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CONTRIBUTOS PARA UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA
DESCRIMINALIZADORA DO CONSUMO DE DROGAS

MARIA ANTÓNIA MORENO AREIAS DE ALMEIDA SANTOS

RESUMO: Neste texto procura-se fornecer uma imagem do quadro legal
que operou a descriminalização do consumo de drogas, fazendo uma
breve reflexão sobre o modelo criminalizador e suas consequências,
passando pela ineficácia das sanções criminais para chegar ao modelo
descriminalizador vigente.
O trabalho realizado pela Comissão para a Dissuasão da Toxicode-
pendência de Lisboa, entidade administrativa que aplica o novo regime
legal no distrito, constituiu o início e o fim deste artigo.
Palavras-chave: Toxicodependência; Legislação; Descriminalização.

RÉSUMÉ: Dans ce texte on prétend donner une image de l’encadrement
légal qui a enlevé la culpabilité à l’abus de drogues, faisant une brève
réflexion sur le model d’incrimination et ses conséquences, passant par
l’inefficacité des sanctions criminelles pour arrive au modèle qui est en
vigueur.
Le travail réalisé par la Commission pour la Dissuasion de la Toxicomanie
de Lisbonne, entité administrative qui applique le nouveau régime légal
dans le district, établi le début et la fin de cet article.
Mots-clé: Toxicomanie; Législation; Décriminalisation.

ABSTRACT: This text deals with the legal framework, that carried out the
decriminalising of drug abuse, making a brief consideration about the
criminalizing model and its consequences, the inefficiency of the criminal
sanctions to arrive to the decriminalising model in force.
The work done by the Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction
of Lisbon, the administrative entity that applies the new regime, sets up
the beginning and the end of this article.
Key Words: Drug addiction; Legislation; Descriminalization.



A data de 1 de Julho de 2001 corresponde à entrada em
vigor de uma das mais inovadoras e polémicas leis sobre o
consumo de drogas. Essa Lei, a que coube o n.º 30/2000 de
29 de Novembro, definiu o novo Regime Jurídico aplicável
ao Consumo de Estupefacientes e Substâncias
psicotrópicas, bem como a protecção sanitária e social das
pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição
médica. É esta a Lei que actualmente vigora.

1. O PERCURSO

Durante anos – melhor décadas – Portugal permaneceu
praticamente impermeável a qualquer nova abordagem da
problemática do consumo de substâncias estupefacientes.
As tentativas, poucas, visando modificar o regime crimi-
nalizador do consumo, esbarraram sempre com factores de
ordem social, política e económica. Talvez outros. Com o
tempo, essa atitude imobilista veio a ser identificada com
alguma hipocrisia. E é sabido que à problemática da droga
não são alheios Estados com lógicas de interesses nem
sempre confessáveis.
O que terá então motivado o legislador à feitura de uma
nova Lei, a pôr ponto final ao modelo criminalizador? Pois o
facto de se ter tornado evidente o esgotamento e a
inutilidade desse modelo, e de novas experiências terem
feito caminho e evidenciado esse facto. O que então se
combatia foi alastrando sem recuo!
As prisões tornaram-se, elas próprias um teatro privilegiado de
tráfico e consumo de drogas. Tudo isto e o espectáculo cada
vez mais expandido e degradante da destruição psíquica e
física de seres humanos, predominantemente jovens, e do
reflexo dessa degradação no equilíbrio das respectivas
famílias e das comunidades, acabou por pôr em causa, não só
a eficácia, mas a justificação das políticas exclusivamente
repressivas seguidas até então. Prender alguém nunca foi um
acto indiferente. Ou se prende com justificação, ou justificado
fica o não recurso a penas detentivas.
Aconteceu, afinal, com o consumo de drogas, o que
historicamente foi acontecendo em relação a tantas outras
condutas, que foram duramente penalizadas e deixaram de
sê-lo, sem que a ordem social tivesse sido posta em causa
(exp.: Adultério, cheques garantia ou pré-datados, etc.).
Ainda hoje se questiona o bem fundado de muitas penas

detentivas. Mas a mentalidade repressiva que vem de
longe, continua a travar o movimento descriminalizador -
não necessariamente despenalizador – que deve ser levado
tão longe quanto uma visão pragmática da eficácia das
penas detentivas o justifique.
Essa mentalidade, que resiste, ajuda a explicar,
inclusivamente, a relutância com que os nossos tribunais
fazem apelo às penas alternativas, criadas expressamente
para substituírem as penas de prisão.
Como refere Szabo (1988:III) “Une chose devient
problématique lorsqu’elle dépasse les critères de la
normalité, pratiques dans une culture”.

