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Variações sobre a Droga
Carlos Poiares

Resumo: A lei que descriminaliza o consumo de drogas deve ser analisada em
articulação com os diplomas sobre redução de riscos e sancionamento do

consumo. Trata-se de um conjunto normativo que assinala o afastamento da
intervenção jurídico-penal clássica, revelando-se cada vez mais permeável ao
conhecimento científico e visando contribuir para o encaminhamento dos

consumidores para o tratamento e reinserção; do mesmo passo, assegura que,
persistindo o uso de drogas, o mesmo se processe em condições que envolvam
o menor número possível de riscos, para a saúde pública e individual.

Resumé: La loi qui décriminalise la prise de drogues doit être analysée en
articulation avec les dispositions législatives concernant la réduction de risques

et la sanction de prise de drogues. Il s'agit d'un ensemble de normes que signale
l'écartement de l'intervention juridique et pénale classique, en s'affirmant de plus
en plus perméable aux connaissances scientifiques et ayant comme but aider

les toxicomanes à chercher les soins et la réinsertion; en même temps main-
tient, au cas de prise de drogues reportées, la consommation en conditions de
réduction le possible de risques pour la santé publique et individuelle. 

Abstract: The law that descriminalises drugs consumption must be studied in
articulation with those on harm reduction and consumption sanctioning. It is a

set of laws that determines the exclusion of the classic juridico-penal
intervention, being more and more permeable to scientific knowledge and
aiming  the leading of users to treatment and reinsertion; at the same time, it

assures that, persisting drug consumption, this one is done in conditions
involving lesser risks to public and individual health.

1. Nota introdutória

1.1. A abordagem político-legislativa das questões suscita-

das pela droga tem privilegiado, desde a aprovação da

Estratégia Nacional de Luta contra a Droga (Abril 
de 1999), o consumo e o consumidor, enquanto actor

social que protagoniza a realidade do fenómeno da toxico-

dependência.
Focalizámos já, em diversos momentos, as representações

institucionais sobre o consumidor de substâncias ilícitas e

enunciámos as sucessivas ancoragens em que se fundou
o discurso do Legislador (v. Poiares, 1994: 184-202; 1995:

17-29; 1999). Constatámos, então, como se processou a

aproximação da mensagem legislativa ao sujeito consu-
midor (toxicodependente ou ocasional), traçada em zooms

que, progressivamente, permitiram visualizar a silhueta do

transgressor (Poiares, 2000: 8). Da evolução registada ao
longo de um período de cerca de noventa anos ressalta

uma conclusão: à medida que a Lei se foi permeabilizando

ao conhecimento científico, a severidade punitiva cedeu a
vez a tentativas de compreensão/explicação dos compor-

tamentos  e dos seus actores, abrindo-se uma nova lógica

científica na arquitectura jurídica, cada vez mais disponível
para acolher o Saber nas normações. Por outras palavras:

a ancestral omnipotência do Jurídico perdeu sentido e sig-

nificado e a confluência pluridisciplinar entre o Direito e as
Ciências do Comportamento e da Vida passou a constituir

a nova matriz na valoração das condutas.

Efectivamente, a lei penal revela, desde 1976, uma tendên-
cia nítida para a psicologização, mostrando-se mais voca-

cionada para o tratamento do que para a punição, ainda

que não tenha existido, até à Lei n.º 30/2000, de 29 de
Novembro, a coragem e a vontade políticas para descrimi-

nalizar o consumo e a posse para uso pessoal de drogas.

As normas dimanadas durante as últimas duas décadas
acentuam, com efeito, uma vertente de Psicologia implícita,
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mente, um carácter transitório, consistindo na resultante de

uma correlação de forças entre a penalização e a liberali-
zação. A criminalização e a descriminalização de comporta-

mentos são sempre a resultante de uma correlação de forças

sociais e políticas; em presença da droga, acentua-se esta
vertente, na medida em que se trata de uma matéria que os

responsáveis políticos têm utilizado (também) de acordo com

os seus interesses conjunturais, designadamente ao nível das
mensagens que emitem, mormente em tempos eleitorais. A

droga agita, diz-se; mas agita, também e, por vezes, princi-

palmente, os políticos que, como Manita (1994) refere, nela
descobriram uma importante mais-valia. 

