada intervenção, demonstra não só a vontade e o interesse em discutir o
problema, mas é sobretudo uma prova clara de que no nosso país, ao contrário 

«Não é com cartazes mais ou menos sugestivos espalhados pela via pública, 
ou com descrições pouco realistas da experiência droga publicadas em
alguns jornais, que tal objectivo será atingido»272.
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272 Cfr. Castro Salazar, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 235, em 13 de
Março de 1973, p. 4745. (Sublinhado nosso).

273 Cfr. Fernando Rosas, Op. cit., pp. 547-551.
274 Nesta época, e apesar de a OMS desde 1965 pugnar pela utilização do termo dependência das drogas,

continuava-se a falar em toxicomania quando, “além de haver dependência física à droga e perturbações
de abstinência à sua supressão, se manifesta uma apetência anormal e prolongada para os tóxicos, cujo
efeito sedativo foi conhecido por vezes de forma acidental”. Cfr. Fragoso Mendes, «Primeiros Casos de
Toxicomania pelo R.875», in Jornal Médico, Separata XXXV (792) de 15 de Março, s.l., 1958, pp. 3-15.

275 Delfino José Rodrigues Ribeiro, jurista, foi notário da comarca de Macau; responsável da Polícia Judiciária
e, por inerência de funções, exerceu o cargo de juiz do Tribunal de Polícia na Província de Macau; Direc-
tor do Arquivo Provincial do Registo Criminal e Policial de Macau; Foi consultor do Institute for The Study of
Drug and Drug Addiction, organismo internacional, com sede em Nova Iorque, que se dedicava ao estudo
da Toxicomania; Director do Centro de Combate à Toxicomania de Macau; Deputado da Assembleia Nacio-
nal a partir de 1969 até ao final de 1973. Foi ainda co-autor do projecto do Decreto n.o 46 361, de 8 
de Junho de 1965, regulador em Macau do comércio, uso e detenção de estupefacientes. Vide «Registo
Biográfico dos Senhores Deputados», Assembleia Nacional, X Legislatura, ficha n.o 33, 1969-1973.



do que muitos autores têm defendido e apesar de o fenómeno não ter ainda
expressão, os deputados desta nova Assembleia estavam atentos aos diversos
acontecimentos nacionais e internacionais acerca dos problemas relacionados
com a droga.

De facto, este aviso prévio foi marcado após ter tido lugar uma Confe-
rência, organizada pelo Conselho da Europa e Organização Mundial de Saúde,
que constitui a primeira tentativa internacional para definir globalmente o pro-
blema da droga nas diversas vertentes que o fenómeno abrange. Nela participa-
ram “altos funcionários e especialistas de disciplinas tão variadas como a medi-
cina, saúde pública, sociologia, direito, polícia, educação, movimento de jovens 
e meios de comunicação de massa”276.

A Conferência debruçou-se sobre as principais características da fár-
maco-dependência, nos Estados membros do Conselho da Europa, reflectindo
sobre as causas da toxicomania, a prevenção, o tratamento, a readaptação, os
aspectos jurídicos e o controlo da droga. Em todas estas áreas foram aprovadas
diversas recomendações aos governos, que tinham como objectivo, contribuir para
o lançamento das “bases de uma política europeia em matéria de droga”277.

Assim, e tendo em atenção este acontecimento a realização no Parla-
mento português do debate sobre a toxicomania deve ser entendida como uma
pronta resposta a algumas recomendações da referida Conferência que aponta-
vam no sentido de se discutirem as questões relacionadas com a droga.

É com base nestes pressupostos que se iniciou o debate sobre toxico-
mania, na sessão n.o 233, em 1 de Março de 1973, e terminou com a apresen -
tação, na Sessão n.o 238, em 16 de Março do mesmo ano, de um projecto de
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276 Cfr. «O Conselho da Europa e a Luta Antidroga», in Infância e Juventude, n.o 70, ano XVIII, Abril a Junho,
Ed. Ministério da Justiça, Lisboa, 1972, pp. 5-9. O artigo não se encontra assinado, no entanto presume-
-se que o mesmo tenha sido redigido por alguém que esteve presente na Conferência. Esta teve como
principais objectivos, traçar as grandes linhas de uma estratégia europeia unificada, destinada a combater a
toxicomania e o tráfico das drogas. A Conferência realizou-se em Estrasburgo, durou cinco dias, e foram
abordados todos os principais aspectos do problema e adoptadas uma série de recomendações. Chama-
-se a atenção para o facto de em 1971, ter sido criado o Grupo de Cooperação em Matéria de Luta Contra
o Abuso e o Tráfico Ilícito de Estupefacientes; Grupo Pompidou, em homenagem ao então presidente da
República Francesa, Georges Pompidou, e que tinha como objectivo principal a cooperação entre os
estados membros, do Conselho da Europa, em matéria de luta contra a droga o abuso e o tráfico de
estupefacientes. Portugal tornou-se o 19.o membro do Conselho da Europa em 22 de Setembro de
1976, após a tomada de posse do I.o Governo Constitucional. O Conselho da Europa é uma organi -
zação de cooperação europeia, criada em 1949 por 10 países da Europa ocidental e que agrupa 39 
estados europeus. O respeito pela Convenção Europeia de salvaguarda dos direitos do homem e das
liberdades fundamentais (1950), estabelecido pelo Conselho da Europa, é assegurado pela Comissão
Europeia dos Direitos do Homem e pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que tem sede em
Estrasburgo.

277 Cfr. «O Conselho da Europa e a Luta Antidroga», in Infância e Juventude, n.o 70, ano XVIII, Abril a Junho,
Ed. Ministério da Justiça, Lisboa, 1972, p. 6.



moção, da autoria do Deputado avisante, tendo a mesma sido aprovada pelos
deputados da Assembleia Nacional278.

Apesar de o debate se ter realizado em 1973, e como tal algumas das
opiniões ali expressas reflectirem o conhecimento que na época existia relativa-
mente à problemática da droga, os deputados oradores279, demonstram um pro-
fundo conhecimento do fenómeno da droga, com frequentes citações dos mais
recentes trabalhos de investigação, bem como do direito comparado, acerca do
problema da toxicomania.

O debate sobre o aviso prévio sobre toxicomania, e ao contrário do que
se possa pensar, foi extraordinariamente participado, razão pela qual durou seis
Sessões, notando-se algumas divergências entre os defensores, intransigentes, 
do toxicómano (toxicodependente) como um doente que necessita de tra-
tamento, e os defensores da repressão como forma de eliminar os problemas
que a droga gerava.

Muitas das ideias expressas na Assembleia Nacional eram, provavel-
mente, demasiado ousadas para a época. Tão avançadas que foi necessário pas -
sarem mais de vinte anos, até meados dos anos noventa do século XX, para se
ouvirem na Assembleia da República vozes a declararem, no essencial, o que 
muitos destes deputados defenderam em 1973.

O referido debate demonstra, inequivocamente, que nem todos os
poderes públicos tinham o mesmo discurso sobre a problemática da droga. Se o
poder executivo, o Governo, e a Presidência da República denotavam ter um 
discurso de caracter mais repressivo, a Assembleia Nacional vai demonstrar, na
maioria esmagadora das intervenções, que a prevenção, o tratamento e a readap -
tação deveriam ser os factores mais importantes a ter em conta na abordagem
ao fenómeno.

Tendo em atenção o facto de já terem passado vinte e oito anos sobre
este debate, e atendendo à enorme quantidade e diversidade de trabalhos cien -
tíficos sobre a problemática, entretanto publicados, optamos por criar uma
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278 O debate pode ser consultado: «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões: Sessão 
n.o 233, em 1 de Março; Sessão n.o 234, em 2 de Março; Sessão n.o 235, em 13 de Março; Sessão 
n.o 236, em 14 de Março; Sessão n.o 237, em 15 de Março; Sessão n.o 238, em 16 de Março.

279 Vide «Registo Biográfico dos Senhores Deputados», Assembleia Nacional, X Legislatura, 1969-1973; 
José Maria de Castro Salazar, médico, ficha n.o 85; Augusto Salazar Leite, médico, ficha n.o 26; Lopo de
Carvalho Cancella de Abreu, Doutor em medicina, Ministro da Saúde e Assistência, de 27 de Setembro
de 1968 a 15 de Janeiro de 1970, ficha n.o 96; António da Fonseca Leal de Oliveira, engenheiro agró-
nomo, ficha n.o 15; Rafael Ávila de Azevedo, Doutor em pedagogia; ficha n.o 116; D. Custódia Lopes, 
Professora dos liceus, ficha n.o 31; D. Sinclética Soares dos Santos Torres, farmacêutica, ficha n.o 124;
Armando Júlio Reboredo e Silva, oficial da marinha, ficha n.o 21; Alberto Eduardo Nogueira Lobo de
Alarcão e Silva, engenheiro agrónomo, ficha n.o 3; D. Maria Raquel Ribeiro, assistente social, ficha n.o 110;
Rui de Moura Ramos, jurista, ficha n.o 122; Agostinho Gabriel de Jesus Cardoso, médico, ficha n.o 1; 
Francisco João Caetano de Sousa Brás Gomes, professor dos liceus, ficha n.o 47.



estrutura que separasse as diversas intervenções entre as vertentes da preven-
ção-tratamento e penal-repressão, com a inclusão de algumas das opiniões profe -
ridas durante o debate.

Apesar de corremos o risco de ser demasiado redutores, estamos 
convencidos de que desta forma poderemos demonstrar que a problemática 
da droga, antes da Revolução de Abril, também foi debatida de forma séria e sem
qualquer preconceito de natureza ideológica e no local próprio, a Assembleia
Nacional.

Podemos afirmar que, no essencial, o debate do aviso prévio sobre toxi -
comania, decorreu sob o patrocínio das seguintes questões colocadas pela 
deputada Maria Raquel Ribeiro: “O que sabemos nós no País sobre o uso de
estupefacientes? Quais as camadas da população e quais as suas características,
onde este problema se torna mais agudo? (…) Limitamo-nos a criticar, condenar 
ou reprimir?”280.

Vejamos algumas das intervenções que fazem referência à vertente
prevenção-tratamento:

Quadro 4 – Assembleia Nacional X Legislatura – Aviso Prévio Sobre a Toxicomania – 1973

(continua)

Prevenção – Tratamento

• A profilaxia será sempre mais eficaz e menos onerosa que o combate. (Agostinho Cardoso);

• Sugere-se a instituição do tratamento voluntário, permitindo que o viciado, por iniciativa pró-
pria ou de quem o represente, e sem temor de castigo, seja internado em estabelecimento
especializado pelo tempo indispensável à cura. (Delfino Ribeiro);

• Não obstante vários processos de supressão haverem sido sugeridos, o mais popular para o
afastamento de heroína, morfina e similares emprega a metadona, em doses gradativamente
menores. (Delfino Ribeiro);

• Para os centros de tratamento e reabilitação deverão encaminhar-se todos os toxicómanos 
e suspeitos de enfermidade, incluindo os detidos, em fase de instrução preparatória ou aguar-
dando julgamento, e os sentenciados. (Delfino Ribeiro);

• O tratamento dos toxicómanos, dizem os técnicos, deve preferentemente ser hospitalar, mas
nunca em meio psiquiátrico. (Agostinho Cardoso);

• Uma coisa parece certa: é que o tratamento dos indivíduos dependentes de drogas «não é 
só um problema médico; ele ultrapassa a competência de uma só profissão e de um só grupo
especializado, exigindo, além do médico, o concurso de psicólogos e sociólogos». (Castro
Salazar);
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280 Vide «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 237, em 15 de Março de
1973, pp. 4787-4788.



(continuação)

Fonte: Diário das Sessões, Assembleia Nacional, X Legislatura, do ano de 1973: Sessão n.o 233, 
em 1 de Março; Sessão n.o 234, em 2 de Março; Sessão n.o 235, em 13 de Março; Sessão 
n.o 236, em 14 de Março; Sessão n.o 237, em 15 de Março; Sessão n.o 238, em 16 de
Março.

Mas o debate não se centrou exclusivamente nas questões da preven-
ção e do tratamento. Apesar de a maioria dos deputados não optar por fazer
qualquer referência às questões relacionadas com a repressão do fenómeno da
droga, a verdade é que também houve opiniões nesse sentido.

Prevenção – Tratamento

• Os toxicómanos devem ser reconhecidos como verdadeiros doentes, na realidade são, neces-
sitados de tratamento médico, e nunca como vulgares delinquentes a entregar à justiça para
que esta os castigue. (Cancella de Abreu);

• Dois pontos que se consideram como absolutamente fundamentais no tratamento deste tipo
de doentes: o voluntário e o anonimato. (Cancella de Abreu);

• Eu considero (o toxicómano) sempre um doente. Eu considero delinquente o traficante da
droga. O que toma droga é um simples doente. (Cancella de Abreu);

• Uma campanha de informação do público sobre a natureza e as consequências graves da
droga. (D. Raquel Ribeiro);

• Necessidade de uma filosofia centrada não sobre a droga, mas englobando a tríade indiví-
duo-sociedade-droga, isto é, compreensão do homem como ser social em sua integração na
vida. (Alberto Alarcão);

• A droga não é um facto primário, mas um sinal revelador de mal-estar psico-social, como a
dor é a manifestação de um mal estar biológico. Importa não fazer apenas uma terapia sin-
tomática, tratar os sintomas externos, mas procurar ir mais a fundo, tentar um tratamento
etiológico, investigar causas. (Alberto Alarcão);

• Há que considerar neste grave problema mundial os factores de natureza social, económica,
psicológica e fisiológica, com vista a encontrar as verdadeiras causas da toxicomania e os
métodos mais adequados de prevenção, de tratamento e de readaptação dos toxicómanos, 
o que requer aprofundados e especializados estudos. (D. Custódia Lopes);

• Reabilitação. Uma vez conseguida a desintoxicação destes doentes, é necessário prepará-los
para a vida normal. A par de uma intensa psicoterapia para eliminar completamente as ten-
sões e as ansiedades, há que tomar medidas de carácter vocacional, recreativo e social, de
modo a acompanhá-los e a integrá-los na sociedade como indivíduos perfeitamente válidos.
(Salazar Leite);

• Eu disse, a princípio, que as opiniões se dividem quanto ao tratamento dos toxicómanos e 
os esquemas vão desde o internamento ao tratamento livre. Eu opto pelo tratamento livre; 
é uma opinião. (Castro Salazar).
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Tendo presente que a problemática da droga, na metrópole, incluindo
Açores e Madeira, não representava grandes preocupações, tal como pudemos
demonstrar anteriormente, e conforme nos informa o Deputado Agostinho 
Cardoso:

Mas não se falou somente do problema da droga na metrópole. Como
existiam diversos deputados que representavam as províncias ultramarinas,
alguns dão-nos conta da evolução do fenómeno nesses territórios não havendo,
excepção feita para Angola onde havia algum consumo de liamba e de outros
produtos naturais de longa tradição, problemas relacionados com a droga nos
outros territórios do ultramar.

Vejamos algumas das intervenções que fazem referência à vertente
penal – repressão:

Quadro 5 – Assembleia Nacional X Legislatura – Aviso Prévio Sobre a Toxicomania – 1973

(continua)

Penal – Repressão

• Aos que falam, a propósito da repressão da droga, do fracasso da «lei seca» na luta contra 
o alcoolismo há algumas dezenas de anos nos Estados Unidos, eu lembro que a escravatura 
correspondia a lucros fabulosos e representava uma instituição poderosa, fornecedora de
mão-de-obra gratuita, e que a humanidade conseguiu destruí-la. (Agostinho Cardoso);

• A natureza internacional destas infracções recomenda à consagração de um critério de uni-
formidade nas legislações nacionais, de modo que a punição de criminosos se efective inde-
pendentemente da sua cidadania e local de delito e a extradição se processe sem impedimen-
tos. (Delfino Ribeiro);

«Tem-se a Polícia Judiciária organizado e preparado para o combate à droga,
como recentemente o demonstrou. São cerca de 137 os casos que foram detecta-
dos de consumidores de droga nos últimos dois anos na metrópole, 22 dos quais
estrangeiros. 46 por cento referem-se a jovens de 16 a 20anos. 82 por cento
tinham menos de 30 anos. Detectou-se LSD, marijuana e haxixe. Nenhum caso 
de heroína»281.
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281 Cfr. Agostinho Cardoso, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 234, em 
2 de Março de 1973, p. 4726. Em 1971, a Polícia Judiciária efectuou diversas apreensões de estupefacien-
tes, nomeadamente marijuana, haxixe, LSD e cocaína, durante o periodo de tempo em que decorreu 
o primeiro festival de música «pop» realizado em Vilar de Mouros, perto de Caminha. Vide António
Maria Claro e Fernando C. S. Passos, Op. cit., pp. 13-14. Atendendo ao crescente afluxo de estrangeiros
que demandavam à região do Algarve, em 1972, nas palavras do Deputado algarvio Leal de Oliveira,
“naquela zona o tráfego de estupefacientes se agigantou, e eu não quero que o Algarve, conhecido mun-
dialmente pela sua natureza ímpar, o seja também pelo alastramento do vício da droga”. Cfr. Leal de 
Oliveira, «Assembleia Nacional, X Legislatura», in Diário das Sessões, Sessão n.o 236, em 14 de Março 
de 1973, p. 4769.



(continuação)

Fonte: Diário das Sessões, Assembleia Nacional, X Legislatura, do ano de 1973: Sessão n.o 233, 
em 1 de Março; Sessão n.o 234, em 2 de Março; Sessão n.o 235, em 13 de Março; Sessão 
n.o 236, em 14 de Março; Sessão n.o 237, em 15 de Março; Sessão n.o 238, em 16 de
Março.

Penal – Repressão

• Chave mestra de repressão deve fixar-se a recompensa de forma a garantir o que dela se
espera colher em benefício da justiça. O seu quantitativo terá portanto, de resultar da con-
sideração de diversos elementos, nomeadamente o facto de ser raro o indivíduo que, com
perigo da sua vida e da dos seus familiares, se atreva, desinteressada e idealisticamente, a cola-
borar, a denunciar, fazendo frente a poderosas organizações criminosas. Somos, pois, pela cria-
ção de um fundo policial de maneio e pela atribuição ao informador, nas sentenças de con-
denação, de uma percentagem de multa, independentemente do efectivo pagamento desta.
(Delfino Ribeiro);

• Há que dar meios em Quadros de pessoal, de verbas e de actuação à Polícia Judiciária. 
(Delfino Ribeiro);

• A lei portuguesa (Decreto-Lei n.o 420/70) não pune o consumo de estupefacientes, «mas 
a sua obtenção de qualquer modo» (artigo 2.o) e o consumo «na presença de terceiros 
com a consciência de poderem incentivar ou difundir o uso de estupefacientes» (artigo 4.o).
(Agostinho Cardoso);

• Em revisão da legislação que houver a fazer ter-se presente que o toxicómano não é um 
criminoso, mas um doente que necessita de tratamento. Usar nas leis da necessária benevo-
lência quanto a estes – facultando aos incriminados o tratamento voluntário sob a forma de
liberdade condicional – e usar do maior rigor com os traficantes de droga. (Castro Salazar);

• A repressão não esmorece, mas, até à presente data, poucos louros tem acumulado perante
problema de tamanha magnitude. (Delfino Ribeiro);

• Acção policial e judiciária repressiva, com aplicações de penas severas aos traficantes e aos
consumidores, sem esquecer que o aumento de difusão da droga, e que se verifica sobretudo
entre as novas gerações, evolui paralelamente ao decréscimo da vigilância policial. (Delfino
Ribeiro);

• Menção de especial relevo no combate ao tráfico e suas derivações é devida à Organização
Internacional de Polícia Criminal (Interpol), que canaliza valiosas informações para as autori-
dades competentes. (Delfino Ribeiro);

• Não se pode pensar nem em cartazes, nem em propaganda – geralmente mal feita – na rádio 
e na televisão. Apenas numa severa repressão policial, com penas pesadíssimas, pode ter esse
efeito. E não se duvide estragar a vida de ninguém; quem toma drogas, em 99 por cento dos
casos, já tem a sua vida irremediavelmente estragada (autor refere-se à opinião do Prof. Barahona
Fernandes). (Moura Ramos).
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No final do interessante e intenso debate, relativamente ao aviso prévio
sobre toxicomania, foi submetida à votação uma Moção, da autoria do Deputado
avisante, Delfino Ribeiro, que mereceu aprovação e cujo teor era o seguinte282:

Quadro 6 – Moção aprovada após o Aviso Prévio Sobre a Toxicomania na Assembleia Nacional – 1973

Fonte: Diário das Sessões, Assembleia Nacional, X Legislatura, do ano de 1973: Sessão n.o 233, 
em 1 de Março; Sessão n.o 234, em 2 de Março; Sessão n.o 235, em 13 de Março; Sessão 
n.o 236, em 14 de Março; Sessão n.o 237, em 15 de Março; Sessão n.o 238, em 16 de
Março.

Como se pode verificar, a Assembleia Nacional aprovou uma moção
onde não se faz qualquer referência à necessidade de novas medidas de repres-
são do problema da droga. O primado da toxicomania = doença, logo a
necessitar de tratamento, foi completamente assumido pelos deputados portu-
gueses em 1973283.

Moção

A Assembleia Nacional, encerrando o debate do aviso prévio sobre toxicomania:

1. Manifesta a sua apreensão pelos graves perigos que o consumo indiscriminado de drogas
podem resultar para a saúde e bem-estar físico e moral do povo português, designadamente
da sua juventude; e

2. Recomenda:

a) Que seja constituída uma comissão ou serviço especializado para mentalizar a
população contra os riscos do uso ilegal de drogas;

b) Que se dotem com adequados meios de acção os departamentos ligados à
prevenção e combate da toxicomania, diligenciando-se no sentido de entre eles se
estreitarem as relações de cooperação para o efeito;

c) Que sejam promulgadas medidas legislativas conducentes à mais completa des-
crição das infracções, à melhor graduação das penas, ao estímulo ao trata-
mento e ao fomento de todas as colaborações; e

d) Que sejam criados centros de profilaxia, tratamento e reabilitação.

A Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal

114

282 A aprovação desta Moção é a maior prova de que, já antes do 25 de Abril de 1974, e apesar do fenó-
meno ainda não ter grande expressão, havia quem se preocupasse com o tratamento e reinserção, o que
desmente inequivocamente as conclusões da Assembleia da República, ao desvalorizar tudo quanto se
passou anteriormente à revolução de Abril, sobretudo quando refere que em 1973, “conhecia-se pouco
desta realidade e o conceito de prevenção era praticamente inexistente”. Cfr. José Niza, Relatório da
Comissão Eventual para o Acompanhamento e Avaliação da Situação da Toxicodependência do Consumo e 
do Tráfico de Droga, Situação e Avaliação do programa da Droga em Portugal, Ed. Assembleia da República,
Lisboa, 1998, p. 21.

283 Chama-se a atenção para o facto de, e apesar de a posição defendida pelos Deputados da Assembleia
Nacional ser extremamente aberta, não vai tão longe quanto as opiniões expressas pelo advogado
Pedro Cabrita, em 6 de Maio de 1973, e que defendia uma nova orientação relativamente ao “o uso das
drogas, mesmo aquelas que são perigosas, deve descriminalizar-se. Nesse sentido já se pronunciaram os
Ministros Europeus da Justiça reunidos em Haia durante o mês de Maio de 1970”. Cfr. Pedro Cabrita,
Droga e Lei, Ed. De Narciso Correia, Lisboa 1973, p. 18. Não nos foi possível localizar qualquer referên-
cia à mencionada reunião de Haia.



7. A Intervenção da Igreja Católica

A Igreja Católica tem sido, sobretudo no velho Continente, um parceiro
fundamental das diversas autoridades governamentais em tudo que se relaciona
com a problemática da droga. Para além das preocupações manifestadas relativa-
mente ao fenómeno na sua normal acção pastoral, dedicou muito da sua enorme
influência nos meios de comunicação social e nas publicações periódicas sob o
seu domínio, ao debate sério e sereno sobre as diversas questões relacionadas
com esta matéria.

É nesta perspectiva que devem ser entendidas as preocupações reve -
ladas pelo Papa Paulo VI284, no final dos anos sessenta e princípios dos anos
setenta do século passado, relativamente ao gravíssimo problema das drogas.

Aliás, o Santo Padre chegou mesmo a considerar que a Igreja era cha-
mada a intervir e como tal não podia nem devia desinteressar-se do grave pro-
blema das drogas, dessa doença social que é a toxicomania, referindo-se concreta-
mente aos estupefacientes e incentivando as organizações católicas da área da
saúde, a empenharam-se em debater o problema da droga.

Relativamente a Portugal, diversas publicações se vinham empenhando
na informação acerca dos malefícios ou benefícios do uso de drogas. A revista
Brotéria é, desde logo, uma das mais importantes publicações que efectuaram
essa divulgação, desde os anos trinta do século XX.

Diversos artigos foram dando conta dos desenvolvimentos que o fenó-
meno ia sofrendo nos vários cantos do mundo. Mas, e para além da importância
da acção informativa desta revista, outras publicações de influência católica
foram apresentando reflexões sobre a melhor forma de abordar a questão, sem-
pre numa perspectiva cristã.

Publicações como a já referida «Brotéria», cultura e informação, a «Vér-
tice», revista de cultura e arte, a «Síntese», revista de actualidades eclesiais, a revista
«Acção Médica», da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, e a revista «Ser-
vir», da Associação Católica dos Profissionais de Enfermagem e Saúde, entre tantas
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284 O Papa teceu o seguinte comentário: “O facto de a droga constituir uma fortíssima tentação psico-
-moral, de ter repercussões sobre o equilíbrio mental da pessoa, de diminuir o domínio de si próprio,
de alterar as percepções sensoriais, de se tornar facilmente uma necessidade crescente da qual só difi-
cilmente se pode prescindir, de provocar instintivamente a tendência para procurar cúmplices e por isso
tomar proporções sociais deploráveis e contagiosas, solicita mais intensamente o interesse pastoral da
Igreja”. Citado por António L. Sousa Franco, «Encerramento- Problema da Droga na Sociedade Actual»,
in Servir, vol. 19, Março/Abril/Maio/Junho, Lisboa, 1971, p. 85. O Professor Sousa Franco faz referência 
ao discurso de 18 de Outubro de 1970, proferido pelo Papa aos médicos católicos italianos. Chama-
-se a atenção para o facto de a droga começar a tornar-se um fenómeno preocupante e a prova disso
mesmo é que, só no ano de 1970, o Papa Paulo VI sentiu-se na “obrigação de aflorar o tema em cerca
de dez alocuções que efectuou, no sentido de alertar para a necessidade de uma acção concertada de
luta contra a propagação da droga”, p. 85.



outras, tiveram um papel fundamental na forma como se foi construindo, em
Portugal, o discurso sobre a droga.

Durante a governação do regime do Estado Novo, e ao contrário do
que muitos querem fazer crer, o país não vivia isolado do resto do mundo e
muito menos se encontrava alheio ao desenrolar dos diversos fenómenos que
iam tendo lugar, sobretudo na Europa ocidental.

Assim, e respondendo ao apelo de Paulo VI, a Acção Católica Portu-
guesa acolheu a iniciativa da Associação Católica dos Profissionais de Enferma-
gem e Saúde, de realizar uma Conferência subordinada ao tema: «Problema da
Droga na Sociedade Actual», que veio a decorrer em Lisboa entre os dias 23 
e 24 de Janeiro de 1971 e que foi um dos mais importantes encontros inter -
nacionais sobre a problemática da droga que teve lugar em Portugal antes do 
25 de Abril de 1974285.

Uma das primeiras declarações feitas na Conferência foi a do Professor
Nuyens, que se referiu ao facto de a “toxicomania estar em relação estreita com
a maneira como o indivíduo se integra na sociedade. Integração esta que se
mede pelo grau de participação em estruturas sociais, pelo grau de identificação
com a cultura dada”286.

Para Nuyens, a existência de problemas novos e o aparecimento de 
termos recentes para designar a realidade então vivida, tais como a sociedade 
de consumo, sociedade dos lazeres, sociedade da cibernética, sociedade tecnológica,
sociedade secularizada, sociedade da organização, sociedade urbanizada até à «drug-
taking-society» e, finalmente a «grande sociedade», vieram criar novas dimen-
sões, novos desenvolvimentos que alteraram o conjunto dos valores, normas 
e convicções que existiam na sociedade dos anos sessenta do século XX287.
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285 As comunicações da Conferência vieram a ser publicadas na Revista da Associação Católica dos Profis-
sionais de Enfermagem e Saúde, Servir, vol. 19, Março/Abril/Maio/Junho, Lisboa, 1971.

286 Cfr. Nuyens A. J. M. Yvo, «A Sociedade Actual: Tendências e Perspectivas», in Servir, vol. 19, Março/Abril/
/Maio/Junho, Lisboa, 1971, pp. 35-42. O orador era Professor Doutor de Sociologia da Universidade
Católica de Louvain, e desenvolveu a teoria de que a integração dos jovens na sociedade é particular-
mente problemática, por duas razões principais: “– Por causa do grande número de desenvolvimentos
estruturais (dos quais a urbanização, o alargamento das dimensões e o «planning» são os principais), as
possibilidades de participação na sociedade próspera estão bastante limitadas para os jovens. – A cultura
do consumo, tal como se apresenta no estado de prosperidade, é condenada por um grande número de
jovens. Chama-se a atenção para o facto do custo desta prosperidade e para este outro facto que uma
prosperidade em constante crescimento não resulta necessariamente num aumento proporcional de feli-
cidade e bem-estar. (…) Alguns deles integram-se, outros contestam, um terceiro grupo experimenta
novas normas de vida, entre as quais o uso da droga (pode) ocupa(r) um lugar que faz sentido. De prefe-
rência a uma limitação à relação droga-toxicómano, frisa-se a relação droga-sociedade”, p. 41.

287 Cfr. Nuyens A. J. M. Yvo, «A Sociedade Actual: Tendências e Perspectivas», Op. cit., p. 35.



Mas, e para além destas preocupações, uma das declarações mais inte-
ressantes feitas na Conferência foi proferida pelo Professor Schepper, ao consi-
derar que:

Para Schepper, as diversas tentativas de “explicação do fenómeno do
abuso por sociólogos, psicólogos, moralistas ou farmacólogos não constituem, 
na maioria das vezes, senão aproximações parciais e unilaterais dum problema
que, no seu conjunto, escapa a uma formulação sintética única em virtude da sua
complexidade”289.

Na realidade, o conferencista já na altura considerava errado o facto de
se difundir a “ideia de que é preciso, se necessário por meio de sanções muito
severas, atingir a abstinência completa, que seria a única forma de reabilitação
social, indica que atribuímos ao toxicómano o rótulo da responsabilidade pessoal
do seu estado. Mas a fármaco-dependência é infinitamente mais complexa e não
tem em conta estigmatizações sociais nem opiniões moralizantes”290.

«É inadmissível sob todos os pontos de vista, que o toxicómano seja
considerado um culpado ou um perigo para a sociedade, alguém que
deva ser punido ou tratado até voltar a ser normal. O insucesso desta atitude foi
muitas vezes demonstrado. O importante é considerar o toxicómano um
doente crónico que deve ser ajudado, que deve ser reintegrado em si
próprio e na sociedade. Uma abstinência total é certamente o fim ideal de
toda a terapia mas um fim não necessariamente realizável. Uma reabilitação do
indivíduo, de forma a poder assumir de maneira aceitável as suas obrigações
sociais, familiares, profissionais e outras, não constitui, sem dúvida, a solução ideal
mas é muitas vezes a única solução prática, sobretudo se se trata da dependência
de opiácios»288.
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288 Cfr. P. J. de Schepper, «Panorâmica Geral das Drogas», in Servir, vol. 19, Março/Abril/Maio/Junho, Lisboa,
1971, p. 49. O orador era Professor Doutor na Universidade Católica de Louvain, titular da Cadeira 
de Farmacologia. Como vimos anteriormente, o debate que posteriormente teve lugar na Assembleia
Nacional, sobretudo as posições defendidas pelo Professor Cancella de Abreu, foram de encontro a
muitas das ideias de Schepper.

289 Cfr. P. J. de Schepper, «Panorâmica Geral das Drogas», in Op. cit., p. 43. Desde já se chama a atenção para
o facto de a partir dos anos oitenta, em Portugal, o Professor Cândido Da Agra, fundador do Centro 
de Ciências do Comportamento Desviante da Universidade do Porto, ter desenvolvido estudos teóri-
cos e empíricos que vão de encontro a muitas das ideias expressas na Conferência de Schepper. Aliás,
Cândido Da Agra virá, após uma longa série investigações, materializadas na publicação Entre Droga e
Crime, Actores, Espaços, Trajectórias, Ed. Notícias, Lisboa, 1998, a concretizar aquilo que Schepper aflorou
na sua comunicação, ao considerar, relativamente à marijuana, que e ao contrário do que já na altura o
senso comum podia indicar, eram “raros os casos de crimes e decadência moral provocados por con-
sumo exclusivo de marijuana”. Vide P. J. de Schepper, «LSD e Marijuana», in Op. cit., pp. 50-58.

290 P. J. de Schepper, «Panorâmica Geral das Drogas», in Op. cit., p. 49. Schepper considerava que, “a fármaco-
-dependência é um fenómeno muito complexo, multidimensional nas suas origens e que nenhuma apro-
ximação parcial ou unilateral pode fazer justiça ao problema. Do que se conclui que o problema do
abuso e da dependência deve ser individualizado, conforme o produto e conforme o indivíduo que o
emprega”, p. 49.