2. A ESTRATÉGIA NACIONAL

É neste quadro de idiossincrasias e de resistências a inovar,
que a Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga constitui
a diversos títulos, um instrumento importante na definição
de novas políticas criminais – e não criminais – a seguir. A
exemplo do que, sem consequências a lamentar, ocorreu
com a descriminalização do consumo de drogas. Pareceu
impossível. Revelou-se fácil.
Em Portugal o caminho foi lento, mas de sentido único. Em
1992, disponibilizaram-se seringas, para evitar o contágio
de doenças infecto-contagiosas; prescreveram-se drogas
de substituição; a 3 de Junho de 1998 o Ministério da
Saúde, através do Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência assinou um protocolo com a Asso-
ciação das Farmácias para o Programa de Substituição com
Metadona nas Farmácias. Já muito tempo antes, em 1977,
no Porto, tinha sido ensaiada uma experiência piloto,
trazida dos Estados Unidos, que consistiu na prescrição de
Metadona a alguns utentes do então chamado Centro de
Estudos da Profilaxia da Droga. 
A metadona foi durante algum tempo a única, mas outras
se oferecem agora para serem experimentadas com
vantagem – efeito mais rápido, menor ou nula habituação;
questionam-se, mas tudo indica que acabarão, um dia,  por
ser consagradas, as chamadas “salas de chuto”; enfim a
descriminalização do consumo de substâncias estupefa-
cientes ou psicotrópicas até à quantidade – limite
correspondente a um consumo médio individual diário para
10 dias de consumo, criaram-se, além disso sanções
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alternativas de natureza contra – ordenacional, destinadas
a amortizar o choque da descriminalização, junto da
opinião pública e sobretudo a promover a aceitação, pelo
consumidor, de medidas de prevenção e tratamento.
Institucionalizaram-se, enfim, as Comissões para a
Dissuasão da Toxicodependência, com competência para
processar as contra-ordenações que cheguem ao seu
conhecimento, aplicar as correspondentes sanções
administrativas e com predominância sobre tudo o mais,
encaminhar o consumidor para os canais da prevenção e
do tratamento. A experiência do seu funcionamento e do
seu papel está longe de ser desestimulante de novos
passos de idêntico sentido.
Não falta aí, como se sabe, quem continue a julgar-se
insatisfeito, e advogue a extensão da experiência descrimi-
nalizadora ao próprio comércio, a começar pelas drogas mais
leves (Projecto de Lei da iniciativa do Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda). Também essa ideia vem conquistando
adeptos, não lhes faltando argumentos sedutores. Invocam
os seus defensores, entre outros, o argumento que se
trataria de uma experiência susceptível de recuo.
É difícil prever se também esta saída acabará por estar no
caminho da descriminalização encetada. Só o tempo
guarda o segredo da resposta.
O que, de momento, temos por certo, é que a opinião pública
nacional e universal não está preparada (ou ainda não está?)
para acolher este salto. Não havemos de esquecer que a
própria  Lei que descriminalizou o consumo mantém, no
entanto, pela via contra-ordenacional, a censura social e
jurídica do uso de drogas. Mas a dimensão do passo em
frente não deve minimizar o seu significado e alcance. O
legislador não gosta de avançar “ per saltum”! Uma coisa é
certa: a nova lei não despenalizou o consumo. Descri-
minalizar, neste caso, não equivaleu a despenalizar. O
consumidor de drogas continua, em certos termos, a poder
ser penalizado, já não com medidas detentivas, mas nalguns
casos (dos consumidores não toxicodependentes) através de
coimas traduzidas em sanções pecuniárias ou de outras não
pecuniárias, como o serviço gratuito a favor da comunidade. 
A este propósito escreveu o Prof. Carlos Poiares no
intitulado artigo “Variações sobre Droga”  “ …assegura-se
uma mensagem de censuralidade do comportamento
dependente, aceitando-se, no entanto, que a sinalização