A lei que descriminaliza o consumo mantém, pela via contra-

-ordenacional, a censura social e jurídica do uso das drogas,
o que pode indiciar, por um lado, pouca coragem política

para assumir a ruptura, em particular no quadro político da

União Europeia, e, por outro, uma tendência para concretizar
um novo modelo, sem penas nem coimas, num futuro a

longo prazo. Contudo, de momento, assegura-se a manuten-

ção de uma mensagem de censurabilidade do comporta-
mento dependente, aceitando-se, no entanto, que a sinaliza-

ção 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 consumi-

dores da adicção de substâncias ilícitas. Tal sinalização é, na
economia do pacote legislativo de 2000/2001, uma tentativa

de conduzir os consumidores ao tratamento e não um modo

de estigmatização ou castigo; é um meio e não uma finalida-
de, uma forma de chamar a atenção do sujeito que consome

drogas e fazê-lo olhar para si próprio.

Assim, a lei ainda não se direcciona para a liberalização,
nem é forçoso que tal venha a suceder nos tempos mais

próximos; porém, assiste-se desde já à rejeição completa

de conceitos mais ou menos interiorizados pelo Legisla-
dor, quando não enquistados, por exemplo a impossibi-

lidade de proceder a qualquer ruptura no proibicionismo
total, por força das convenções internacionais assinadas

e ratificadas por Portugal. Realce-se, aliás, que, na formu-

lação plasmada na Estratégia Nacional de Luta contra a
Droga (1999) a República Portuguesa rompeu, pela pri-

meira vez, com o seguidismo tradicional, proclamando

que “o princípio da cooperação internacional, definido à
luz da dimensão mundial do problema da droga, significa

que denuncia a convicção adquirida pelo Direito da sua

incapacidade para gerir o fenómeno. Poderá afirmar-se que,
até àquele momento recente da nossa História legislativa

(Novembro de 2000), o Legislador manifestou uma profun-

da ambivalência, proclamando o toxicodependente como
um doente e como um delinquente - ambivalência esta que

remonta já a um projecto de lei apresentado no Parlamento,

por A. Crispiniano da Fonseca (1924, 1925), mas nunca
discutido. As constelações que se têm formado na legisla-

ção sobre droga indicam uma proximidade cada vez maior

ao conhecimento, pondo em causa, logo em 1976, o para-
digma criminal então em vigor.

Todavia, em tempos sucessivos, os titulares do poder po-

lítico foram assimilando parcelas de conhecimento cientí-
fico, evidenciando, desde 1976, aquilo a que já designá-

mos por vontade (política) de saber (2000: 9).

M. Costa (2001: 4-6) retomou este tema, nas páginas des-
ta revista, desenhando a evolução do estatuto legal do

agente de consumo de drogas, adoptando perspectiva

idêntica à que vimos definindo desde 1994 - o que nos
apraz registar, em especial por se tratar de uma aborda-

gem produzida por um jurista eminente.

1.2. Encontramo-nos numa fase que se traduz numa encru-

zilhada entre modelos e apreciações do modo de gerir o

consumo das drogas. A edição de Lei n.º 30/2000 é
reveladora desta asserção, na medida em que consubs-

tancia uma ambivalência de dimensão mais atenuada: por

um lado, o consumidor de drogas é representado como um
sujeito que carece de apoio e tratamento, mensagem que

vem sendo anunciada desde os diplomas de A. Santos

(1976); por outro lado, e também inspirando-se na concep-
ção preconizada nessa mesma época, entende-se que o

problema já não é solucionável nos quadros da penalidade,

optando-se por transferir o comportamento adictivo da
componente criminal para o terreno das contra-ordenações.

A Lei n.º 30/2000 é, neste sentido, uma ponte entre os
modelos criminalizador e proibicionista, que deram já

inequívocas provas de ineficácia, contribuindo decisiva-

mente para as diversas crises dos sistemas de justiça e
penitenciário, e o modelo terapêutico, nos termos do qual o

sujeito que consome substâncias legalmente proscritas deve

ser encaminhado (e não forçado) para o tratamento. Fala-
mos de uma ponte: porém, esta ponte encerra, provavel-
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cientistas e técnicos (sem predomínio de juristas),

articulando práticas, experiências e saberes, com vista ao
reequacionamento e à reavaliação das políticas; em segun-

do lugar, foi também a primeira vez em que a iniciativa

legislativa portuguesa sobre drogas não foi determinada
sob impulso de condicionantes externas: nenhuma conven-

ção aguardava ratificação, nenhuma imposição proviera da

comunidade internacional.
Que motivou, então, os responsáveis políticos para cor-

porizarem uma nova abordagem desta problemática?