Para além dos anteriores conferencistas, as jornadas contaram ainda
com a comunicação do Doutor Fragoso Mendes, provavelmente a maior autori-
dade nacional sobre as questões da droga. Para o Professor português, a “droga
constitui para o toxicómano um meio de fuga ao sofrimento, um prazer, uma
embriaguez e, por vezes, o único objectivo da sua vida”291. Tal como os conferen-
cistas estrangeiros, também Fragoso Mendes considerava que o “toxicómano é
um doente que importa tratar e não um delinquente que se procure corrigir”292.

O que mais nos importa realçar da sua comunicação é o facto de o
Professor ter apresentado os motivos porque, na sua opinião, em Portugal a 
problemática da droga não assumia grandes preocupações no início dos anos
setenta do século XX:

Mas, Fragoso Mendes iria surpreender os participantes nas jornadas ao
contar a sua própria experiência lisérgica, após ter consumido LSD 25. Vejamos
um dos relatos da experiência que o Professor realizou:

«Há três factores muito importantes: primeiro, o tipo de sociedade em que
vivemos, conservadora e muito burguesa; segundo, o baixo nível econó-
mico do país, que limita a aquisição de drogas que, como se sabe, são muito
caras; terceiro, porque existe um outro tóxico muito difundido, o álcool, de 
que a população portuguesa faz um largo consumo, a sua aquisição é livre e não
muito cara»293.

«Estamos firmemente convencidos de que hoje, ao lado da heroínomania, a toxico-
mania lisérgica é uma das mais difundidas no mundo. Porquê? A nossa expe-
riência mostra-nos que as vivências experimentadas na intoxicação
pelo LSD são de certo modo agradáveis, quando a dose não é muito ele-
vada. (…) De certo modo, a experiência contribui para melhorar e aumentar a
criatividade artística. (…) Contudo o uso desta substância ou de outros alu-
cinogénicos pode ser uma porta aberta para uma verdadeira e grave
toxicomania, servindo, em muitos casos, para despertar uma tendência toxicofí-
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291 Cfr. J. Fragoso Mendes, «Aspectos actuais das Toxicomanias», in Servir, Op. cit., pp. 59-65. O orador era
Professor Auxiliar de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Lisboa. Na sua comunicação, e atendendo
ao tipo mais comum de consumidores de droga que então existiam em Portugal, Fragoso Mendes consi-
derou a profissão do toxicómano como um factor importante no desenvolvimento e frequência da toxi-
comania, considerando que os profissionais de saúde eram os mais expostos em criar uma situação de
toxicomania.

292 Cfr. J. Fragoso Mendes, «Aspectos actuais das Toxicomanias», in Servir, Op. cit., p. 65.
293 Cfr. J. Fragoso Mendes, Op. cit., p. 65. (Sublinhado nosso). Fragoso Mendes considerava que a “procura

junto dos traficantes ou de outros toxicómanos graves gera o perigo da aproximação de outras drogas
como a heroína, morfina e cocaína. Tal como Erhardt e outros, somos de parecer que a sua relativa
liberdade deve ser considerada, para evitar esses contactos, porta aberta para outras toxicomanias. 
O tabaco tem, quanto a nós, maiores perigos, pois a marijuana em doses moderadas não produz efeitos
psicológicos apreciáveis”, p. 65.



De todas as demais intervenções que houve nas jornadas, importa des-
tacar também a de Joris Casselman, que abordou a assistência e tratamento dos
consumidores de droga. Para este conferencista, perante o consumo de drogas,
por parte dos mais jovens, os adultos têm formas muito diversas de reacção face
ao fenómeno.

Uns seguem a política da avestruz e afastam-se horrorizados com este
mal da nossa civilização. Outros adoptam uma atitude moralizante, o que torna, 
na opinião de Casselman, impossível o diálogo com os mais jovens. Existem
aqueles que tentam amedrontar os jovens, dramatizando as drogas. Por fim, existe
a atitude repressiva. Para o conferencista, “alguns adultos pensam que a repressão
total é o único meio eficaz de banir para sempre o problema das drogas, mas
conhecemos a sua pouca eficácia. No fundo é uma confissão de fracasso a agir
sobre as causas”295.

Importa realçar o facto de a Igreja Católica portuguesa, ao patrocinar
estas jornadas, demonstrar inequivocamente que a abordagem ao fenómeno da
droga em Portugal, poucos anos antes da revolução de Abril de 1974, não era
feita sob a perspectiva da repressão, aliás esta não era a variável mais importante
do discurso sobre a droga.

Ao contrário do que veio a acontecer logo após a revolução, nesta
época a sociedade civil estava atenta e desperta para as novas realidades, e a
Igreja Católica contribuiu, com a sua acção, de forma decisiva para que as ques-
tões que mais preocupavam a sociedade fossem debatidas sem preocupações
que não fosse a procura das melhores soluções para um problema que come-
çava a fazer-se sentir no seio da sociedade portuguesa. Assim, e como referiu 
o Professor Sousa Franco no encerramento das jornadas, estas foram uma 
reflexão social sobre a problemática da droga, “porque não há acção apostólica
sem formação”296.

O drogado (toxicómano)297 era assumidamente visto como um doente
que necessitava de ser tratado de forma individualizada.

lica latente, pelo que deve ser combatida da mesma forma que as outras toxico-
manias graves»294.
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294 Cfr. J. Fragoso Mendes, Op. cit., p. 69. (Sublinhado nosso). A comunicação descreve a metodologia da
experiência e os diversos resultados, sobretudo na vertente médica. O relato desta experiência de con-
sumo de LSD vem reforçar os argumentos relativamente à necessidade de esta droga ter sido a selec-
cionada para figurar na primeira campanha portuguesa contra a droga.

295 Cfr. Joris Casselman, «Assistência e Tratamento dos Consumidores de Drogas», in Servir, Op. cit., pp. 74-78.
296 Cfr. António L. Sousa Franco, «Encerramento», in Servir, Op. cit., p. 84.
297 Nos anos 60 do século XX, drogado era o adjectivo utilizado relativamente a quem estava sob o efeito

de drogas, «parecia sempre doido». Vide Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, «Drogado», [Tomo III],
Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 2003, p. 1407.
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Capítulo III

A Droga 
e os Partidos 
Políticos – 1976/2000





1. A Selecção do Discurso Partidário

Tendo em atenção as transformações sociais, políticas, económicas, cul-
turais e estratégicas surgidas em Portugal após a revolução dos cravos, nomeada-
mente, o fim do Império, o regresso ao espaço geográfico europeu e a instaura-
ção de um novo regime político, todos estes acontecimentos contribuíram para
que o país tivesse demorado algum tempo até definir um novo sistema em que
se conseguisse inserir, só o tendo alcançado com a integração na Comunidade
Económica Europeia.

Todavia, enquanto os políticos definiam um novo rumo para o país, a sua
juventude298 embrenhava-se cada vez com mais intensidade nos prazeres dos
paraísos artificiais proporcionados pela droga.

Assim, torna-se necessário entender a forma de produção estratégica,
relativamente à luta e ao combate contra a droga e as suas relações com a polí-
tica e o modo como o país reagiu à ameaça, cada vez mais presente, da droga 
no quotidiano dos portugueses.

Para além disso, é indispensável compreender todas as contradições em
que o Poder político se envolveu durante o período revolucionário no que con-
cerne a esta problemática. Sobretudo dar a conhecer a dimensão geopolítica da
droga nas relações que se estabeleceram entre o poder executivo de Portugal e
dos Estados Unidos da América, concretamente com a sua agência de combate, 
a Drug Enforcement Administration.
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298 Para melhor se compreender os anseios e os comportamentos da juventude em Portugal, entre 1973 
e 1977, chama-se a atenção para a leitura do romance de Manuel Arouca, Os Filhos da Costa do Sol, Publ.
Europa-América, Mem Martins, 1989, que constitui um simpático retrato das inquietações dos jovens
desta época. Para além disso proporciona uma interessante viagem pelos hábitos e tipo de drogas con-
sumidas numa das zonas do país, a Costa do Estoril, onde era relativamente fácil o acesso a diversos
produtos estupefacientes.



Perante o crescente aumento, ao longo dos últimos vinte e cinco anos,
dos problemas relacionados com o consumo de produtos estupefacientes,
importa compreender a forma e o modo como os partidos políticos estabelece-
ram um plano de acção em relação aos problemas despoletados pelo fenómeno
da droga.

É num quadro de profundas alterações sociais e políticas, que o flagelo
da droga vai medrando no nosso país, chegando ao ponto de ser unanimemente
considerado como o mais grave problema social que a nossa sociedade enfrenta,
sendo mesmo apelidado, no final do século XX, de inimigo público número um.

Perante a dimensão que o fenómeno da droga assumiu, após a instau -
ração do regime democrático, afigura-se de grande interesse abordar o estudo
desta problemática numa vertente de investigação, que julgamos inédita no nosso
país, e que se traduz na tentativa de obter uma resposta para a questão: afinal,
qual tem sido a estratégia dos partidos políticos relativamente à ameaça que o
problema da droga representa em Portugal?

Assim, a nossa primeira iniciativa foi a de constituir um corpus documen-
tal suficientemente representativo e abrangente, sobre o qual pudéssemos
desenvolver a nossa análise. Tal tarefa não se revelou nada fácil. Para além das
dificuldades inerentes em obter acesso à intimidade partidária, outras resistên-
cias foram sendo colocadas e que obstaculizaram a recolha de informação rele-
vante relativamente ao discurso dos partidos políticos sobre a droga.

Outra grande dificuldade encontrada prendeu-se com a seguinte per-
gunta: quantos partidos políticos se constituiriam em Portugal depois de 1974?

Tendo em atenção que não foi possível encontrar resposta a esta ques-
tão, nem no Tribunal Constitucional, nem na Comissão Nacional de Eleições,
decidimos optar pela análise do discurso dos partidos políticos que tiveram
representação parlamentar nos últimos vinte e cinco anos.

Com a opção por esta solução colocou-se o problema de saber onde
recolher informação. Muitas das forças partidárias já não existem e outras, após
diversas diligências efectuadas, foi possível apurar que não tinham informação em
arquivo sobre o tema, anterior a 1989/1990. Constatou-se que nos arquivos dos
partidos políticos (PSD – PS – CDS/PP – PCP), até meados de 1989, não existem
referências relativamente ao problema da droga299.
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299 Quanto aos Programas Eleitorais, dos maiores partidos políticos, chama-se a atenção para o facto de
quase não existirem, até 1985, quaisquer referências explícitas ao problema da droga em Portugal.



Perante tais dificuldades só nos restou a solução de recorrer ao acervo
documental da Assembleia da República. Para tal, houve necessidade de se esta-
belecer uma metodologia rigorosa, que nos permitisse delimitar critérios claros
de investigação.

Assim, decidimos optar pela selecção das iniciativas legislativas dos par-
tidos políticos, no que concerne à problemática da droga, tendo sido estabeleci-
dos três critérios de pesquisa e recolha:

1. Estabeleceu-se como limite temporal do nosso estudo as datas 
de 1976 a 2000. Na primeira tiveram lugar as eleições legislativas, a 25 de Abril
de 1976, que proporcionaram a eleição da Assembleia da República, que deu 
início à I Legislatura300. O ano de 2000, porque marca o momento em que a
Assembleia da República aprovou a Lei n.o 30/2000, de 29 de Novembro, que
promoveu a descriminalização do consumo de estupefacientes e substâncias psi-
cotrópicas, acto que provocou a substituição da antiga fórmula legislativa por
uma nova filosofia jurídica face ao problema da droga em Portugal301.

2. Foram analisadas as iniciativas legislativas dos partidos políticos302 que
foram alvo de discussão em sessão do plenário da Assembleia da República.

3. Relativamente ao critério de selecção das iniciativas legislativas, optou-
-se por escolher aquelas que se encontram indexadas no ficheiro documental 
da Assembleia da República, quer no manual (da I Legislatura até, sensivelmente, 
3.a sessão legislativa da V Legislatura), quer no actual sistema informático, e que
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300 Relativamente ao período de tempo compreendido entre a Revolução de 25 de Abril de 1974, até à 
primeira eleição da Assembleia da República, ocorrida a 25 de Abril de 1976, não foi considerado por-
que em rigor nesse período não existiu um Parlamento entre os órgãos de poder. Com efeito, e tal
como referiu Luís Sá, apesar de se terem realizado as eleições legislativas de 25 de Abril de 1975, para 
a Assembleia Constituinte, esta foi eleita com um objectivo especifico, “(…) embora tenha desempe-
nhado na prática uma ampla função tribunícia ou de debate político, tal facto não lhe confere, em rigor, 
a natureza de um Parlamento”. Cfr. Luís Sá, O lugar da Assembleia da República no Sistema Político, Ed.
http://www.parlamento.pt./luis_sa/t1cap1.htm. (Março 2002).

301 O período de tempo em referência abrange oito legislaturas: I Legislatura, 1976-1980 (quatro sessões legis-
lativas); II Legislatura, 1980-1983 (três sessões legislativas); III Legislatura, 1983-1985 (duas sessões legisla -
tivas); IV Legislatura, 1985-1987 (duas sessões legislativas); V Legislatura, 1987-1991 (quatro sessões legis -
lativas); VI Legislatura, 1991-1995 (quatro sessões legislativas); VII Legislatura, 1995-1999 (quatro sessões
legislativas); VIII Legislatura, 1999-2000, (só foram analisadas duas sessões legislativas).

302 Só pode iniciar o processo legislativo quem tenha poder de iniciativa, e essa compete aos Deputados,
aos grupos parlamentares (o texto que daí resultar e que venha a ser aprovado, pela maioria dos votos,
chama-se «Decreto da Assembleia da República», antes da sua promulgação) e ao Governo, bem como,
no que diz respeito às Regiões Autónomas, às respectivas Assembleias Regionais.



tivessem, pelo menos, um dos seguintes descritores: Toxicomania; Tráfico de Estu -
pefacientes e Estupefacientes303.

Após a consulta efectuada e de acordo com os critérios definidos, obti-
veram-se os seguintes resultados:

Quadro 7 – Iniciativas Legislativas dos Partidos Políticos, sobre droga, debatidas em Plenário
entre 1976/2000304

Fonte: Assembleia da República, Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar.

Perante o quadro total das iniciativas legislativas dos partidos políticos
sobre droga, constata-se desde logo uma evidência: os partidos só têm iniciativas
relativamente ao problema da droga a partir da V Legislatura.

Legislatura

Partidos Políticos

I
1976

a
1980

II
1980

a
1983

III
1983

a
1985

IV
1985

a
1987

V
1987

a
1991

VI
1991

a
1995

VII
1995

a
1999

VIII
1999

a
2000

TOTAIS

PPD/PSD

PS 1 1 1 3

CDS/PP 6 1 7

BE 4 4

PSN 0

MDP/CDE 0

PPM 0

1 5 3 9

PCP 1 6 7 6 20

PEV 1 1

PRD 0

UDP 0

ASDI 0

UEDS 0

TOTAIS 0 0 0 0 3 7 19 15 44
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303 Os ficheiros relativos às sessões havidas no Plenário da Assembleia da República são tratados de
acordo com a lista de thesaurus do Eurovoc da União Europeia (publicado em anexo ao Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, edição portuguesa de 1987) e que serve de suporte para a indexação da
base de dados que abrange toda a documentação parlamentar, e a que é recebida pela biblioteca da
Assembleia da República. Os descritores de busca do Eurovoc estão agrupados num thesaurus temático
e um thesaurus alfabético. Os descritores, toxicomania, tráfico de estupefacientes e estupefacientes, constam
do thesaurus temático do Eurovoc – questões sociais/vida social/problema social. O thesaurus permite tra-
duzir em termos de indexação ou em termos de investigação um conceito que deve entrar ou sair de
um determinado sistema documental. É constituído por um conjunto de termos (descritores ou não
descritores) e de relações que definem os seus conteúdos semânticos.

304 Chama-se a atenção para o facto de existirem iniciativas parlamentares dos partidos políticos, no
âmbito de droga, que não chegaram a ser agendadas para debate no Plenário, daí o facto de não cons -
tarem da nossa análise. Relativamente ao total de iniciativas por sessão legislativa: V Legislatura (3.a
e 4.a sessões) todas as iniciativas = 645; VI Legislatura, todas as iniciativas = 1.136; VII Legislatura, todas
as iniciativas = 1.378; VIII Legislatura, 1.a Sessão, todas as iniciativas = 475 e na 2.a Sessão, todas as ini -
ciativas = 200 (até Dezembro 2000).



Atendendo aos resultados obtidos podemos observar que o Partido
Comunista Português é aquele que tem maior número de iniciativas legislativas
em matéria de luta e combate contra a droga.

É interessante verificar que o Partido Social Democrata, durante o
período de tempo dos governos liderados pelo Professor Cavaco Silva, somente
teve uma iniciativa legislativa. Todavia, no total das iniciativas levadas a cabo pelo
PPD/PSD ao longo das oito Legislaturas, revelou-se o segundo partido com
maior actividade.

O Partido Socialista, a partir da V Legislatura, apresentou uma iniciativa
por Legislatura, excepção feita para a VIII Legislatura, altura em que o Governo
de António Guterres apresentou à Assembleia da República o novo diploma que
promoveu a descriminalização do consumo de estupefacientes.

Relativamente à actividade do Centro Democrático Social, destaca-se 
a VII Legislatura, não só por ser aquela em que tomam a primeira iniciativa, como
pelo número das mesmas, seis, demonstrando uma preocupação que não veio 
a ter continuidade, nem se reflectiria nos debates em Sessões plenárias.

No que diz respeito aos grupos parlamentares mais pequenos, o Partido
Ecologista os Verdes, com uma iniciativa, não demonstra o mesmo empenho que
os noviços deputados do Bloco de Esquerda, os quais apenas em duas sessões
legislativas da VIII Legislatura, apresentaram quatro iniciativas.

Concluído o levantamento das iniciativas legislativas dos partidos políti-
cos em matéria de droga, procedeu-se à identificação das mesmas nos Diários 
da Assembleia da República. A seguir passamos à fase de análise do discurso dos
deputados sobre o problema da droga em Portugal.

Para esse efeito, torna-se necessário esclarecer qual a técnica utilizada
na observação do corpus documental, que nos permitiu efectuar a análise dos
debates parlamentares.

Apesar de aplicarmos, em certas partes, o método quantitativo, no
essencial a metodologia seguida é fundamentalmente qualitativa procurando, pela
crítica interna305, entender não só o sentido exacto do conteúdo do documento,
mas também o discurso simbólico dos intervenientes.
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305 A crítica interna deve ser entendida como uma crítica da interpretação, crítica de competência, crítica 
de veracidade, crítica de rigor e verificação dos testemunhos, sempre aliada à crítica externa, uma crítica
de proveniência e crítica de reconstituição, a fim de se de poderem eliminar eventuais contradições 
nos testemunhos analisados. A análise de conteúdo não se mostrou uma técnica adequada, visto que os
discursos em Plenário têm um efeito de espelho, em que a oralidade proporciona que o opositor utilize
muitas das expressões do orador, agregando à sua resposta os mesmos termos da exposição do orador,
o que gera um fenómeno confuso quando se tenta efectuar a análise das intervenções dos Deputados.



Este tipo de análise parece-nos ser a mais apropriada para compreender
o discurso dos deputados nas sessões plenárias em que participaram, e onde
defendiam as opções de cada um dos partidos em questões relacionadas com 
o fenómeno da droga.

Na maioria dos casos, o discurso dos deputados da Assembleia da
República, incorpora e reinterpreta outras posições, sobretudo a dos meios de
comunicação social, traduzindo muitos dos seus próprios termos na sua lingua-
gem peculiar, produzindo desta maneira discursos com identidades específicas,
por vezes antagónicas, que distorcem as condições de produção utilizando simul-
taneamente argumentos e contra-argumentos, os quais vão permitir assegurar 
a continuidade da polémica entre os diversos intervenientes, os deputados.

2. As Contradições do Poder Político Relativamente 
à Droga durante o Período Revolucionário

Portugal, após o turbilhão de acontecimentos que vieram a ter lugar 
a seguir à Revolução do 25 de Abril de 1974, desperta vagarosamente para a
dura realidade de um país a braços com graves problemas de natureza econó-
mica, social e política.

No que diz respeito à juventude, esta foi quase esquecida pelos diversos
governos depois da revolução, preocupados que estavam em estabilizar politica-
mente o país. O desemprego tornou-se um problema da boa parte dos portu-
gueses, afectando naturalmente os mais jovens que cedo começam a lidar com 
a falta de expectativas de um país à deriva.

Foi só com a entrada em funções do VI Governo, chefiado pelo Pri-
meiro-Ministro Pinheiro de Azevedo, que tomou posse a 19 de Setembro de
1975, que se deu o primeiro passo no sentido de ser reforçada a autoridade
democrática, e ser restabelecida a ordem e a disciplina, relegando, nas palavras
de António Reis, “para segundo plano a prossecução do processo de transfor -
mação socialista”306.

No entanto a crise era enorme e o país encontrava-se perigosamente
próximo de uma eventual guerra civil. De facto, e caso as forças democráticas
não tivessem derrotado, a 25 de Novembro de 1975, os militares radicais e os
partidários da extrema-esquerda, Portugal teria certamente mergulhado no
maior dos obscurantismos307.
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306 Cfr. António Reis «A Revolução de 25 de Abril de 1974, o MFA e o Processo de Democratização», 
in Portugal Contemporâneo, [dir. António Reis], vol. VI, Publicações Alfa, Lisboa, 1990, p. 55.

307 Vide José Medeiros Ferreira, «Portugal em Transe 1974-1985», in História de Portugal, [dir. José Mattoso],
8.o vol. Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1994, p. 133.



Ora, neste ambiente social e político extraordinariamente conturbado,
impõe-se colocar a questão: seria prioridade do Governo a análise das questões
relacionadas com a problemática da droga?

Estamos absolutamente convencidos que não. Aliás nesta época a droga
não representava ainda um problema grave em Portugal. Então como se explica 
e justifica a aprovação do Decreto-Lei n.o 745/75, de 31 de Dezembro, que cria
uma nova estrutura de luta e combate contra a droga308: o Centro de Estu-
dos da Juventude (CEJ) e o Centro de Investigação Judiciária da Droga
(CIJD), na dependência da Presidência do Conselho de Ministros?

Ao Centro de Estudos da Juventude, competia “o estudo dos pro-
blemas ligados ao uso da droga, particularmente o do tratamento médico social
do toxicómano, da prevenção antidroga no campo da profilaxia da população em
alto risco, bem como, em geral, dos problemas da juventude relacionados com 
o uso da droga”309.

A opção de mencionar especificamente a droga como um problema da
juventude mostra-se totalmente de acordo com a opinião da maioria dos espe-
cialistas da época, sobretudo dos psiquiatras. Aliás, e referindo-se a 1977, Carlos
Amaral Dias, escreve que, “torna-se cada vez mais evidente e eu diria uma cer-
teza, que o problema da droga é hoje inseparável do problema da juventude”310.

Relativamente ao Centro de Investigação Judiciária da Droga,
competia-lhe “o estudo dos problemas ligados à actividade judiciária relacionada
com a droga, bem como a prossecução das actividades de investigação, fiscaliza-
ção e repressão criminal nesse domínio”311.

A explicação mais plausível que se pode encontrar para a criação destes
dois organismos, mas sobretudo do CEJ, só poderá ser achada no facto de a
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308 Era Primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo (de 19-9-1975 a 23-6-1976), e Ministro da Justiça Pinheiro
Farinha. Após diversas consultas ao acervo do Centro de Documentação da Presidência do Conselho
de Ministros, emissor dos referidos diplomas, não logramos encontrar qualquer estudo ou investigação
realizado nesta época que pudesse ter servido de justificação ou ter ajudado a influenciar a tomada de
decisão relativamente à criação de uma nova estrutura de luta e combate contra a droga.

309 Cfr. Decreto-Lei n.o 745/75, de 31 de Dezembro.
310 Cfr. Carlos Amaral Dias, O Que Se Mexe a Parar: Estudos Sobre a Droga, Ed. Afrontamento, Porto, 1979, 

p. 14. No mesmo sentido se pronuncia o psiquiatra holandês Schouten, que proferiu uma interessante
conferência em Portugal sobre esta matéria, e onde justifica a opção da juventude pela droga como uma
necessidade que os jovens sentem de pertencer a um grupo, por «to bi with it» (estar com, pertencer a).
Vide Schouten, «Álcool e Drogas, Cultura dos Jovens», in Infância e Juventude, n.o 3, Revista da Federação
Nacional das Instituições de Protecção à Infância, Julho-Setembro, Lisboa, 1976, pp. 70-85. Aliás esta
necessidade de pertencer a um grupo viria a ser reforçada pelo estudo do Professor Carlos Amaral
Dias, quando concluiu: “A influência do grupo fez-se sentir em qualquer tipo de consumo, o que mostra
a importância deste e da respectiva sub-cultura nas toxicomanias actuais”. Cfr. Carlos Amaral Dias,
A Influência Relativa dos Factores Psicológicos e Sociais no Evolutivo Toxicomano, Dissertação de Doutora-
mento, UC-FPCE, Ed. Policopiada, Coimbra, 1980, p. 210.

311 Cfr. Decreto-Lei n.o 745/75, de 31 de Dezembro.



administração central, não substituída pela revolução de Abril, ter exercido pres-
são no sentido de ser dada continuidade às políticas anteriormente delineadas,
nomeadamente à Moção aprovada após o debate do aviso prévio sobre a toxico-
mania na Assembleia Nacional de 1973, que pugnava pela criação de uma estru-
tura de acção coordenada que alertasse a população para os riscos do uso ilegal
de drogas, em tudo idêntica àquela que veio a ser implementada.

A novidade relativamente à publicação do diploma revela-se no facto 
de o mesmo optar pela criação de duas estruturas de luta contra a droga, uma
preocupada com os aspectos clínicos, prevenção e tratamento dos toxicode -
pendentes o CEJ, e outra mais direccionada para as questões da área policial,
de combate e repressão do tráfico o CIJD.

Apesar da incipiente estrutura de apoio a estes dois organismos, em
meados de 1976, um relatório elaborado pelo CIJD vai recuperar, totalmente
fora de contexto, números aterradores de consumidores de droga em Portugal.
Os autores denunciam um cenário desolador relativamente ao problema da
droga no nosso país.

Certamente que a intenção dos responsáveis pelo mencionado relatório
seria a de impressionar o Poder político relativamente ao trabalho desenvolvido
por este novo organismo da administração central. Para além disso, era também
a primeira demonstração de um discurso que tinha necessidade de encontrar
bodes expiatórios para os problemas sociais do país, razão pela qual as drogas 
vieram preencher essa necessidade de encontrar um inimigo:

O número e a idade dos consumidores são apresentados como uma
nítida tentativa de manipular as emoções dos responsáveis políticos. Para além
disso é o primeiro ensaio no sentido de justificar a necessidade de criação de
uma estrutura de combate à droga, que pudesse ter em atenção as novas reali-
dades, virtuais, em que o país estaria mergulhado.

Os autores do relatório, na ânsia de justificarem a criação de um novo
serviço de repressão, desvalorizam completamente os dispositivos já existentes

«Sem grande rigor estatístico já se calculou que Portugal contaria hoje com cerca
de 300.000 (drogados). A situação é tanto mais gravosa quanto é certo que são
cada vez mais baixas as idades atingidas. Temos um número crescente de adictos
com 10 e 11 anos de idade»312.
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312 Vide António Maria Claro e Fernando Cruz da Silva Passos, «Relatório», in Centro de Investigação Judiciá-
ria da Droga, Ed. Policopiada, Lisboa, 1976, p. 16. Chama-se a atenção para o facto de este número de
300.000 consumidores, ter sido mencionado pela primeira vez em 1966, mas os autores do relatório
não se inibem de o recuperar e utilizá-lo em relação à realidade portuguesa de 1976. O Relatório do
CIJD tem como data, 27 de Fevereiro de 1976.



com competência no âmbito da luta e combate à droga em Portugal, referindo
que no campo preventivo e de recuperação social nada foi feito.

Relativamente à questão do ponto de vista policial o quadro apresen-
tado era idêntico, isto é, a Polícia Judiciária não possuiria meios humanos nem
técnicos capazes de combater o problema da droga no país:

Mas o referido relatório tem o mérito de nos demonstrar claramente 
o início da influência norte-americana no nosso país em matéria de combate 
à droga. De facto, o mesmo vai ao ponto de justificar a crescente influência 
dos serviços de repressão de droga dos EUA em Portugal, ao associar o nosso
país a uma posição de grande relevo no mercado internacional do tráfico,
nomeadamente:

Os responsáveis do CIJD com estas suas especulações, visavam aplanar
o caminho para a criação e instalação de uma nova estrutura orgânica virada
para a repressão da oferta, nomeadamente com competência para a investigação
e o estudo dos problemas relacionados com o tráfico e consumo de drogas 
ilícitas.

De facto, com a entrada em funções do I Governo Constitucional, que
tomou posse a 23 de Julho de 1976315, o mesmo veio dar resposta aos anseios

“Verifica-se um aumento espectacular do tráfico e do consumo. Engrossa imedia-
tamente a oferta, mercê das enormes quantidades de droga trazidas para o país
pelos retornados e pelos militares regressados das ex-colónias. (…) Sucedem-se
também os assaltos a farmácias com a finalidade de obter drogas sujeitas a fisca-
lização»313.

«São referenciados alguns traficantes, mundialmente conhecidos, que desenvolvem
actividades suspeitas. Ganham relevo especial vultuosos negócios de droga, nos
quais o país é utilizado como ponto de recepção e redistribuição. Aqui entram
algumas centenas de quilos de heroína, posteriormente colocadas nos Estados
Unidos da América do Norte»314.
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313 Vide António Maria Claro e Fernando Cruz da Silva Passos, «Relatório», Op. cit., p. 15. Esta conclusão 
não se baseia em qualquer tipo de dados fiáveis, aliás os próprios autores do relatório contradizem-se
quando referem: “Não possuímos dados estatísticos com base nos quais possamos fazer o levantamento
da situação portuguesa e traçar com segurança a sua evolução. É uma das consequências de pouco cui-
dado posto no tratamento das drogas em Portugal”. Cfr. António Maria Claro e Fernando Cruz da Silva
Passos, «Relatório», in Centro de Investigação Judiciária da Droga, Ed. Policopiada, Lisboa, 1976, p. 11. Rela-
tivamente à questão das «grandes» quantidades de drogas trazidas para o país pelos retornados, não
existe nenhum estudo que prove tal facto, existindo apenas meras opiniões de presunção.

314 Vide António Maria Claro e Fernando Cruz da Silva Passos, Op. cit., p. 15.
315 Mário Soares era o Primeiro-ministro e Almeida Santos o Ministro da Justiça.



dos responsáveis do CIJD, criando uma nova estrutura no âmbito do combate
contra a droga.

Assim, foi desenhada uma nova estrutura orgânica que cria e aprova,
pelo Decreto-Lei n.o 790/76, de 5 de Novembro, o Gabinete Coordenador
do Combate à Droga (GCCD). O novo serviço tinha competências exclusivas
no tratamento e centralização de toda a informação com interesse para a preven-
ção e investigação das infracções criminais relativas à droga. Tinha ainda a finali-
dade de assegurar a coordenação e a integração das acções dos novos Centros.

Os Centros sofreram também uma profunda reestruturação. O CIJD,
por força do estatuído pelo Decreto-Lei n.o 791/76, de 5 de Novembro, passou
a denominar-se, Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD), cuja
acção incidia sobre a prevenção e repressão ao tráfico ilícito.

Para além disso, o CEJ passou, por força do Decreto-Lei n.o 792/76, 
da mesma data, a ser designado como Centro de Estudos da Profilaxia da
Droga (CEPD), desenvolvendo a sua acção exclusivamente sobre os consumi -
dores de droga e as respectivas famílias, com maior incidência no tratamento 
e prevenção das toxicodependências, em condições de separação estrita com 
os organismos policiais e de repressão.

O CEPD tinha como principais competências e atribuições a análise dos
problemas, seu estudo científico e tratamento teórico dos dados, sendo respon-
sável pela supervisão e coordenação das actividades dos centros regionais.

Os centros regionais seriam responsáveis por executar os programas
das áreas da prevenção primária, secundária e terciária316, metodologia utilizada
para definir as acções complementares, dado que na realidade elas estão, em
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316 A terminologia utilizada e que servia para diferenciar os tipos de prevenção definia da seguinte forma 
as três áreas de intervenção: “«Prevenção Primária», a que está ligada a todos os actos destinados a
diminuir a evidência de uma doença de uma dada população, reduzindo, por isso, o risco de aparição de
novos casos, permite-nos desde logo entrever a forma possível de intervir. Assim, a prevenção primária
terá de ter nos seus objectivos uma intervenção paralela no ecossistema físico, psicológico e social que
rodeia os jovens de hoje, integrando uma acção de plurincidência, isto é, sobre os factores de risco, bem
como sobre os de defesa e protecção; «Prevenção Secundária», visa a diminuição dos casos patológicos,
tratando-se de casos declarados, para o que se procura fazer um diagnóstico precoce e uma terapêutica
adequada, atendendo também por isso os casos em risco; «Prevenção Terciária», concluído o tratamento
clínico do toxicodependente, levanta-se uma série de problemas para a reinserção plena desse indivíduo
no seio da sociedade, onde se pretende, sob pena de graves e cada vez mais frustrantes recaídas, ele
possa ter acesso e aproveitar as oportunidades normais do seu grupo etário, nível cultural e ambiente
social. O conjunto de acções que procuram auxiliar esse indivíduo a enfrentar com êxito essa série de
problemas é costume designar-se por prevenção terciária, que, como facilmente se entende, constitui 
a cúpula natural e indispensável de todos os esforços empreendidos para ajudar os ex-toxicodependen-
tes a sentirem-se gratificados por terem passado a ser cidadãos úteis e convenientes”. Cfr. «Decreto-
-lei n.o 365/82», in Diário da República, N.o 208/82, Série I, de 8 de Setembro de 1982, pp. 2674-2686.
Sobre o Conceito de Prevenção, chama-se a atenção para o «Capítulo 1 – Introdução: o Conceito de 
Prevenção», in Relatório da Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga, de que foi relator 
o Professor Daniel Sampaio, o qual expõe o panorama da prevenção em Portugal, depois de 1976.



grande parte do processo, em sobreposição. Vejamos como se organizou a nova
estrutura de luta e combate à droga:

Quadro 8 – Estrutura Portuguesa de luta contra o abuso de drogas definida em 1976

Fonte: Decretos-Lei n.os 790/76, 791/76 e 792/76, de 5 de Novembro.