dessa censura já não colhe se for convertida numa pena –
até porque já é claro para todos que o simbolismo da lei
penal, em cujos efeitos o Poder acreditou durante tantos
anos, é insuficiente para desmotivar os sujeitos consu-
midores da adicção de substâncias ilícitas.”
É sabido que a eficácia tradicional das sanções criminais já
não é um dado adquirido. As razões são conhecidas: a
diminuição do grau de acatamento das leis, resultante da
quebra dos valores éticos que incorporam e a cada vez
menor percentagem dos delitos que caiem sob a alçada da
justiça. A expectativa da impunidade cresce.
Compreende-se, assim, que uma conduta proibida como o
consumo de substâncias psicotrópicas, que muitas das
vezes, pode aprisionar o seu consumidor na correspon-
dente dependência, não sendo essa a vontade originária;
sendo a libertação dessa dependência sua tão difícil sem
uma adequada ajuda exterior, aquele que não é capaz de
deixar de consumir o que o destroi é um criminoso ou um
doente? Só pode ser considerado criminoso pela razão
formal – repito, formal – de a lei como tal o considerar. De
facto, na maioria dos casos, onde está o requisito da culpa?
Dirão alguns, na sua opção…

3. AS COMISSÕES

É no novo regime legal do consumo de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas, aprovado pela Lei n.º 30/2000 de
29 de Novembro que se nos oferece uma alternativa à
tipificação de crime de consumo (p.e p. pelo art.º 40.º do DL
n.º 15/93) o fundamento das mudanças introduzidas é o de
que o toxicodependente é um doente não um criminoso,
objecto de uma pena detentiva, mas sujeito a esquemas de
tratamento voluntário previstos no n.º 2 do ponto 10 da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/99, de 26 de
Maio. A qualificação de arguido desaparece e dá lugar à de
simples indiciado enquanto sujeito da condição de
surpreendido a consumir, a adquirir ou a simplesmente
deter, para consumo, estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas constantes das tabelas I a IV em anexo ao D.L.
n.º 15/93, em vigor, dentro de certos limites quantitativos (5
gramas para o Haxixe, 2 gramas para a Cocaína, 1 grama
para a Heroína). Para lá destes limites, admite-se que possa
estar em causa um presumível traficante.
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A intervenção das autoridades policiais tem por base uma
política de proximidade e prevenção, a mesma que justifica
e anima a actuação das Comissões para a Dissuasão da
Toxicodependência. Estas são as entidades administrativas
que aplicam o novo regime legal. São ou devem ser
estruturas leves, inspiradas também pelo princípio da
proximidade, com preocupações não estigmatizantes. Não
podendo, de forma alguma sequer assemelhar-se a um
tribunal, os seus membros estão sujeitos ao regime de
incompatibilidades e impedimentos vigente para os
funcionários e agentes da administração pública. De igual
modo os técnicos (agentes com formação na área de saúde)
que avaliam o indiciado, quer pelo seu concreto compor-
tamento, quer pelo conhecimento da sua personalidade,
norteados por deveres de isenção, zelo, lealdade, sigilo, e
correcção. O legislador teve uma estrela polar: o princípio do
respeito pela dignidade da pessoa humana. Este respeito
desenvolve-se a vários níveis, designadamente a redução de
riscos e minimização de danos uma vez que, se consagrou
como ideia chave a deslocação do epicentro do problema da
esfera jurídica para os territórios da Saúde. Neste domínio
Portugal teve um papel central, quer pelo implemento de
políticas sanitárias, quer pela criação das Comissões para a
Dissuasão da Toxicodependência que têm aplicado o novo
registo em que o consumo de drogas está colocado. Embora
ainda não tenha sido avaliada a medida das vantagens que
a sua aplicação tem comportado.
Toda a actuação das Comissões e dos seus agentes, é
dirigida ao encaminhamento dos consumidores para o
tratamento, a reabilitação, e a reinserção social. As
sanções residuais surgem como última medida, quando de
todo não for possível conseguir dissuadir o consumidor de
pôr termo ao consumo. 
Estão previstos três tipos de suspensão do processo; a
suspensão provisória do processo (art.º 11.º da Lei 30/2000)
para todos os indiciados primários, a suspensão da determi-
nação da sanção (art.º 14.º da citada Lei) em caso de trata-
mento voluntário e a suspensão da execução da sanção (art.º
19.º) por recurso ao princípio da oportunidade: ou seja entre
a condenação, a reintegração e reinserção do consumidor
num tratamento, se opte pela segunda e não pela primeira. 
A eficácia e a aceitação pelos consumidores do novo quadro
legal dependerão principalmente da dinâmica e do