Naturalmente que o propósito descriminalizador vertido em
letra de lei não surgiu do acaso; pelo contrário, resulta de

metamorfoses sucessivas das concepções político-legais,

inscrevendo-se num rumo de quase inevitabilidade. Com
efeito, o modelo criminalizador estava esgotado: as prisões,

por força de crimes conexos com o consumo, transfor-

maram-se em depósitos de toxicodependência; a insegu-
rança tem, se não na realidade, pelo menos nas represen-

tações sociais, a marca da toxicodependência; o susto

instalou-se; a droga problematizou-se, ou seja, como refere
Szabo (1988: 111), fez-se problema: “une chose devient

problemátique lorsqu'elle dépasse les critères de la

normalité, pratiques dans une culture”. Por outras palavras,
o fenómeno da droga surgiu associado a uma nova forma

de comportamento desviante e a crime, erigindo-se num

arquipélago formado por ilhas de doença e medo, de crime
e quase loucura, de insegurança...

O fenómeno inscreve-se “... dans une logique de phan-

tasme persécutoire qui fait de lui un "bouc émissaire”. Les
passions que le phénomène de la drogue suscite bloquent

les possibilités qu'il offre à la raison et qui lui sont offertes par

la raison. Dans l'inconscient collectif, les desordres chimi-
ques appartiennent au monde des pouvoirs occultes qui

menacent l'ordre social et culturel: monde démoniaque du

XXe siècle" (Da Agra, 1986, p. 465). Quando, no decénio de
Oitenta, à droga-doença-delinquência se associou a SIDA,

factor acrescido do susto social, os poderes começaram a
revelar outro tipo de preocupações: já não se tratava ape-

nas da agitação conhecida e que parecia indomável, era o

surto de doença altamente contagiosa e letal, era o caos
que se introduzia no sistema (S. Peixe, 1999).

Estas vertentes conduziram, por um lado, à constatação

da insuficiência do jurídico e à aproximação ao Saber - e,
como a História revela, à medida que o conhecimento

a valorização da intervenção de Portugal, no plano interna-

cional e europeu, na definição e concretização de estratégias
ou iniciativas comuns face ao problema da droga” (cfr.

capítulo II, 8, 1). Esta intenção significa que o nosso país

aceita a ideia de assumir, quando necessário, protagonismo
nos fora da droga, o que impede que se continue a justificar

o imobilismo nacional com fundamento na pretensa

inflexibilidade do convencionalismo internacional - que, de
resto, não obriga, desde 1971, à penalização do consumo [v.

artigo 36º, da Convenção Única sobre os Estupefacientes

(1961), na redacção introduzida pelo Protocolo (1972) e arti-
go 22º da Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas,

de Viena (1971); v. Poiares, 1999].

A filosofia da nova lei consagra, pois, o desenvolvimento
sequencial da matriz biopsicossocial iniciada em 1983,

colocando o acento tónico na observação clínica dos

consumidores. Nesta perspectiva, a Lei n.º 30/2000 denota a
determinação política de remeter para os territórios clínico-

psicossociais uma matéria que, em virtude do proibicionismo

iniciado em Xangai (1909), tem andado perdida na quadri-
culatura das normas penais. Esta lei traduz também uma

convicção importante, a da necessidade de o Direito emen-

dar a mão: é que, durante um período demasiadamente
longo, privilegiou-se, em matéria de drogas, o vigiar e punir

em detrimento do prevenir e tratar, confiando-se aos juristas

(advogados e magistrados) e aos técnicos penitenciários
aquilo que não lhes compete e que desconheciam - só muito

recentemente os profissionais do Direito começaram a captar

a dimensão não jurídica das drogas; de facto, em matéria de
consumo de drogas o Direito Penal mais não fez do que

confundir e atrapalhar, tendo ignorado a lição bíblica que

proclama a César o que é de César...

2. Descriminalização e construção 
do novo modelo

2.1. A Estratégia Nacional de Luta contra a Droga cons-
titui, a diversos títulos, uma estação saliente no que tange

à gestão do fenómeno, em particular relativamente aos

actores-consumidores. Importa realçar dois aspectos
subjacentes à política então iniciada e que tem pros-

seguido na actualidade: em primeiro lugar, tratou-se do

primeiro momento em que o Poder convocou o Saber - a
comissão nomeada por J. Sócrates (1998) congregava



concerne aos sujeitos que iniciaram e desenvolveram

trajectórias de consumo. Nesta sequência, o processo ora
em princípio de execução procura promover a abstinência e

o tratamento. Visa-se, por conseguinte, a descriminalização

construtiva, que passa pelo afastamento da intervenção
penal em relação ao objecto uso de drogas, buscando-se

