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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente trabalho consiste numa análise das prevalências e padrões de consumo e dos 

problemas relacionados com o uso de drogas ilícitas a partir de uma perspetiva regional (NUTS II), 

e com base numa série de indicadores, alguns deles provenientes de estudos recentes realizados 

junto da população geral (15-74 anos1 e 18 anos2) e estudantil3 (13-18 anos). 

 A maior atenção é dada aos padrões de consumo de drogas ilícitas e também às consequências 

de saúde, sociais e legais relacionadas com o seu consumo, sendo que as perceções são 

igualmente tidas em conta. Sempre que possível, os dados são apresentados por sexo, grupo 

etário e de uma forma diacrónica. 

Na segunda parte do relatório, a informação é disponibilizada por forma a permitir uma leitura 

mais fina da situação de cada região, enquadrando os indicadores regionais, sempre que possível, 

em função da média nacional.  

Com base na informação disponível, é possível concluir:  

 De acordo com os dados mais recentes (2016/17) referentes à população geral (15-74 

anos), em todas as regiões do País a prevalência de inquiridos que consumiram pelo menos 

uma substância ilícita ao longo da vida varia entre os 8%, no Alentejo e no Norte, e 14%, na 

Área Metropolitana de Lisboa. A Região Autónoma dos Açores destaca-se pela maior 

prevalência de consumo recente (7%), enquanto o Alentejo (1%) se destaca em sentido 

contrário. 

 Entre os jovens de 18 anos, verificam-se igualmente discrepâncias regionais relevantes. 

Tanto ao nível da experimentação, como dos últimos 12 meses, o Algarve regista as maiores 

prevalências de consumo (41% e 31%, respetivamente) e a Região Autónoma da Madeira 

as menores (28% e 20%, respetivamente). 

 No que se refere a uma população mais jovem, os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, entre 

os 13 e os 18 anos, as discrepâncias regionais são menos acentuadas. Em Portugal 

Continental, a percentagem de inquiridos que consumiram uma qualquer droga ilícita 

alguma vez na vida varia entre 17%, no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa, e 20%, no 

Centro, enquanto o consumo recente varia entre 12%, na Área Metropolitana de Lisboa, e 

16%, no Centro. 

 Entre os residentes (15-74 anos), a cannabis é claramente a substância ilícita mais 

consumida, exceto na Região Autónoma dos Açores, onde as prevalências de consumo de 

                                                           
1 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17. 
2 Comportamentos Aditivos aos 18 Anos. Inquérito Nacional aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017.  
3 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015. 
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outras drogas que não cannabis estão ao nível do consumo de cannabis e são 

proporcionalmente muito superiores às que se verificam nas restantes regiões. Entre os 

jovens de 18 anos, o consumo de outras drogas que não cannabis é também mais 

prevalente na Região Autónoma dos Açores, sendo que, neste caso, a diferença entre 

regiões é muito menos acentuada. 

 Em relação ao início precoce dos consumos, na população geral (15-74 anos) a iniciação à 

cannabis faz-se mais cedo no Norte e no Algarve e mais tarde na Região Autónoma dos 

Açores. 

 Entre os residentes (15-74 anos), os consumidores de cannabis do Norte tendem a usar a 

substância com a maior frequência e os do Algarve são aqueles que, de todas as regiões, 

consomem com a menor frequência. Por outro lado, entre os jovens de 18 anos, os 

consumidores de cannabis residentes no Algarve são aqueles que usam a substância com a 

maior frequência e os da Região Autónoma da Madeira os que consomem com a menor. 

 O policonsumo recente é mais prevalente no Algarve, região onde, juntamente com Lisboa, 

se revelam também com consumos mais nocivos decorrentes do consumo de cannabis 

(CAST). 

 No contexto dos utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de 

drogas, o Algarve (11%) e Norte (10%) são as regiões com as maiores percentagens de 

novos utentes em tratamento com consumos endovenosos (ao longo da vida), enquanto o 

Centro e o Algarve são as regiões com as maiores proporções de utentes readmitidos (40% 

e 38%, respetivamente) e utentes internados em Unidades de Desabituação (50% e 46%, 

respetivamente) que já consumiram drogas por via injetada.  

 As maiores prevalências de consumo de drogas por via injetada nos últimos 12 meses, 

surgem no Algarve (20%) e no Centro (20%) entre os utentes das Comunidades 

Terapêuticas, e as menores entre os novos utentes residentes no Algarve, Alentejo e Norte 

(todas as regiões com 4%). 

 A perceção do risco associado ao consumo experimental de drogas ilícitas é maior na 

Região Autónoma da Madeira e menor na Região Autónoma dos Açores e também na 

região Norte. Os consumidores do Norte são também os que menos consideram ser fácil o 

acesso à cannabis. 