Perante a implementação desta interessante estrutura orgânica317, 
e sabendo nós das condições difíceis que se viviam no país, importa perguntar
porque razão foram duplicados recursos e estruturas quando já existia a Polícia
Judiciária a desempenhar as funções que foram atribuídas ao CICD?

Presidência do Conselho de Ministros

PCM

GCCD

CICD

Grupo de Planeamento

CEPD

Centros Regionais

PJ PSP GNR DGA GF EMGFA
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317 Chama-se a atenção para o facto de o Grupo de Planeamento nunca ter tido um papel muito activo nas
questões relativas à coordenação do combate contra a droga porque, praticamente desde o seu início, 
a Polícia Judiciária auto excluiu-se de participar nas suas reuniões. Apesar das insistências do CICD, que
considerava a PJ uma organização nuclear do sistema, sobretudo pelo facto de esta polícia deter o con-
trolo do Gabinete Nacional da Interpol que, a par da DEA, eram as fontes principais de informação
internacionais do CICD, a Polícia Judiciária afastou-se totalmente de qualquer tipo de participação ou
colaboração nas actividades desenvolvidas no âmbito do grupo de planeamento ou mesmo de bom rela-
cionamento com o CICD. Vide Centro de Investigação e Controle de Droga, Subsídios para um Plano
Geral e Operacional de Combate à Droga, Ed. Policopiada, Lisboa, 1980, p. 3. É importante salientar o facto
de o Decrecto Lei n.o 81/95, de 22 de Abril, vir a instituir uma mecanismo de coordenação muito seme-
lhante ao Grupo de Planeamento, com a diferença que agora a Polícia Judiciária tornava-se a entidade
líder, tal como se pode verificar pelo conteúdo do Artigo 6.o, que prevê a criação de Unidades de Coor-
denação e Intervenção Conjunta (UCIC’s), sob a coordenação e direcção estratégica e táctica da Polícia Judiciá-
ria, integrando aquela Polícia, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras e a Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo,
às quais compete disciplinar e praticar a partilha de informações oriundas de cada força ou serviço inte-
grante e a coordenação das acções que devam ser executadas em comum.



Da investigação por nós efectuada e apesar dos muitos silêncios que
rodeiam a implementação deste novo organismo, estamos absolutamente con-
vencidos de que o CICD foi criado sob pressão e influência dos Estados Unidos,
concretamente da Drug Enforcement Administration (DEA)318.

Aliás, para Antonio Escohotado, a DEA, desde a sua implementação em
1973, que empregava métodos de trabalho de um serviço secreto, tendo inclusiva-
mente agentes da CIA em cargos de Direcção. Para além disso “lo restante de
sus funcionarios se diseminó por los cinco continentes con pasaporte diploma-
tico, como personal de embajada”319.

De facto, numerosos indícios apontam os norte-americanos como auto-
res de fortes pressões no sentido de o Governo português criar um organismo
à imagem e semelhança da sua Agência de repressão da droga, a Drug Enforcement
Administration.

Esta nossa convicção assenta em três pressupostos muito simples. 
O primeiro prende-se com o facto de o CICD ter sido uma estrutura criada 
à imagem e semelhança da DEA, isto é, “um organismo policial que reserva para
si campos operacionais estrategicamente determinados por meio da informação
fornecida pela central de tratamento de dados”320.

Em segundo lugar, encontra-se o facto de a DEA ter sido responsável,
quase em exclusivo, pela formação ao nível da investigação criminal sobre droga
e por dotar o CICD de diverso material de vigilâncias, viaturas, e outros equipa-
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318 A Drug Enforcement Administration (DEA), é um organismo policial dos EUA, que tem competência nacio-
nal e internacional nos campos operacional e estratégico, sendo responsável pela centralização, trata-
mento, análise e coordenação de toda a informação sobre o combate à droga nos Estados Unidos. Foi
criada em 1973, em resultado da fusão entre o Federal Bureau of Narcotics (FBN) e parte dos serviços
responsáveis pela droga do Custom Services. A DEA foi estabelecida com a finalidade, conforme declarou
o Presidente Nixon, de deflagrar uma guerra total contra a ameaça das drogas. Para mais informações 
Vide http://www.usdoj.gov/dea/.

319 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., pp. 1052-1053.
320 Cfr. António Maria Claro e Fernando Cruz da Silva Passos, «Relatório», in Op. cit., p. 18. Os autores sem

mencionarem a DEA fazem a apologia da necessidade de uma “solução similar adoptada nos EUA”, 
p. 18.



mentos e meios técnicos321, e que demonstram claramente a estratégia da DEA,
que na opinião da Antonio Escohotado, passava por:

Em terceiro e último lugar, mas não menos importante, encontramos 
a impressionante posição defendida pelo Ministro da Justiça, Almeida Santos, 
na comunicação ao país efectuada em 12 de Outubro de 1976, relativamente 
à luta contra a droga e que ia de encontro à propaganda norte-americana 
vei culada pela DEA.

«La estrategia del organismo – heredada de la FBN – seguía siendo estimular la
colaboración. Con todo, una parte considerable pensaba que la colaboración era
sólo el principio y que, en última instancia, el uso de agentes dobles sólo se justi -
ficaba como un instrumento para poder conspirar sistemáticamente contra los
conspiradores. A la universal maquinación conducente al tráfico y consumo de dro-
gas – la Drug Conspiracy – sólo cabía oponer maquinaciones equivalentes, orien-
tadas a desenmascarar el enemigo aunque permaneciese escundido en sus redu-
tos. Era el paso de la «cruzada» a la «guerra total» contra las drogas»322.
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321 Este facto, é corroborado, informalmente, por diversos testemunhos por parte de antigos funcionários
deste organismo, que em 1982, por força da integração deste serviço no seio da Policia Judiciária, ainda
desenvolvem a sua actividade na PJ. Para além disso, é possível verificar, que no primeiro relatório de
actividades do CICD é mencionado que a formação especifica é de facto da responsabilidade da DEA.
Vide Centro de Investigação e Controle da Droga, «Balanço de Actividades», in Relatório Anual 1977 
e 1978, Ed. CICD, Lisboa, s.d., pp. 1-2. Actualmente é por demais conhecida a estreita relação de cola -
boração entre o então embaixador norte-americano em Lisboa, Frank Carlucci (posterior Director da
CIA), e o Primeiro Ministro da época, Mário Soares e o Ministro da Justiça Almeida Santos. Essa colabo-
ração está bem patente no facto de o diplomata norte-americano ter estado na cerimónia de tomada
de posse dos primeiros, e únicos 27 funcionários de investigação do CICD e de ter entregue ele pró-
prio as armas pessoais, de origem americana, aos referidos funcionários. Tal atitude, totalmente inédita,
indicia claramente a influência dos Estados Unidos na implementação do serviço português de repres-
são da droga. Para além disso, os próprios dirigentes do CICD consideraram como extremamente
importantes as iniciativas de natureza genética, tais como a “obtenção de bolsas de estudo nos Estados
Unidos, através de diligências efectuadas junto da respectiva Embaixada e da DEA”. Vide CICD, «Balanço
de Actividades», in Relatório Anual 1977 e 1978, Ed. CICD, s.d. Lisboa, p. 3. Chama-se também a atenção
para o facto de, em conversas informais com antigos funcionários do CICD, os mesmos corroborarem
estes factos e adiantarem que estavam convencidos de que o CICD tinha sido uma estrutura imple -
mentada com a finalidade de colmatar as necessidades sentidas pelo I Governo de criar um serviço de
informações e segurança, de cariz civil e de âmbito de actuação interno. Ora, tal pretensão mostrava-se
inviável em virtude dos anticorpos criados, na sociedade portuguesa da época, a estruturas desta natu-
reza. Assim, a droga teria sido um pretexto que a CIA e a DEA encontraram para superar essas dificul-
dades. De facto, hoje são conhecidas algumas das enormes preocupações dos Estados Unidos relativa-
mente ao facto de um país membro da NATO poder cair sob a influência do poder soviético através da
possível tomada do poder por parte do Partido Comunista Português. Aliás, o processo de esquerdiza-
ção da sociedade portuguesa, que teve lugar logo após o 25 de Abril de 1974, fez com que os EUA dei-
xassem de ter confiança em diversos serviços da administração portuguesa, incluindo a própria Polícia
Judiciária. No fundo, a criação do CICD como uma estrutura de informação da total confiança e sob
orientação dos norte-americanos, utilizou a droga como uma excelente história de cobertura. Portugal 
foi o país da Europa, nesta época, que mais e fortes influências recebeu da DEA, e da sua cruzada contra
a droga.

322 Cfr. Antonio Escohotado, Op. cit., p. 1053. (Sublinhado nosso).



De facto, em nossa opinião, só é possível encontrar uma explicação
plausível para as palavras do ministro se estabelecermos uma relação com a
influência dos serviços antidroga dos Estados Unidos neste discurso sobre o
fenómeno, e que faz a apologia de uma verdadeira cruzada contra a droga:

Este é o mais impressionante discurso de um membro da classe política
contra a droga feito em Portugal. Nunca no nosso país um político tinha apelado
a uma guerra santa contra a droga. O discurso do Ministro Almeida Santos, só
poderá ser compreendido se tivermos em conta a influência dos serviços de
repressão norte-americanos, que desde há muito utilizavam este tipo de lingua-
gem metafórica de cruzada contra a droga324.

Aliás, os mal-entendidos e equívocos que tiveram lugar nesta época
estão bem patentes nas diversas tentativas de consolidação do novo organismo
de repressão da droga, o CICD, como uma estrutura de centralização, análise 
e tratamento da informação sobre o fenómeno.

«A droga, qual novo Átila, invadiu o Ocidente. Velho flagelo, parece ter-se reforçado
com a descoberta de que, para além de um excelente negócio, constitui arma de
eleição para a destruição da autoridade paternal e escolar, ou seja para a destrui-
ção das fontes tradicionais da própria autoridade em si. O clima de generalizada
permissibilidade posterior ao nosso reencontro com a liberdade propiciou o incre-
mento do seu tráfico e do seu consumo. Temos agora de recuperar o tempo per-
dido e de travar uma árdua batalha em todas as frentes. Dessa batalha todos
temos de ser soldados: os pais em casa, os Professores na escola, os trabalhadores
na empresa, a imprensa na opinião. Todos vigilantes, em atitude de guerra santa
contra a nova peste, havemos de erradicá-la da nossa Terra e das nossas apreen-
sões»323.
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323 Cfr. Almeida Santos, «Comunicação ao País», in Boletim do Ministério da Justiça, n.o 260, Novem bro, 1976,
pp. 5-24. (Sublinhado nosso). Ver especialmente o capítulo, «Combate à Droga», pp. 13-17. Este discurso
incorpora um tipo de linguagem guerreira de autêntica cruzada contra a droga que não é conhecida em
nenhum outro político português. Aliás, nem em relação ao presidente Nixon existem indicações que 
o mesmo tenha tido um discurso tão inflamado. Somente com a eleição de Ronald Reagan para a presi-
dência norte-americana é que os políticos dos EUA irão radicalizar e assumir este género de discurso,
que já seria usual da agência americana de luta contra a droga. Só com a Estratégia norte-americana
defendida pelo presidente Ronald Reagan (1981-1989) é que os Estados Unidos consagraram politica-
mente este tipo de discurso, ao declarar: “«Repudiamos a atitude derrotista de que o abuso da droga
seja tão avassalador que nos torna incapazes de adoptar qualquer medida de combatê-lo. Por isso esta-
mos arriando a bandeira de rendição que vem sendo desfraldada sobre os muitos esforços de nos livrar
das drogas; estamos alçando a bandeira de batalha. Somos capazes de combater o problema das drogas,
e temos as condições de sairmos vitoriosos»”. Cfr. «Drogas Ilegais», in Uma Crise Internacional, Ed. Ser-
viço de divulgação e relações culturais dos EUA-USIS, s.l., e s.d., p. 4. Assim, em 1983, os Estados Unidos
da América criaram um organismo coordenador dos esforços de interdição em todas as regiões de
fronteiras vulneráfeis ao tráfico de drogas, o National Narcotics Border Interdiction System (NNBIS),
tendo o Vice-presidente Bush declarado: “estamos dispostos a empregar não apenas todos os órgãos 
de aplicação das leis, como também as forças militares norte-americanas e a comunidade de inteligência
do nosso país”, p. 17.

324 Sobre esta questão, chama-se a atenção para o capítulo 31, «La Exportacion de la Cruzada», da obra de
Antonio Escohotado, Op. cit., pp. 915-932.



No entanto e apesar da aparente confusão que imperava neste período,
algumas iniciativas do CICD merecem ser destacadas, pelo facto de terem sido
formas pioneiras de tentar analisar o fenómeno da droga em Portugal. Os técni-
cos deste serviço, na tentativa de conseguirem dar credibilidade às suas acções 
a nível interno, procuraram desenvolver diversos trabalhos no sentido de res-
ponderem a algumas questões que apoquentava a maioria da população portu-
guesa, de entre as quais vale a pena destacar uma muito simples: afinal, quantos
drogados existem em Portugal?

Perante este desafio o CICD, baseando-se nos trabalhos e na experiên-
cia da DEA sobre estimativas de utilizadores de droga, decidiu elaborar uma pro-
jecção sobre o número de consumidores de cannabis e opiáceos que poderiam
existir em Portugal, em meados de 1978.

O serviço português serviu-se de dois métodos, muito divulgados pela
agência norte-americana, para realizar tal tarefa, tendo conseguido obter as
seguintes conclusões325:

• No período relativo ao ano de 1978, cerca de 20.000 pessoas teriam
consumido em Portugal, uma vez ou mais, haxixe;

• Existiriam em Portugal, em 1978, cerca de 500 a 10.000 dependentes
de opiáceos, na maioria de heroína.

No entanto, estes números (para aproximadamente dez milhões de habi-
tantes, o consumo teria uma incidência máxima de 0,2% e 0,1%, respectivamente)
davam uma fraca dimensão do problema da droga, desmentindo a construção do
discurso repressivo, fomentado pelo CICD e entretanto adoptado pelo Poder
político. O estudo não mereceu grande importância por parte dos responsáveis
do Centro, sendo rapidamente ignorado.

A Droga e os Partidos Políticos – 1976/2000

137

325 As conclusões obtidas pelos técnicos do CICD basearam-se na seguinte metodologia: O primeiro
método baseou-se no cálculo da quantidade de determinada droga entrada para o mercado clandes-
tino interno operando sobre a totalidade da droga apreendida com os presumidos ponto médio de 
frequência de consumo, dose média e taxa de apreensões. Assim, por exemplo, quanto ao haxixe impor-
tado de Marrocos, admitindo uma taxa de apreensões de 15% do haxixe efectivamente importado e
aceitando um ponto médio de frequência do consumo de uma vez por semana e uma dose média de
0,5 gramas, chegaríamos à conclusão que no período do último ano (1978) cerca de 20.000 pessoas
teriam consumido em Portugal, uma vez ou mais, haxixe daquela origem. No que concerne ao segundo
método, este baseava-se na necessidade de formular, a partir de um conjunto, bem definido em com-
preensão, mas de cardinal ignorado (P. ex. dependentes de heroína), a marcação/sinalização dos ele -
mentos de um subconjunto amostra (heroinómanos referenciados e fichados nos serviços durante 
os últimos anos), para depois formar dois outros subconjuntos (um de heroinómanos detidos ou faleci-
dos por overdose no período I e, dentro deste, o dos fichados) e, finalmente, determinar o cardinal N
do conjunto de heroinomanos na equação: N = X x Z em que Z = A/B; (sendo: X = número total 
de mortes por overdose ou detenções num período T; A = número total de heroinómanos fichados; 
e B = número de heroinómanos detidos ou falecidos por overdose, no mesmo período T, e já fichados
nos serviços). É óbvio, embora muitas vezes ignorado, que não pode aplicar-se a equação a um deter -
minado país ou até região com a variável Z transformada numa constante encontrada num outro país
ou numa outra região. Vide Centro de Investigação e Controle de Droga, Subsídios Para Uma Política de
Combate à Droga, Ed. Policopiada, Lisboa, s.d., pp. 10-11.



Tal como já referimos anteriormente, é sabido que nesta época o país
vivia uma situação política, económica e social extraordinariamente difícil. Assim,
as drogas vieram preencher essa necessidade de encontrar um inimigo, servindo
esse facto como um factor importante de dramatização, funcionando como uma
solução possível para diluir as incapacidades da política na resolução dos pro -
blemas sociais mais prementes, nomeadamente os relacionados com a falta de
expectativas da juventude.

O I Governo Constitucional, aquele que tinha sido responsável pela
criação de uma interessante estrutura orgânica para responder aos desafios que
o fenómeno colocava, era o mesmo que propunha e incentivava uma cruzada
contra a droga numa dramatização sem precedentes na classe política nacional.

Mas, e para além da restruturação promovida nas estruturas responsá-
veis pela luta e combate contra a droga, esse mesmo Governo diligenciou no
sentido de remeter à Assembleia da República uma iniciativa legislativa, Proposta
de Lei n.o 19/I, que visava regular o regime das substâncias psicotrópicas.

Essa primeira iniciativa legislativa em matéria de droga, depois do 25 
de Abril de 1974, pretendia regular o regime das substâncias psicotrópicas onde o
traficante e o consumidor eram tratados de igual modo relativamente à medida 
da pena. Tal aberração jurídica, obrigou a Assembleia a alterar por completo a
proposta governamental.

O debate que teve lugar na Assembleia da República acerca da questão,
iniciou-se após o Deputado José Niza (PS), ter procedido à apresentação do
relatório e parecer da Comissão de Segurança Social e Saúde sobre a proposta de 
lei n.o 19/I, que regula o regime das substâncias psicotrópicas326, e que alterou por
completo a iniciativa do Governo.

Esta iniciativa governamental é um claro exemplo das contradições do
executivo em matéria de droga. Se por um lado pensavam o fenómeno na sua
vertente preventiva, por outro centravam a sua acção na necessidade de uma
forte repressão, ao mesmo tempo que consideravam o consumidor e o trafi-
cante como estando em patamares de igual importância relativamente à medida
da pena a aplicar. Para além de ser estranha, demonstra enorme incoerência
entre a prática e a teoria.

A Comissão parlamentar considerou que a realidade portuguesa exigia
que relativamente aos traficantes fosse usado um “muito maior rigor das penas.
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326 Vide Diário da Assembleia da República (DAR), I.a série, n.o 66, 22/01/77, pp. 2174-2175. Foram relatores 
os Deputados, José Niza (PS), Moreira da Silva (PSD/PPD), Álvaro Dias de Sousa Ribeiro (CDS) e José
Manuel Jara (PCP). A iniciativa, no fundo visava transpor para a legislação nacional as disposições da 
chamada Convenção de Viena de 1971, sobre o uso das substâncias psicotrópicas, que Portugal tinha 
subscrito.



Assim, alterou-se a pena de prisão prevista para a infracção, e que era de 2 
a 8 anos, para uma pena de prisão maior, de 8 a 12 anos”327.

Relativamente aos toxicómanos, a Comissão sugeriu a sujeição obriga-
tória dos mesmos a exame médico pericial, possibilitando ainda ao tribunal subs-
tituir a pena prevista de prisão correccional até dois anos e multa até 50 contos
por tratamento em estabelecimento adequado328.

As alterações apresentadas pela Comissão de Segurança Social e Saúde,
no seu relatório e parecer, foram objecto de votação unânime por parte dos
deputados que a compunham. Assim, a proposta de lei n.o 19/I foi aprovada por
unanimidade.

A apreciação desta proposta de lei proporcionou o primeiro debate
parlamentar sobre o problema da droga depois da Revolução, e permite-nos ficar
a conhecer as opiniões dos quatro maiores partidos com assento na Assembleia
da República, tendo decorrido na sessão de 21 de Janeiro de 1977, da I Legisla-
tura, 1.a Sessão legislativa.

Aquando da intervenção do Deputado Álvaro Ribeiro (CDS), este con-
siderou que o I Governo Constitucional ao apresentar a proposta de lei para
regular o regime das substâncias psicotrópicas usou de uma leviandade notável,
considerando totalmente despropositada a conotação repressiva em relação ao
toxicómano, que era “mais vítima de uma determinada constelação social que
factor causal de males sociais”329.

Álvaro Ribeiro acusou o Governo de com a sua iniciativa legislativa,
estar a fazer com que o país assumisse um carácter predominantemente repres-
sivo, ao contrário da tendência geral do direito nos países livres.

Numa tentativa de salvar alguma coisa da proposta governamental o
Deputado José Niza (PS) bem procurou defender que esta mais não era que a
importação directa de um modelo utilizado por diversos países europeus e que
o trabalho da Comissão, que alterou completamente o diploma, mais não tinha
sido que o de adaptar o mesmo à realidade portuguesa, tendo em atenção as
diferentes formas de evolução do fenómeno entre os países.

Na intervenção do Deputado Moreira da Silva (PSD), este considerou
ser a droga um problema central da sociedade e que só poderia modificar-se
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327 Vide Diário da Assembleia da República (DAR), I.a série, n.o 66, 22/01/77, p. 2175. Chama-se a atenção para
o facto de o agravamento só incidir na actividade relacionada com o tráfico. O Governo socialista na
sua iniciativa propunha que fosse atribuída uma sanção penal igual para o consumidor e o traficante, 
o que foi considerada, por vários deputados, uma enorme aberração jurídica.

328 Vide Diário da Assembleia da República (DAR), I.a série, n.o 66, 22/01/77, p. 2175.
329 Idem, Ibidem, p. 2196.



quando todos se dispusesse a realizar um projecto de mudança em que o indiví-
duo e os seus problemas fossem a figura central do sistema. Para este parlamen-
tar, “a personalidade do toxicómano mais não é, tantas vezes, do que a expres-
são pública de desvios no seio da própria sociedade”330.

A questão da droga permitiu que o Deputado social democrata apro -
veitasse para criticar os desvios da sociedade portuguesa, que estavam a fomen-
tar o desenvolvimento da toxicomania no país. Apontou como causa primeira o
facto de ter havido uma “descolonização apressada e distorcida; de uma incor-
recta política de emprego e de uma anarquia total nas escolas”331.

Relativamente à posição do PCP, pela voz do Deputado José Manuel
Jara, considerou que o país estava no grau zero no que à problemática da droga
dizia respeito. Na perspectiva do Partido Comunista havia que usar da máxima
severidade contra os traficantes, investigar e detectar as suas redes e puni-los
com pesadas penas. “No que diz respeito aos consumidores, sem cair no libera-
lismo, há que valorizar acima de tudo os aspectos médicos e sociais”332.

O parlamentar comunista, que discursou de forma ponderada e reflec-
tida sobre as questões da droga, defendeu uma política de prevenção do con-
sumo da droga, tratamento e reabilitação dos consumidores e severa punição dos 
traficantes.

No entanto, não foi capaz de resistir à tentação de considerar que a
“acção intensa que bandos de traficantes internacionais da droga desenvolvem
no nosso país faz parte da agressão do imperialismo contra a revolução portu-
guesa, representa um dos aspectos da conspiração da mais negra reacção inter-
nacional para separar a juventude dos grandes objectivos que se colocam ao
povo português, no sentido da construção do seu futuro nos caminhos do pro-
gresso social, da democracia e do socialismo”333.

Deste primeiro debate parlamentar sobre a problemática da droga
importa realçar o facto de, no essencial, não existirem quaisquer tipo de novi -
dades em relação às propostas dos deputados da Assembleia Nacional de 1973.
Ou seja, o consumidor de drogas continuava a ser visto como um doente que
deveria ser encaminhado para tratamento e posterior reabilitação, ficando reser-
vada para os traficantes a necessidade de serem severamente punidos.

A Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal

140

330 Idem, Ibidem, p. 2175.
331 Idem, Ibidem, p. 2176.
332 Idem, Ibidem, p. 2197.
333 Vide Diário da Assembleia da República (DAR), I.a série, n.o 66, 22/01/77, p. 2198. Este discurso de José

Manuel Jara (PCP) é a perfeita antítese do discurso do Presidente Américo Thomaz em 1970, que con -
siderava os comunistas os principais responsáveis pelo flagelo da droga.



No entanto e no que ao I Governo Constitucional dizia respeito, as
contradições iriam prosseguir. O primeiro e único executivo em Portugal que
teve um ministro que apelou a uma guerra santa contra a droga, pela voz do titu-
lar da pasta da Justiça, Almeida Santos, muda radicalmente de opinião aquando 
da sessão inaugural do Congresso Internacional para a Problemática da Droga:

O que teria mudado para que, entre 12 de Outubro de 1976 e 18 de
Outubro de 1977, a posição do ministro da Justiça em relação à droga, passasse
de uma guerra santa a uma busca de cooperação efectiva e profícua?

Todavia, não se pense que as contradições do poder executivo relativa-
mente à luta contra a droga durante o período revolucionário foram um exclu-
sivo do I Governo constitucional.

Aliás, e considerando que o período revolucionário se prolongou 
até 1982, terminando com a extinção do Conselho da Revolução, esta época
encerra-se com mais uma solução contraditória, a de integrar o CICD na Polícia
Judiciária, pelo Decreto-Lei n.o 365/82, de 8 de Setembro335, marcando definitiva-
mente a perda de influência directa do serviço norte americano de luta contra 
a droga, a DEA, no nosso país.

Este diploma reorganiza também o GCCD, que passa a designar-se por
Gabinete de Planeamento e de Coordenação de Combate à Droga
(GPCCD), e é provavelmente a primeira legislação a utilizar o termo estratégia,

«Há muito se reconheceu que a proliferação do tráfico e consumo ilícitos de droga
constitui um flagelo sem fronteiras, que só pode ser detido a partir de uma acção
plurinacional concertada que passa pelo diálogo, pela comunhão de reflexões e
experiências, pela acção conjugada de todos os Governos a partir de protocolos
adrede firmados. (…) Consoante o ângulo de observação, propendem uns a ver
no tóxico-dependente apenas um criminoso, a reclamar punição, outros apenas
um doente, a exigir tratamento. Recusa-se o médico a ser polícia, tende o polícia a
ver um empecilho na radicalização da posição do médico. (…) Tudo isto para real-
çar que é este um dos muitos domínios em que os povos precisam de conversar
em busca de uma cooperação efectiva e profícua»334.
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334 Cfr. Almeida Santos, «Discurso aquando da Sessão Inaugural do Congresso Internacional para a Proble-
mática da Droga», in Boletim dos Ministério da Justiça, n.o 270, Novembro, 1977, pp. 5-13.

335 Era Primeiro-ministro Pinto Balsemão e Ministro da Justiça Menéres Pimentel. O discurso sobre a droga
é agora mais suave e bastante mais sensato. Apesar de ser reconhecido que o fenómeno estava a alas-
trar, a nível nacional, “os índices disponíveis não se revestem da gravidade registada em muitos outros
países”. Cfr. «Preâmbulo» in Dec.-Lei n.o 365/82, de 8 de Setembro. O Governo, atendendo à perma-
nente conflitualidade e à sobreposição de competências atribuídas à PJ e ao CICD, em matéria de
droga, considerou razões suficientes para extinguir o serviço. Após a estabilização do regime democrá-
tico e o retorno do normal funcionamento das instituições, assistimos à extinção do apêndice norte-
americano, o CICD, e à publicação de uma nova Lei da droga em 1983.



na luta contra a droga, como um verdadeiro método de pensar as acções futu-
ras relacionadas com esta problemática, dando especial atenção à prevenção, nas
suas várias vertentes.

Mas não foi só ao nível das estruturas da administração que Portugal
mudou. De facto, com o fim do período revolucionário o país assiste à
rápida expansão do consumo de drogas. A euforia revolucionária iria ser
substituída pela euforia entorpecente produzida pelos estupefacientes.

E tanto assim é, que as crianças da Revolução são agora jovens336 desilu-
didos que optam por alterar os hábitos de consumo.

Tal facto é atestado por António Silva Santos, Director do Laboratório
de Polícia Científica da Polícia Judiciária, que ao analisar a situação portuguesa no
ano de 1983, constatou que em Portugal mantinha-se o “consumo fraudulento
dos benzodiazepinicos ao mesmo tempo que se esboça uma relativa contenção
do uso do haxixe, infelizmente, em favor das chamadas drogas duras, com parti-
cular incidência nos casos de heroína e cocaína337.

António Silva Santos apresentou as quantidades de droga apreendida
em Portugal, entre os anos de 1981 a 1983, considerando o ano de 1982 como
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336 Tal como ficou expresso anteriormente, a problemática da droga, a partir, sensivelmente, da segunda
metade do século XX, passou a ser directamente identificada como um fenómeno que afectava os mais
jovens, um «problema da juventude». Portugal não é excepção e o discurso do poder político, a infor-
mação veiculada pelos órgãos de comunicação social, a investigação apresentada pelas academias e 
os dispositivos criados pelo poder político, todos eles identificavam a droga como um «problema da
juventude». Mesmo a Assembleia da República vai integrar a problemática da droga na Comissão Par -
lamentar de Juventude. Para além disso, num estudo coordenado por Cândido da Agra é afirmado: 
“(…) Para mais de metade da população estudada, o início do consumo de drogas leves (haxixe, mari-
juana) ocorre entre os 11 e os 16 anos e os primeiros contactos com as drogas duras (heroína e
cocaína) ocorre maioritáriamente, antes dos 19 anos”. Cfr. Cândido da Agra e Ana Paula Matos, Tra -
jectórias Desviantes, [Dir Cândido da Agra: Colecção «Estudos Interdisciplinares – droga/crime»], vol. 
n.o 11, Ed. GPCCD, Lisboa, 1997, p. 50. Em período anterior já o Director do Laboratório de Polícia
Ciêntifica da PJ tinha constatado: “(…) verificou-se que no ano de 1983 o fenómeno é bastante pro -
nunciado entre os 16 e 30 anos, com particular incidência para os jovens dos 19 aos 25 anos, sendo
quase irrelevante a contribuição feminina: cerca de 6%”. Cfr. António Silva Santos, «Drogas de Abuso 
de Utilização Legalmente Condicionada Panorama em Portugal: do Tráfico ao Consumo», in 1.as Jornadas
de Toxicologia, [org. Faculdade de Farmácia de Lisboa], Reitoria da Universidade de Lisboa, 26 a 30 de
Março, 1984, p. 6.

337 Cfr. António Silva Santos, «Drogas de Abuso de Utilização Legalmente Condicionada Panorama em 
Portugal: do Tráfico ao Consumo», in 1.as Jornadas de Toxicologia, [org. Faculdade de Farmácia de Lisboa],
Reitoria da Universidade de Lisboa, 26 a 30 de Março, 1984, p. 6.



um marco importante relativamente à explosão do consumo de drogas duras,
vejamos:

Quadro 9 – Laboratório de Polícia Científica – Polícia Judiciária

Fonte: António Silva Santos, «Drogas de Abuso de Utilização Legalmente Condicionada, Pano-
rama em Portugal: do Tráfico ao Consumo», 1984.

A heroína é a droga que rapidamente estabelece uma próspera con -
fraria de fiéis utilizadores, e com eles o crescimento de diversos problemas de
saúde pública, dos quais de destacam a tuberculose, diversas formas de hepatite
e a SIDA.

Os assaltos a farmácias são substituídos pelos golpes de mão aos bairros
degradados das grandes cidades de Lisboa e Porto. O comércio tradicional dá
lugar aos hipermercados da droga. O fenómeno do consumo de drogas ilícitas
torna-se cada vez mais visual e disseminado pelo tecido social, entrando sorra-
teiramente no quotidiano de inúmeras famílias portuguesas. O pânico estava
definitivamente instalado.

3. O Despertar dos Partidos para o Problema da Droga

Apesar de Portugal ter estado privado da existência de partidos polí -
ticos durante, aproximadamente, meio século, o Movimento das Forças Armadas
(MFA), a 25 de Abril de 1974, derrubou o regime político que governava o país, 
o Estado Novo, tendo sido consagrado em Lei a possibilidade da existência de
partidos como meio de participação na vida política do país338.

DROGA

Ano Liamba
(kg)

Haxixe
(kg)

Heroína
(g)

Cocaína
(g)

LSD
(compr.)