uma alternativa interveniente sobre os comportamentos até

aqui proscritos. Ao contrário do que alguns sectores da
classe política e da sociedade civil pretendem convencer,

não existe, por parte do Estado, o abandono da censura em

relação ao consumo; só que os noventa anos passados em
proibicionismo absoluto e criminalizador já provaram a

inabilidade e inidoneidade dessas medidas. O tempo,

agora, já não é de fazer de conta que não se vê e não se
sabe: é tempo de assumir que o consumo de drogas existe

e se incrementou sob a bandeira do proibicionismo, ou seja,

que a criminalização mais não fez do que deixar agravar a
situação, enriquecendo todos os negócios da droga. Face

a este cenário, a única atitude credível passa por superar 

a fase criminalizadora, procurando, por meios mais idóneos,
desestimular o consumo e motivar os consumidores regu-

lares e os toxicodependentes ao tratamento. Esta descri-

minalização contempla uma intervenção e não uma omis-
são, ou seja, não produz uma política abandónica e desin-

teressada, consentindo-se a intervenção juspsicológica,

traduzida na utilização do conhecimento e das práticas da
Psicologia nos territórios tradicionalmente dominados pelo

Direito e onde a normatividade jurídica ainda permanece

actuante, embora num registo diverso, que pretende
ordenar o quadro por que se nortearão as tentativas de

direccionamento dos consumidores para estilos de vida

abstinentes. Deste modo, no que ao consumo e à posse
para consumo de droga se reporta, a engenharia jurídica

perdeu a vertente penal clássica, substituindo-a pelo Direito

Penal Administrativo (as contra-ordenações), utilizado como
instrumento que se propõe servir o projecto de motivação

dos consumidores ao tratamento. O modelo instituído já
não se funda no valor simbólico da lei penal, de efeitos pelo

menos duvidosos, como vimos, e que acabava por conduzir

ao desprestígio e erosão das instâncias formais de controle;
o objectivo reside agora em assinalar aos sujeitos que

consomem substâncias a necessidade/possibilidade de

uma mudança de atitude, disponibilizando-se o Estado a
colaborar nessa aposta. Porém, quando os toxicodepen-

progride arrasta a exclusão de objectos do espaço crimina-

lizador; por outro lado, foi a emergência da SIDA que deter-
minou os Estados a adoptarem políticas diferentes em

domínios como a toxicodependência e a sexualidade - a

distribuição de kits, contendo preservativos e seringas, e a
divulgação de medidas profilácticas no campo sexual, por

exemplo, marcam uma nova racionalidade político-institu-

cional, que resultou, no fundamental, da necessidade de
contribuir para a diminuição de factores de risco, no que

respeita às doenças infecto-contagiosas (tuberculose multi-

resistente, hepatites, SIDA). Instalou-se, então, um para-
doxo: o Estado, que reprime o consumo das drogas passou

a distribuir os instrumentos daquilo que (ainda) represen-

tava como crime... Assistiu-se aqui a um movimento interes-
sante, que a evolução da penalidade regista em relação a

outros comportamentos, em que o conhecimento dos mes-

mos foi contribuinte da descriminalização.

2.2. Quando aludimos a que a Lei n.º 30/2000 é uma ponte,

referíamo-nos fundamentalmente a um sentido de passa-
gem entre o desconhecimento e o processo de assimilação

das linhas reitoras do fenómeno do consumo das drogas. À

fase do desconhecimento colou-se a mensagem crimina-
lizadora - quando se ignora, é mais fácil e tranquilizador

proscrever e punir; o início das preocupações com o Saber

correspondeu à observação do fenómeno sob uma
perspectiva que afasta a solução jurídico-penal, consa-

grando-se intuitos sanitários. A droga emerge então num

contexto que privilegia a vertente da saúde, o que permite
considerar que esta descriminalização está a ser feita pela

via construtiva, assinalando-se objectivos que são, marca-

damente, do domínio da saúde, desde logo através dos
diplomas que instituem o regime legal das políticas de

prevenção e redução de riscos e minimização de danos, e

o regime de funcionamento das comissões de dissuasão
da toxicodependência (ambos divulgados, mas não

publicados no jornal oficial, no momento em que redigimos
este artigo). Como salientámos em escrito anterior (2000:

14), a solução consignada pelo Legislador arranca da

concepção que descriminalizar não tem de se confinar à
mera (e, neste caso, porventura mais simples) revogação

de preceitos incriminadores: existe um largo espaço de

intervenção para preencher, que passa, em primeira linha,
pela motivação ao tratamento, em especial no que
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3. Redução de riscos e minimização 
de danos

A noção de redução de riscos foi importada da Medicina

preventiva e curativa, correspondendo ainda a um objectivo
de política social e comunitária (Waal, 2001: 22-25).

