
Portugal faz um
esforço significativo
no combate
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O responsável pelo IDT João
Goulão elogia o trabalho
das policias nacionais no combate
ao tráfico de droga No entanto
sublinha que o consumo é uma
doença e que por isso
a prevenção deve continuar
a ser uma prioridade sobretudo
junto dos grupos de maior risco

Como é que se pode explicar
esta redução das apreensões
de droga
A leitura que a PJ pode fazer
é mais fundamentada a minha

é mais especulativa mas sei que
há grande oscilação nas
apreensões até porque as maiores

operações são preparadas durante
meses Por outro lado significa
que estamos a atingir as redes
de tráfico a níveis mais elevados

Estes resultados traduzem

o esforço das autoridades
Sim Portugal tem feito um esforço
significativo neste combate e tem
cada vez mais ligação aos
congéneres estrangeiros Aliás
é evidente que ninguém pode ter
a pretensão de que pode fazer face
a este problema sem
a colaboração exterior

Que investimento é feito
e quem lidera o tratamento

da toxicodependência
Há uma complementariedade
perfeita entre o IDT as ONG e
mesmo o sector privado O IDT tem
um orçamento anual de 65
milhões de euros e a esmagadora
maioria do dinheiro é utilizado em
tratamento mas também nos

dedicamos à prevenção reinserção
social e investigação Actualmente
tratamos cerca de 45 mil doentes
e a maioria está a estudar
ou a trabalhar

Quais são os alvos

preferenciais das campanhas
Houve alguma alteração nas
políticas preventivas As grandes

campanhas são ineficazes
e podem ser contra produtivas
Agora actuamos de forma mais
selectiva nos grupos de maior
risco Os alvos preferenciais
são crianças e jovens
institucionalizados filhos de
toxicodependentes ou alcoólicos
casos de abandono escolar

precoce e ambientes nocturnos
ou festivais Apesar de serem
dados de 2007 os últimos estudos
revelam que houve aumento
da experimentação mas há um
decréscimo da dependência
Por outro lado infelizmente
há um aumento do consumo

de álcool entre os jovens
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