1981 16 400 1500 7500 14

1983 840 240 5800 46 500 14

1982 117 934 1500 4300 78
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338 Para José Medeiros Ferreira, no “Programa do Movimento das Forças Armadas não havia qualquer refe-
rência à legalização dos partidos políticos nem deles se falava no conjunto das «medidas imediatas». 
(…) A estratégia das forças Armadas só a prazo contava com os Partidos políticos”. Cfr. José Medeiros
Ferreira, «Portugal em Transe 1974-1985», in História de Portugal, [dir. José Mattoso], 8.o vol. Ed. Círculo
de Leitores, Lisboa, 1994, p. 46. Aliás e no mesmo sentido, o Professor Adriano Moreira refere que, “os
militares que assumiram o controlo das Forças Armadas, com a designação ostensiva de Movimento das
Forças Armadas (MFA), não tiveram nunca a intenção de entregar o poder a terceiras formações, antes
sempre entenderam dever guardar para si próprios a posição proeminente. O contrário é que seria
novidade, porque não é da natureza das coisas que o poder seja tirado de uns para dar a outros, como
nas histórias do bom ladrão”. Cfr. Adriano Moreira, O Novíssimo Príncipe, Análise da Revolução, Ed. Inter-
venção, Braga-Lisboa, 1977, p. 76.



Assim, o Decreto-Lei n.o 595/74, de 7 de Novembro (Lei dos Partidos),
veio colocar um ponto final nessa proibição, impondo uma definição de partido
político desde logo no seu artigo primeiro, vejamos:

Mas, e para além desta definição, o diploma consagrava, no artigo 2.o
alínea a), que, e relativamente à apresentação de candidaturas às eleições dos
titulares dos órgãos de Poder político, essa função ficaria reservada quase exclusi-
vamente para os partidos, o que, na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, só veio
ajudar a reforçar a implantação e a influência dos partidos políticos como insti-
tuições do novo regime democrático340.

Os partidos políticos vieram a ter um papel muito mais activo do que
aquele que o MFA tinha previsto. De facto, entre o dia 25 de Abril de 1974 e a
entrada em funções do 1.o Governo Provisório deram-se passos fundamentais
na caracterização do novo regime que, e em virtude da própria composição
desse executivo, tomou desde logo um carácter pluripartidário341.

Artigo1.o

(Noção)

«Por partidos políticos entendem-se as organizações de cidadãos, de carácter 
permanente, constituídas com o objectivo fundamental de participar democratica-
mente na vida política do país e de concorrer, de acordo com as leis constitucio-
nais e com os seus estatutos e programas publicados, para a formação e expres-
são da vontade política do povo, intervindo, nomeadamente, no processo eleitoral
mediante a apresentação ou o patrocínio de candidaturas»339.
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339 Cfr. Diário da República, I Série, n.o 259, de 07/11/1974, pp. 1344-1346. Segundo a famosa definição de
Weber, o “Partido Político é uma associação… que visa a um fim deliberado, seja ele objectivo como a
realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja pessoal, isto é, destinado a obter benefí-
cios, poder e, consequentemente, glória para os chefes e sequazes, ou então voltado para todos esses
objectivos conjuntamente”. Citado por Anna Oppo «Partidos Políticos», In Dicionário de Política, [dir.
Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino], Ed. Universidade de Brasília, Brasilía, 1986,
pp. 898-899. Ver ainda, Marcelo Rebelo de Sousa, «Partidos Políticos» e «Partidos Políticos Portugue-
ses», in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, vol. 4, Ed. Verbo, Lisboa, 1983, pp. 991-1014 
e 1014-1029. Ainda e relativamente ao conceito de partido político chama-se a atenção para a opinião 
do Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que é possível detectar quatro elementos essen-
ciais na definição de partido político: “(…) – é uma entidade dotada de personalidade jurídica, do tipo
associativo; – tem caracter duradouro; – visa representar politicamente a colectividade e participar no
funcionamento do sistema de governo constitucionalmente constituído; – para esse efeito, dispõe da
faculdade de apresentação de candidaturas às eleições dos titulares dos órgãos do poder político do
Estado”. Cfr. Marcelo Rebelo de Sousa, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, Ed. Livraria
Cruz, Braga, 1983, pp. 75-76.

340 Vide Marcelo Rebelo de Sousa, Os Partidos Políticos no…, Op. cit., pp. 450-451.
341 Idem, Ibidem, p. 46. O Primeiro-Ministro do 1.o Governo Provisório foi, o independente, Adelino da

Palma Carlos, que iniciou funções a 15/05/1974 e cessou em 17/07/1974.



De facto, os partidos políticos que se constituíram logo a seguir à revolu-
ção, nomeadamente o PCP, o PS e o PPD vieram a fazer parte do 1.o Governo
Provisório e o presidente do CDS teve assento no Conselho de Estado. Para
José Medeiros Ferreira, “a história iria mostrar que estes seriam, de facto, os 
partidos da Revolução e os mais importantes desta fase inicial do regime demo -
crático”342.

Assim, os partidos rapidamente passaram a constituir o principal meio
de evolução do sistema político português, tanto mais porque as Forças Armadas
necessitavam de promover a consolidação de um regime democrático que lhes
assegurasse o ambiente necessário à sua readaptação na sociedade portuguesa.

No entanto, tal objectivo parecia não estar a ser conseguido. Perante as
incapacidades políticas reveladas pelos militares de Abril, só os partidos políticos
se apresentavam com capacidade para gerir os diferentes interesses em conflito,
pelo que nesta fase os mesmos foram o maior factor de união na construção 
e consolidação da coesão nacional.

Tal facto está bem patente aquando da realização das eleições para 
a Assembleia Constituinte, em 25 de Abril de 1975, e que mobilizaram para 
as campanhas, dos diversos partidos políticos, bem como para o acto eleitoral, 
a maioria da população portuguesa.

Na opinião de José Medeiros Ferreira, “todos os portugueses se senti-
ram cidadãos de pleno direito participando na comunhão geral do voto. Acorre-
ram às urnas 91,2% dos portugueses com direito de voto, a maior taxa de parti-
cipação eleitoral até hoje verificada em Portugal”343.

Mas será com a realização das primeiras eleições para a Assembleia 
da República, que tiveram lugar a 25 de Abril de 1976, que em Portugal se con-
solidaram quatro partidos políticos com expressão nacional e que passariam a
constituir na prática, os partidos do regime: o PS (com 34,8% dos votos), o PPD
(com 24,3% dos votos), o CDS (com 16% dos votos) e o PCP (com 14,3% dos
votos)344.
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342 Cfr. José Medeiros Ferreira, «Portugal em Transe 1974-1985», in Op. cit., p. 46. No lapso de tempo entre
o 25 de Abril e a entrada em vigor dos Decretos-Leis n.os 594 e 595/74, de 7 de Novembro, e pelo
facto de não haver qualquer necessidade de cumprir requisitos legais mínimos para a formação dos 
partidos políticos faz com que neste período tenham aparecido, ou tenham sido anunciados como tal,
várias dezenas de partidos políticos, alguns dos quais não viriam a passar de meras intenções. “As lista-
gens efectuadas sobre a matéria atingem cifras próximas das cinco dezenas de partidos e associações
políticas similares, na sua esmagadora maioria de índole revolucionária e reclamando-se do proletariado
e de ideologia marxista-leninista e maoista”, p. 239.

343 Cfr. José Medeiros Ferreira, «Portugal em Transe 1974-1985», in Op. cit., p. 209.
344 Idem, Ibidem, p. 242.



Serão estes os partidos que mereceram as preferências dos portugue-
ses nestas primeiras eleições que, nas palavras de José Medeiros Ferreira, “vão
prosseguir uma lógica de afirmação institucional muito forte, seja através de 
conflitos entre si, seja defrontando outras instituições e organizações de interes-
ses, sobretudo no período de afirmação máxima, que vai de 1974 a 1982”345.

Relativamente ao problema da droga os partidos políticos, nesta época,
estavam pouco preocupados com essas questões, pois a sua motivação maior
assentava na necessidade de desenvolver mecanismos que lhe permitissem esta-
belecer uma estratégia de assalto ao comando do Estado.

O facto de as preocupações dos partidos estarem centradas no prin -
cipal objectivo que era conquistar ou participar no exercício do Poder político,
fez com que esquecessem, por completo, a circunstância de terem herdado do
regime do Estado Novo um centralizado aparelho de Estado, que sobreviveu ao
trânsito da ditadura para a democracia346.

Esta administração central adquiriu um enorme poder reivindicativo 
e de influência, sobretudo junto dos chamados partidos políticos de esquerda, 
e daí para o futuro irá condicionar a actividade dos partidos que participaram
nos diversos Governos, que acabaram por ter grandes dificuldades em lidar com
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345 Cfr. José Medeiros Ferreira, «Portugal em Transe 1974-1985», in Op. cit., p. 242. Ainda e segundo José
Medeiros Ferreira, “pode-se situar a época áurea dos partidos políticos entre 1974 e 1982. A partir 
do início da década de 80, os partidos ilustram mais o jogo das instituições do que o protagonizaram”,
p. 260. Relativamente à influência que os partidos políticos desempenham na formação da decisão polí-
tica e no funcionamento do recente regime democrático português, no período de 1976 a 1982, chama-
-se a atenção para o estudo de Joaquim Aguiar, com o sugestivo titulo, A Ilusão do Poder, e onde o autor
conclui que o sistema partidário português, nesta época, “tem como traço característico uma grande
mobilidade nas posições partidárias e uma grande variação nas concepções estratégicas desenvolvidas
por cada partido”. Cfr. Joaquim Aguiar, A Ilusão do Poder, Análise do Sistema Partidário Português, 1976-
-1982, Publ. Dom Quixote, Lisboa, 1983, p. 317.

346 Relativamente a esta questão é importante chamar a atenção para o estudo sobre a administração
pública em Portugal, da autoria de Hermano Carmo, que refere: “Apesar de no Programa do Movimento
das Forças Armadas, apresentado ao país no próprio dia 25 de Abril, sem se referir expressamente à
administração pública, refere a necessidade de «(…) saneamento da (…) política interna e das suas ins-
tituições»”. No entanto, e apesar de a “ideia de saneamento do aparelho de Estado, é das que surge com
mais frequência tanto nos discursos dos políticos como na expressão formal legal. Todavia, o sentido
que se deu a esta palavra foi diversificado, defendendo as correntes reformistas que se tratava de afastar
pessoas indesejáveis pelo seu comportamento político anterior e de reintegrar outros, de acordo com
uma cobertura legal. As correntes revolucionárias, por seu turno, consideravam que o processo legal 
era lento, favorecendo os visados, pelo que defendiam processos mais expeditos à marginalidade, invo-
cando uma legitimidade revolucionária. (…) Finalmente, não poderíamos deixar de referir os silêncios
do poder sobre este assunto: se no início, tal silêncio se justificava, objectivamente, dados os problemas
mais urgentes que havia que resolver, afigura-se-nos que, a partir de certa altura, tais silêncios tiveram
um significado de cobertura, por omissão, de uma estratégia de domínio do aparelho de Estado, depois
claramente explicitada”. Cfr. Hermano Carmo, Os Dirigentes da Administração Pública em Portugal, Contri -
buição Para o Seu Estudo, Separata da Rev. Estudos Políticos e Sociais, vol. XV, n.os 3-4, Ed. ISCSP, Lisboa,
1987, pp. 250-251.



uma administração pública obsoleta e convencida da sua imutabilidade e que se
foi tornando cada vez mais forte.

O facto de os partidos se terem concentrado na subordinação do
poder militar ao poder civil, fez com que o Poder político se viessem a tornar pri-
sioneiro do aparelho administrativo, que se foi tornando cada vez mais influente.

Também nesta área da droga, tanto na vertente clínica como na repres-
siva, se assiste ao início da conflitualidade entre os pequenos poderes347 no seio
da administração que, e com uma relação plena de cumplicidades, sobretudo
com a comunicação social, vão tentar condicionar a actuação do Poder político
na área da luta e combate à droga.

Assim, os partidos políticos que se afirmaram depois do 25 de Abril, 
ao demonstrarem uma total falta de iniciativa nesta área, deixaram na mão dos
técnicos, funcionários da administração, a procura de soluções para a luta e o
combate contra a droga, o que se viria a revelar um completo fracasso.

De facto, actualmente é amplamente reconhecida a falência da maioria
das diversas iniciativas tomadas ao longo da segunda metade dos anos setenta 
e oitenta do século XX, porque não obedeceram a qualquer estratégia, mas tão
só resultaram da importação de modelos que muito pouco ou nada tinham em
comum com a especificidade nacional do mercado ilícito da droga e da comuni-
dade toxicodependente.

É também nesta época que o Poder político fez um esforço no sentido 
de utilizar a imprensa, sobretudo a escrita, de forma a associar à droga diversas
conotações negativas relativamente ao seu consumo, chegando ao ponto de ser
diabolizada a sua utilização, como tentativa de construir um inimigo facilmente
identificável pela população portuguesa348.

A droga tornou-se assim no mal misterioso que assolava a juventude e a
quem se podiam atribuir todos os fracassos das políticas relativas a uma geração
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347 Os conflitos entre os pequenos poderes, na área da droga e toxicodependência, remete-nos para vários
antagonismos que se foram instalando e desenvolvendo ao longo dos anos 80/90 do século XX, nomea-
damente entre psiquiatras/psicólogos/sociólogos, (área da prevenção, tratamento e reinserção) e entre os
diversos órgãos de polícia criminal (PJ/PSP/GNR), e cujo impacto merecia, em nossa opinião, ser devida-
mente analisado.

348 Relativamente à construção dos estereótipos negativos sobre a droga por parte da imprensa, nomeada-
mente a escrita, chama-se a atenção para a investigação de Fernando Nogueira Dias, que considera que
a “imprensa escrita não contribui para a informação e esclarecimento dos problemas relativos à toxico-
dependência. (…) O discurso sobre a toxicodependência e a droga por parte da Imprensa transforma-
-se, pela força da massificação, por um lado, numa linguagem punitiva, ameaçadora e, por outro, numa lin-
guagem guerreira. (…) A Imprensa, através dos seus discursos estereotipados, vai reforçar a estrutura
estereotípica do meio social”. Cfr. Fernando Nogueira Dias, Droga e Toxicodependência na Imprensa escrita,
Discurso e Percurso, Ed. Instituto Piaget, Lisboa, 2001, pp. 228-233.



cada vez mais inquieta e revoltada com a falta de expectativas e que não vislum-
brava quaisquer benefícios de uma revolução que tinha prometido o paraíso na
terra. Desta forma, a resolução dos reais problemas da juventude, entre os quais
a toxicomania, foram sendo adiados.

Com a caminhada a passos largos para o fim do período revolucionário,
em 1982, também as estruturas da administração entram numa fase de estabili-
dade e consolidação das suas acções. O mesmo se passa com o Poder político que
sentiu necessidade de serem efectuadas uma série de grandes transformações
no sistema legislativo nacional, das quais se destacam a primeira revisão consti -
tucional e a reforma jurídico-penal349.

De facto, este é o ano que marca a grande reforma do sistema penal
nacional, de que são exemplos mais importantes, a criação do Instituto de Rein-
serção Social (IRS), pelo Decreto-Lei n.o 319/82, de 11 de Agosto, e sobretudo
com a publicação do novo diploma do Código Penal, Decreto-Lei n.o 400/82, 
de 23 de Setembro, de pendor marcadamente humanista.

Para além disso, é também publicado o Decreto-Lei n.º 365/82, de 8 de
Setembro, que extingue o CICD, integrando-o na Polícia Judiciária, e reorganiza 
o GCCD, que passa a denominar-se, Gabinete de Planeamento e de Coor-
denação de Combate à Droga (GPCCD), um organismo central que tinha
como objectivos, tal como o próprio nome indica, o planeamento e a coordenação
de todas as acções nacionais de luta contra a droga, nomeadamente das activida-
des do CEPD.

Com esta reorganização das estruturas de luta e combate contra o
abuso de drogas, o país entrava numa nova fase, de maior autonomia em relação
aos modelos estrangeiros, relativamente às questões relacionadas com a proble-
mática da droga.

Assim, e na tentativa de conhecer melhor o fenómeno e sobretudo a
sua incidência na população portuguesa, o novo organismo, o Gabinete de Planea-
mento e de Coordenação do Combate à Droga, encomendou um estudo que
lhe permitisse avaliar a dimensão do problema e pudesse justificar a necessidade
de um novo diploma legal da droga, que substituísse a lei de 1970.

Foi entregue tal trabalho de investigação à empresa Norma que para o
efeito realizou, em Maio de 1983, uma sondagem sobre a incidência do consumo
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349 O pacote legislativo incluiu também a publicação de sete diplomas (todos de 10 de Maio de 1982: DL 
n.o 163/82; DL n.o 164/82; DL n.o 165/82; DL n.o 166/82; DL n.o 167/82; DL n.o 170/82; e DL n.o 171/82),
que na opinião de Hermano Carmo, faziam parte de “um novo «pacote normativo» determinando 
uma série de medidas destinadas a racionalizar os recursos humanos da administração”. Cfr. Hermano
Carmo, Op. cit., p. 252.



de droga350. No entanto, este estudo de opinião nunca chegou a ser divulgado
pelas entidades oficiais, provavelmente, por demonstrar que a incidência do con-
sumo de drogas era muito menor que aquela que indicava o discurso da admi-
nistração central e do Governo.

Apesar de novamente um estudo apontar para a incidência relativa-
mente baixa do consumo de drogas, tudo foi feito para que fosse aprovada uma
nova legislação de combate à droga, que na opinião de Carlos Poiares revela uma
prática discursiva “menos eivada de senso comum, procurando alcançar soluções
que lhe permitissem enfrentar com sucesso o surto de drogas, indiciando, do
mesmo passo, uma tendência para se elevar a uma postura científica”351.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 430/83, de 13 de Dezembro,
emanado dos Ministérios da Justiça e da Saúde, alterou-se completamente o
regime em vigor, sendo tipificados novos ilícitos penais e contravencionais e defi-
nidas novas penas em matéria de consumo e tráfico ilícito de droga352.

Apesar de toda esta revolução legislativa, os partidos políticos com
assento parlamentar não apresentaram na Assembleia da República qualquer tipo
de iniciativas no âmbito da luta e do combate contra a droga. De facto, no rol
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350 Chama-se a atenção para o facto de a fraca incidência do consumo de droga que tinha sido atestada
nos números elaborados pelo estudo do CICD, vieram, no essencial, a ser confirmados por este estudo
da Norma. “A sondagem teve por objecto os jovens dos 12 aos 22 anos, do continente e das regiões
autónomas. Por amostragem, foram escolhidos 1694 jovens. Entre eles encontravam-se apenas 83 con-
sumidores de droga, ou seja, 4,9%. Destes 83 consumidores, 48 (2,8%), eram apenas consumidores oca-
sionais e só 37 (2,2%) eram consumidores habituais. (…) A importância reduzida do fenómeno ainda se
acentua mais se considerarmos as percentagens de cada uma das drogas que apareceram na sondagem.
Com efeito, a grande maioria dos consumidores (70, ou seja, 4,1%) utilizava os produtos da cannabis.
Quanto aos outros produtos mais citados (mas muito abaixo daqueles) apareceram 20 jovens (1,2%) 
a utilizar tranquilizantes, 14 (0,8%) a utilizar anfetaminas e 12 (0,7%) a utilizar barbitú ricos/sedativos.
Todas as outras drogas consideradas apresentam número tão baixos que só podem significar a exis -
tência do consumo, não sendo possível quantificar este em termos de percentagem. Só se pode con-
cluir que é um número reduzido. Apareceram 5 (0,3%) de alucinogénicos; 2 (0,1%) de ópio e outros 
tantos de diversos opiáceos”. Cfr. J. A. da Silva Soares «Droga», In Polis Enciclopédia Verbo da Sociedade 
e do Estado, n.o 2, Ed. Verbo, s.l., 1984, pp. 763-764.

351 Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 427.
352 Idem, Ibidem, p. 385. Mais uma vez se chama a atenção para o facto de não terem sido efectuados quais-

quer estudos que justificassem a aprovação do novo diploma. Tal circunstância encontra-se, de alguma
forma explicitada por Carlos Poiares, ao referir que desde os anos vinte do século passado constituiu-
-se uma longa tradição portuguesa de falta (ou secretismo) dos documentos que antecederam a produ-
ção normativa. Para além disso, “se pensarmos nos últimos vinte e cinco anos, depara-se-nos que a Lei
de 1970 foi elaborada pelo Governo e aprovada pelo Conselho de Ministros, nunca tendo sido presente
à Assembleia Nacional e não havendo notícia dos trabalhos ministeriais; em 1975 e 1976, os decretos-
leis foram da responsabilidade do Executivo, desconhecendo-se também a respectiva documentação
preparatória; e, em 1983 e 1993, utilizando o expediente das autorizações legislativas, os Governos sub-
traíram ao Parlamento a análise das normações, quedando-se pela mera apreciação de propósitos legis-
lativos, em um e outro caso consubstanciados na discussão e votação das propostas de autorização”.
Cfr. Carlos Poiares, Op. cit., p. 478.



das suas preocupações não havia ainda lugar para reflexões sobre o fenómeno,
nem mesmo na altura da entrada em vigor da nova lei da droga, que resultou
mais das influências dos técnicos do que dos políticos.

Aliás, a preponderância da administração central na tomada de decisão
por parte do Governo relativamente à problemática da droga, está bem patente
aquando da criação de uma nova estrutura orgânica, o Projecto Vida, imple-
mentado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 23/87, de 21 de Abril. Esta
nova estrutura foi criada sem que tivesse sido produzido um estudo prévio que
o justificasse, aumentando e generalizando ainda mais o já de si burocrático 
sistema de funcionamento dos organismos existentes nesta área353.

É certo que o Governo procurava, com a criação do Projecto Vida,
demonstrar a sua grande inquietação com o fenómeno, que se tornara na maior
preocupação social. O principal objectivo do novo organismo era o de assegurar
a articulação interministrial dos diversos serviços responsáveis pela luta contra 
a toxicodependência e o combate do tráfico ilícito de estupefacientes.

No entanto, esta tomada de decisão não teve em atenção a possibili-
dade de os organismos já existentes poderem vir, ainda que sofrendo algumas
alterações, a implementar as 30 medidas constantes da Resolução do Conselho
de Ministros que criou o Projecto Vida.

Assim, a nova estrutura de coordenação, sobreposta ao GPCCD, aca-
bou por esvaziar a capacidade de intervenção deste que agora ficava limitada à
área da justiça e repressão, e às estruturas criadas no seu âmbito, tais como os 
Centros de Estudos da Profilaxia da Droga.
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353 A razão mais plausível para a instalação deste novo organismo estaria relacionada com a necessidade 
de coordenar todas as iniciativas na área da prevenção, sobretudo aquando da criação dos núcleos dis-
tritais. No entanto, a experiência futura veio a revelar muitas e insuperáveis limitações deste modelo
orgânico para a eficaz prossecução das tarefas a desenvolver na área da luta contra a droga, nomeada-
mente na vertente da prevenção. O Projecto Vida, pelo facto de ter procurado suprimir as suas limi -
tações institucionais pela “contratação «a recibo verde» de mais de duas dezenas de colaboradores”,
(Cfr. Presidência do Conselho de Ministros, Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, 3.a ed., Ed. INCM,
Lisboa, 2001, p. 139), nunca mais deixará de ser apontado como um organismo que favorecia um recru -
tamento de favor, ao mesmo tempo que não permitia que fosse obtida a necessária estabilidade que as
missões prosseguidas exigiam. Na opinião de João Ramos de Sousa, o Projecto Vida teve desde o início
uma série de limitações, directamente resultantes da sua própria concepção de base. De facto, a sua
intervenção era fragmentária e estava orientada “numa miríade de iniciativas a curto prazo, sem uma
visão de conjunto nem uma política de longo prazo que pudesse conferir-lhes solidez”. Cfr. João Ramos
de Sousa, «Léxico», Op. cit., pp. 105-106. O Deputado António Filipe (PCP), chegou a considerar que 
o Projecto Vida privilegiava mais a “componente mediática da sua intervenção à componente de inter-
venção real no terreno e combate aos reais problemas da toxicodependência”. Cfr. Diário da Assembleia
da República, I.a Série, n.o 55 de 04/04/96, p. 1745. Sobre a avalição, profundamente negativa, feita pela
«Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga» acerca das actividades desenvolvidas pelo
Projecto Vida, aconselha-se a leitura do «Capítulo 1 – Introdução: o Conceito de Prevenção», de que foi
relator o Professor Daniel Sampaio.



Apesar do exemplo dado por toda esta azáfama de iniciativas governa-
mentais, somente em meados de 1988, os partidos políticos com representação
parlamentar despertaram para a gravidade do problema que o consumo de estu-
pefacientes representava para a juventude portuguesa.

Será através de uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Juventude,
que se traduziu na elaboração de um Relatório de Situação sobre a Droga, apro-
vado por todos quantos integraram a Comissão, que os partidos presentes na
Assembleia da República decidiram deixar de ignorar o problema354.

O mencionado Relatório tinha três objectivos principais:

• Contribuir para sensibilizar a Assembleia da República e toda 
a sociedade em geral, transmitindo a ideia de que o combate tem de
ser feito por todos e com o empenhamento de cada um dos portu-
gueses, exigindo-se uma força e capacidade reforçadas para as insti -
tuições que têm como objecto a intervenção directa neste combate;

• Tomar conhecimento e avaliar o trabalho dos organismos oficiais
e não oficiais que se enquadram neste esforço sob o ponto de vista
da credibilidade, das condições de trabalho e das dificuldades detec -
tadas;

• Formular recomendações aos órgãos de soberania no sentido 
de melhorar os meios disponíveis e aumentar a eficácia dos já exis-
tentes355.

O documento, que foi concluído ao fim de nove meses de trabalho é 
a primeira tentativa, por parte dos deputados da Assembleia da República, para
analisar o fenómeno de diversas perspectivas, nomeadamente recorrendo a
audiências, visitas e deslocações a entidades empenhadas na luta e combate con-
tra a droga, permitiu à Comissão Parlamentar de Juventude produzir 28 Reco-
mendações, que procuraram abranger todas as vertentes que se relacionavam,
directa ou indirectamente, com a problemática da droga em Portugal.

As preocupações manifestadas pelos parlamentares da Assembleia da
República vêm demonstrar que as inquietações reveladas quinze anos antes,
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354 O trabalho elaborado pela Comissão Parlamentar de Juventude encontra-se publicado pela AR: Vide
Assembleia da República, Relatório Sobre a Droga, [relator, Jorge Paulo Roque da Cunha], Comissão Par -
lamentar de Juventude, Ed. Assembleia da República, Lisboa, 1992. Certamente que a iniciativa do men-
cionado relatório terá recebido muitas influências da experiência profissional do Deputado Jorge Paulo
Roque da Cunha, médico, e que antes de ocupar o lugar de parlamentar, tinha trabalhado na área da
toxicodependência na Câmara Municipal de Oeiras. Chama-se a atenção para o facto de o relatório 
se ter iniciado em Março de 1988, muito antes da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito 
de estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, que teve lugar em Viena no final do ano de 1988.

355 Vide Comissão Parlamentar de Juventude, Relatório Sobre a Droga,… Op. cit., p. 18. (Sublinhado nosso.)



pelos deputados da Assembleia Nacional em 1973, tinham sido um alerta pers -
picaz, antecipando muitas das situações que os deputados em 1988 vieram a
identificar como merecendo especial atenção. Vejamos algumas das Recomenda-
ções dos deputados da Assembleia da República:

Quadro 10 – Assembleia da República – Comissão Parlamentar de Juventude – 1988

Fonte: Comissão Parlamentar de Juventude, Relatório Sobre a Droga, [relator, Jorge Paulo Roque
da Cunha], Publ. Assembleia da República, Lisboa, 1992, pp. 45-48.

Certamente que a inquietação que se apoderou dos deputados da
Comissão Parlamentar da Juventude, relativamente aos problemas que o con-
sumo de droga colocava, não será alheia ao facto de, em 1985, o Plenário da
Academia das Ciências de Lisboa ter decidido realizar uma série de colóquios 
de âmbito nacional para tratar da problemática das toxicomanias sob a designa-

Relatório Sobre a Droga – Algumas Recomendações

• Reforçar o investimento do Estado nesta luta em todas as suas vertentes com particular des-
taque para a prevenção primária e para o combate ao tráfico;

• Estudar a viabilidade da criação, ao mais alto nível, de um organismo de coordenação de com-
bate ao tráfico de droga dotado de grande capacidade operacional, com uma base de dados
que centralize todas as informações e com possibilidades de intervenção que permitam inves-
tigar movimentos de capitais suspeitos de tráfico e despistar o trajecto da lavagem dos fun-
dos ilícitos. Esse organismo visaria reforçar a operacionalidade e eficácia da luta contra o trá-
fico de estupefacientes sem prejuízo pelas competências exclusivas das entidades judiciais e
pelo natural e escrupuloso respeito pelas garantias constitucionais da liberdade individual;

• Constituição de uma Subcomissão parlamentar para os problemas da droga em Portugal que
permita à Assembleia da República avaliar permanentemente a evolução deste problema e a
eficácia das medidas tomadas em consequência da aprovação do presente Relatório;

• Apostar fortemente na investigação de forma a ser possível um conhecimento cada vez mais 
correcto quer da problemática psicossocial da toxicodependência quer dos métodos de tra-
tamento, quer ainda dos estratagemas utilizados pelos traficantes. Este trabalho de investiga-
ção terá de ter como uma das vertentes fundamentais a procura de adequados métodos de
avaliação das várias acções devendo ser incentivadas as trocas regulares de experiências quer
a nível nacional quer internacional de modo a ser construída a estratégia mais adequada neste
combate;

• Sensibilização das autarquias locais para o papel importante que podem vir a ter a todos os
níveis deste combate, quer individualmente quer através da Associação Nacional de Municí-
pios. O primeiro passo poderia ser a publicitação de acções muito meritórias promovidas
por algumas delas e com carácter exemplar;

• Apoiar e alargar de todas as formas possíveis as iniciativas que promovam a reinserção social
dos ex-toxicómanos (por ex. incentivos fiscais para empresas que os contratem e iniciativas 
de prestação de serviços à comunidade, etc.);

• Definir claramente “grupos alvos” na Sociedade Portuguesa canalizando recursos e meios téc-
nicos para um esforço de prevenção mais aturado, dando particular atenção à prevenção da
transmissão de doenças infecto-contagiosas (SIDA e hepatite B).
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ção, Colóquio sobre a Problemática da Droga em Portugal, e que teve ampla reper-
cussão nos meios de comunicação social356.

Os partidos políticos e a sociedade civil, finalmente, começavam a olhar
para o problema da droga como um fenómeno que tinha adquirido uma tal
dimensão que já não poderia ser só encarado como um mal exclusivo da juven-
tude. De facto, a droga tinha entrado no dia a dia dos portugueses que, directa
ou indirectamente, sentiam os efeitos devastadores que a mesma provocava no
seio das famílias de todos os extractos sociais.

Ao dobrarmos a última década para o final do século, os partidos com
representação parlamentar perceberam que a droga representava uma das maio-
res preocupações, senão a maior, dos portugueses.

Como tal, e sob ameaça de se poderem estar a afastar cada vez mais
dos seus eleitores, os grupos parlamentares dos principais partidos decidiram
apresentar as primeiras iniciativas em matéria de luta e combate contra a droga.

4. As Primeiras Iniciativas Parlamentares 
dos Partidos Políticos

Entre 1976 e 1991 tiveram lugar sete actos eleitorais para a Assem-
bleia da República, a que correspondem VI Legislaturas357. Como vimos anterior-
mente, este foi um período pleno de equívocos e contradições na luta contra 
o abuso e no combate ao tráfico de droga.

A generalidade dos partidos políticos nos seus primeiros programas
eleitorais não faziam quaisquer referências directas ao problema da droga no
nosso país, e as poucas que existem resumem-se a uma ou duas tímidas men-
ções à palavra droga.

Essas primeiras indicações mais explícitas, encontram-se nos programas 
elei to rais para as eleições da Assembleia da República de 1985, nomeadamente
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356 A decisão tomada incluía a necessidade de se realizar um primeiro colóquio sobre a droga, um segundo
sobre o tabagismo e por fim um terceiro sobre alcoolismo. As diversas intervenções havidas nestes deba-
tes, num total superior a três dezenas de comunicações de diversas autoridades, sobretudo do meio 
universitário, e da vertente clinica e jurídica, encontram-se publicadas: Vide Academia de Ciências de 
Lisboa, Colóquio Sobre a Problemática da Droga em Portugal, Publ. II Centenário da Academia das Ciências
de Lisboa, Lisboa, 1987. Chama-se a atenção para o facto de nenhum representante partidário ter parti-
cipado, como orador, no referido Colóquio.

357 As primeiras eleições para a Assembleia da República tiveram lugar no dia 25/04/1976; e as seguintes
realizaram-se: 02/12/1979 (intercalares); 05/10/1980; 25/04/1983; 05/10/1985; 19/07/1987 e 06/10/1991.
(Fonte: Comissão Nacional de Eleições).



quando o problema da droga é associada às questões da juventude, saúde e 
justiça358.

É num quadro de crescente interesse por parte dos partidos políticos
relativamente à problemática da droga, tanto mais que o fenómeno alastrava 
e começava a atingir a intimidade das estruturas sociais, podendo, pelos interes-
ses que envolvia e pelas redes que gerava, tornar-se uma ameaça ao próprio
Estado de Direito, que se desenvolvem tímidas preocupações no seio dos par -
tidos políticos.

Perante todos os factos atrás mencionados e atendendo ao conjunto de
indicadores indirectos, nomeadamente o extraordinário aumento das apreensões
e das quantidades de droga apreendidas, entre muitos outros, os partidos com
assento na Assembleia da República decidiram agir e, num trabalho que preten-
deu estabelecer uma ligação mais estreita entre o Parlamento e a sociedade civil,
a Comissão Parlamentar de Juventude iniciou, em Março de 1988, uma série de
audiências, visitas, consultas e análise de relatórios e outros documentos, que lhe
permitiram efectuar um levantamento da situação nas áreas da prevenção, do
tratamento e do combate ao tráfico de estupefacientes.

