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Portugal
prova que
despenalizar
compensa

Comissão aponta
caso português como
modelo de sucesso

“Em Julho de 2001, Portugal tor-
nou-se no primeiro país euro-
peu a descriminalizar o uso e a
posse de drogas ilícitas.” Desde
então, defende a Comissão Glo-
bal de Políticas sobre Drogas,
tornou-se num caso de sucesso
com direito a referência no rela-
tório apresentado esta semana.

Sob o título “Iniciativas de des-
criminalização não resultam em
aumentos significativos de con-
sumo de droga”, o relatório cita
um estudo de Caitlin Hughes,
da Universidade de South Wales,
e Alex Stevens, da Universida-
de de Kent, que acompanharam
o processo de descriminaliza-
ção português. Os resultados do
estudo mostram que, em dez
anos, houve um ligeiro aumen-
to do consumo de drogas, “mas
a um nível consistente com outros
países semelhantes onde o con-
sumo de droga continua a ser
criminalizado”. Para além dis-
so, Hughes e Stevens apontam
que uma das maiores dores de
cabeça do Estado português em
2001 – o consumo de heroína –
diminuiu desde que o consumo
e a posse dessa droga foi descri-
minalizado, há uma década.

A conclusão final do estudo
dos dois investigadores britâni-
cos – publicado em 2010 no “Bri-
tish Journal of Criminology” e
citado algumas vezes nas 24
páginas do relatório da Comis-
são – é peremptória: “A remo-
ção de penalizações criminais,
combinada com o uso de res-
postas terapêuticas alternativas
para as pessoas que lutam con-
tra a dependência de drogas,
reduziu o fardo da aplicação de
legislação antidroga no sistema
de justiça criminal e do nível
global do consumo problemáti-
co de droga.”

Além de Portugal, países como
a Suíça ou a Holanda também
são referidos como modelos em
que a estratégia de “tratar depen-
dentes de droga como doentes
e não como criminosos” fun-
cionou. O jurista Paulo Teixei-
ra Pinto, contudo, vai mais lon-
ge. “Ainda falta controlo e segu-
rança higiénica em Portugal e
sobretudo legalizar e regular a
comercialização de drogas”,
defende ao i.

O jurista e empresário português é um
dos maiores defensores da total
despenalização do consumo e venda
de drogas em Portugal. Ao i, comentou
a iniciativa da Comissão.

O que pensa da proposta de
descriminalização de drogas
apresentada pela Comissão Global
de Políticas sobre Drogas? Há muitos
anos que defendo isto. Ainda não li o
documento, mas se é essa a ideia
essencial que está expressa, têm todo
o meu apoio.

A Comissão defende que
descriminalizar pode ser a solução
de combate ao narcotráfico. Quais
são os seus argumentos? Concordo,
porque o narcotráfico vive da proibição.
O consumo de droga é um problema
individual, que não tem terceiros
envolvidos nem terceiros prejudicados,
pelo que o Estado não devia ter nada a
dizer sobre o assunto. Além disso,
despenalizar – porque Portugal só
descriminalizou e eu defendo a
despenalização total – também permite
um controlo mais eficaz de higiene e
saúde pública.

A comissão fala também da
necessidade de esclarecer as
pessoas sobre os efeitos de cada
droga. O que acha disso? Acho que é
muito perigoso criar uma fronteira entre
o que são drogas leves e o que são
drogas pesadas. É como com o álcool
e a distinção que se faz entre vinho e
cerveja e vodka e outras bebidas. Não é
por isso que há mais bêbados. A Lei
Seca dos anos 30, nos Estados Unidos,
por exemplo, só veio permitir a criação
de um império de poder e de riqueza
para quem passou a controlar o tráfico
de álcool.

A Comissão aponta Portugal como
um caso de sucesso desde a
descriminalização do consumo e
da posse de droga. O que acha que
ainda falta ser aplicado no nosso
país para fazer jus a essa
classificação? Como disse, defendo a
despenalização total do consumo de
droga em Portugal. Acho que ainda
falta controlo e segurança higiénica. E
sobretudo legalizar e regular a própria
comercialização de estupefacientes.
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“O narcotráfico vive da
proibição. Defendo a
despenalização total”

Paulo Teixeira Pinto
Jurista

01 Com o relatório, a comissão
dá voz aos pedidos de milha-
res de pessoas que, anual-
mente, se reúnem nas capi-
tais para pedir a legalização
de drogas leves

02 O grupo pede que os consu-
midores não sejam tratados
como criminosos
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por sua vez, o induz em drogas mais for-
tes. Então, porque não fazer o mesmo
com a maconha? Se cada família, cada
empregador, cada veículo de imprensa
se abrisse para o debate, as pessoas pode-
riam ampliar o seu conhecimento e ter
uma posição mais independente.”

CENÁRIO SEM DEBATES? As primeiras
reacções ao relatório da Comissão Glo-
bal de Políticas sobre Drogas mostram
que não parece haver abertura por par-
te de governos-chave a discutir a possi-
bilidade de despenalização.

Juan Manuel dos Santos, actual presi-
dente da Colômbia, disse estar aberto a
analisar “novas directivas” no combate
às drogas, considerando que o seu país
tem “autoridade moral para fazer par-
te desta discussão”. Mas foi o único a
mostrar-se disponível para os debates
propostos por Fernando Henrique Car-
doso.

“A legalização não vai parar o crime
organizado, nem os seus confrontos e
violência”, reagiu Alejandro Poire, por-
ta-voz da Agência de Segurança Nacio-
nal do México. Legalizar drogas, acres-
centa, “seria insuficiente e ineficiente”.

Os Estados Unidos – que nos últimos
40 anos gastaram 2,5 biliões de dólares
na “guerra às drogas” condenada pela
comissão – também não vêem a suges-
tão com bons olhos. “Tornar as drogas
mais disponíveis, como sugere este rela-
tório, vai tornar mais difícil manter as
nossas comunidades saudáveis e segu-
ras”, disse Richard Gil Kerlikowske, direc-
tor do Departamento de Políticas de Con-
trolo de Drogas na Casa Branca.

O argumento norte-americano fecha
a porta aos debates pedidos pela comis-
são, mas a luta não fica por aqui. Em
alguns países que ainda não viram o con-
sumo de drogas ser despenalizado, já
há outros movimentos semelhantes em
marcha. Em Londres, o empresário
Richard Branson, também ele elemen-
to da Comissão Global, encabeça um
movimento que já enviou uma carta com
milhares de assinaturas ao primeiro-
ministro, David Cameron, para que con-
sidere a hipótese. Nos principais papéis,
ao lado de Branson, estão a actriz Judi
Dench e o cantor e ex-vocalista dos The
Police, Sting.