As perspectivas atribuídas à redução de riscos "... consistem

em procurar modificar o comportamento dos consumidores
de drogas a fim de diminuir os riscos, nos casos em que não

é possível impedir o consumo ou conseguir a abstinência"

(Waal, 2001: 27). Poderá considerar-se, por conseguinte,
que esta política compreende duas vertentes: uma, procura

exercer a pedagogia do consumo, dotando os sujeitos de

competências que possibilitem que o uso de drogas não
comporte riscos acessórios para os próprios ou para a

comunidade; outra, vincula os Estados ao estabelecimento

de condições em que o consumo não acarrete uma segun-
da geração de danos, designadamente através do consumo

vigiado, cujo objectivo reside no incremento da assepsia no

uso intravenoso e dos programas de troca de seringas, que
foram introduzidas entre nós como forma de obstar à propa-

gação das doenças infecto-contagiosas.

A política de redução de riscos assenta em pressupostos
pragmáticos, de que emergem alguns princípios, dentre os

quais cabe salientar aquele que corporiza uma ideia de

instrumentalidade, ou seja, as acções que visam promover a
redução de riscos e a minimização de danos são instrumen-

tais relativamente a outras de maior ambição, como referiu V.

Canas (2001: 6), servindo para atenuar os riscos para a
saúde, pública e individual, o que passa também pela apro-

ximação entre os serviços de saúde e os toxicodependentes,

em ordem a persuadi-los à aceitação do tratamento.
O diploma sobre a matéria em apreço regula diversos

programas e estruturas sócio-sanitárias, que desenvol-

verão e, quando possível, articularão as suas actividades
no sentido da prevenção e redução dos comportamentos

de risco que caracterizam o estilo de vida toxicodepen-

dente - em especial, quando os sujeitos se encontram
guetizados, em situação de abandonismo social e familiar,

deambulando pelos espaços de consumo público. Trata-

-se, em grande parte das situações, de indivíduos que
possuem já um largo historial de consumo e com os quais

todas, ou quase todas, as ortopedias fracassaram - desde

as medidas sanitárias às judiciais e penitenciárias -, tendo

dentes permanecem no consumo, o Estado faculta-lhes

condições para que o recurso às substâncias aconteça
com observância da higiene e sem os riscos que o consu-

mo de rua garante - o que demonstra que a representação

política descobriu, finalmente, no toxicodependente o
indivíduo que requer apoio e não castigo, afastando-se de

vez qualquer resquício de intenção repressiva.

Estabelece-se, por conseguinte, com os diplomas sobre
redução de riscos e sobre as comissões de dissuasão da

toxicodependência, uma nova filosofia, que radica em con-

cepções médicas e psicológicas, visando, no primeiro caso,
criar condições que previnam e reduzam as atitudes de risco

do comportamento toxicodependente e, quer no primeiro

quer no segundo dos normativos citados, apoiar e enca-
minhar os consumidores e toxicodependentes para progra-

mas de tratamento. Ao contrário do que tem sido proclamado

por alguns actores do processo social e político, as
iniciativas legislativas sub judice não pretendem tornar-se

cúmplices do uso e da disseminação das drogas,

procurando apenas rejeitar a continuação da política de
avestruz, assegurando, como refere V. Canas (2001: 5)

que “decorre dos nossos deveres de solidariedade e de

preservação das condições de saúde da sociedade visar
sempre o resultado da diminuição da procura de drogas,

através da prevenção primária e, quando possível, 

do tratamento e reabilitação dos toxicodependentes”, o
que implica, em termos pragmáticos, "... uma aposta

inequívoca nas políticas de prevenção e redução de

riscos e danos". Na realidade, começamos a ficar distan-
tes do tempo utópico em que se acreditava ser possível

erradicar a oferta e, com isso, eliminar a procura; mas

estamos também cada vez mais longe da fase em que se
julgava possível uma civilização sem drogas, outra utopia

que os registos históricos, desde a Antiguidade, vêm

desmistificando.
Na área da droga importa, cada vez mais, que todos -

titulares do Poder e sociedade - sejamos realistas, o que
passa também pela aquisição da convicção que a

civilização livre de drogas corresponde a um objectivo

que não se vislumbra nos horizontes do futuro. Por essa
razão, importa aprender a gerir a situação, de molde a

que os consumos produzam o menor número possível de

risco, envidando o Estado esforços no sentido de
promover a adesão dos consumidores ao tratamento.