O resultado final desse trabalho traduziu-se na publicação, em Janeiro
de 1989, do Relatório sobre a Droga, que foi aprovado por todos os partidos polí-
ticos representados na Comissão Parlamentar de Juventude e viria a revelar-se
como o momento que marca, em termos de iniciativas parlamentares, o início 
da preocupação dos diversos grupos com assento no Parlamento relativamente
à problemática da droga e que irá incentivar as forças partidárias a tomarem ini-
ciativas neste domínio.

Assim, os dois maiores partidos políticos portugueses, o PSD e o PS,
decidiram aproveitar as 28 Recomendações do relatório para, e pela primeira vez,
apresentarem à Assembleia da República duas iniciativas que se traduziriam em
projectos de resolução acerca do problema da droga em Portugal.

Os documentos apresentados por estes dois partidos serviram também
como um expediente usado para que fossem debatidas em plenário as conclu-
sões do Relatório sobre a Droga. Isto porque, e apesar de ter sido apresentado
em devido tempo ao Presidente da Assembleia da República, o mesmo nunca
mereceu, em conferência de líderes parlamentares, a necessária decisão para o
seu agendamento de forma a que pudesse ser discutido em plenário por todos
os partidos políticos.
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358 Em 1985, no «Programa Eleitoral» do PCP este pugnava pelo “combate firme à violência, ao banditismo,
à corrupção, à droga, ao proxenetismo, à pornografia e a todas as formas de degradação humana”. Já 
o PS no seu «Programa de Governo» afirmava: “(…) como regra, o aumento da criminalidade surge
casualmente ligada ao desemprego, à droga e à prostituição”. No «Programa Eleitoral de Governo» do
PSD clamava-se por “acções urgentes de prevenção e combate à criminalidade, ao tráfico de droga e à
corrupção”. Ou seja, a droga encontrava-se directamente associada às formas mais graves da criminali-
dade, aquelas que mais preo cupavam a população portuguesa.
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Foi necessário esperar pela V Legislatura (1987-1991), concretamente
pela 3.a Sessão Legislativa (1989-1990), para que os partidos políticos conside -
rassem oportuno efectuar um debate em reunião plenária e exclusivamente
dedicada ao fenómeno que trazia em alvoroço e totalmente inquieta a popula-
ção portuguesa, sobretudo porque o problema da droga espalhava-se por entre
todas as classes sociais e ao longo de todo o território nacional359.

Assim, os Projectos de resolução n.os 49/V (PSD), sobre a «problemática
da droga», e o 54/V (PS) sobre a «organização (até final do ano de 1990) de uma
conferência sobre prevenção da toxicodependência» com envolvimento directo
da Comissão de Juventude, das estruturas governamentais de prevenção e das
autarquias locais, através da Associação Nacional dos Municípios Portugueses,
foram as primeiras iniciativas partidárias e viriam a ser aprovados na generali-
dade, na especialidade e em votação final global, tendo sido debatidas em Reu-
nião Plenária do dia 5 de Julho de 1990360.

Chama-se a atenção para o facto de, e ao contrário do que aconteceu
com as intervenções do primeiro debate sobre a droga na Assembleia Nacio-
nal em 1973, em que os deputados não dispuseram de quaisquer limitações de
tempo para as suas intervenções, neste debate foram concedidos cinco minutos
por cada grupo parlamentar para expor as suas ideias relativamente a tão preo-
cupante questão social.

Abriu o debate o Deputado José Apolinário do PS que, e atendendo à
dimensão do fenómeno, considerou que a solução mais adequada para enfrentar
o problema seria ter “uma visão multidisciplinar e englobante”361.

Na opinião deste Deputado socialista, e porque na maioria das questões
relacionadas com a droga havia uma grande sintonia entre os diversos órgãos 
de soberania, nomeadamente, do Sr. Presidente da República, da Assembleia da
República, do Primeiro Ministro e do Governo, das Autarquias Locais e da pró-
pria comunidade, enfim, este era um combate que a todos unia. No entanto, para
José Apolínário a droga apresentava novas preocupações e novos desafios que
exortavam o poder central a canalizar para as autarquias locais maiores compe-
tências nesta matéria362.

A Droga e os Partidos Políticos – 1976/2000

359 Apesar de a droga ser já um assunto recorrente nos diversos discursos parlamentares, sobretudo
durante os debates sobre segurança interna, nunca tinha havido qualquer tipo de iniciativa dos partidos
políticos que, especificamente tivesse como única preocupação o fenómeno da droga, (e que o classifi-
casse com os descritores por nós selecionados) e que tivesse merecido o privilégio de ser discutida em 
reunião de plenário da Assembleia da República.

360 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, 6/07/90, p. 3320. Os projectos de resolução viriam 
a ser aprovados por unanimidade, registando-se a ausência do CDS, de Os Verdes e dos Deputados
independentes Carlos Macedo, Helena Roseta e Raul Castro.

361 Idem, Ibidem, p. 3321.
362 Idem, Ibidem, p. 3322.
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A intervenção do Deputado do Partido Socialista teve como principal
motivação a de dar visibilidade às iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa
sobre as acções desenvolvidas pelo município presidido pelo socialista Jorge
Sampaio, no âmbito da luta contra a droga, cujo instrumento principal de inter-
venção se situava na prevenção do uso e abuso de drogas.

Já o Partido Comunista Português, pela voz da Deputada Paula Coelho,
dá início àquilo que podemos apelidar de combate político do PCP, relativamente 
à problemática sobre a droga. Assim, a prevenção assumiu um papel central da
estratégia defendida pelos comunistas, aliada à vertente do tratamento e reinser-
ção social como alternativa aos mecanismos exclusivamente repressivos.

De facto, depreende-se das palavras da Deputada Paula Coelho que
para o seu partido o mais importante era a valorização e incentivo de todas as
iniciativas que lutassem contra o flagelo da droga. Os comunistas estavam prin -
cipalmente preocupados com a questão da prevenção do consumo de drogas,
tanto na sua vertente primária, como a nível de tratamento (prevenção secundá-
ria) e da reinserção social de toxicodependentes (prevenção terciária), e que aliás
irá constituir uma das preocupações centrais do discurso do PCP.

A argumentação utilizada pelos deputados comunistas vai assentar,
sobretudo, nas deliberações que tinham sido tomadas na décima sétima sessão
extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reuniu em Nova 
Iorque em Fevereiro de 1990, e que adoptou um Programa de Acção Mundial, que
tinha como objectivo ser um plano multidisciplinar completo para as actividades
futuras da luta contra o abuso de drogas e que deveria servir de base para que
as autoridades nacionais e as organizações interessadas pudessem, na medida 
do possível, formular e aplicar aos níveis nacional, regional e internacional, estra-
tégias equilibradas de luta contra todos os aspectos da toxicomania e do tráfico
de droga363.

Neste primeiro debate parlamentar, usou também da palavra a Depu-
tada eleita pelo Partido Renovador Democrático (PRD), Isabel Espada, que real-
çou a necessidade de a Assembleia da República dever assumir maiores respon-
sabilidades, no sentido de fiscalizar e analisar permanentemente a evolução do
fenómeno da droga, do seu consumo e tráfico a nível nacional364.
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363 Vide GPCCD, «Droga», in Programa de Acção Mundial, Ed. GPCCD, Lisboa, 1990, pp. 3-22. As actividades
do Programa de Acção Mundial, abrangiam os seguintes aspectos: a prevenção e redução da toxicomania
com vista a eliminar a procura ilícita de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; o tratamento,
readaptação e reinserção social dos toxicómanos; o controlo da oferta de estupefacientes e de substân-
cias psicotrópicas, a supressão do tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; medi-
das a tomar para a luta contra os efeitos do dinheiro proveniente do tráfico da droga, utilizando para
este fim ou destinado a ser utilizado para este fim, contra a movimentação de fundos ilícitos e a utiliza-
ção ilegal do sistema bancário; reforço dos sistemas judiciários e jurídico, nomeadamente em matéria 
de repressão.

364 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, 6/07/90, p. 3323.
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Relativamente à posição defendida pelo Partido Social Democrata, ela
foi exposta pela voz do Deputado Jorge Cunha, principal dinamizador do pri-
meiro relatório da Assembleia da República sobre a problemática da droga, que
manifestou claramente as suas desconfianças relativamente ao sistema instalado,
que remetia para os técnicos da administração a principal responsabilidade pela
definição e implementação das políticas sobre a luta contra a droga.

De facto, Jorge Cunha foi claro ao alertar os seus pares quanto à neces-
sidade de serem os políticos, cada vez mais, a liderar e não comandar as acções.
Com este apelo o Deputado pretendia que os recursos necessários para os pro-
gramas originários da comunidade e nas entidades governamentais pudessem ter
uma melhor distribuição e prestassem um maior apoio, para que fosse possível
contribuir para a melhoria do trabalho desenvolvido, nomeadamente na área de
coordenação e avaliação das várias experiências365.

O Deputado social democrata, para além de demonstrar a sua preo -
cupação pelo facto de Assembleia da República ter uma atitude de mera espec -
tadora impotente face ao agudizar do problema da droga no país, clamou pela
necessidade de serem tomadas medidas urgentes no sentido de serem procura-
das novas soluções, pois, na sua opinião crescia o entendimento, até no seio do
poder judicial e do aparelho policial, de que este problema não se poderia resol-
ver exclusivamente com a repressão366.

Assim, o PSD, na esteira das recomendações consignadas no Relatório
sobre a Droga, propôs a criação de uma Subcomissão Permanente, no seio da
Assembleia da República, para as questões da toxicodependência, no sentido de
promover e facilitar os contactos e o debate entre todas as experiências na área
do combate à droga, bem como de contribuir para a avaliação dos trabalhos
nessa área, suscitando a necessária participação das escolas, em geral, das univer-
sidades, em particular, e dos cidadãos, individualmente367.

Nesta V Legislatura, o Partido Comunista Português não se limitou a
participar somente no debate, também demonstrou ter capacidade de iniciativa,
apresentando o projecto de lei n.o 572/V que tinha como principal objectivo 
o de estabelecer, face à ameaça da droga, uma série de acções que se propu-
nham indicar ao Governo (Poder político) quais os meios e os processos mais
adequados para se atingirem os objectivos de prevenção do consumo de drogas, 
de tratamento e reinserção social de toxicodependentes, com vista à superação 
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365 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, 6/07/90, p. 3324. O Deputado social democrata 
criticou duramente aquilo que considerou ser, “a pantomina política levada a cabo pelo presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, lembrando que antes de o Dr. Jorge Sampaio fazer espectáculo com univer-
sidades do Porto, já se trabalhava séria, árdua e discretamentente na Comissão Parlamentar de Juven-
tude e em muitas instituições ligadas a este problema”, p. 3324.

366 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, 6/07/90, p. 3324.
367 Idem, Ibidem, p. 3325.



dos problemas relacionados com o consumo de drogas e a sua interacção com
outros fenómenos sociais368.

A iniciativa dos comunistas, nas palavras da Deputada Paula Coelho,
tinha como principal objectivo, face ao reconhecimento geral de que o flagelo 
da droga era grave, levar os parlamentares a reflectirem sobre a intensidade do
problema e agirem em conformidade, ou seja, combater o fenómeno do con-
sumo de drogas com todos os meios, declarando:

Em resposta à intervenção da deputada do PCP, Jorge Cunha (PSD),
procurou desmontar o discurso comunista referindo que o projecto de lei do
PCP não trazia qualquer novidade, sendo uma repetição, por vezes ipsis verbis,
das medidas desenvolvidas pelo Governo do PSD e pelo Projecto Vida370.

O Deputado do PSD defendeu os dispositivos existentes e as acções
desenvolvidas pelos mesmos, aproveitando a ocasião para enumerar as diversas
iniciati vas do Governo, das quais lhe mereceu destaque a criação de um novo
organismo que visava a restruturação dos serviços sob orientação do Ministério
da Saúde, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência
(SPTT)371.

Mas o PSD demonstrou também outras preocupações que incluíam
uma maior aposta na prevenção primária, bem como a criação de mecanismos
legais que impedissem a lavagem do dinheiro proveniente da droga, e do confisco

«Nós, os legisladores, possuímos alguns desses meios. É nosso dever tentar sempre
o aperfeiçoamento do sistema normativo aplicável no combate à droga. É este o
objectivo do projecto-lei do Partido Comunista Português, que não é uma proposta
fechada. Pretende ser também, e acima de tudo- um contributo a nível legislativo
para a união de esforços que pensamos ser, inquestionavelmente, necessária»369.
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368 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, pp. 2617-2639. O diploma, submetido 
à votação, foi aprovado, com votos a favor do PCP, do PRD, do CDS e dos Deputados independentes
Jorge Lemos e Raul Castro e abstenção do PSD e do PS. Nenhum representante do CDS usou da pala-
vra durante o debate.

369 Idem, Ibidem, p. 2619.
370 Idem, Ibidem, p. 2625.
371 O SPTT, foi criado no âmbito do Ministério da Saúde pelo DL n.o 83/90, de 14 de Março (Leonor

Beleza), para planear e executar medidas e programas de prevenção secundária do consumo das drogas
(designadamente no que se refere ao tratamento médico dos dependentes), e bem assim fiscalizar as
instituições particulares que actuam nesta área. Para o SPTT transitaram o Centro de Estudos da Profi-
laxia da Droga e os respectivos Centros Regionais do Norte, Centro e Sul, o Centro das Taipas e os
Centros de Apoio a Toxicodependentes do Porto e do Algarve, ficando assim a assistência médica aos
consumidores de droga sob a orientação total do Ministério da Saúde. Vide João Ramos de Sousa,
«Léxico», Op. cit., pp. 106-107.



dos bens e da sua aplicação em actividades directamente ligadas ao combate 
à droga, e ainda o reforço dos meios financeiros e humanos para essa luta372.

Por último e numa alusão indirecta às actividades da Câmara Municipal
de Lisboa nesta área, Jorge Paulo Cunha (PSD), fez referência ao facto de os
políticos terem a obrigação de contribuir para que as acções de coordenação
entre as iniciativas do poder central e local, pudessem ser mais eficazes, de
forma a evitar “o deplorável espectáculo de rivalidades estéreis que diminuem 
a credibilidade da mensagem e comprometem a sua eficácia”373.

Aquando da intervenção do representante do Partido Renovador
Democrático, a Deputada Isabel Espada chamou a atenção para o facto de o
problema da droga ser uma questão nacional que exige respeito, moral e ética polí-
tica. Como tal, e porque a iniciativa do PCP vinha de encontro a medidas já
objecto de resolução por parte do Governo no âmbito do Projecto Vida, o PRD
considerou que havia uma duplicação de diplomas legais, visando os mesmos
objectivos e até preconizando as mesmas estratégias, o que na opinião deste
partido poderia colocar em risco a utilidade e a viabilidade global da iniciativa 
do PCP374.

Relativamente à intervenção do Deputado Rui Cunha do PS, esta veio
reforçar o discurso socialista da necessidade de dar maior importância à defesa
da obrigação de descentralizar as actividades dos organismos centrais que
tinham preocupações ao nível da prevenção, do tratamento e da reinserção
social, como forma de envolver as autarquias na luta contra a droga375.

De facto, para o PS as autarquias locais, por serem os órgãos de poder
que mais perto estão do cidadão e que melhor conhecem as realidades do meio
em que se inserem, seriam as entidades que estariam mais bem posicionadas
para desenvolver projectos na área da prevenção primária.

No entanto, para que essa ciclópica tarefa pudesse ser exercida com 
eficácia pelo poder local seria fundamental a adequada participação financeira do
Governo. Estas referências do Deputado socialista às autarquias tinham como
objectivo dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Lisboa e pelo seu Presidente na luta contra a toxicodependência, que cada 
vez mais se assumia como uma bandeira do PS contra a política seguida pelo
Governo do PSD nesta matéria.
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372 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, p. 2626. A intervenção do Deputado
do PSD reflecte, de forma evidente, a influência das disposições consignadas na Convenção das Nações
Unidas de 1988.

373 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, p. 2626.
374 Idem, Ibidem, p. 2631.
375 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, pp. 2633-2634.



Mas e apesar de o Deputado José Apolinário (PS) ter apresentado um
discurso relativamente à droga que passava pelo reforço do papel das autarquias
e em que o toxicodependente era visto como um doente, a iniciativa do PCP
permitiu constatar que no seio da bancada parlamentar do PS existiam profun-
das divergências e enormes contradições no discurso sobre o problema da
droga.

De facto, entre os deputados socialistas notou-se um discurso bastante
contraditório e que indicia a defesa de convicções pessoais em detrimento das
posições do partido político a que pertencem. Assim, enquanto o Deputado José
Apolinário referia que:

Por sua vez, o Deputado socialista Jorge Catarino, aproveitou o debate
para trazer à ribalta política o cortejo de desgraças associadas ao grave flagelo
social que representa a toxicodependência, chegando mesmo a acusar o PSD de
defender a despenalização das drogas leves. A sua intervenção demonstra, ine-
quivocamente, que o Partido Socialista não tinha um discurso oficial e articulado
relativamente à problemática da droga:

«Durante o ano passado, só no Porto, três pessoas foram assaltadas na rua, diaria-
mente, com métodos violentos. Mais de metade dos casos dizem respeito ao cha-
mado roubo por esticão, mas novas ameaças surgiram para quem tem que se des -
locar a pé ou de carro na cidade. A onda de assaltos nos semáforos, nas caixas
multibanco e nas bombas de gasolina tem aumentado em flecha. Esta escalada de
violência (…) prende-se com o aumento significativo dos níveis de consumo das dro-
gas duras. E só na zona do Grande Porto calcula-se que há cerca de 5000 adictos à
heroína. Perante esta aterradora realidade, com prisões a abarrotar e os processos-
-crime semiparalisados em tribunais sobrecarregados, o Governo, incapaz de imple-
mentar o Decreto-Lei n.o 430/83, de 17 de Dezembro, prepara-se para despenali-
zar o tráfico dos chamados canabinóides, isto é a THC-marijuana. (…) Que reacção
vão ter as associações de pais, os Professores e as direcções escolares quando à
porta dos estabelecimentos de ensino, se traficarem livremente estas drogas?»377.

«(…) A história das comunidades que se preocuparam unicamente com a repres-
são dos comportamentos desviantes revela-nos que a prisão não é a única alter-
nativa à desinserção de que esses comportamentos são sintoma. Mal andará uma
sociedade quando a porta da cadeia seja, em simultâneo, a única porta de saída.
(…) Com seriedade afirmamos que, por muito simpático para a opinião pública
que no imediato seja o discurso da «maior penalização e mais polícia», a repres-
são da oferta só terá sucesso com a redução da procura»376.
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376 Idem, Ibidem, p. 2621.
377 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, pp. 2636-2637. A referência à despena -

lização do tráfico de marijuana é de tal forma inédita, que leva o Deputado Jorge Paulo da Cunha a ironi-
zar e a adiantar que se tal acontecesse seria por sugestão da Juventude Socialista e não por parte de
um Governo PSD.
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Mas a intervenção do Deputado Jorge Catarino revela outras surpresas.
De facto, é pela sua voz que ficamos a saber da confusão que se estabeleceu
entre, a luta contra a droga com a luta entre os métodos de desabituação, protago-
nizada pelo CEPD Norte, e uma nova instituição, o Centro de Atendimento 
de Toxicodependentes (CAT) do Porto378.

Aliás, este conflito é uma das consequências mais visíveis do planea-
mento insuficiente e a deficiente racionalização de meios, tão característicos da
administração central em matéria de luta contra a droga.

O parlamentar socialista iria dar voz, em plena Assembleia da Repú-
blica379, às guerras entre os antigos e os novos serviços de luta contra a toxico-
dependência que, movidos por interesses particulares e burocráticos, tão carac-
terísticos da administração portuguesa, tinham posto em alvoroço os serviços
que trabalhavam directamente no tratamento dos toxicodependentes na região
do Porto.

Apesar destas divergências e concluído este primeiro debate sobre a
problemática da droga, da iniciativa dos partidos políticos, e no qual o CDS não
teve qualquer participação, pensamos ser possível destacar três ideias centrais
no discurso dos partidos políticos:

• O PSD e o PRD coincidiram na necessidade de a Assembleia da
República ter uma intervenção mais activa na avaliação e no
estudo da evolução do fenómeno da droga em Portugal;

• O PS reclamou a necessidade de um maior envolvimento das
autarquias locais na prevenção, enfatizando o trabalho da Câmara
Municipal de Lisboa, relativamente ao uso e abuso de drogas como
uma acção tendente a facilitar o trabalho do Estado nessa área;
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378 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 80, de 22/05/91, p. 2637. O relato do Deputado Jorge
Catarino demonstra inequivocamente o conflito de métodos no seio da vertente clínica de luta con-
tra a droga: “O CEPD Norte é a única instituição do País que oferece as três modalidades farmacoló -
gicas de tratamento da toxicodependência mais usadas em todo o mundo: o método de susbtituição 
– metadona –, que é pioneiro a nível da Europa; o método de desabituação por antagonista – nalorex –
(método dos 1000$ por comprimido/dia), e o método de auxiliares de sintomas de hipotensão – clomi-
dina”. (…) Tendo o CEPD, por força da asfixia a que está sujeito, diminuído em mais de 70% a sua acti -
vidade, mas existindo um novo CAT – Centro de Atendimento de Toxicodependentes, no Porto, que
privilegia o método da clomidina, para uma população em que 95% dos doentes que aparecem para 
tratamento são adictos de heroína, a radiografia da situação actual, a que referi quanto ao Porto, não é
famosa”, p. 2637.

379 Esta questão, da relação da Assembleia da República com os chamados grupos de pressão e de inte-
resse, integrando quer as acções que se desenvolvem a partir do exterior, quer a sua representação
dentro da própria Assembleia através de Deputados que pertencem a esses grupos, quer as suas rela-
ções com os partidos políticos parlamentares, encontra-se amplamente tratada na tese de Mestrado 
do antigo Deputado do PCP Luís Sá. Vide Luís Sá, «Subsecção VI – Grupos de Pressão e de Interesse», 
in http://www.parlamento.pt./luis_sa/t1cap1.htm, p. 8. (Consultada efectuada em Março de 2002).



• O PCP elegeu a necessidade de um maior reforço das medidas
de prevenção do consumo de drogas, de tratamento e rein-
serção social de toxicodependentes como o seu principal objectivo.

Apesar de haver uma maior atenção dos partidos relativamente ao pro-
blema da droga, conforme fica demonstrado por este primeiro debate, é sur-
preendente que na altura da votação global da proposta de resolução n.o 52/V,
que aprovou, para ratificação, e por unanimidade a Convenção das Nações Unidas
contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, um dos mais
importantes e relevantes instrumentos do direito internacional da luta contra 
o abuso e o tráfico ilícito da droga, o mesmo não tenha merecido ou suscitado 
a intervenção partidária que salientasse esse facto380.

Aliás, somente a Juventude Social Democrata (JSD) parece ter com-
preendido a dimensão e o impacto que a Convenção poderia vir a ter na pro -
dução legislativa nacional relacionada com a problemática da droga, ao produzir
uma Declaração de voto enviada à Mesa para publicação sobre a proposta de reso -
lução n.o 52/V, que salienta essa relevância e expõe as razões que levaram os
deputados da JSD a votarem favoravelmente a referida proposta381.

5. A Consolidação do Discurso Partidário

Nos programas eleitorais dos partidos políticos para as eleições para 
a Assembleia da República, em 1991, manteve-se a mesma situação dos anterio-
res actos eleitorais, e as menções à droga limitavam-se a umas poucas palavras
dispersas, nomeadamente quando são abordadas as questões da juventude, segu-
rança, saúde e justiça382.
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380 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, de 21/06/91, p. 3297. A Convenção das Nações Uni-
das Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas foi adoptada pela Conferência 
que teve lugar em Viena de Áustria de 25 de Novembro a 20 de Dezembro de 1988 e assinada pelo
Governo Português em 13 de Dezembro de 1989, em Nova Iorque. As Nações Unidas tinham três
objectivos fundamentais com esta Convenção: primeiro, o de poder privar aqueles que se dedicam ao
tráfico ilícito de estupefacientes do produto resultante da sua actividade criminosa; segundo, na mira 
da previsão legislativa que combata o domínio dos precursores, isto é, naquela área onde, através da 
utilização de equipamentos e de substâncias químicas próprias, se produz o fabrico da droga; terceiro,
a garantia de melhores e mais eficazes instrumentos de cooperação judiciária internacional em matéria
penal. Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2874.

381 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 96, de 21/06/91, pp. 3406-3407. Os subscritores da
declaração de voto da JSD, foram os Deputados do PSD, Jorge Roque Cunha, Miguel Relvas, Carlos
Coelho e Fernando Pereira. Foram redactores do documento: Isabel Barral, Maria Amélia Martins e José
Diogo.

382 O CDS no seu «Programa Eleitoral» de 1991, atribuiu prioridade aos programas de prevenção e trata-
mento na Área das toxicodependências. Relativamente ao PS, o seu «Programa de Governo» pugnava
pelo “reforço da coordenação no combate à corrupção ás fraudes antieconómicas, à droga e a crimina -
lidade organizada”.



O Partido Comunista Português aproveitou a nova Legislatura para
apresentar outras iniciativas, das quais merece a pena destacar: o Projecto de 
lei n.º 175/VI, que visava adoptar medidas de prevenção do consumo de drogas 
e de tratamento e reinserção social de toxicodependentes e dois Projectos de
deliberação, n.os 30/VI, de análise da coordenação das forças de segurança no
combate ao narcotráfico e o 31/VI, sobre o problema da toxicodependência 
em Portugal383, e mais tarde, o Projecto lei n.o 338/VI, que propunha a criação 
de uma rede de serviços públicos para o tratamento e reinserção social de toxi -
codependentes384.

O Partido Socialista apresentou também o Projecto de resolução 
n.o 33/VI, relativamente à prevenção do consumo de droga no meio escolar e
papel da escola na adopção de estilos de vida saudáveis385. Estes projectos vão
proporcionar um intenso e interessante debate, na Assembleia da República,
sobre o problema da droga em Portugal.

Tendo em atenção que neste debate também se discutia uma proposta
de lei de autorização legislativa, que visava permitir ao Governo cumprir o pro-
pósito de produzir nova legislação em matéria de droga, que pudesse adaptar a
legislação nacional aos compromissos internacionais assumidos por Portugal, daí
que a primeira intervenção do debate coubesse ao Ministro da Justiça, Laborinho
Lúcio, representante governamental presente na Assembleia da República.

No entanto, e se não soubéssemos do autismo que reinava, ainda nesta
época, a tudo quanto dissesse respeito ao que se passou antes do 25 de Abril 
de 1974, diríamos que esta iniciativa do Governo social democrata assumia, no
essencial, a proposta feita pelo Deputado Castro Salazar, em plena Assembleia
Nacional em 1973:

«Em revisão da legislação que houver a fazer ter-se presente que o toxicómano
não é um criminoso, mas um doente que necessita de tratamento.
Usar nas leis da necessária benevolência quanto a estes – facultando aos
incriminados o tratamento voluntário sob a forma de liberdade condi-
cional – e usar do maior rigor para os traficantes de droga»386.
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383 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2874.
384 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 38, de 11/01/94, p. 1273.
385 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2874. Na reunião plenária foi tam-

bém discutida, em conjunto, e na generalidade, a proposta de lei n.o 32/VI, que autorizava o Governo a
rever a legislação de combate à droga. Relativamente à existência de documentos, estudos ou investiga-
ções que tivessem estado na origem da nova lei da droga, os mesmos, mais uma vez, parecem não exis-
tir. De facto, Deputado José Apolinário (PS), tinha feito um pedido no sentido do executivo lhe entregar
uma cópia dos documentos preparatórios da nova lei, no entanto o Governo nunca chegou a dar qual-
quer resposta a essa pretensão.

386 Cfr. «Diário da Sessões», Assembleia Nacional, X Legislatura, n.o 235, 14/03/75, p. 4747.



De facto, o Ministro Laborinho Lúcio ao propor a necessidade de revi-
são da legislação, defendeu que a penalização das chamadas drogas leves devia
ser entendida numa perspectiva simbólica, visto que o sistema iria prever uma
série sucessiva de fugas à penalização, através de mecanismos alternativos que
pudessem proporcionar aos jovens, com autonomia, a reconstrução do seu ver-
dadeiro projecto de vida.

Por isso, o Ministro da Justiça propôs que a punição do consumo da
droga leve, conduzisse a uma punição leve, e que ao lado dela, surgissem, em con-
jugação, a possibilidade alternativa da aceitação voluntária do tratamento e, “den-
tro dessa aceitação voluntária do tratamento, a garantia absoluta, por um lado,
do anonimato daquele que se sujeita ao tratamento e, ao mesmo tempo, a afir-
mação clara da garantia, também aí do segredo profissional do médico e das
estruturas que o acompanham387.

Nas palavras de Laborinho Lúcio, o Governo encontrava-se profunda-
mente empenhado em criar um “sistema de rede, cobrindo todas as áreas de
desenvolvimento do fenómeno e permitindo claramente uma intervenção estraté-
gica que hoje dificilmente se torna consequente, dado exactamente o conjunto
de lacunas que o sistema ainda enforma”388.

Pela primeira vez o Centro Democrático Social participou num debate
em plenário, sobre o problema da droga, tendo usado da palavra o Deputado
Narana Coissoró que aproveitou o tempo disponível para defender um amplo
consenso relativamente ao problema da droga, fazendo um forte apelo à aposta
na prevenção, sobretudo em meio escolar.

Da sua intervenção retém-se o alerta à generalidade da classe política,
no sentido de poder ser estabelecido “um longo programa básico de combate 
à droga em prol da nossa juventude”389, e que pudesse estender-se ao longo de
todo o período escolar.

Relativamente às iniciativas do Partido Comunista Português, estas pro-
curaram abranger todas as áreas relacionadas com o fenómeno, voltando nova-
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387 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2875. É importante sublinhar que a
opinião do Ministro do Governo social democrata tem muito em comum com a proposta que o Depu-
tado Cancella de Abreu exprimiu na Assembleia Nacional em 1973, ao referir que, no tratamento dos
toxicodependentes, deveria ser considerado como absolutamente fundamental: “o voluntariado e o ano -
nimato. Só se trata devidamente quem esteja, na verdade, interessado em se recuperar. É, praticamente,
quase inútil o tratamento coercivo de um toxicómano, pois uma vez liberto da vigilância a que inicial-
mente se submeteu, acaba, na grande maioria das vezes, por recair no seu anterior vicio”. Cfr. «Diário 
da Sessões», Assembleia Nacional, X Legislatura, n.o 236, 15/03/75, p. 4763.

388 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2877.
389 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2879. Mais uma vez o consumo de

droga è directamente relacionado com a juventude. Aliás, os programas eleitorais, da maioria dos parti-
dos políticos integraram a droga no capítulo reservado às «Políticas de Juventude, Segurança e Saúde».



mente a apresentar um projecto de lei sobre a prevenção do consumo de dro-
gas, o tratamento e a reinserção social de toxicodependentes.

Para além disso os comunistas, com um projecto de deliberação, propu-
seram a realização de um debate parlamentar sobre o problema da toxicodepen-
dência em Portugal, que se poderia traduzir na realização de uma Conferência 
da Assembleia da República sobre a toxicodependência e o combate ao tráfico
de drogas, devendo tal debate ter a participação de técnicos de diversas especia-
lidades relacionadas com a intervenção em torno desta problemática.

A terceira proposta de projecto de deliberação, sugeria a realização 
de uma audição parlamentar para analisar quais as formas de coordenação das
forças de segurança e ao mesmo tempo efectuar uma avaliação da eficácia das
acções no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes em Portugal.

Para além destas três propostas, que apelavam à prevenção, ao debate 
e à coordenação, o PCP assumiu que a toxicodependência e o negócio do trá-
fico de droga, narcotráfico, eram um problema nacional, cuja dimensão não parava
de se agravar. Na opinião de António Filipe, o facto de o tráfico estar a aumen-
tar no nosso país, fazia com que o branqueamento de dinheiros relacionados com
o tráfico se estivesse a tornar num grande negócio que tinha uma permanente
vontade em expandir o mercado390.

Os comunistas foram também o primeiro partido político a alertar e
insistir no facto de não existir uma estratégia coordenadora corajosa e eficaz, de
carácter global, que deveria agir sobre as causas sociais da toxicodependência e
apostar na prevenção, no tratamento e reinserção social e reforçar o combate
ao tráfico391.

Para concretização destes objectivos, o PCP apontou o caminho, muito
do agrado dos comunistas, do financiamento público, para apoiar e dotar com
meios humanos e materiais adequados as instituições e entidades públicas, que
permitissem o seu funcionamento eficaz e que actuassem em domínios relacio-
nados com a prevenção e o tratamento da toxicodependência.
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390 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, p. 2882. O Conselho da Europa, mani-
festando as mesmas preocupações, já tinha promovido a elaboração da Convenção sobre o Branquea-
mento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime, assinada por Portugal a 8 de Novembro de
1990, incitando os Estados membros a alargar o combate ao branqueamento de capitais provenientes
não apenas do tráfico de droga e precursores, mas também de outras formas de criminalidade, tais
como o tráfico de armas, o terrorismo, o tráfico de crianças e de mulheres jovens, bem como outras
infracções graves de que se obtenham proventos importantes. Da recepção da Convenção das Nações
Unidas de 1988 pelo direito interno resultou o Decreto-Lei n.o 15/93, de 22 de Janeiro, entretanto alte-
rado pela Lei n.o 45/96, de 3 de Setembro (regime jurídico do combate à droga). Da recepção da Con-
venção do Conselho da Europa de 1990, e na sequência da Directiva n.o 91/308/CEE, transposta para o
direito interno através do Decreto-Lei n.o 313/93, de 15 de Setembro, resultou, sobretudo, o Decreto-
-Lei n.o 325/95, de 2 de Dezembro, que estabeleceu medidas de natureza preventiva e repressiva contra
o branqueamento de capitais e outros bens provenientes de crimes.