empenhamento das Comissões, das autoridades policiais, e
da capacidade de umas e outras para, exercendo as suas
atribuições e competências, atingirem os objectivos do novo
regime em fase que deve considerar-se, ainda experimental.
É cedo para tirar conclusões definitivas. Talvez por isso, não
exista, quanto à nova via descriminalizadora do consumo
de drogas, a vasta e eloquente literatura que versa as
experiências anteriores. Não tarda que surja, a esboçar as
certezas e expectativas já possíveis. 
Dois anos e meio não é tempo demais para termos já
opinião formada, e até porque avaliar e ajuizar a partir de
dentro dos novos instrumentos criados não é a melhor
perspectiva, pois engloba os próprios defeitos de quem
diariamente os aplica. Está, no entanto, em boas condições
para avaliar os seus aspectos mais dinâmicos.
Um dado animador: a estatística do número de casos que
transitaram pela Comissão de Lisboa desde o início do seu
funcionamento até 31 de Dezembro de 2003 (de 2 de Julho
de 2001 a 31 de Dezembro de 2003). 

O gráfico ilustra o n.º total de processos recebidos na CDT
de Lisboa desde o início do seu funcionamento (2 de Julho
de 2001) até 31 de Dezembro de 2003.
3741 – n.º Total de Processos instaurados pela Comissão.
2979 – o n.º de processos que foi possível inserir no Registo
Central.
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Gráfico 1 – Processos CDT Lisboa 2001/2002/2003



435 – processos pendentes – aqueles que por várias razões
ainda não puderam ser inseridos no Registo Central.
327 – n.º processos fora do Registo Central – os que não
preenchem os requisitos: incompetência territorial, menores
de 16 anos, identificação incompleta, excesso de estupe-
faciente, outros.

No período compreendido entre 2001 e 2003 foram efectua-
das um total de 1783 audições com a presença do indiciado. 
Deste total podemos inferir, após análise dos processos,
que 401 destes indiciados foram considerados consumi-
dores toxicodependentes em oposição a uma proporção
significativa de indiciados não toxicodependentes que
apresentam um total de 1382 de comparência.

A Lei prevê o prosseguimento do processo no caso do indi-
ciado não comparecer na CDT para audição, quer isto dizer

que a Comissão se baseou somente nos dados constantes nos
autos enviados pelas autoridades policiais e judiciárias.
No caso das audições efectuadas sem a presença dos
indiciados, a Comissão de Lisboa apresenta um total de 155
casos.
A CDT de Lisboa nunca presume a toxicodependência
tendo por base somente os dados dos autos, sendo que os
dois casos referidos ficaram a dever-se a comprovativos de
tratamento efectivo que foram remetidos à Comissão.

Os indiciados considerados como reincidentes – aqueles
que já tinham um pré registo, ou seja, que praticaram a
contra-ordenação mais que uma vez – incorrem na aplicação
de uma medida sancionatória deliberada por parte da CDT.
Neste sentido, no período que decorreu entre 2001 e 2003
a CDT aplicou medidas sancionatórias, de um total de 184
indiciados reincidentes, a uma amostra de 45 indiciados. 
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Gráfico 2 – Audições com a presença do Indiciado. Nº de Indiciados
Toxicodependentes e Não toxicodependentes
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Gráfico 3 – Audições sem a presença do Indiciado. Nº de Indiciados
Toxicodependentes e Não toxicodependentes
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Gráfico 4 – Indiciados Reincidentes. Nº e Tipo de Sanções Aplicadas
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