e programas para consumo vigiado, por todos perpassando

uma mesma concepção, que radica na defesa da saúde
pública e privada. Todavia, a opinião pública (ou melhor, a

opinião que se vai publicando), tem privilegiado as desig-

nadas salas de injecção, sobre as quais incidem acesas
críticas. Através do recurso a estes programas, definem-se

“... como objectivos o incremento da assepsia no consumo

intravenoso e consequente diminuição de riscos inerentes a
esta forma de consumo, bem como a promoção da proxi-

midade com os consumidores, de acordo com o respectivo

contexto sócio-cultural, com vista à sensibilização e enca-
minhamento para tratamento, através da criação de locais

de consumo” (artigo 60º, n.º 1, do projecto).

Constata-se, pois, que se trata de programas destinados a
consumidores maiores, que sofrem de dependência profun-

da, comprovada por técnicos de saúde, e vedados a sujei-

tos que não reunam essas condições - desde logo os
menores. Deste modo, serão clientes destes programas

pessoas que consomem drogas, em quaisquer locais e

condições, aos quais o programa dispensa os utensílios
necessários, como seringas e agulhas, filtros e ácido cítrico,

assegurando ainda cuidados de saúde em caso de

necessidade de prestação de primeiros socorros, por exem-
plo por sobredosagem. Este consumo vigiado é, também,

como se refere no projecto, recatado (artigo 64º, n.º 1),

evitando a exposição a não utentes (artigo 65º, n.º 2).
Naturalmente que estes programas não constituem um

triunfo político nem social: nenhuma sociedade se pode

auto-louvar por produzir toxicodependentes. Porém, nenhu-
ma sociedade pode permanecer no silêncio cúmplice e

confrangedor perante os plúrimos micro-casais ventosos

que abundam pelas cidades do país, onde o consumo
contém inúmeros riscos para a saúde dos sujeitos e da

comunidade em geral. Se é certo que o consumo de drogas

ditas duras existe e se desenvolve, estando disperso por
todo o território, e se se trata, com frequência, de situações

em que os sujeitos não conseguem abandonar o uso das
drogas - nem mesmo quando passam pelo estatuto de

reclusos, como todos sabemos que sucede múltiplas vezes

-, por que se deve entender que o Estado não pode promo-
ver que o uso de drogas seja feito em condições mais

higiénicas e assépticas? Aqueles que utentes se fizerem 

de tais programas, na ausência dos mesmos não irão deixar
de consumir, procurando pares com quem partilharão

enveredado por uma trajectória de consumo, frequentes

vezes perigosa não só para si próprios como para a
comunidade. E neste perigo não se inclui apenas a dissemi -

nação do consumo, mas também - e de maneira assaz

acentuada - o risco de propagação de doenças infecciosas.
É consabido como o uso de drogas, por razões endógenas

aos sujeitos, mas também por motivos que lhes são exte-

riores (por exemplo, a incriminação e a necessidade de evitar
a actuação policial), conduz os consumidores a vivências de

promiscuidade e falta de higiene (partilha de seringas e de

algodões, entre outras), que põem seriamente em crise a
saúde pública, causando danos mais elevados do que os

decorrentes da disponibilização de meios que facilitem o

consumo asséptico. De uma óptica de custos sociais e,
provavelmente, de custos financeiros, torna-se menos one-

roso estabelecer os programas e as estruturas do que assis-

tir ao aumento de situações de overdose ou de contágio
entre a população (toxicodependente ou não). O relatório do

Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência

(OEDT), relativo a 1999, revela números confrangedores:
Portugal ocupa o segundo lugar, entre os Estados que inte-

gram a União Europeia, com o número mais elevado de inci -

dência da infecção HIV entre os consumidores de droga
injectada, admitindo-se que os casos de HIV continuem a

subir (Canas, 2001: 6).

Nesta conformidade, o texto do diploma agora sob refe-
rência acolhe a ideia do consumo assistido ou vigiado,

como meio de obstaculizar à propagação de doenças

infecto-contagiosas. Poderá afirmar-se que a mensagem
do Legislador vai no sentido de, reconhecendo a realida-

de portuguesa, abrir a possibilidade de os utentes conti-

nuarem a consumir - o que sempre fariam -, mas em con-
dições de maior segurança, o que implica a disponi-

bilização de meios físicos e de recursos humanos, que

facilitem o consumo em condições de menor perigo para
os próprios e não perigoso para terceiros.