391 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 88, de 15/07/92, pp. 2882-2883.



O Partido Comunista Português com estas suas iniciativas demonstrou
claramente que era a única força política que em 1992, possuía uma visão inte-
grada sobre a problemática da droga, apontando objectivos e orientações gerais
sobre os principais problemas que a droga colocava em Portugal.

Como representante do Partido Socialista neste debate, o Deputado
Eurico Figueiredo, estruturou a sua intervenção de forma a abranger as quatro
grandes causas da toxicodependência: gerais, familiares, sociais e de perso nalidade.

Para Eurico Figueiredo era fundamental realçar a necessidade de atri-
buir maior importância à prevenção primária, devendo ter-se em atenção vários
aspectos peculiares da psicologia adolescente, tendo em conta que a actual civi -
lização ao eliminar diversos rituais de passagem para a idade adulta, inviabilizou
muitas formas de herança familiar, diversificou as saídas sócio-profissionais e res-
ponsabilizou enormemente os jovens na escolha e procura do futuro, algo para 
o qual não estavam preparados para enfrentar. Vejamos:

A intervenção do Deputado Eurico Figueiredo demonstra, mais uma
vez, que no PS não havia ainda uma estratégia relativamente ao problema da
droga em Portugal. Existiam isso sim, diversas opiniões dos deputados que inter-
vinham em plenário expressando uma posição pessoal, em virtude, na maioria 
da vezes, da sua experiência profissional anterior.

No caso de Eurico Figueiredo, essa questão está muito presente ao
longo da sua intervenção, que se torna numa violenta contestação à iniciativa 
do PCP, e que o levou a defender, fundamentalmente, que a toxicodependência
não deveria ser utilizada para criar uma série de novos serviços de saúde sem
qualquer utilidade e que mais não serviriam senão para desperdiçar recursos.

Na opinião do Deputado socialista era absolutamente fundamental
aproveitar as estruturas já existentes no Serviço Nacional de Saúde, por forma 

«A toxicodependência, a delinquência e o suicídio juvenil têm aumentado continua-
mente nas últimas décadas, o que é um indício irrefutável do mal-estar na nossa
civilização. Se nos descentramos ligeiramente da experiência quotidiana, facil-
mente detectaremos razões para o referido mal-estar: dificulta-se a elaboração de
projectos pessoais fiáveis visando o futuro, torna-se o mérito, a responsabilidade,
trabalho pessoal aleatórios da construção do destino de cada um, transformando
o próprio desejo de ser adulto em algo de desinteressante ou, mesmo, detestável.
(…) Não acreditamos, todavia, que seja possível combater eficazmente o fenó-
meno da toxicodependência num mundo absurdo, injusto e imprevisível, mas tam-
bém não nos conformamos com a ideia de que não podemos melhorá-lo!»392.
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392 Idem, Ibidem, p. 2885.



a não se criar um novo sistema que diferenciasse os toxicodependentes da gene-
ralidade dos doentes, tal como propunha o PCP com a sua iniciativa:

Aliás Eurico Figueiredo não se inibiu de criticar duramente a proposta
de criação de um serviço de tratamento de toxicodependentes, apresentado
pelo Partido Comunista Português, colocando diversas questões sobre a inicia-
tiva, directamente ao Deputado António Filipe (PCP):

«(…) Para quem são esses serviços de toxicodependência? São para os milhões
de portugueses que estão abrangidos nesta possibilidade de toxicodependência 
ou são para as chamadas drogas ilícitas? Se são para as drogas ilícitas, qual é a
intenção última do vosso projecto? É um fenómeno de segregação ou um fenó-
meno de saúde pública? (…) Em que critérios epidemiológicos e de diagnóstico se
fundamenta? (…) Eu gostava que fundamentasse economicamente. Qual a razão
de criar 1000 camas em Portugal para toxicodependentes, e mais 60 além das
50 para serviços de urgência, quando temos os serviços de psiquiatria a esvaziar-
-se? Para que é que vamos criar serviços novos? Em nome de que lógica? Em
nome de que fundamentação? Depois em nome de que lógica de gestão de pes-
soal? Sabe o Sr. Deputado quais são os anos de sobrevivência que têm as equi-
pas ligadas à toxicodependência? Sabe o Sr. Deputado que os toxicodependentes,
sobretudo no grupo de substâncias proibidas, são meios de cultura de passagem
ao acto? (…) Sei, que a capacidade de sobrevivência de uma equipa nesta área 
é de dois, três anos. Depois de dois, três anos, as equipas estão completamente
rebentadas. Porque é que vamos meter as toxicodependências proibidas num
gheto e os técnicos profissionais noutro? Sr. Deputado, explique-me qual 
a razão de criar consultas externas especializadas para toxicodepen-
dências. Porque não integrá-las nos serviços de psiquiatria geral? (…)
Explique-me científica e tecnicamente qual a vantagem de ter camas especializa-
das para desintoxicações em serviços autónomos? Qual a vantagem de mandar
uma situação de overdose para um serviço incapaz de resolver o problema?
Quais os riscos médicos que existem em certas situações de desintoxicação física?
Porquê estar a separar, de facto, estes serviços dos serviços médicos? (…) Mais:
qual é a lógica de comunidades terapêuticas especificas para toxicodependentes? 

«O Sr. Deputado peca pela sua ignorância e petulância, porque está convencido
de que é necessário criar serviços para a toxicodependência para que as pessoas
se ocupem dos toxicodependentes. Sr. Deputado, fui quatro anos director do Hos-
pital Magalhães Lemos e aí nunca precisamos de serviços especializados para nos
ocuparmos dos toxicodependentes, porque sempre o fizemos em consultas exter-
nas, em regime de hospital de dia. Por outras palavras, sempre fizemos desintoxi-
cações em sistema de comunidade terapêutica. O que coloco em dúvida é o
interesse de criar serviços perfeitamente especializados, autónomos,
ou quase absolutamente autónomos, mas só especializados no trata-
mento da toxicodependência»393.
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393 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 38, de 11/02/94, p. 1277. (Sublinhado nosso).



Depois desta overdose de perguntas, às quais o Deputado António Filipe
não conseguiu dar resposta, o PSD nem precisou de utilizar mais argumentos
para rejeitar o projecto de lei n.o 338/VI, do PCP, que pretendia a criação de
uma rede de serviços públicos para o tratamento e a reinserção de toxicode -
pendentes.

De facto, o PSD limitou-se a considerar a iniciativa do PCP como um
projecto que, não decide, recomenda! Não aprova, sugere! Não faz lei, aconselha,
e para além disso, na perspectiva dos sociais-democratas, não continha quaisquer
ideias para lá das que o Governo e o Projecto Vida vinham desenvolvendo nessa
área395.

Neste debate o CDS também fez ouvir a sua voz, através de uma
pequena intervenção do Deputado Narana Coissoró, que utilizou o tempo dis-
ponível para alertar os parlamentares presentes para a necessidade de haver um
amplo debate, sem tabus, sobre a questão da liberalização de drogas, pelo menos
das drogas leves, até porque sem debate não há luz. Narana Coissoró, apesar de
alertar para o facto de a posição oficial do seu partido (a qual o próprio subs-
crevia) ser radicalmente contra a despenalização, isso não queria dizer que o
debate devesse ser proibido396.

Passado aproximadamente um ano após este debate, o Partido Comu-
nista Português haveria de apresentar dois novos projectos de lei n.os 479/VI, 
no sentido de criar um relatório anual sobre a situação do país em matéria de
toxicodependência, tendo em vista a intervenção da Assembleia da República na

Porque não mistas? Qual a lógica técnica e científica? Porque é que os toxicode-
pendentes se curarão mais facilmente em comunidades terapêuticas só com toxi-
codependentes, sem possibilidades de modelos de identificação, outros que os pró-
prios toxicodependentes?»394.
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394 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 38, de 11/02/94, pp. 1276-1278. (Sublinhado nosso).
A intervenção do Deputado Eurico Figueiredo, ao contestar o projecto lei n.o 338/VI, (PCP) que pro -
punha a criação de uma rede de serviços públicos para o tratamento e reinserção social da toxicode-
pendência, vem dar total razão à opinião de António Barreto, relativamente à actividade desenvolvida 
na Assembleia da República pelos Deputados: “As propostas de lei (assim como os projectos) são apre-
sentados sem estudos nem justificação, não incluem memórias sobre as consequências sociais, políticas
e financeiras, nem são antecedidas pela publicação de «livros brancos», sobretudo quando as matérias
são de interesse muito alargado”. Cfr. António Barreto, Os Silêncios do Regime, Ed. Estampa, Lisboa, 1992,
p. 14.

395 Idem, Ibidem, p. 1279.
396 As raras intervenções dos Deputados do CDS, até à VI Legislatura, foram sempre no sentido de demons-

trarem uma postura equilibrada, um centrismo que oscila entre uma direita moderada e a demonstração
de abertura ao debate mesmo das questões mais controversas do ponto de vista ético e moral. Aliás, 
o CDS haveria de se abster na votação do diploma apresentado pelo PCP.



definição da política nacional de combate à droga, e o 480/VI, que defendia, nova-
mente, a criação de uma rede de serviços públicos para tratamento e reinserção
de toxicodependentes397.

Com estas suas iniciativas o PCP procurava envolver, novamente, 
a Assembleia da República no debate sobre o gravíssimo problema que as drogas
representavam no nosso país, ao mesmo tempo que serviam para criticar a polí-
tica do Governo do PSD, acusando-o de fazer muito pouco nesta matéria.

Mais uma vez, o PCP propunha uma solução, o projecto de lei n.o 480/VI,
que previa a necessidade e a obrigação de ser criada uma rede nacional pública,
prestadora de serviços universais e gratuitos, para o tratamento e reinserção 
de toxicodependentes, composta por uma unidade de atendimento por capital
de distrito e região autónoma, consignando a obrigação de ser o Estado quem
deveria promover, elaborar, financiar e avaliar este sistema, criticando a atitude
do Governo ao não querer assumir as suas responsabilidades, acusando-o de as
atirar para cima de outras entidades privadas.

O PSD respondeu a estas acusações pela voz do Deputado Fernando
Andrade, que enfatizou o facto de ter sido com os governos do seu partido 
que se passou da teoria à prática, isto é, que foram criados uma série de orga -
nismos dos quais destacou: o Projecto Vida, a Comissão Interministerial, o Con-
selho Nacional do Projecto Vida, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxi-
codependência, os Centros de Atendimento, as Unidades de desabituação e as
Comunidades terapêuticas de internamento (Comunidade Residencial de Estada
Prolongada – CREP)398.

O Deputado social-democrata concluiu que o projecto-lei do PCP mais
não era que uma simples cópia dos instrumentos e organismos que já se encon-
travam a funcionar em matéria de luta contra a droga, não apresentando absolu-
tamente nada de novo ou de inovador.

Relativamente ao projecto-lei n.o 479/VI, que propunha a criação de um
relatório anual sobre a situação do país em matéria de toxicodependência, tendo
em vista a intervenção da Assembleia da República na definição da política nacio-
nal de combate à droga, o mesmo foi totalmente desprezado pelos partidos, che-
gando inclusive o PSD a utilizar um argumento verdadeiramente insólito ao con-
siderar que, ao tornar pública a informação disponível em diversos ministérios
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397 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 38, de 02/02/95, p. 1392. Segundo nos informa a depu-
tada Isabel Castro (Os Verdes), o debate decorreu com o Plenário quase vazio, o que é uma prova ine-
quívoca do pouco interesse que as questões da droga tinham para os deputados.

398 Idem, Ibidem, p. 1403.



sobre droga, a mesma “não pode deixar de ser considerada uma proposta ingé-
nua e irresponsável, que muito aproveitaria aos traficantes e marginais”399.

Apesar de o PCP não ter apresentado nenhuma iniciativa na área da
repressão, a posição revelada durante o debate da proposta de lei n.o 32/VI, que
autorizou o Governo a rever a legislação de combate à droga, e em que os
comunistas manifestam a sua preocupação quanto ao problema do branquea-
mento de capitais proveniente do tráfico ilícito de estupefacientes400, permite-
-nos afirmar que os comunistas demonstram possuir (no decurso da VI Legisla-
tura) uma estratégia total relativamente ao problema da droga em Portugal.

Não obstante os Verdes não terem tido qualquer tipo de iniciativa, 
a Deputada Isabel Castro foi a primeira parlamentar a chamar a atenção para 
os novos problemas que as drogas sintéticas poderiam vir a colocar na alteração
de hábitos de consumo, alertando também para a forma indiscriminada como
aos jovens se vendiam bebidas alcoólicas, numa total ausência de regras que, na
opinião da Deputada, podia vir a constituir um factor de dependência e gerador
de violência401.

Tal como já referimos anteriormente, no Partido Socialista e em maté-
ria de droga nota-se a existência de vários discursos sobre o fenómeno, que
reflectem mais a ansiedade em efectuar uma oposição política à actuação do
Governo do PSD do que a demonstração propriamente dita de grandes desa-
cordos quanto à forma como os diversos organismos da administração actuavam 
na área da luta e do combate contra a droga.

O PS demonstrou, na VI Legislatura, que a estratégia do partido relati -
vamente à problemática da droga, nomeadamente na área do tratamento, se
baseava na opinião pessoal e na experiência profissional de cada um dos deputa-
dos que intervinha no plenário, havendo por vezes opiniões, senão antagónicas,
pelo menos difíceis de conciliar.
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399 Idem, Ibidem, p. 1403. Esta política de segredo sobre o problema da droga é uma das características mais
visível da administração portuguesa que tem uma enorme dificuldade em partilhar a informação disponí-
vel, mesmo entre serviços da administração central. Chama-se a atenção para o facto de todas as pro-
postas apresentadas pelo PCP, na VI Legislatura, num total de seis, terem sido rejeitadas pela maioria do
PSD. Estas iniciativas situavam-se na área da prevenção, tratamento e a reinserção de toxicodependentes.

400 O Partido Comunista Português, tanto quanto nos foi possível apurar, é o único partido político que
promoveu iniciativas no sentido de o problema da droga ser debatido nas suas diversas vertentes, e das
quais vale a pena destacar o Seminário que este partido organizou em 16/06/1993, sobre o branquea-
mento de capitais provenientes do tráfico de droga. As diversas intervenções proferidas no âmbito
desta iniciativa podem ser consultadas: Partido Comunista Português, Branqueamento de Capitais Prove-
nientes do Tráfico Ilícito de Estupefacientes, a Situação Portuguesa e a Aplicação da Directiva Comunitária,
[Seminário – 16 de Junho de 1993], Ed. PCP, Lisboa, 1993, pp. 5-22. Relativamente ao debate sobre 
a ratificação da Convenção relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos 
do crime, do Con selho da Europa, assinada por Portugal, em 8 de Novembro de 1990, decorreu na
Reunião Plenária de 3 de Outubro de 1997. Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 112, de
3/10/97, pp. 4253-4256.

401 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 38, de 02/02/95, p. 1407.



O PSD manteve a sua posição de não apresentar nenhuma iniciativa,
enquanto partido que suportava parlamentarmente o executivo, limitando-se a
efectuar a defesa das propostas feitas pelo Governo, nomeadamente aquando da
Proposta de lei n.o 32/VI, que autorizou o Governo a rever a legislação de com-
bate à droga, adaptando-a ao direito internacional pactício, aprovada por unanimi-
dade, e que esteve na origem da chamada Lei da Droga, Decreto-Lei n.o 15/93, 
de 22 de Janeiro.

Na área da prevenção e do tratamento, os deputados sociais democra-
tas limitaram-se, mais uma vez, a defender a política posta em prática pelo seu
Governo, e da qual merece destaque a intransigente defesa das opções tomadas
no âmbito da política seguida pelo Projecto Vida.

O facto de o PSD, relativamente ao problema da droga em Portugal, se
ter limitado a defender a posição do Governo e as acções desenvolvidas pelos
diversos organismos estatais sobre esta matéria, ou seja, uma posição mera-
mente reactiva às criticas vindas da oposição, encontra plena verificação na rejei-
ção de todas as iniciativas vindas dos outros partidos com assento parlamentar,
o que nos leva a concluir que os sociais democratas limitavam a sua estratégia,
relativamente ao problema da droga em Portugal, à defesa das opções/orienta-
ções do Governo.

Relativamente ao CDS, que também não apresentou qualquer tipo de
iniciativa nesta área ao longo da VI Legislatura, as suas intervenções nos debates,
pela voz do Deputado Narana Coissoró, foram sobretudo orientadas no sentido
de atribuir maior importância ao combate, rejeitando a despenalização ou a lega-
lização do consumo e consequente organização da venda de droga.

No que diz respeito à luta contra a droga, prevenção e tratamento, 
o contributo do CDS no debate teve como propósito e intenção o de provocar
a reflexão sobre a problemática, colocando maior ênfase na necessidade de se
apostar com maior intensidade na prevenção primária, sobretudo dando especial
realce ao papel da escola e à forma como esta deveria promover a educação das
gerações mais novas, chamando a atenção para a necessidade de se envolver, nas
acções de prevenção, as autarquias, as comunidades, as organizações não-gover-
namentais e as instituições particulares de solidariedade social, que podiam e
deviam promover atitudes e comportamentos que tivessem em atenção a qua -
lidade de vida e estilos de vida saudáveis, bem como a necessidade de desen-
volver nos jovens aptidões para a promoção da sua auto-estima, autonomia e
responsabilização.

A preocupação maior do CDS residia fundamentalmente em que o
fenómeno da droga fosse alvo de um amplo debate, na perspectiva de encontrar
o maior número possível de consensos sobre a melhor forma de intervir nas
diversas áreas que se relacionam com a problemática.

No final da VI Legislatura, os partidos políticos portugueses com assento
parlamentar apresentavam um discurso que já se encontrava orientando no 
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sentido de compreender o flagelo social que a droga representava nas suas prin-
cipais vertentes: prevenção, tratamento, reinserção e repressão.

O discurso dos partidos relativamente à droga reflectia já as suas preo-
cupações com o fenómeno vislumbrando-se a intenção de alertar o Governo
para a necessidade de ser feita uma utilização coordenada dos recursos morais 
e materiais, com vista à prevenção dos perigos que a ameaça da droga represen-
tava, por forma a que a política pudesse cumprir o seu objectivo principal, o de
proporcionar segurança, progresso e bem estar aos cidadãos.

6. A Estratégia dos Partidos Políticos

Para se compreender a estratégia de cada partido político face à ameaça
da droga, torna-se necessário apreciar a forma como se generalizou o conceito 
de estratégia relativamente ao problema da droga, e as contradições em que se
embrenhou o poder executivo saído da Revolução de Abril, no que respeita à
ameaça que este flagelo representava para os portugueses, sobretudo os mais
jovens.

Não sendo nossa intenção problematizar a evolução do conceito de
estratégia, pois esta não será por certo a melhor sede, importa salientar a feliz
expressão do General Beaufre ao afirmar que a estratégia mais não é que um
método de pensar402.

O termo estratégia tem-se difundido de tal forma que actualmente é 
utilizado numa enorme variedade de domínios. Desde o fenómeno desportivo,
(qualquer treinador de uma modalidade afirma ter a sua estratégia), a actividade
partidária, (cada líder diz possuir a melhor estratégia) e, até nas actividades
empresariais se fala insistentemente na estratégia das empresas para conquistar 
o mercado.

De facto, a evolução do conceito de estratégia acabou por aumentar e
diversificar os seus campos de aplicação, sobretudo na sua relação directa com a
política403. Assim, e porque a política é uma doutrina de fins, isto é, define o qua-
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402 Para o General Abel Cabral Couto, a “Estratégia, é a ciência e a arte de desenvolver e utilizar as for-
ças morais e materiais de uma unidade política ou coligação, a fim de se atingirem objectivos políticos
que suscitam, ou podem suscitar, a hostilidade de uma outra vontade política”. Cfr. Abel Cabral Couto,
Op. cit., p. 209

403 O General Abel Cabral Couto, que refere ter seguido a metodologia de Julien Freund, L’Essence du 
Politique, Ed. Sirey, Paris, 1965, sintetiza desta forma as finalidades ou objectivos últimos da política: 
“a segurança e o progresso e bem estar. A estes dois fins alguns autores juntam, por vezes, dois outros
que não apresentam o mesmo carácter de constância e de universalidade: o prestígio e o triunfo de
uma ideia”. Cfr. Abel Cabral Couto, Op. cit., pp. 63-64. Já para Norberto Bobbio, e relativamente aos fins
da política este considera que “a política não tem fins perpetuamente estabelecidos, e muito menos 
um fim que os compreenda a todos e que possa ser considerado como seu verdadeiro fim: os fins da
política são tantos quantas as metas que um grupo organizado se propõem, de acordo com os tempos
e circunstâncias”. Cfr. Norberto Bobbio «Política», in Dicionário de Política, Op. cit., pp. 954-962.



dro de acção, dependendo das ciências que a informam, que mais não são que a
hierarquia de valores que aceita ou estabelece e sobretudo, da ideologia em que
assenta.

Por seu lado, a estratégia é uma doutrina de meios, porque tem como
objectivo definir os meios e apontar os caminhos para se atingirem alguns des-
ses fins, predeterminados pela política bem como os perigos que os ameaçam, 
e releva de elementos e de raciocínios que devem ser essencialmente objec -
tivos404.

É precisamente pelo facto de a política sentir necessidade de coorde-
nar as acções do combate contra a droga que a estratégia se foi generalizando
como uma ciência que presta especial atenção à forma como são analisados e
combinados os chamados factores da decisão, a análise do objectivo a alcançar, 
as nossas capacidades, o potencial do adversário e o tempo necessário, e o planea-
mento, que engloba o conjunto das actividades necessárias por forma a deter -
minar quais os meios e as medidas necessárias à tomada de decisão, por parte 
do Poder político.

Sensivelmente a meio da década de noventa do século passado, os par -
tidos políticos representados na Assembleia da República, sem excepção, con -
sideravam que a droga constituía uma ameaça preocupante para a sociedade
portuguesa, pelo que era necessário unir todos os esforços e assegurar todos 
os meios possíveis para que, de facto, o tráfico de droga fosse combatido com
maior eficácia e houvesse uma forte aposta nas acções de prevenção primá-
ria, bem como um reforço substancial dos meios de tratamento dos toxico -
dependentes.

Com base nestes pressupostos, os partidos políticos procederam a 
tentativas de estabelecer uma verdadeira estratégia relativamente ao problema 
da droga em Portugal, aquando das eleições para a Assembleia da República de
1995, que no entanto não viria a ter consequências práticas na apresentação 
de iniciativas legislativas em matéria de droga.

De facto, só nos Programas Eleitorais de 1995 é que encontramos
expressa, autonomamente, a preocupação face às devastadoras consequências
sociais do abuso de consumo de estupefacientes, sobretudo ao nível da saúde
pública (SIDA e Hepatites) e da criminalidade, razão pela qual a droga passou a
ser vista como um dos mais terríveis desafios com que se confrontava a socie-
dade portuguesa.

Estando o país confrontado com eleições legislativas, os maiores parti-
dos irão apelar, nos seus programas eleitorais, a uma forte mobilização social 
e a um sério empenho por parte de todos os cidadãos no sentido de dar luta 
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404 Vide Abel Cabral Couto, Op. cit., p. 219.



e combater o problema da droga em Portugal, daí que a toxicodependência pas-
sasse, pela primeira vez, a ter honras de figurar num capítulo autónomo na gene-
ralidade dos programas eleitorais de 1995.

O Partido Socialista no seu Programa Eleitoral de Governo, «do PS e da
Nova Maioria», reservou o Capítulo II – Uma Política Para a Toxicodependência, para
referir que a situação portuguesa em relação à toxicodependência continuava
muito grave, popularizando, durante a campanha a célebre expressão de que a
droga era «o inimigo público número um», apresentando aos eleitores 
as suas razões:

O PCP, no seu Programa Eleitoral para as eleições para a Assembleia da
República de 1995, também autonomiza a toxicodependência consagrando-lhe
todo um capítulo, do qual se destaca:

«Estimativas recentes apontavam para a existência de cerca de 120 mil toxicode-
pendentes em Portugal. Em cada dia que passa há, pelo menos, um cidadão que
morre em consequência de overdose. O tráfico de drogas é seguramente um
dos mais poderosos tentáculos do crime organizado, gerando lucros
fabulosos que são branqueados no circuito financeiro legal. Pelas suas
consequências sociais devastadoras, sobretudo ao nível da saúde pública e da 
criminalidade, a droga é um dos mais terríveis desafios com que se confrontam 

«A luta contra o tráfico é ineficaz; não há uma prevenção coordenada e arti -
culada; é difícil encontrar vagas quer em consulta, quer em internamento nos 
serviços públicos e os privados são demasiado dispendiosos mesmo quando com-
participados pelo Estado; não há um programa de recuperação dos toxicodepen-
dentes presos; (…) a insegurança urbana e a pequena criminalidade aumentam
desencadeando o fenómeno das milícias populares. (…) A toxicodependência é
um problema que atinge dezenas de milhar de jovens e adultos no nosso país. 
É um fenómeno que se autopropaga, com características de uma doença conta-
giosa, progredindo assim muito rapidamente e atingindo cada vez mais pessoas.
Não há dados rigorosos sobre o número de toxicodependentes existentes em 
Portugal, mas certos dados parciais (…) permitem-nos pensar que existem em
Portugal aproximadamente cem mil toxicodependentes necessitados de tra -
tamento»405.
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405 Cfr. Partido Socialista, «Do PS e Da Nova Maioria», in Programa Eleitoral de Governo, s.e., s.l., 1995, 
pp. III-23-III-28. (Sublinhado nosso). O número de toxicodependentes é meramente presumido, não
resultando de qualquer estudo, denotando-se uma nítida intenção de exagerar a estatística dos consu-
midores de droga como forma de criar pânico, nos eleitores, sobre a dimensão do fenómeno. Segundo
os dados oficiais, apresentados pelo Ministro da Justiça Vera Jardim, “o número de toxicodependentes
atendidos em tratamento cresce de 2657 em 1987 para 7460 em 1995”. Cfr. Diário da Assembleia da
República, I Série, n.o 84, de 21/06/96, p. 2845. É importante realçar o facto de pela primeira vez um 
partido político abandonar, ainda que timidamente, a fórmula toxicodependência = juventude e começar
por incluir referências a toxicodependentes adultos.



Relativamente ao Programa Eleitoral do PSD, este também consagra à
toxi co dependência um capítulo autónomo, do qual se destaca:

O CDS, no seu Programa Eleitoral para as eleições da Assembleia da
República de 1995, continuou a não considerar o problema da toxicodepen -
dência como um fenómeno que merecesse destaque só por si, continuando a
integra-lo ao longo dos diversos pontos que directamente se relacionam com 
a problemática da droga, nomeadamente nas políticas de juventude, segurança 
e saúde.

Após as eleições para a Assembleia da República de 1995, das quais o
Partido Socialista saiu vencedor (VII Legislatura, 1995 a 1999), o Partido Comu-
nista Português não perderá tempo para começar a concretizar o seu slogan de
campanha, Uma Política de Esquerda Para Portugal, e apresentar, pela terceira vez, 
a sua iniciativa, Projecto lei n.o 29/VII, com vista à criação de uma rede de serviços
públicos para o tratamento e a reinserção de toxicodependentes, repetindo os
mesmos argumentos quanto à necessidade de dever ser o Estado a suportar um
serviço de carácter universal, geral e gratuito de tratamento dos toxicodepen-
dentes408.

Apesar de os deputados dos outros partidos políticos terem repetido
os mesmos argumentos já expostos aquando da discussão das anteriores inicia -
tivas relativamente ao mesmo assunto, todos louvaram a persistência dos comu-
nistas em apresentarem a mesma iniciativa em três períodos distintos.

«A toxicodependência exige uma postura firme e de grande realismo. Este é um
combate que não pode ser de alguns, mas tem que ser de todos. O esforço na
prevenção e no combate à droga que o Governo e o PSD têm desenvolvido nos
últimos anos, é assumido como um dever moral do Estado e como um imperativo
de consciência social»407.

as sociedades contemporâneas. (…) A falta de uma rede pública de serviços 
de atendimento e tratamento de toxicodependentes com cobertura nacional, de
necessidade inquestionável, revela bem a auto-desresponsabilização do Governo
perante o drama de muitos milhares de toxicode pen dentes»406.
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406 Cfr. Partido Comunista Português, «Uma Nova Política, Uma Política de Esquerda Para Portugal», in Pro-
grama Eleitoral, s.e., s.l., 1995, pp. 71-73. (Sublinhado nosso).

407 Cfr. Partido Social Democrata, Programa Eleitoral, s.e., s.l., 1995, pp. 112-113.
408 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 55, de 04/04/96, p. 1742. O projecto do PCP, no seu

artigo 9.o, previa que o financiamento fosse feito através do Orçamento do Estado e ainda por 50% 
dos bens declarados perdidos a favor do Estado nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 39.º do
Decreto-Lei n.o 15/93, de 22 de Janeiro, estando igualmente prevista a utilização de verbas do Joker
(jogo da Santa Casa de Misericórdia) para fazer face aos custos desta iniciativa.



Na mesma linha de pensamento que tinha sido exposta pelo Deputado
Eurico Figueiredo, na VI Legislatura, também agora o Deputado Ismael Pimentel
(CDS/PP) se questionou quanto aos objectivos da iniciativa do PCP:

Mas o CDS/PP não se limitaria a criticar no decorrer do debate pro -
por  cionado pela iniciativa do PCP. Os Populares apresentaram uma novidade
nesta área, e que consistia em proporcionar um cheque para famílias de toxico -
dependentes, e embora os custos continuassem a ser suportados pelo Estado, 
tal como na proposta do PCP, havia neste caso liberdade de escolha, enquanto
que a iniciativa comunista pugnava pela estatização. Vejamos:

Concluído que ficou o combate comunista pela criação de uma rede 
de serviços públicos de tratamento411, o discurso dos partidos políticos sobre 
a problemática da droga em Portugal iria agora centrar-se nas questões relacio-
nadas com a repressão do fenómeno.

«(…) porque sabemos bem que os serviços públicos existentes são insuficientes e
que aqui o tratamento só resulta se for o mais adequado e desejado, quer pela
família quer pelos toxicodependentes. Assim, sabemos que é importante a cria-
ção do «vale» de apoio às famílias dos toxicodependentes. Porque o 
Estado não pode acolher todos os que querem tratar-se e porque, mesmo que
pudesse, esse não era o melhor sistema, defendemos que seja permitido às 
famílias escolher o local de tratamento, cabendo ao Estado cobrir os seus
custos na exacta medida em que o tratamento ocorresse em estabelecimento
público. O que importa é a cura e quem é curado e não quem o faz. 
(…) insistimos na necessidade de criação de gabinetes de apoio a toxicodepen-
dentes a nível das autarquias, que mais perto se encontrassem desses mesmos
toxicodependentes. (…) Defendemos a liberdade de as famílias dos toxicodepen-
dentes escolherem onde querem tratá-los e não a obrigatoriedade de um local
para serem tratados»410.

«(…) tanto quanto interpretei do vosso projecto de lei, trata-se quase da criação
de um Serviço Nacional de Toxicodependência, o que implicaria, garantida-
mente, toda uma estrutura a ser criada e que teria custos elevadíssimos»409.
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409 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 55, de 04/04/96, p. 1745. (Sublinhado nosso.)
410 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 55, de 04/04/96, pp. 1754-1755. (Sublinhado nosso).
411 O projecto de lei n.o 29/VII, veio a ser aprovado, em votação final global, com votos a favor do PS e abs-

tenções do PSD, do PCP, de Os Verdes e do CDS/PP. Na declaração de voto enviada à Mesa sobre esta
matéria, o PCP refere que em virtude de o projecto ter sido alterado em sede de Comissão, “não pode
votar favoravelmente uma lei relativa ao tratamento e reinserção social de toxicodependentes que não
consagre expressamente a sua gratuitidade”. Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 21, de
20/12/96, p. 845. O projecto-lei dos comunistas daria origem à Lei n.o 7/97 de 8 de Março.



Aliás, esta parecia ser a opção mais lógica tendo em atenção o facto de,
nomeadamente, o Partido Socialista ter baseado a sua campanha eleitoral para 
a Assembleia da República em 1995, na falta de segurança que se vivia no país 
e que o levou a considerar que a protecção dos cidadãos se encontrava numa
situação desastrosa, nomeadamente nas áreas metropolitanas responsáveis por
80% dos crimes praticados, sobretudo devido à conexão da criminalidade e o
tráfico de droga412.

Assim, na Reunião Plenária da Assembleia da República de 20 de Junho
de 1996, aquando da revisão do Decreto-Lei n.o 15/93, de 22 de Janeiro (Lei da
Droga), foram apreciados os projecto-lei n.os 154/VII, (CDS/PP), o 159/VII, (PSD),
e o 176/VII, (PCP)413, dando-se início a um maior debate sobre a problemática
do combate à droga.