 De acordo com os dados do IV inquérito nacional à população geral de 15-74 anos 

(2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (9%), Área Metropolitana 

de Lisboa (6%) e Região Autónoma dos Açores (6%) foram os que mais referiram ter tido 

problemas de saúde associados ao consumo desta substância. Por outro lado, a Região 

Autónoma dos Açores (2%) e o Norte (1%) destacam-se pelas maiores proporções de 

consumidores que mencionaram estes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito. 
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 No contexto da 3.ª edição do Inquérito anual realizado aos jovens participantes no Dia da 

Defesa Nacional, entre os jovens com consumos recentes, os residentes nas Regiões 

Autónomas foram os que mais referiram problemas de saúde que motivaram assistência 

médica decorrentes do seu consumo de substâncias ilícitas (cerca de 5% em ambas as 

regiões). No continente, foram os residentes no Algarve e no Alentejo os que mais 

mencionaram estes problemas (cerca de 4% em ambas as regiões). 

 No contexto da procura de tratamento por indivíduos com problemas relacionados com o 

uso de drogas, em 2017, o Norte, o Centro e a Área Metropolitana de Lisboa são as regiões 

com mais utentes em tratamento em ambulatório (utentes em tratamento no ano, novos 

utentes e utentes readmitidos) e com mais internamentos em Unidades de Desabituação 

e Comunidades Terapêuticas. No entanto, quando consideradas as taxas de utentes por 

100 000 habitantes de 15-74 anos nestas populações em tratamento, o Algarve destaca-

-se pelas taxas mais elevadas das cinco regiões de Portugal Continental, bastante 

superiores às taxas médias do continente.  

Em todas as regiões, a heroína foi a substância principal mais referida pelos utentes que 

recorreram às estruturas de tratamento, com exceção dos novos utentes, cuja droga 

principal predominante foi a cannabis, e dos utentes das Comunidades Terapêuticas, em 

que as referências à heroína foram um pouco inferiores às da cannabis e da cocaína, 

exceto no Alentejo, onde prevaleceu a referência à heroína. 

 Em termos de notificações de infeção por VIH, a 31/12/2017 encontravam-se notificados 

19 136 casos (acumulados) na categoria de transmissão relacionada com a 

toxicodependência. Destes, à data de diagnóstico inicial, 81% tinham residência na Área 

Metropolitana de Lisboa ou no Norte. Percentualmente, o Norte (44%) e o Alentejo (42%) 

destacam-se pelas maiores proporções de casos de infeção por VIH relacionados com a 

toxicodependência no total de notificações das respetivas regiões e a Região Autónoma 

da Madeira (13%) pela menor proporção. 

Nos últimos seis anos foram notificados 430 casos de infeção por VIH em utilizadores de 

drogas injetadas (cumulativamente), em que a grande maioria destes indivíduos era 

também residente na Área Metropolitana de Lisboa ou no Norte. O peso destes casos no 

total de notificações de infeção por VIH baixou consideravelmente em todas as regiões 

comparativamente com o total de casos acumulados, variando entre os 4%, no Centro e 

os 17%, nos Açores.  

Ainda neste grupo, 21% dos casos de infeção por VIH (88 casos) tinham também critérios 

clínicos de SIDA à data do diagnóstico inicial, com a Área Metropolitana de Lisboa (24%) 

e Alentejo (24%) a registarem as maiores percentagens.  
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Neste período (2012/2017) e no grupo de transmissão associada à toxicodependência, a 

taxa média de novos diagnósticos de infeção por VIH foi de 5 casos por 100 000 habitantes 

de 15-74 anos, destacando-se o Algarve (11 casos) e a Área Metropolitana de Lisboa (9 

casos), com as maiores taxas médias dos últimos seis anos.  

Em 2017 foram diagnosticados 18 casos na categoria de transmissão relacionada com a 

toxicodependência, 44% residentes na Área Metropolitana de Lisboa e 28% no Centro.  

 Em relação às doenças infeciosas, num contexto mais restrito, o dos indivíduos em 

tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas, nas várias populações em 

tratamento, as maiores prevalências de infeção por VIH observaram-se na Área 

Metropolitana de Lisboa e no Norte, quer para o total de utentes destas estruturas, quer 

para o subgrupo de consumidores de drogas injetadas.   

Quanto à infeção por VHB/Hepatite B, as maiores proporções de indivíduos infetados 

surgiram no Norte, Alentejo e Algarve e, no caso particular dos consumidores de drogas 

injetadas, no Norte e Alentejo. 

A Hepatite C foi bastante mais prevalente entre os consumidores em tratamento da 

toxicodependência do que a Hepatite B e a infeção por VIH. Nas regiões Centro, Área 

Metropolitana de Lisboa e Alentejo registaram-se as mais elevadas prevalências de infeção 

por VHC. No subgrupo dos injetores, destacam-se as regiões de Alentejo, Algarve e Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 No contexto das estatísticas nacionais da mortalidade do INE, IP, e de acordo com o critério 

do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, em 2017 registaram-se 51 

óbitos relacionados com o consumo de drogas. A Área Metropolitana de Lisboa (38%), o 

Norte (22%) e o Centro (18%) foram as regiões com mais óbitos atribuídos a estas causas 

de morte. Independentemente da região, a maioria dos óbitos associados a estas causas 

ocorreram em indivíduos com menos de 65 anos e atingiram mais os homens, exceto no 

Algarve, onde a mortalidade feminina foi superior à masculina.  