Consagra-se no texto do diploma um vasto elenco de medi -
das, sob a designação de programas e estruturas sócio-

-sanitárias: gabinetes de apoio a toxicodependentes sem en-

quadramento sócio-familiar; centros de acolhimento e cen-
tros de abrigo; pontos de contacto e de informação; espaços

móveis de prevenção de doenças infecciosas; programas

de substituição em baixo limiar de exigência; programas de
troca de seringas; equipas de rua para projectos específicos;
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encerra essa mesma filosofia, acentuando as vertentes

clínica e psicológica do uso de droga. Trata-se, com efeito,
de uma dimensão mais ampla da apreciação do fenómeno,

nitidamente apelativa, na letra da lei, à intervenção dos

técnicos do comportamento, reconhecendo, de maneira
inequívoca, que o consumo de drogas não é uma questão

criminal, que a punição nada resolve e que se deve procurar

incutir nos sujeitos a motivação para o tratamento.
As linhas reitoras deste decreto-lei podem sintetizar-se

nas seguintes ideias-chave:

a) A comissão não é um tribunal nem deve funcionar
segundo tal formato, sendo de esperar que entre os três

membros que a integram apenas um seja jurista - o que é

obrigatório nos termos da lei regulamentada. Efectivamente,
se já é consabido que o problema da droga não é uma

questão de foro jurídico e que o Direito, desde que se imis-

cuiu excessivamente no assunto, teve o condão de agravar
os respectivos efeitos, então que se afaste o mais possível

o raciocínio jurídico dos territórios da toxicodependência,

deixando o espaço aberto à intervenção dos técnicos da
saúde e do comportamento;

b) A comissão deve ser assessorada por técnicos, em

cuja esfera de atribuições se destacam:
I) a prestação de apoio nas sanções a aplicar;

II) a realização de eventual avaliação psicológica dos indi-

ciados, em ordem ao conhecimento preliminar das suas
personalidades e trajectórias de vida;

III) o encaminhamento dos consumidores para as entidades

de saúde;
IV) o acompanhamento dos consumidores em caso de

suspensão provisória do processo, bem como quando

forem suspensas a determinação da sanção ou a sua
execução, ou quando a medida aplicada recair na presta-

ção de serviços gratuitos a favor da comunidade; e,

v) a recolha de informação sobre a continuidade do
tratamento (artigo 7º).

c) Quando o indiciado revelar sinais de descompensação
física ou psíquica, as autoridades policiais podem

promover a sua apresentação em serviço público de

saúde, de molde a que lhe sejam dispensados cuidados
terapêuticos (artigo 10º); e,

d) A celeridade e a economia processuais, o que decorre,

por exemplo, dos prazos curtos que são estipulados e do
recurso aos meios informáticos.

instrumentos aptos à propagação de doenças infecciosas,

que representam um risco social muito sério.
A implementação destes programas poderá esbarrar, a

nosso ver, em dois obstáculos: a rejeição, pelo menos em

fase inicial, de um número maior ou menor de toxicodepen-
dentes em o frequentarem, o que implicará o exercício de

uma pedagogia de consumo menos arriscado para os pró-

prios clientes, e a dificuldade que se poderá verificar em en-
contrar locais para instalação do consumo vigiado, por recu-

sa das autarquias ou por reivindicação das populações não

consumidoras. Olievenstein (1978) alude às dificuldades que
se lhe depararam para inaugurar o Hospital de Marmottan,

cujos clientes já eram responsabilizados pelos crimes locais,

antes mesmo de se terem instalado na zona... Mas estes
eventuais obstáculos não devem servir de justificação para o

imobilismo e o conservantismo. Mas também aqui existe um

risco adicional - o de o discurso político conjuntural se so-
brepor à abordagem científica e a uma séria avaliação técnica.

4. A aplicação da lei de descriminalização
do consumo

A Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, consagrou o regime
aplicável ao consumo de drogas, bem como a protecção

sanitária e social dos consumidores. A conversão operada

por este diploma na natureza da ilicitude do consumo e da
posse de droga para consumo, que foi, finalmente, excluído

da área de intervenção penal,  levou à criação da "Comissão

para a Dissuasão da Toxicodependência" (C.D.T.), à qual
compete o processamento das contra-ordenações e a apli-

cação das sanções. Apesar da designação singular desta

Comissão, a mesma funcionará em comissões distritais, no
continente, sendo objecto de futuras regulamentações no

que concerne às regiões autónomas.