O Deputado Nuno Correia da Silva (CDS/PP), o primeiro a usar da
palavra em nome do seu partido, defendeu que uma via para combater o tráfico
de droga seria um aumento do limite máximo da pena para 35 anos, no con-
curso de crimes, nomeadamente com o tráfico de droga, isto porque:

Para o CDS/PP o combate à droga devia centrar-se no ataque ao tráfico,
pois os populares consideravam que sem tráfico não existiriam consumidores.

A generalidade dos partidos políticos, apesar de concordarem com a
necessidade imperiosa de combater o tráfico, afirmaram-se contra o facto de
não haver nenhuma experiência internacional em que tivesse sido possível pro-
var que uma especial severidade da moldura penal tivesse uma eficácia prática 
na dissuasão da criminalidade.

Não obstante a questão do agravamento das penas de prisão não ser
consensual, as mesmas viriam a ser aumentadas. No entanto, o PSD, através do

«O Partido Popular propõe claramente pena máxima para os traficantes de droga.
Ao contrário, a proposta de lei do Governo e o projecto do PSD mantêm os 
12 anos como pena máxima para o «pai» de todos os crimes, para o crime
que é responsável por 80% da criminalidade em Portugal»414.
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412 Cfr. Partido Socialista, «Do PS e Da Nova Maioria», in Programa Eleitoral…, Op. cit., p. I-17.
413 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 84, de 21/06/96, p. 2836. Foi também discuti da a pro-

posta de lei n.o 36/VII, de alteração do Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro, da autoria do Governo.
414 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 84, de 21/06/96, p. 2838. (Sublinhado nosso.) A pro-

posta de lei do CDS/PP, em votação na generalidade foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD,
do PCP e de Os Verdes.



Deputado Luís Marques Guedes, defendeu a necessidade de novos instrumentos
de natureza jurídico-legal tais como:

Relativamente aos comunistas, a sua posição foi defendida, mais uma
vez, pelo Deputado António Filipe, que chamou a atenção para o facto de a Lei
da Droga, um diploma basilar do nosso ordenamento jurídico em matéria de
combate ao fenómeno, ter sido aprovado sem nunca ter havido uma discussão
em Plenário, pois só tinham sido discutidos, sumariamente, os termos da autori-
zação legislativa em 1992. O PCP demonstrou, com a sua proposta estar mais
preocupado com a posição processual dos consumidores:

O Partido Socialista, agora instalado no poder, pela voz do Deputado
José Niza, limitou-se a publicitar as iniciativas governamentais salientando o
esforço efectuado na disponibilização de meios humanos, materiais e financeiros
para os serviços de prevenção e tratamento da toxicodependência, seguindo, 
no essencial, a mesma política do PSD de subserviência em relação às propostas
governamentais.

O PSD, remetido para a oposição, despertou para a gravidade e dimen-
são do problema da droga em Portugal, enfatizando a necessidade de os partidos
políticos tomarem iniciativas nesta matéria. Nas palavras do Deputado Carlos
Encarnação, o problema da droga, ao ser assumido pela Assembleia da República,

«A nossa proposta vai, assim, no sentido de que aos casos de simples consumo 
de drogas seja aplicável a pena de multa (que aliás já se encontra prevista); que
essa punição possa ser substituída por dias de trabalho a favor da comunidade 
(a requerimento do condenado). (…) que permita ao Ministério Público não exer-
cer a acção penal nos casos de simples consumo de drogas em que se tratasse
do primeiro processo a instaurar por factos dessa natureza e houvesse compro-
misso de o agente não repetir factos semelhantes»416.

«(…) preconizamos a introdução de um primeiro mecanismo de inversão do
ónus da prova relativamente a bens de terceiros utilizados na infracção ou a ela
interligados; (…) a expressa previsão da realização de buscas domiciliá-
rias e o alargamento das capacidades operativas dos chamados agentes infil-
trados, necessariamente enquadrados num mais apertado controle pelas
autoridades judiciais»415.
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415 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 84, de 21/06/96, pp. 2842-2843. (Sublinhado nosso).
A proposta de lei do PSD foi aprovada, na generalidade com os votos a favor do PSD, e PS, votos con-
tra do CDS/PP e abstenção do PCP e de Os Verdes, baixando à 1.a Comissão para apreciação na espe-
cialidade.

416 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 84, de 21/06/96, pp. 2852-2853. A proposta de lei do
PCP foi aprovada, na generalidade com os votos a favor do PS, do PCP e de Os Verdes, votos contra 
do CDS/PP e a abstenção do PSD. O projecto baixou à 1.a Comissão para apreciação na generalidade.



passava a ter um significado extraordinariamente importante, pois demonstrava
que o Parlamento estava preocupado com o problema e queria tomar nas suas
mãos a resolução de eventuais conflitos de competência na área de intervenção
das diversas forças de segurança nesta matéria417.

Os sociais democratas escudados na sua nova perspectiva de encarar 
a problemática da droga, e com a intenção de proporcionar maior coordenação
nas acções de combate à droga, agora no plano internacional, apresentaram à
discussão o projecto de resolução n.o 39/VII, Convenção Europol, no sentido de
reclamar pelo facto de o processo de ratificação da Convenção, que tinha sido
aprovada em sequência de acto do Conselho de 26 de Junho de 1995, se encon-
trar tão atrasado, pois tratava-se de uma Convenção extremamente importante
no âmbito do combate ao crime organizado e ao tráfico de droga, entre outros
tipos graves de criminalidade.

Os outros partidos políticos, PS e o CDS/PP, manifestaram todo o seu
apoio à referida resolução, devido ao facto de a Convenção Europol ter sido
considerada um instrumento da maior importância para combater com mais 
eficácia os velhos e os novos fenómenos da criminalidade internacional.

No entanto, o Partido Comunista Português, que na Assembleia da
República tinha sido um dos maiores defensores da necessidade de coordena-
ção e cooperação entre os diferentes organismos policiais no combate à crimi -
nalidade altamente organizada, nomeadamente no âmbito do branqueamento de
capitais defendeu, relativamente à Europol, uma posição, no mínimo, surpreen-
dente. Vejamos:

Não obstante as desconfianças comunistas relativamente à necessidade
da existência de um organismo, essencial à coordenação a nível europeu das
acções de cooperação entre os diversos serviços de combate à droga, o PCP

«(…) que demore o Governo o tempo que quiser, não temos pressa nenhuma de
ver a Convenção Europol ser ratificada pelo Estado Português. (…) A invocação 
do combate à criminalidade não justifica tudo; não justifica sobretudo a criação 
de instituições – como a Europol – que trazem consigo mais perigos para os cida-
dãos e para a soberania dos Estados do que vantagens no combate ao crime
organizado. O combate ao crime organizado não exige a criação da
Europol»418.
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417 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 27, de 17/01/97, p. 1049. O PSD viria a apresentar o
projecto lei n.o 219/VII, que tinha como objectivo a criação de destacamentos antidroga, navais e aéreos
na Brigada Fiscal da GNR. Após discussão na generalidade baixou, sem votação, à Comissão de Assuntos
Constitucionais.

418 Cfr. Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 44, de 27/02/97, p. 1598. (Sublinhado nosso.) O PCP 
e Os Verdes votariam contra o projecto de resolução do PSD sobre a Convenção Europol.



haveria de ser um dos mais acérrimos defensores das acções desenvolvidas 
no âmbito das competências do Observatório Europeu da Droga e Toxicode -
pendência.

O período de tempo abrangido pela VII Legislatura – 1995 a 1999 –, 
é uma época fundamental na consolidação da estratégia dos partidos políticos
relativamente à droga em Portugal.

Para além disso, é um tempo de importantes decisões políticas no
âmbito da luta e do combate à droga, que se torna essencial compreender, para
entender a construção do discurso partidário no que concerne ao fenómeno.

Como tal, torna-se fundamental tomar conhecimento das mais relevan-
tes iniciativas que tiveram lugar nesta época a nível nacional e internacional e
que directa ou indirectamente vieram a influenciar as estratégias partidárias rela-
tivamente à ameaça da droga que se tornou o centro de grandes preocupações.

7. A Ameaça da Droga: centro das Preocupações

Os partidos políticos com assento parlamentar não podiam ter ficado
imunes aos importantes acontecimentos que se foram desenrolando entre 1995
e 1999 (VII Legislatura), nomeadamente no âmbito da União Europeia e das
Nações Unidas.

De facto, este período é fértil em acontecimentos que fazem com que 
a ameaça da droga se torne o centro das preocupações dos diversos poderes
políticos a nível nacional e internacional.

Desde logo tal circunstância se verifica pelo facto de a primeira inicia-
tiva da Assembleia da República, após as eleições legislativas em Novembro de
1995, ter sido a criação de uma Comissão Parlamentar especializada em maté-
ria de toxicodependência, que nas palavras do seu primeiro presidente, o Depu-
tado António Filipe, constituiu “uma experiência pioneira no plano europeu e
porventura mundial, e conferiu à Assembleia da República melhores condições
para o desenvolvimento do seu próprio trabalho nesta área (dado o carácter
interdisciplinar desta Comissão) e uma maior capacidade para a ligação com o
exterior”419.
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419 Cfr. António Filipe, «As políticas de Luta Contra a Droga (1980-2001)», in A Pedra e o Charco, Sobre o
Conhecimento e Intervenção nas Drogas, Ed. Íman edições, Almada, 2001, pp. 65-80. No primeiro Relatório
sobre Droga da Comissão Parlamentar de Juventude, em 1989, numa das suas 28 Recomendações, con-
cretamente na n.o 4, pugnava pela constituição de uma Subcomissão Parlamentar para os problemas da
Droga em Portugal que permitisse à Assembleia da República avaliar permanentemente da evolução
deste problema e da eficácia das medidas entretanto tomadas. Vide Comissão Parlamentar de Juventude,
Relatório Sobre Droga, [rel. Deputado Jorge Paulo Roque da Cunha], Ed. Assembleia da República, Lisboa,
1992, p. 45.



Relativamente aos diversos acontecimentos internacionais que tiveram
lugar nesta época e que certamente influenciaram a construção de um novo 
discurso por parte dos partidos políticos sobre a droga, vale a pena destacar 
o facto de ter sido eleito, em Março de 1995, para o Órgão Internacional de
Controle de Estupefacientes (OICE), das Nações Unidas, o português, Lourenço
Martins420. Este Órgão é, no âmbito das Nações Unidas, uma instância deter -
minante no funcionamento da Comissão de Estupefacientes, ao qual compete,
designadamente, a elaboração do relatório anual da ONU sobre a situação mun-
dial relativa à droga.

Ainda no âmbito das Nações Unidas é fundamental salientar o facto de
a Assembleia Geral, através da resolução 51/64, secção IV, de 12 de Dezembro
de 1996, ter acolhido a resolução 1996/17 do Conselho Económico e Social, de
23 de Julho de 1996, onde decidiu que a Comissão de Estupefacientes deveria
funcionar como Órgão Preparatório da 20.a Sessão Especial da Assembleia Geral
das Nações Unidas que seria consagrada à luta contra a produção, venda, pro-
cura, distribuição e tráfico ilícitos de estupefacientes e substâncias psicotrópicas
e outras actividades ilícitas conexas, a qual teve lugar em Nova Iorque, de 8 a 10
de Junho de 1998, com o objectivo de propor estratégias práticas e medidas
específicas adequadas para reforçar a cooperação internacional no que respeita
ao problema do abuso e tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psico -
trópicas421.

Também a União Europeia se mostrou profundamente preocupada com
a problemática da droga, quer na vertente da luta contra a toxicodependência
bem como no âmbito do combate ao tráfico ilícito de estupefacientes.

Assim, em 1993 foi criado o Observatório Europeu da Droga e Toxico-
dependência (OEDT), pelo Regulamento (CEE) n.o 302/93 do Conselho, apro-
vado por unanimidade pelos 12 Estados-membros de então, como agência comu-
nitária especializada da União Europeia, com sede em Lisboa, desde os primeiros
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420 A. G. Lourenço Martins é Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, tendo publicado diversos
estudos sobre o direito da droga. O Órgão Internacional de Controle de Estupefacientes (OICE), ou
International Narcotics Control Board (INCB), ou em francês, Organisation Internationale de Contrôle
de Stupéfiants, (OICS), tem sede em Viena e é composto por 13 peritos independentes, eleitos a título
pessoal, por cinco anos, pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Este órgão foi criado
pela Convenção Única de 1961, mas as seguintes alargaram-lhe as competências. Tem por missão con-
trolar a aplicação das convenções de 1961, 1971 e 1988. Publica anualmente relatórios sobre a situação
mundial da produção, comércio e consumo de estupefacientes e psicotrópicos (lícitos e ilícitos), elabo-
rados com base nos relatórios e estatísticas que os estados se obrigaram a fornecer. Vide João Ramos
de Sousa, «Léxico», Op. cit., p. 98.

421 Vide Presidência do Conselho de Ministros, Luta Contra a Droga, Estratégias das Nações Unidas, Ed. GPCCD,
Lisboa, 1998, p. 13. Na 1.a Sessão do Órgão Preparatório da Sessão Especial da Assembleia Geral das
Nações Unidas sobre drogas, que teve lugar em Viena, de 26 a 27 de Março de 1997, Portugal foi eleito,
na pessoa do Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, para a Presidência. Coube-lhe nessa qualidade
conduzir os trabalhos de preparação dos documentos (sete) a adoptar pela Assembleia Geral.



meses de 1995. O OEDT tem como principais objectivos o de pro por cionar aos
cidadãos, aos profissionais e sobretudo aos políticos europeus, informação de
que necessitam para a tomada de decisões no âmbito da luta contra a droga422.

A criação da Europol foi acordada no Tratado da União Europeia, assi-
nado em Maastrich, em 7 de Fevereiro de 1992. Com sede em Haia, Holanda, 
a Europol tornou-se operacional em Janeiro de 1994, sob a forma de Unidade
«Droga» da Europol, limitando-se, no início, a sua acção ao combate contra a
droga. Actualmente, o seu objectivo consiste em melhorar a eficácia e a coope -
ração entre os serviços competentes dos Estados-membros no domínio da 
prevenção e do combate a formas graves de criminalidade organizada interna -
cional423.

As actividades desenvolvidas por estas diversas instituições e as inicia -
tivas por elas tomadas começaram a ter uma ampla cobertura mediática pela
generalidade dos órgãos de comunicação social portugueses, sobretudo por
parte dos novos canais de televisão que, a partir de 1993, viriam a ter um papel
fundamental na mediatização do problema do consumo e do tráfico de droga 
em Portugal, sobretudo na sua relação com a criminalidade424.
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422 Em 1989, na sequência de uma proposta de ex-Presidente francês, François Mitterrand, foi criado um
grupo político ad hoc, o Comité Europeu de Luta Contra a Droga (CELAD), que reunia os coordena -
dores de todos os Estados-membros da Comunidade Europeia em matéria de toxicodependência. Este
grupo elaborou o primeiro Plano Europeu de Luta Contra a Droga, aprovado em 1990 na reunião do
Conselho Europeu em Roma. Em 1993, com o Tratado de Maastrich da União Europeia incluiu pela pri-
meira vez a questão da droga num acordo UE. Este Tratado representou um grande passo em frente 
na luta europeia contra a droga atribuindo-lhe uma posição central na agenda da UE e consolidando as
políticas existentes. O Tratado define objectivos concretos e instrumentos acção antidroga nas áreas da
saúde pública; política externa e de segurança comum; e cooperação no âmbito da justiça e dos assun-
tos internos. Em 1997, o Tratado de Amsterdão veio reforçar estas disposições, nomeadamente através
dos Planos Europeus de Luta Contra a Droga.

423 A Europol tem por missão contribuir significativamente para a aplicação das leis da União Europeia no
âmbito do combate à criminalidade organizada, colocando a tónica no combate às organizações crimi-
nosas. A Convenção Europol foi ratificada por todos os Estados-membros e entrou em vigor em 1 de
Outubro de 1998. Na sequência de uma série de actos jurídicos adoptados no âmbito da Convenção, 
a Europol entrou em plena actividade no dia 1 de Julho de 1999. Em Portugal, a entidade de ligação com
esta agência europeia é a Polícia Judiciária.

424 Na opinião de Susana Henriques, o tratamento dado à temática da droga pelos mass media, sobretudo
na televisão, privilegia a selecção da informação de “certos lugares, actores e temas em detrimento de
outros, o que conduz a uma imagem sobre a droga. Esta imagem não corresponde exactamente a uma
qualquer realidade não interpretada, mas a uma representação. Face ao enquadramento dado pela notí-
cia, o leitor/espectador fará, de forma mais ou menos in/consciente, uma associação de ideias que o 
leva a pensar a droga segundo o ponto de vista mais frequentemente apresentado: a insegurança provo-
cada pela associação à delinquência e ao tráfico”. Cfr. Susana Henriques, O Real Na Notícia, A Droga Nos
Média, Ed. Policopiada, Dissertação de Mestrado, UL-ISCTE, Lisboa, 1999, p. 123. Chama-se a atenção
para o facto de o «Jornal Público», se ter consolidado como um jornal de referencia nacional nesta
época, tendo sido um dos diários que maior peso teve na difusão de notícias relacionadas com a pro -
blemática da droga em Portugal, nomeadamente, “dos modelos de prevenção da droga”. Cfr. Fernando
Nogueira Dias, Op. cit., p. 186.



Neste contexto e sobre pressão da comunicação social, também a
administração central se sente compelida a equipar-se com instrumentos que lhe
permitissem compreender melhor todas as vertentes da problemática da droga.

Assim, é importante destacar o papel desempenhado pelo Gabinete de
Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga (GPCCD), que ao apre-
sentar publicamente, em 1996, os resultados de um amplo estudo realizado com
o objectivo de esclarecer as relações entre a droga e o crime na experiência
portuguesa, o projecto: «Droga Crime: Estudos Interdisciplinares», revelou
vontade em querer saber mais, através da realização de um programa de investi-
gação científica, sobre as múltiplas dimensões do fenómeno, tendo em atenção 
a complexidade de relações que se estabelecem entre o consumo de drogas e 
a prática de crimes425.

A pressão mediática aliada à explosão de artigos, reuniões, seminários,
conferências, debates, colóquios, teses, etc., etc., vai fazer com que a droga assu-
misse cada vez maior protagonismo e começasse a ocupar uma parte impor-
tante do discurso político.

É neste contexto que se devem inserir as iniciativas legislativas do PSD
e do PCP, ao apresentarem os Projectos de lei n.o 224/VII, (PSD), sobre os
núcleos de acompanhamento médico ao toxicodependente, e o 334/VII, (PCP),
que procurava regulamentar as condições de financiamento público de projectos
de investimento respeitantes a equipamentos destinados à prevenção secundária
da toxicodependência426.

Mas, e para além das preocupações demonstradas pelos partidos polí -
ticos, também o Presidente da República se sente compelido a participar no
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425 O estudo decorreu entre 1992 e 1996, e foi realizado em colaboração com o Centro de Ciências do 
Comportamento Desviante da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto, sob orientação do Professor Cândido Da Agra, dando seguimento a uma das propostas apresen-
tada pela presidência portuguesa do Conselho de Ministros da União Europeia, no âmbito do Comité
Europeu de luta contra a droga. As conclusões foram apresentadas em sessão pública, aberta à parti -
cipação de profissionais e investigadores, durante o decurso do «Seminário Droga-Crime» realizado 
em Outubro de 1996, por forma a possibilitar o debate alargado dos factos estabelecidos por cada 
um dos estudos e da síntese interdisciplinar que procurou integrá-los em modelo teórico experimental.
Os resultados encontram-se publicados, com o patrocínio do GPCCD, em 11 volumes, por diversas
áreas temáticas. Vide Cândido Da Agra, «A Experiência Portuguesa: Programa de Estudos e Resultados»,
in Droga-Crime: Estudos Interdisciplinares, [dir. Cândido Da Agra], vol. 1, Ed. GPCCD, Lisboa, 1997. A prin -
cipal conclusão do estudo encontra-se resumida desta forma pelo Professor Cândido Da Agra: “Assim,
contrariamente à ideia comum, nem todas as drogas estão associadas ao crime, nem todos os crimes
estão associados às drogas. Não existe uma associação geral, como vulgarmente se crê. As matérias 
que entram na composição do mundo droga-crime são: do lado das substâncias, fundamentalmente 
a heroína e a cocaína. As drogas leves entram nesta composição, são substâncias psicoactivas, pratica-
mente desproblematizadas; do lado do crime, são fundamentalmente o roubo, o furto, a receptação e 
o tráfico. A violência e o crime contra as pessoas não entra, por regra, na composição droga-crime”. 
Cfr. Cândido Da Agra, Entre Droga e Crime, Actores, Espaços, Trajectórias, Ed. Notícias, Lisboa, 1998, p. 110.

426 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 57, de 4/04/97, pp. 1994-2002; Vide Diário da Assembleia
da República, I Série, n.o 6, de 23/10/97, pp. 218-226.



debate sobre a problemática da droga, atendendo à dimensão que o fenómeno
atingia.

Assim, Jorge Sampaio irá promover a realização em Lisboa, em Junho de
1997, de um Seminário: «Droga: Situação e Novas Estratégias», para o qual con -
vidou, como oradores, para além, naturalmente de peritos portugueses, alguns
técnicos estrangeiros, que nas palavras do Presidente da República, tinham “con-
duzido ou avaliado experiências inovadoras no campo terapêutico e do apoio
comunitário, de forma a permitir, a todos os participantes, o confronto com dis-
tintas abordagens”427.

No entanto, a Presidência da República não se ficou só pela promoção
deste evento. Após a realização, em Junho de 1998, em Nova Iorque, da Sessão
Especial da Assembleia Geral da Nações Unidas sobre Drogas, a cidade do Porto
acolheu, em Outubro de 1998, um outro Seminário: «A Cooperação nas Políti-
cas Sobre as Drogas e as Toxicodependências», também promovido por Jorge
Sampaio428.

O que nos importa realçar sobre estes dois Seminários, é o facto de 
os mesmos se centrarem em questões chave, como as estratégias e a cooperação
nas políticas relativamente à droga, e de os seus organizadores, estranhamente,
terem esquecido a participação dos partidos políticos portugueses, e ignorarem
por completo o trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão Eventual para o
Acompanhamento e Avaliação da Situação da Toxicodependência do Consumo e Tráfico
de Droga, da Assembleia da República429.

De facto, a Assembleia da República que tinha por obrigação estar
atenta aos fenómenos sociais que mais preocupavam a sociedade portuguesa,
nomeou a referida Comissão com indicações expressas para que a mesma efec-
tuasse o acompanhamento e avaliação da situação relativamente ao problema 
da droga em Portugal.

Após terem ouvido um conjunto representativo de personalidades e 
de especialistas em matéria de luta e combate à droga, fossem eles represen -
tantes ou responsáveis por serviços públicos, ou organizações não governamen-
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427 Cfr. Jorge Sampaio, «Nota de Abertura», in Droga: Situação e Novas Estratégias, Ed. INCM, Lisboa, 1999, 
p. 7.

428 Vide Presidência da República, A Cooperação Nas Políticas Sobre As Drogas e As Toxicodependências, Ed.
INCM, Lisboa, 1999.

429 A Comissão Eventual para o Acompanhamento e Avaliação da Situação da Toxicodependência do Con-
sumo e Tráfico de Droga, foi criada no início da 1.a Sessão Legislativa, da VII Legislatura, e entre finais 
de 1995 e meados de 1997, a Comissão ouviu um representativo conjunto de personalidades e especia-
listas em matéria de droga, fossem eles representantes ou responsáveis por serviços públicos, ou por
organizações não governamentais e que se traduziu num relatório final que pode ser consultado: Vide
Relatório da Comissão Eventual para o Acompanhamento e Avaliação da Situação da Toxicodependên-
cia do Consumo e Tráfico de Droga, Situação e Avaliação do Problema da Droga Em Portugal, Op. cit., 1998.



tais, a Assembleia da Republica sintetizou essas audições num Relatório sobre 
a «Situação e Avaliação do Problema da Droga em Portugal», do qual foi relator
o Deputado José Niza (PS).

O Relatório estabeleceu um conjunto de Recomendações no âmbito
das políticas de prevenção, tratamento, reinserção social, de combate e repres-
são do tráfico, do sistema prisional, do Projecto Vida, e da actuação de Portugal
em organizações internacionais, que viriam a ser aprovadas, em 29 de Abril de
1998, por todos os deputados que fizeram parte da referida Comissão.

Com este conjunto de iniciativas a nível nacional e internacional, e aten-
dendo ao facto de o problema da droga ter sido assumido com particular preo-
cupação por parte do Partido Socialista durante a campanha eleitoral para as elei-
ções legislativas de 1995, o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, José Sócrates,
entendeu convocar o melhor conhecimento científico, confiando a uma comissão de
reputados especialistas na matéria, a tarefa de apresentar ao Governo uma pro-
posta que servisse como instrumento orientador das diversas políticas sectoriais
relativas à droga e à toxicodependência430.

Com a constituição dessa comissão, foi dado o primeiro passo no sen-
tido de a Política ter instrumentos de análise que lhe autorizassem, face à ameaça
que a droga representava para a sociedade portuguesa, estabelecer uma estraté-
gia total431, que lhe permitisse orientar as diversas políticas sectoriais relativas à
droga e que se traduziria na publicação de uma «Estratégia Nacional de Luta
Contra a Droga», aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 46/99,
de 22 de Abril, um documento fundamental para a definição e estruturação de
uma política global face ao problema da droga e da toxicodependência nas ver-
tentes; da prevenção ao combate ao tráfico e ao branqueamento de capitais, 
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430 Vide Presidência do Conselho de Ministros, Estratégia Nacional de Luta… Op. cit., pp. 7-8. A comissão 
foi constituída a 16 de Fevereiro de 1998, por despacho do Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro 
[despacho n.o 3229/98, publicado no DR de 16/02/98, II.a série, e era constituída pelas seguintes per -
sonalidades: Cândido Da Agra, Professor Catedrático da Universidade do Porto; João Goulão, Médico;
António Lourenço Martins, Procurador Geral Adjunto; Júlio Machado Vaz, Psiquiatra; Maria Manuela
Calado Marques, Enfermeira; Nuno Miguel, Psiquiatra; Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão,
Professor da Universidade do Porto; Joaquim Rodrigues, Psicólogo; Daniel Sampaio, Professor da Facul-
dade de Medicina de Lisboa.

431 A «Estratégia Total», depende directamente da política e tem por função conceber, face às hipóteses de
conflito e às ameaças admitidas, o desenvolvimento harmonioso e a utilização dos recursos morais e
materiais, com vista à oportuna prevenção ou superação de ameaças e à consecução de determinados
objectivos políticos. É sua função concretizar os fins da acção estratégica, à luz dos objectivos políticos,
auxiliar a política a definir a missão estratégica própria e dar missões aos vários domínios de acção,
combinando as diversas estratégias gerais. À estratégia total compete unificar de forma coerente, todo
o sistema estratégico. Vide Abel Cabral Couto, Elementos de…, Op. cit., p. 228. Chama-se a atenção para 
o facto de alguns autores se referirem à estratégia total como «grande estratégia» ou «estratégia geral»
ou «estratégia global». No entanto, todos os autores consideram que a direcção da estratégia total, geral
ou global, pertence ao Chefe do Executivo, isto é, ao Primeiro Ministro, que naturalmente poderá e
deverá recorrer à opinião manifestada pelos elementos que integram os diversos órgãos de conselho
que a legislação prevê.



do tratamento à reinserção social dos toxicodependentes, da redução de danos
à formação e investigação432.

Depois de a estratégia ter estabelecido orientações gerais, foi altura de
definir um conjunto de trinta objectivos e metas quantificadas e de enunciar as
acções, medidas e iniciativas concretas a desenvolver num período delimitado no
tempo, daí que tivesse sido aprovado o «Plano de Acção Nacional de Luta Con-
tra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004»433, de forma que o país
ficasse munido de um conjunto de referências na área das políticas públicas rela-
tivamente à problemática da droga em Portugal.

Naturalmente que para concretizar todos os objectivos propostos tor-
nava-se necessário a existência de uma estrutura da administração pública para
organizar e estabelecer a coordenação interdepartamental, e que pudesse con-
tribuir para uma melhor articulação de esforços e utilização de recursos huma-
nos e meios materiais, que não paravam de aumentar.

Daí que o Governo tivesse optado, ainda no ano de 1999, pela criação
do Instituto Português da Droga e Toxicodependência (IPDT), em substi-
tuição do Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga, com
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432 A dar corpo ao documento e a servir, simultaneamente, de índice de intervenção, a estratégia assenta
em oito princípios: 1 – O princípio da cooperação internacional – ao garantir que Portugal se assume,
enquanto parceiro activo, na definição e concretização das estratégias e iniciativas internacionais e da
Comunidade Europeia; 2 – O princípio da prevenção – ao afirmar o primado da intervenção preventiva
em ordem à redução dos consumos através da identificação de factores de risco e de protecção, bem
como de acções de formação e informação; 3 – O princípio humanista – traduzido na inalienável digni-
dade humana dos toxicodependentes; princípio que implica um conjunto de garantias (acesso ao trata-
mento, padrões de qualidade dos serviços, etc.) e de medidas (política de redução de danos, enquadra-
mento legal em consonância com os princípios humanistas); 4 – O princípio do pragmatismo – ao definir
a articulação entre os dados do conhecimento científico, experimentação social de outros países e a
adopção de soluções tendo em conta a realidade nacional; 5 – O princípio da segurança – com tradu-
ção na defesa da sociedade em relação ao fenómeno da droga, nomeadamente através do combate 
ao tráfico, da promoção de políticas de redução de danos e da redução da criminalidade associada à
toxicodependência; 6 – O princípio da coordenação e da racionalização dos meios – a reconhecer que a
organização e bom funcionamento da Administração Pública implica a coordenação interdepartamen-
tal, a optimização dos recursos humanos e materiais, bem como a coordenação dos financiamentos; 
7 – O princípio da subsidariedade – ao articular três conceitos: descentralização, desconcentração, centra-
lização (sempre que a melhor realização dos objectivos implique a responsabilização da administração
central); 8 – O princípio da participação – traduzido na participação da Comunidade na definição de polí-
ticas e na mobilização dos seus recursos para os diferentes níveis de intervenção. Mas, o que represen-
tam os princípios em estratégia? Vejamos qual o conceito operacional proposto por Carl Von Clausewitz:
“Princípio é igualmente uma lei para a acção, só que não tem o significado definitivo formal, mas tem 
apenas o espírito e sentido da lei para conceder ao julgamento mais liberdade de aplicação, quando a
diversidade do mundo real não pode ser abrangida pela forma definida na lei. Como julgamento tem, 
ele próprio, de sugerir os casos em que este princípio não é aplicável, este último torna-se desse modo
uma real ajuda e guia para a pessoa que age”. Cfr. Carl Von Clausewitz, Da Guerra, 2.a ed., Publicações
Europa-América, Mem Martins, 1997, pp. 123-124.

433 Vide Presidência do Conselho de Ministros, «30 Objectivos na Luta Contra a Droga e a Toxicodepen-
dência», in Plano Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004, Ed. IPDT, 
Lisboa, s.d. O Projecto Vida, também já tinha estabelecido 30 objectivos na luta contra a droga, no
entanto faltava-lhe um suporte político orientador para a sua concretização.



a finalidade principal de recolher, tratar e divulgar dados e informações relativos
ao consumo e ao tráfico ilícito de drogas, e tendo como missão especial a de
integrar, concentrar e valorizar a prossecução dos objectivos da prevenção pri-
mária das toxicodependências em Portugal434.

Foi necessário esperar pelo final do século XX para que a estratégia,
fosse convocada a dar o seu contributo na necessária planificação a longo prazo
relativamente à utilização dos instrumentos e recursos disponíveis nas acções 
de luta e combate contra a droga.

Essa planificação geral e a longo prazo irá ter uma orientação concreta
estabelecida pela política que definiu, finalmente, e após vários e diversos pla -
neamentos estratégicos sectoriais, uma estratégia total ao conceber a Estratégia
Nacional de Luta Contra a Droga, que procura articular as acções nacionais com
as estratégias e as políticas desenvolvidas no âmbito da Organização das Nações
Unidas e da União Europeia435.

A Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga revelou-se como o mais
importante instrumento orientador das diversas políticas sectoriais relativas à
luta e combate à droga e à toxicodependência, vocacionada “para nortear a acti-
vidade dos diferentes organismos da administração pública com competência
nesta área e servir de referência para a sociedade portuguesa”436.

8. Uma Decisão Política a Encerrar o Século

Durante a campanha para as eleições legislativas que tiveram lugar no
dia 10 de Outubro de 1999, os principais partidos políticos reforçaram as suas
considerações relativamente à luta e ao combate contra a droga, tendo sido
consignado, na generalidade dos programas eleitorais, tal como já havia sido 
feito em 1995, um capítulo que abrangia as principais vertentes do fenómeno 
da droga e da toxicodependência, nomeadamente: a prevenção, o tratamento, 
a reinserção e a repressão ao tráfico437.
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434 O IPDT foi criado pelo Decreto-Lei n.o 31/99, de 5 de Fevereiro, tendo sido reestruturado pelo
Decreto-Lei n.o 90/2000, de 18 de Maio, cuja tutela era da competência da Presidência do Conselho 
de Ministros. Com a criação do IPDT foi extinto o Projecto Vida.

435 Vide Presidência do Conselho de Ministros, Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, 3.a ed. Ed. INCM,
Lisboa, 2001, pp. 7-11.

