
Modelo português
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é exemplo no Mundo
O sucesso da estratégia nacional de combate à droga é case studie
internacional Argentina México e República Checa já replicaram o modelo
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Um grupo de peritos nomeado
pelo governo norueguês esteve
em Portugal para estudar o mo
delo de combate à toxicodepen
dência que é já considerado um
caso de sucessomundial

Em Maio os especialistas no
ruegueses reuniram com João
Goulão presidente do Instituto
Português da Droga e Toxicode
pendência IDT e passaram uma
semana no nosso país a visitar
centros de recuperação a acom
panhar equipas de rua que pres
tam apoio aos toxicodependentes
e trocaram informação com a Po
lícia Judiciária O trabalho já deu
frutos e a Noruega prepara se
para adoptar um programa de
combate à droga à semelhança
do modelo que Portugal imple
mentou em 2000 era António
Guterres primeiro ministro e José
Sócrates o ministro adjunto res
ponsável pela pasta Estavam
muito entusiasmados com o

exemplo português e com os nos
sos resultados contou João Gou
lão ao Diário Económico

Portugal é já um exemplo
mundial nestamatéria ver entre
vista Argentina México e Repú
blica Checa são alguns dos países
que replicaram o modelo portu
guês O sucesso que se mede pela
diminuição geral do consumo de
drogas ou pelo aumento do nú
mero de toxicodependentes em
reabilitação nos últimos dez anos
deve se à descriminalização da
posse e consumo de substâncias
ilícitas acompanhada de uma es
tratégia de tratamento prevenção

e reinserção social O Estado
passou a perseguir a doença e não
o doente resume João Goulão

O constitucionalista norte

americano Glenn Greenwald no
seu relatório Descriminalização
da droga em Portugal lições para
criar políticas justas e bem sucedi
das sobre a a droga conclui que
desde 1 de Julho de 2001 altura em
que a aquisição posse e consumo
de qualquer droga estão fora da
moldura criminal e passaram a ser
violações administrativas o con
sumo de droga emPortugal fixou
se entre os mais baixos da Euro

pa sobretudo quando comparado
com estados com regimes de cri
minalização apertados A expli
cação segundoGreenwald reside
nas oportunidades de tratamento
As pessoas deixaram de ter medo
do sistema judicial e perderam o
receio de procurar ajuda Por ou
tro lado mesmo as que continuam
a consumir são merecedoras da
ajuda do Estado diz o presidente
do IDT Em 2009 45 mil pessoas
integravam uma das fases de tra
tamento incluindo pessoas com
problemas de alcoolismo um nú
mero recorde segundo João
Goulão E destas 45 mil pessoas
40 trabalham ou estudam
acrescenta o presidente do IDT

Dados de 2006 mostram que
a prevalência do consumo de
drogas desceu de 14 1 para
10 6 face a 2001 nas idades
entre os 13 e os 15 anos e de
27 6 para 21 6 na faixa etá
ria entre os 16 e os 18 anos con
trariando assim as previsões de
alguns críticos do modelo
como aliás recorda Greenwald
O constitucionalista americano

referia se entre outros ao líder
do CDS PP Paulo Portas que
pouco antes da lei entrar em vi
gor vaticinava que Portugal se
ria um destino turístico de sol
praia e droga à escolha

Aocontrário de Portugal omo
delo holandês que permite com
prar e consumir drogas leves em
alguns estabelecimentos comer
cias parece ter atraído algum tu
rismo relacionado com as drogas
nomeadamente haxixe daí que a
Holanda esteja a reequacionar a
sua política diz João Goulão

JOÃO GOULÃO

Presidente do Instituto Português
da Droga e Toxicodependência

O Estado passou
a perseguir
a doença e não
o doente
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João Goulão esteve no grupo de
trabalho chamado a pensar uma
estratégia para combater a
toxicodependência em 1999
Portugal é hoje um caso de
sucesso que o também presidente
do Observatório Europeu da Droga
dá a conhecer aos outros países

Portugal tem sido apontado
como um caso de sucesso na

estratégia de combate à droga
Como é que se mede esse
sucesso

Na minha opinião deve se à
estratégia integrada de
tratamento e prevenção e não
tanto à descriminalização Há
vários indicadores disponíveis que
apontam para o sucesso

diminuição dos consumos e dos
consumos recentes diminuição
em meio escolar o facto dos
toxicodependentes já não serem o
principal contingente de
transmissão do vírus da Sida e o

número recorde de pessoas em
tratamento cerca de 45 mil
Mesmo ao nível da violência esta
já não é directamente associada à
toxicodependência No
Eurobarometro de 1997 a
toxicodependência era a primeira
preocupação dos portugueses
Hoje é a 13ª preocupação
Esses indicadores têm

despertado a atenção
de outros países
Desde que foi apresentado o
relatório do Dr Greenwald nos

EUA que tem sido uma correria
Todos os dias temos solicitações
de meios de comunicação
internacionais e outros

organismos Posso dizer lhe que já
recebi metade do corpo
diplomático acreditado em
Portugal para falar da nossa
estratégia Todo o mundo tem os
olhos postos no modelo
português
O que é que mudou com
a lei da descriminalização
O Estado passou a perseguir a
doença e não o doente e mesmo as
pessoas que continuam a consumir
são merecedoras da ajuda do
Estado As próprias autoridades
canalizam agora recursos para as
redes de tráfico
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