A racionalidade que, iniciada em 1983, caracterizámos
como paradigma biopsicossocial (1999: 379-526) prevê,

como epicentro de toda a acção, o encaminhamento para
o tratamento, atitude esta que, desde 1976, vem sendo

desenhada pelo discurso do Legislador. Esta mensagem

reforçou-se por via da edição da Lei n.º 30/2000, que visa
motivar os sujeitos para a mudança de estilo de vida.

O diploma que estabelece a organização, o processo e o

regime de funcionamento da Comissão - um decreto-lei, na
versão definitiva e que está prestes a ser publicado -,



Aludimos, no início deste artigo, a que, no domínio das

drogas, se deve adoptar a sugestão evangélica a César o
que é de César...: esta lei parece ter compreendido essa

mensagem. Na realidade, preceitua nas suas disposições

finais que, se no decurso de um processo criminal, resul-
tarem indícios de que o arguido cometeu contra-ordenação

prevista no artigo 2º da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro,

a autoridade judiciária manda extrair certidão, remetendo-a
[...] à comissão territorialmente competente (artigo 41º).

Significa esta norma que o consumo de drogas está defini-

tivamente subtraído ao conhecimento dos tribunais, o que
acentua o sentido da descriminalização, cuja natureza cons-

trutiva resulta enfatizada pela edição destes diplomas a que

nos referimos. Acrescente-se que esta medida, para além de
retirar ao juiz competência para julgar a contra-ordenação do

consumo (ou posse para consumo) de substâncias ilícitas,

tem um enorme significado na economia da nova filosofia
institucional das drogas: de facto, acentua a natureza não

judicial nem judicializante da apreciação/valoração dos

casos de uso pessoal de drogas. A partir de agora o consu-
midor, pela transgressão de consumo, não é mais um fre-

quentador dos tribunais, o que demonstra que as comissões

de dissuasão da toxicodependência deverão funcionar num
registo psicossocial, carecendo, naturalmente, de meios

humanos que possam assegurar esta valência.
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Verifica-se, portanto, que a racionalidade deste normativo

privilegia a componente sanitária, procurando não só a
motivação ao tratamento como também o conhecimento do

consumidor apresentado à C.D.T., de molde a que esta dis-

ponha de elementos suficientes que a habilitem na escolha
da sanção a aplicar. Registe-se que, quer nos princípios a

que fizemos alusão quer na preocupação com o conheci -

mento do sujeito e da sua trajectória de vida, o diploma
realça uma abordagem clínica e psicológica do fenómeno e

da realidade das drogas, visando com as medidas sancio-

natórias que os consumidores encontrem modos de vida
abstinentes ou que, pelo menos, sejam direccionados para

centros onde possam ser tratados, no mínimo ao nível físico,

designadamente o despiste e tratamento de doenças
infecto-contagiosas.

Este diploma e os mecanismos nele estipulados só farão

sentido se conjugados com os programas e estruturas
previstos no normativo sobre a redução de riscos: trata-

-se, com efeito, de duas faces de uma mesma realidade,

entre si absolutamente complementares.
Acrescente-se, contudo, que a sanção, independentemente

da natureza que revista, tem carácter residual, uma vez que

"até ao final da audição, a comissão poderá convidar o
indiciado a apresentar-se periodicamente, de molde a esti-

mular a sua adesão ao tratamento, ou à decisão de absti-

nência de consumo" (artigo 16º, n.º 1). Neste sentido, pode
a comissão recolher informação, junto dos familiares ou

pessoas que coabitem com o indiciado, sobre a sua trajec-

tória de vida e as medidas terapêuticas que tenham sido
adoptadas (artigo 15º, n.º 1). Para tanto, os técnicos e os

membros da comissão poderão procurar na anamnese do

sujeito a genealogia do consumo, desta maneira adequan-
do a decisão ao actor-consumidor.

Esta é, aliás, uma intenção recorrente em todo o texto legal

sob referência, como resulta da possibilidade de a comissão
poder solicitar a presença de um psicólogo ou de técnico

com formação adequada que integre a equipa de apoio
técnico, em ordem a avaliar a ocorrência e o indiciado (artigo

20º); trata-se de um princípio que permitirá acentuar a

adequação da sanção ao caso e ao seu autor, como
referimos, o que se compreende no quadro do pressuposto

da motivação ao tratamento, como decorre também da

faculdade de o indiciado toxicodependente aceitar, em
qualquer momento, a submissão a tratamento (artigo 23º).
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