436 Idem, Ibidem, p. 7.
437 O PSD no seu programa eleitoral para as eleições de 1999, apresentou duas ideias-chave no seu pro-

grama contra a droga: centrar no Ministério da Saúde os serviços de toxicodependência, através da inte-
gração dos CAT’s no Serviço Nacional de Saúde, e reforçar, sob forte controle terapêutico, os pro -
gramas de metadona, como passo intermédio mas não final para eliminar o problema do Consumo. 
O programa eleitoral do PCP na área da toxicodependência, abrangia todas as vertentes do fenómeno,
merecendo no entanto destaque o facto de os comunistas apelarem para a necessidade de se despena -
lizar o consumo de droga tendo em atenção que o toxicodependente é um doente.



Após a vitória do Partido Socialista no referido acto eleitoral, o quadro
parlamentar saído das eleições consolidou a maioria de esquerda que já existia
na anterior Assembleia da República, acrescentando uma novidade à composição
parlamentar, a eleição de dois deputados do Bloco de Esquerda (BE) que irão
desempenhar um papel muito importante no debate parlamentar sobre as ques-
tões da droga.

A intervenção política seguida pelo Bloco de Esquerda caracterizou-se
pela tentativa de formar uma série de ideias com relevância social, das quais se
destaca o problema da droga, nomeadamente a insistente referência ao toxico -
dependente = doente, ao mesmo tempo que procurou obter uma adesão emocio-
nal das pessoas à sua mensagem, socorrendo-se para tal de uma argumentação
fortemente sistematizada e extremamente lógica, que aliada a alguma capacidade
de influência e persuasão junto dos órgãos de comunicação social, irão conseguir
obter forte impacto e ampla difusão das suas ideias.

No entanto, a política relativamente à droga do Bloco de Esquerda não
apresenta qualquer novidade e, ao contrário do que se possa pensar, o conflito
ideológico fomentado pelo BE não resultou de qualquer tipo de propostas anta-
gónicas relacionadas com o fenómeno da droga em relação aos partidos tradi -
cionais.

Será a necessidade de afirmação e a vontade em conquistar espaço de
intervenção que levou os deputados do Bloco de Esquerda a fazer uma extraor-
dinária gestão mediática ou mesmo propagandística da luta contra a toxicode-
pendência, passando a mensagem de que tinham grandes novidades na aborda-
gem do fenómeno438.

De facto, e apesar de o PCP ter defendido durante largos anos na
Assembleia da República um discurso social relativamente aos problemas da 
luta contra a droga, nomeadamente nas áreas da prevenção, tratamento e rein-
serção social, vão ver os seus esforços suplantados pelas acções parlamentares
do Bloco de Esquerda, que tudo fizeram para ficarem directamente associados 
à mudança da Lei da Droga em Portugal.

No início da VIII Legislatura, merece especial destaque a iniciativa legisla-
tiva do PSD, a proposta de lei n.o 63/VIII, relativamente à realização de um refe-
rendo sobre a despenalização do consumo de drogas439, que baixou à 1.a Comis-
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438 Na opinião de António Manuel Renez, o “Bloco reúne sensibilidades plurais que comportam um estilo
de intervenção que conjuga a criatividade e irreverências críticas típicas do PSR, a panfletarização e a
politização sem adornos da UDP, e o prazer pelo debate e reflexão teóricas própria da Política XXI”.
Cfr. António Manuel Renez, «Formas Alternativas de Fazer Política: o Caso do Bloco de Esquerda», 
in A Reforma do Estado em Portugal, Problemas e Perspectivas, Ed. Bizâncio, Lisboa, 2001, pp. 428-436.

439 Vide Diário da Assembleia da República, I.a Série, n.o 81, 23/06/2000, p. 3150.



são, e que procurou ser uma resposta ao discurso ideológico fomentado pelo
Bloco de Esquerda em tornar a problemática da droga num debate entre direita/
/esquerda.

Mas, e para além desta iniciativa do PSD sobre a realização de um refe-
rendo, também o CDS/PP já tinha efectuado uma proposta de referendo, sobre 
a despenalização do consumo de droga. No entanto, se a proposta do PSD bai-
xou à 1.a Comissão, o agendamento da iniciativa do CDS/PP veio a ser rejeitado
na Conferência dos Representantes dos Grupos Parlamentares.

No entanto, a VIII Legislatura fica desde logo marcada por um grande
debate relativamente à problemática da droga em Portugal, que decorreu na Reu-
nião Plenária de 21 de Junho de 2000, e por agendamento potestativo requerido
pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

Foram discutidas conjuntamente, na generalidade, as seguintes iniciati-
vas legislativas: Projecto de Lei n.o 113/VIII (BE), separação de mercados de estu-
pefacientes e combate à toxicodependência (para alterar o Decreto-Lei n.o 15/93,
de 22 de Janeiro, e o Decreto Regulamentar n.o 61/94); a Proposta de lei n.o 31/VIII
(Governo), que definia o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária e social das pes-
soas que consumissem tais substâncias sem prescrição médica; Projectos de lei 
n.os 119/VIII (PCP), que estabelecia o regime de mera ordenação social aplicável
ao consumo de drogas, o 120/VIII (PCP), sobre a despenalização do consumo de
drogas e o 210/VIII (PSD), relativamente às drogas e combate às toxicodepen-
dências; e o Projecto de resolução n.o 60/VIII (Os Verdes), sobre a avaliação dos
processos de redução de danos na política de luta contra a toxicodependência 
e avaliação dos efeitos de certas substâncias, nomeadamente a cannabis440.

O Projecto de lei do Bloco de Esquerda, que contou com o apoio 
do Professor Alexandre Quintanilha, que presidiu à Comissão que conduziu 
à preparação da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, partia do princí-
pio de que não se devia “banalizar nem diabolizar o que chamamos de drogas, 
e que se exige uma política radical da alteração da informação que deixe de as
confundir”441. Partindo dessa proposição, concluiu o Bloco de Esquerda que
havia necessidade de se efectuar uma separação clara entre drogas leves e drogas
duras442.
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440 Vide Diário da Assembleia da República, I Série, n.o 81, de 23/06/00, p. 3161.
441 Idem, Ibidem, p. 3162.
442 Esta classificação de uso vulgar das categorias, drogas leves e das drogas duras assenta no seguinte pres -

suposto: As «leves» consistem quase exclusivamente nos produtos da cannabis. As «duras», englobam
substâncias tão diversas como a heroína, a cocaína e muitas outras. Ao que parece não existe um crité-
rio bem definido para a atribuição da categoria a cada uma das drogas, mas podemos considerar basica-
mente que a diferenciação entre leves e duras se baseia no potencial toxicomanogénico e nos riscos
que o uso de tal substância comporte para a saúde.



O Bloco de Esquerda na sua iniciativa defendeu ainda a despenalização
dos consumos individuais e privados de todas as drogas, avançando com a pos -
sibilidade de haver prescrição médica da heroína, nos mesmos moldes das polí -
ticas experimentais de distribuição da metadona. Para o BE deveria manter-se,
naturalmente, a criminalização do tráfico.

Relativamente à posição defendida pelo Partido Comunista Português
nesta matéria, ela encontra-se bem expressa nos seus dois Projectos de lei 
n.os 119/VIII e 120/VIII, que iam de encontro às posições defendidas durante a
campanha eleitoral de 1999.

De facto, o PCP tinha assumido durante a referida campanha, um novo
compromisso que era o de propor, durante a VIII Legislatura, a despenalização do
consumo de drogas. A par desta novidade o PCP insistia na necessidade de ser
adoptado um plano de alargamento da rede pública nacional gratuita de atendi-
mento, tratamento e recuperação social dos toxicodependentes e do reforço 
do combate ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais que lhe está
associado443.

A posição do PCP assentava no facto de que o consumo de drogas não
devia dar origem a um processo-crime, e tinha uma novidade importante em
relação à proposta do Bloco de Esquerda, não fazia distinção em função do tipo
de drogas consumidas. Ou seja, independentemente da droga ou das drogas con-
sumidas, o toxicodependente deveria ser tratado de igual forma, isto é, como
um doente.

No entanto, o PCP não propunha que o consumo de drogas passasse 
a ser legalmente permitido, não sendo assim adepto da eliminação da proibição.
O que o PCP propunha é que o consumo de drogas não desse lugar a uma reac-
ção de natureza penal e que o regime sancionatório estabelecido como conse-
quência da proibição fosse de mera ordenação social444.

O Deputado António Filipe chamou ainda a atenção para o facto de o
PCP não poder subscrever a proposta de legalização do comércio das drogas
leves, porque “a delimitação desse conceito está muito longe de ser pacífica,
mesmo entre a comunidade científica, sendo muito questionável e questionada 
a ideia da inofensividade do consumo de algumas drogas. Depois, porque não

A Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal

190
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444 Idem, Ibidem, p. 3167.



restam grandes dúvidas de que tal medida teria um impacto significativo no
aumento do consumo de drogas”445.

Este debate iria revelar, pela primeira vez, a posição de uma das juven -
tudes partidárias, a da Juventude Social-Democrata, que tomou uma iniciativa no
âmbito da problemática relativamente à droga em Portugal. De facto, foi necessá-
rio esperar pelo projecto de lei n.o 210/VIII (PSD), para que o Deputado Pedro
Duarte, em nome da JSD, viesse defender a separação dos mercados da droga,
entre drogas leves e drogas duras446.

A grande novidade da iniciativa da JSD, e que veio ao arrepio de tudo
aquilo que o PSD vinha defendendo na Assembleia da República, relaciona-se
com o facto de ser proposta a administração terapêutica, no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde, de substâncias que se considerassem, após exame médico, 
clínica e organicamente necessárias para o cidadão doente. A JSD apontava,
como uma das suas prioridades a necessidade de serem reforçados os pro -
gramas já existentes de metadona alargando-os a outras substâncias, como a
heroína, tendo em vista diminuir a nocividade associada ao consumo de drogas,
nomeadamente a redução dos riscos de morte por overdose e de exposição 
a doenças infecto-contagiosas447.

A aposta nesta nova política, nas palavras do Deputado Pedro Duarte,
para que pudesse ser eficaz tinha que ser assumida como um desígnio nacional
pela generalidade da sociedade portuguesa, daí que a JSD defendesse, caso se
optasse por uma medida liberalizadora do consumo, a necessidade de uma con-
sulta aos portugueses, para que, desse modo, pudesse ser debatido e ponderado
e finalmente decidido por via do referendo nacional.

Perante a novidade dos argumentos usados pelos diversos partidos polí-
ticos durante este debate, o CDS/PP limitou-se a pedir um referendo sobre os
problemas da droga, e a questionar os seus parceiros políticos: “Que sentido 
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445 Idem, Ibidem, p. 3168. Relativamente à inofensividade do consumo de drogas leves, nomeadamente a
«cannabis», actualmente começam a aparecer diversas evoluções nos preparados à base deste estupe -
faciente, concretamente as culturas mais científicas, no domínio da engenharia genética, como os culti-
vos em espaços fechados, e que começa a tornar-se um problema sério, designadamente na Europa do
Norte. O aumento da produção em espaço fechado, concretamente no interior de habitações e estufas,
deve-se por um lado à utilização das técnicas de agricultura hidropónica (em meio líquido) e, por outro,
pelo facto de terem sido apuradas espécies híbridas especialmente adaptadas a esta forma de cultivo, 
as quais garantem elevada produtividade e excelente qualidade das plantas assim produzidas, bem como
têm elevada concentração do canabinóide, delta-9-tetra-hidrocanabinol ou THC, o que torna a cannabis
num produto altamente tóxico.

446 A JSD é, também no caso da droga, a juventude partidária que apresenta um comportamento político
autónomo e que vai contra as directrizes do PSD. Aliás no mesmo sentido, tal como salienta Manuel
Braga da Cruz da posição tomada pela JSD relativamente ao aborto. Sobre a participação política das
juventudes partidárias, Vide Manuel Braga da Cruz, «A Participação Política da Juventude em Portugal 
– as Élites Políticas Juvenis», in Análise Social, vol. XXV (105-106), s.e., Lisboa, 1990, pp. 223-249.

447 Vide Diário da Assembleia da República, I.a Série, n.o 81, de 23/06/00, p. 3169.



faz a sociedade portuguesa estar cada vez mais a penalizar e a introduzir medi-
das que levem ao desincentivo do consumo de álcool e de tabaco e ao mesmo
tempo tomar medidas que facilitam o consumo de drogas?”448.

O Partido Socialista durante o presente debate limitou-se a efectuar a
defesa das posições expressas na Proposta de lei n.o 31/VIII, do Governo, que
propunha a descriminalização do consumo, da aquisição e detenção para con-
sumo de todas as drogas, mas rejeitava a despenalização449.

O grupo parlamentar Os Verdes, por intermédio da Deputada Heloísa
Apolónia, apresentou o Projecto de resolução n.o 60/VIII, que tinha como objec-
tivos principais, por um lado manifestar a preocupação do PEV relativamente ao
processo de redução de danos450, e por outro, propor que o Governo procedesse
a uma avaliação científica das consequências do uso da cannabis e derivados para
os seus consumidores. Caso o grau de nocividade não justificasse a continuação
da sua proibição, o PEV propunha que fossem tomadas iniciativas no sentido de
ser alterado o estatuto legal do seu consumo, venda e produção, designadamente
as normas e limitações a que a sua comercialização estivesse sujeita451.

No final do século XX, todos os partidos políticos com assento parla-
mentar assumiram que o toxicodependente é um doente.

Sobre o intenso debate que se gerou na Assembleia da República em
torno da discussão de todas as propostas apresentadas e debatidas em reunião
plenária, pode afirmar-se que terminou com a conclusão unânime, e resumida
pelo Ministro da Justiça António Costa, de que a melhor forma de combater a
toxicodependência é optar pelo tratamento do toxicodependente, e o método
mais correcto de o tratar será o de estimulá-lo a aderir voluntariamente aos
programas de tratamento, isto porque o tratamento dos toxicodependentes
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448 Idem, Ibidem, p. 3171.
449 Idem, Ibidem, p. 3173. Relativamente às questões da despenalização, descriminalização e liberalização,

chama-se a atenção para o interessante artigo de Walter Osswald, em que o autor constesta as opi-
niões daqueles que últimamente têm defendido a liberalização do consumo das drogas, considerando:
“(…) as vozes que defendem a liberalização são em geral as de pessoas pouco conhecedoras da reali-
dade «drogas» e as suas posições são contrariadas de forma frontal pela argumentação de natureza
ética. O Estado não pode demitir-se da sua obrigação de combater o que é prejudicial à saúde psíquica,
física e social dos cidadãos e é-lhe interdito favorcer e difundir uma doença grave, como é a dependên-
cia”. Cfr. Walter Osswald, Novas Drogas, Velhos Problemas, vol. 150-1, Ed. Brotéria, Lisboa, 2000, pp. 49-66.

450 A «redução de danos – redução de riscos», começou por ser utilizada na Holanda, como uma nova
forma de intervenção relativamente às toxicodependências, e que procurava ser complementar às
acções desenvolvidas no âmbito da prevenção, tratamento e reinserção. O seu objectivo assenta na
necessidade de se diminuírem ou eliminarem os riscos corridos e os malefícios causados pelo consumo
de drogas em todas as situações, mesmo quando o consumo de drogas se mantém, ou seja, ajudar o
consumidor que não pode ou não quer renunciar ao consumo de drogas, a reduzir os danos/riscos que
causa a si mesmo e aos outros.

451 Vide Diário da Assembleia da República, I.a Série, n.o 81, de 23/06/00, p. 3183.



poderá levar a uma diminuição do consumo. Para além disso, deveria ser usada
de grande firmeza no combate ao tráfico de droga452.

No essencial, as ideias expressas no discurso produzido na Assembleia
Nacional, em 1973, pelo Deputado Cancella de Abreu, foram consagradas em lei.
Vejamos:

No encerramento do século XX, foi tomada uma importante decisão
política, a aprovação da Lei n.o 30/2000, de 29 de Novembro454, em votação final
global, ocorrida em 6 de Julho, que resultou da fusão dos diplomas debatidos no
dia 21 de Junho, e que contou com os votos favoráveis do PS, do PCP, do BE 
e do PEV, e com os votos contra do PSD e do CDS/PP455.

Com a aprovação da Lei n.o 30/2000, de 29 de Novembro, acabou 
a criminalização do consumo de estupefacientes em Portugal, mam-
tendo-se a proibição, embora em sede de direito administrativo.

No entanto, este importante diploma ficará para sempre associado a
dois factores inéditos, no que ao problema da droga diz respeito. Pela primeira
vez, a Assembleia da República aprovou uma nova Lei da Droga sem o consenso
de todos os partidos políticos com assento parlamentar e, sobretudo, sem o
apoio dos chamados partidos da direita o PSD e o CDS/PP.

«(…) é indubitavelmente preferível evitar o vício das drogas do que tratar as suas
consequências. Portanto serão poucas todas as verbas que se possam despender
no campo da educação preventiva. (…) os toxicómanos devem ser sempre
reconhecidos como verdadeiros doentes, que na realidade são, necessitados
de tratamento médico, e nunca como vulgares delinquentes a entregar à justiça,
para que esta os castigue e os corrija. (…) Mas, na realidade, conseguem obter-
-se bons resultados no tratamento dos toxicómanos? A resposta é afirmativa. (…)
Desejo, ainda, referir dois pontos que se consideram absolutamente fun-
damentais no tratamento deste tipo de doentes: o voluntariado e o
anonimato. Só se trata devidamente quem esteja na verdade, interessado em 
se recuperar»453.
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452 Idem, Ibidem, p. 3197.
453 Cfr. Diário das Sessões n.o 236, 15/03/1973, p. 4763. (Sublinhado nosso).
454 A razão de a Lei só ter sido publicada em Novembro ficou a dever-se ao facto de não se ter realizado 

a audição constitucionalmente obrigatória dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e 
que levou ao veto presidencial do diploma, o que obrigou a Assembleia da República a confirmá-lo e a
aproveitar o momento da confirmação para ajustar os termos da sua entrada em vigor (em Julho de
2001), por forma a impedir que a falta de regulamentação (nomeadamente numa das regiões autóno-
mas) pudesse impedir a vigência da Lei. Vide António Filipe «As Políticas de Luta Contra a Droga (1980-
-2001)», in Op. cit., p. 78.

455 Vide Diário da Assembleia da República, I.a Série, n.o 87, de 07/07/00, p. 3489.



Em segundo lugar, o facto de este diploma ter sido uma autêntica «lei
relâmpago», pois não houve uma única reunião em sede da Comissão de Saúde 
e muito menos da Subcomissão de Toxicodependência da Assembleia da Repú-
blica que tivesse permitido um debate aberto, sereno e participado de todos os
partidos políticos, numa matéria tão sensível quanto a toxicodependência, o que
demonstra bem a forma desembaraçada e pouco ponderada como o diploma foi
aprovado.

De facto, ao encerrar o século quebrou-se a salutar convivência parla-
mentar de alcançar consensos nesta área, optando-se por um processo legisla-
tivo que, e tal como afirmou o líder do maior partido da oposição, o Deputado
Durão Barroso (PSD), “nunca se viu, nesta Assembleia, uma legislação tão impor-
tante ser tratada de forma tão expedita e de modo tão irresponsável”456.
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Capítulo IV

Conclusões





Fase Anterior ao Problema da Droga

Em Portugal, os problemas relacionados com o abuso do consumo de
produtos estupefacientes praticamente não se fizeram sentir até ao início dos
anos setenta do século XX. O aparecimento dos Beatnicks portugueses, a crise
estudantil de 1961/62 e o início da guerra do ultramar não representaram qual-
quer sintoma da existência de consumos abusivos de droga no nosso país.

Tal como na generalidade dos países ocidentais, o consumo abusivo de
produtos estupefacientes em Portugal só acontece depois de 1970.

Aliás, logo no início dos anos setenta do século passado, o Profes-
sor Fragoso Mendes identificou três factores que não permitiram grande pro-
gresso do consumo abusivo de drogas ilícitas antes do 25 de Abril de 1974, 
em Portugal:

1.o – O facto de a sociedade ser muito conservadora e burguesa;

2.o – O baixo nível económico do país, que limitava a aquisição de drogas;

3.o – A existência de um outro tóxico muito difundido, o álcool, do qual
a população portuguesa fazia um largo consumo, e a sua aquisição
era livre e não muito cara.

Relativamente à definição de políticas de luta e combate à droga em
Portugal, nomeadamente após a instauração do Regime Republicano e até à Revo-
lução de 25 de Abril de 1974, é a administração central (nomeadamente, os serviços
de saúde e de polícia) que desencadeiam e estimulam o discurso do Poder político
sobre a droga.
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Início do Problema da Droga

A ameaça política
– Presidente da República: 1970

O primeiro discurso político acerca dos malefícios do problema da
droga em Portugal e sobre a sua dimensão geopolítica, fez-se ouvir pela voz do
Presidente da República, Américo Thomaz, que na sua mensagem de Ano Novo
de 1970, incluiu extensas referências às consequências negativas do consumo de
droga, alertando os portugueses para a necessidade de estarem atentos para a
evolução do fenómeno, um mal do comunismo contra a sociedade ocidental.

A toxicomania como doença
– Deputados da Assembleia Nacional: 1973

A Assembleia Nacional, constituída após as eleições de 1969, realizou
um importante debate sobre o problema da toxicomania em 1973, por iniciativa
do Deputado eleito por Macau, Delfino Ribeiro, tendo sido apresentadas um
número importante de comunicações que demonstram claramente que os depu-
tados estavam atentos à evolução do fenómeno e tinham opiniões que viriam 
a revelar-se muito avançadas no tempo.

É necessário realçar a importância deste debate porque o mesmo tem
sido totalmente omitido pelos diversos estudiosos do fenómeno da droga em
Portugal. A discussão parlamentar, durante seis sessões e sem limite de tempo
para cada intervenção, demonstra claramente, não só a vontade e o interesse em
discutir o problema, mas é sobretudo uma prova inequívoca de que no nosso
país, ao contrário do que muitos autores têm defendido, e apesar de o fenó-
meno não ter ainda grande expressão, os deputados desta nova Assembleia esta-
vam atentos aos diversos acontecimentos nacionais e internacionais acerca dos 
problemas relacionados com a luta e o combate à droga.

As opiniões dos deputados que defendiam a importância da vertente
clínica do fenómeno são claramente maioritárias, sobre aqueles que alegavam a
necessidade de o problema ser visto sob o ponto de vista repressivo ou policial.

Com a aprovação de uma Moção onde não se faz qualquer referên-
cia à necessidade de novas medidas de repressão relativamente ao problema 
da droga, o primado da toxicomania igual a doença, logo a necessitar de 
tratamento clínico, foi completamente assumido pelos deputados portugueses
em 1973.

Apesar de a Lei da Droga de 1970 considerar o toxicodependente como
um delinquente, os deputados da Assembleia Nacional responderam clara e
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maioritariamente que o toxicómano é um doente que necessita de tratamento.
Os deputados serão muito claros: o toxicodependente é um doente. Delin-
quente é o traficante.

O discurso repressivo
– influência da DEA: 1976

O Centro de Investigação e Controlo da Droga, cuja acção incidia
sobretudo na área do combate ao consumo e ao tráfico de estupefacientes, 
foi criado à imagem e sob a influência da Agência norte-americana de repressão
da droga, a Drug Enforcement Administration.

A DEA foi responsável, quase em exclusivo, pela formação ao nível da
investigação criminal sobre droga, pelo apoio financeiro a este serviço português,
disponibilizando diverso material de vigilâncias, viaturas e outros meios técnicos
para o funcionamento operacional deste novo organismo, que só teve existência
durante o período revolucionário, concretamente entre 1976 e 1982.

A influência do discurso repressivo dos Estados Unidos da América em
matéria de combate à droga encontra-se patente no discurso do Poder político
sobre o fenómeno, concretamente do Ministro da Justiça, Almeida Santos, que
vai ao ponto de apelar, em Outubro de 1976, a uma guerra santa contra a droga
e à necessidade de uma verdadeira cruzada contra o fenómeno, o que demons-
tra total sintonia com a propaganda norte-americana veiculada pela DEA, relati-
vamente à estratégia de combate à droga.

No entanto, é importante salientar que a influência norte-americana em
Portugal, permitiu a criação de uma interessante estrutura de luta e combate
contra a droga em 1976.

As posteriores alterações a esse modelo inicial somente contribuíram
para a criação de novos serviços no seio da administração central com com -
petências sobrepostas e que mais não serviram senão para o esvaziamento de
ambos, contribuindo para a existência de permanentes conflitos que em muito
diminuíram a capacidade de intervenção na área da prevenção, do tratamento, 
da reinserção e da repressão à droga, levando a uma permanente descoorde -
nação de todas estas áreas, sem que tivesse havido uma real preocupação de
integração da informação que melhor permitisse a tomada de decisões políticas
devidamente fundamentadas.

O fim do período revolucionário, com a extinção do Conselho da Revolu-
ção em 1982, coincidiu com a contenção do uso do haxixe e o rápido aumento
em favor do consumo das chamadas drogas duras, com especial incidência no
caso da heroína.
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Os Partidos Políticos e a Droga

Os partidos políticos portugueses com representação na Assembleia 
da República, somente em meados de 1988 é que despertaram para a gravidade
e a dimensão do problema que o consumo e o tráfico de estupefacientes repre-
sentavam para a sociedade portuguesa.

Será através de uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Juventude,
que se concretizou na elaboração de um Relatório de Situação sobre a Droga,
aprovado por todos quantos integraram a Comissão, que os partidos com
assento parlamentar decidiram deixar de ignorar o problema.

As preocupações manifestadas pelos deputados da Assembleia da Repú-
blica vêm demonstrar que as inquietações reveladas quinze anos antes, pelos
deputados da Assembleia Nacional em 1973, tinham sido um alerta perspicaz,
antecipando muitas das situações que os deputados em 1988 vieram a identificar
como merecendo especial atenção.

Os partidos políticos que na Assembleia da República suportam os
Governos demitem-se de apresentar iniciativas legislativas em matéria de luta 
e combate à droga, limitando-se a fazer a defesa das iniciativas governamentais
nesta matéria.

Tal facto verifica-se durante os governos de maioria do Professor
Cavaco Silva (1985-1995), por parte do PSD, e perduram durante o período em
que o Primeiro-ministro foi António Guterres (1995-2000), relativamente ao PS.

A Estratégia do Partido Comunista Português

O Partido Comunista Português entre 1976 e 2000 é, em matéria de
droga, o único partido político que definiu uma estratégia total de luta e combate
à droga em Portugal. O PCP apresentou objectivos claros, nas quatro grandes
áreas do problema; prevenção, tratamento, reinserção social e repressão (sobre-
tudo ao nível do branqueamento de capitais).

Os deputados dos restantes partidos políticos com representação na
Assembleia da República e que intervêm em plenário limitaram-se, relativa-
mente à problemática da droga, a expor a sua opinião pessoal, tendo em aten-
ção, na maioria das ocasiões, a sua experiência profissional, havendo por vezes
opiniões, senão antagónicas, pelo menos difíceis de conciliar entre parlamentares
da mesma bancada.

Apesar da generalidade dos partidos políticos ter autonomizado a pro-
blemática da toxicodependência, nos seus programas eleitorais para as eleições
legislativas de 1995, na Assembleia da República o discurso político manteve-se
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inalterado, isto é, os deputados continuaram a defender posições baseadas na
experiência pessoal e profissional.

A partir de 1999 e com a eleição de uma nova Assembleia, a estratégia
do Bloco de Esquerda em romper com a situação anterior obrigou os restantes
partidos políticos a definirem uma estratégia. Assim, o PSD e o CDS/PP centra-
ram os seus objectivos na defesa de um referendo sobre a descriminalização do
consumo de produtos estupefacientes, com os restantes partidos a defenderem
uma estratégia totalmente oposta.

O papel das juventudes partidárias

Sendo a questão da toxicodependência considerada ao longo das últi-
mas décadas como um problema da juventude, e apesar de as diferentes juventu-
des partidárias conseguirem eleger deputados para a Assembleia da República,
nas listas dos seus partidos políticos, apenas a Juventude Social Democrata con-
seguiu que uma sua iniciativa legislativa em matéria de droga tivesse sido deba-
tida no Plenário da Assembleia da República entre 1976 e 2000, o que revela 
a pouca importância que o problema da droga e da toxicodependência ocupa
nas prioridades das diferentes organizações de juventude dos partidos políticos
portugueses.

A desvalorização da Assembleia da República

As decisões sobre as intervenções nas áreas da luta e combate à droga
entre 1976 e 2000, são da exclusiva responsabilidade e iniciativa dos Governos, 
e estas apoiam-se em dados dispersos dos vários serviços da administração cen-
tral, que assentam em informação não estruturada e devidamente integrada.

As diversas iniciativas legislativas dos partidos políticos foram apresen -
tadas sem estudos prévios que as justificassem e não incluíam qualquer tipo 
de projecções sobre as consequências sociais e políticas, bem como sobre o
impacto financeiro que implicaria a aprovação das medidas propostas.

Os debates sobre a problemática da droga são submetidos a um autên-
tico contra-relógio, que proporcionam discussões curtas e muito pouco escla -
recedoras. Os deputados que têm intervenções sobre a matéria, a maioria 
das vezes, perdem grande parte do tempo da sua intervenção com aspectos 
da luta partidária, que não têm nenhuma relação com a problemática da droga
no nosso país.

Os partidos políticos da oposição queixam-se, frequentemente, da difi-
culdade de acesso à informação, acusando muitas vezes os serviços da adminis-
tração central de dificultarem o acesso aos dados acerca do fenómeno, o que
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demonstra total falta de respeito pela Assembleia da República e pelos seus
deputados.

O Período Actual

O discurso ideológico
– Assembleia da República: 2000

Apesar de os Partidos políticos terem mantido sempre uma enorme
ambiguidade em relação à problemática da droga em Portugal, podemos afir-
mar que até à VIII Legislatura, 1999, não existe um discurso ideológico, direita/
/esquerda por parte dos partidos com representação na Assembleia da República.

Aliás, os discursos partidários deixam transparecer muitas proximidades
e bastantes pontos em comum relativamente à forma de encarar o problema.
A única divergência situava-se apenas ao nível das prioridades, ou seja, enquanto
o CDS/PP defendia o aumento das penas para os traficantes de droga, o PCP
apostava na necessidade de serem reforçados os serviços de tratamento e rein-
serção dos toxicodependentes.

Só com a eleição, em 1999, de dois deputados por parte do Bloco de
Esquerda é que a problemática da droga passou a ser examinada como um fenó-
meno separado por duas visões distintas do problema, dando-se uma ruptura
dos consensos existentes. A problemática da droga, por acção e iniciativa do
Bloco de Esquerda, passou a ser encarada, a partir do ano de 2000, como um
motivo de conflito ideológico entre dois blocos distintos; os que defendiam o
referendo sobre a descriminalização do consumo de estupefacientes, a direita,
e aqueles que o rejeitavam, a esquerda.

A descriminalização súbita do consumo de droga

A Assembleia da República e a maioria dos seus deputados aprovaram 
a Lei n.o 30/2000, de 29 de Novembro, que acabou com a criminalização do con-
sumo de estupefacientes em Portugal, sem que a Subcomissão de Toxicodependên-
cia tivesse reunido uma única vez para debater tão importante matéria para a
sociedade portuguesa.

Sem terem sido apresentados quaisquer estudos que o justificassem 
e ao arrepio dos objectivos estabelecidos na Estratégia Nacional de Luta Contra 
a Droga, e prescindindo dos planos de acção previamente instituídos, ignorando
os meios e os processos mais adequados para se atingirem aqueles objectivos 
e os recursos necessários para o efeito, o Poder político, de forma inesperada 
e repentina, define um novo quadro de acção, sem cuidar de saber quais as con-
sequências sociais, políticas e financeiras do impacto dessa tomada de decisão.
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Os efeitos da descriminalização súbita do consumo de droga são bem visí-
veis no facto de ter sido tomada a decisão sem que o Poder político tivesse pro-
porcionado aos serviços da administração central ou local, um conjunto mínimo
de estruturas que pudessem garantir a boa aplicação da lei e a produção de indi-
cadores que possam suportar as suas decisões.

Apesar de os deputados da Assembleia Nacional de 1973 terem apro-
vado uma Moção que considerava o toxicodependente não um criminoso mas um
doente, foram necessários passarem, aproximadamente, 27 anos para que tal
ficasse consagrado em Lei. Por ironia do destino, a legislação foi aprovada apenas
com os votos a favor dos partidos da chamada esquerda parlamentar.
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Ministério da Saúde        

O trabalho que agora se apresenta reflecte uma

exaustiva investigação das causas e presta especial

atenção à forma como são analisados e combinados

os chamados factores de decisão por parte do 

Poder político, relativamente aos desafios que a

problemática da droga tem colocado em Portugal.

A investigação, que se circunscreve ao universo

português, é sobretudo uma reflexão histórico-

-política sobre as circunstâncias, a forma e o modo

reactivo/adaptativo como o Poder político foi

reagindo, ao longo do tempo, aos problemas que

este fenómeno foi suscitando, identificando-se seis

grandes períodos da história da droga em Portugal:

1.o Período da mundialização das drogas (a contribuição

nacional); 2.o Período do problema macaense (as

inovações portuguesas); 3.o Período anterior a 1974

(a reacção do Regime); 4.o Período de 1974-1982 

(a criação de dispositivos); 5.o Período de 1983-1993

(o emergir do problema); 6.o Período de 1994-2000 

(a estabilização do problema).

A exaustiva pesquisa que se apresenta ao leitor foi

conduzida de uma forma sistemática e rigorosa,

procurando não ficar pela mera descrição dos factos,

mas procurando atribuir-lhes uma lógica de processo

explicativo no contexto em que foram produzidos.
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