 No que se refere a consequências sociais, segundo os dados do inquérito à população 

geral (2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (18%) foram os que 

mais referiram ter tido problemas com as suas condutas em casa, associadas ao do 

consumo desta substância (o dobro da média nacional). Na Área Metropolitana de Lisboa 

(12%), na Região Autónoma dos Açores (11%) e no Alentejo (10%), a referência a estes 

problemas também foi superior à média do país (9%), embora com valores menos 

expressivos comparativamente com os registados no Algarve. Os consumidores de 

cannabis da Região Autónoma dos Açores (2%) e do Algarve (1%) foram os que mais 

declararam a ocorrências destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito. 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

5
 

 Ainda no contexto deste estudo, também foram os consumidores de cannabis residentes 

no Algarve (21%) e na Área Metropolitana de Lisboa (14%) que mais declararam ter tido 

problemas graves no rendimento escolar e/ou no rendimento do trabalho decorrentes do 

consumo desta substância. Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores (5%) destaca-se 

pela maior percentagem de consumidores que reportaram a ocorrência destes problemas 

nos últimos 12 meses, seguida do Norte e do Centro (2% em ambas as regiões). 

 Quanto às consequências legais decorrentes do consumo de drogas ilícitas, em 2017, 

foram instaurados 12 232 processos de contraordenação por consumo de drogas, em 

Portugal Continental. O Norte (38%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro 

(19%) foram as regiões onde ocorreram mais infrações que motivaram a abertura destes 

processos e consequentemente onde estiveram mais indivíduos envolvidos. Considerando 

a dimensão populacional das regiões, verifica-se que são precisamente as regiões com 

menos processos, Algarve e Alentejo, as que apresentam as mais elevadas taxas de 

processos e de indiciados por 100 000 habitantes de 15-74 anos.  

A grande maioria dos processos era relativa a ocorrências que envolvem apenas uma droga, 

sendo que os processos relacionados com a posse apenas de cannabis representavam mais 

de 80% das ocorrências, seja qual for a região. Os processos relacionados com a posse 

isolada de cocaína e a posse isolada de heroína surgiram com grande inferioridade 

numérica relativamente aos de cannabis. Em 2017, há a destacar a particularidade de, no 

Alentejo, o número de processos envolvendo apenas heroína ser superior ao de apenas 

cocaína e de, no Algarve, os processos por posse de apenas cocaína serem mais do dobro 

dos de apenas heroína. No âmbito destes processos, o ecstasy teve pouca expressão, 

comparativamente com as anteriores substâncias. 

Quanto ao perfil de consumo dos indiciados nestes processos, a percentagem de Não 

toxicodependentes foi superior a 85%, em qualquer das cinco regiões de Portugal 

Continental. 

Em suma,  

 Em Portugal, o panorama relativo ao consumo de drogas ilícitas, aos consumos nocivos e 

aos problemas associados ao uso de substâncias ilícitas é consideravelmente diferente de 

região para região, sendo que em relação a determinados indicadores se verifica uma 

enorme discrepância regional; 

 No que diz respeito às prevalências e aos padrões de consumo de drogas ilícitas, as 

discrepâncias são mais acentuadas entre a população geral (sobretudo 15-74 anos, mas 

também 18 anos) e menos entre a população estudantil (13-18 anos). Da mesma forma, as 

variações regionais são maiores no que diz respeito à temporalidade da experimentação e 

menores no que concerne ao consumo recente; 
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 Em comparação com a população geral mais velha, em que se verificam grandes variações 

regionais, parece assistir-se a uma certa homogeneização nas prevalências de consumo de 

drogas ilícitas entre os alunos do 3.º Ciclo e do Secundário (13-18 anos), 

independentemente da região de Portugal Continental onde vivem. No que respeita a 

comportamentos nocivos, tal não se aplica tanto, dado assistir-se a uma maior variabilidade 

regional; 

 No que diz respeito às perceções de risco e de facilidade de acesso à cannabis, a 

variabilidade regional é particularmente acentuada; 

 Dependendo do indicador, a situação numa região, face à média nacional, pode ser melhor 

ou pior, sendo que, no que diz respeito aos padrões de consumo, a nível regional o cenário 

varia em função da população em causa. Para além do mais, a situação epidemiológica nem 

sempre é coincidente com a situação referente aos indicadores de saúde e problemas 

relacionados com o uso de drogas ilícitas. Nesse sentido, uma região pode destacar-se pela 

negativa no que diz respeito a prevalências de uso e abuso de drogas ilícitas a nível nacional 

mas destacar-se pela positiva no que concerne às consequências sociais e de saúde. 
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