
Consumo de ecstasy
é cinco vezes maior
do que em 2013
Estudo europeu. O consumo de droga está a aumentar em
Lisboa, revelam análises feitas aos resíduos de esgotos em 50 cidades
da Europa. O ecstasyteve subida extraordinária, quintuplicando
em dois anos, e a cocaína atrai cada vez mais lisboetas, sobretudo
ao fim de semana e perto de bares e discotecas. SOCIEDADE PAG 18



Lisboa. Consumo de cocaína sobe e o de
ecstasy é cinco vezes maior do que em 2013
Estudo europeu. Análise aos resíduos dos esgotos indica aumento de consumo entre 2013 e 2015 na capital. Maior
recurso a estes estimulantes acontece aos fins de semana e nas zonas de bares e discotecas. No Porto consome-se menos

Portugal
é porta
de entrada
da droga
TRÁFICO Portugal conti-
nua a ser uma das prin-
cipais portas de entrada
da cocaína da América
do Sul na Europa eé

também um dos países
que registam maior nú-

mero de apreensões.
Segundo um relatório
de abrildo Observatório

Europeu da Droga e da

Toxicodependência e
do Serviço Europeu de
Polícia, o país está em
terceiro lugar na lista
dos que realizaram

mais interceções de
cocaína em correios
aéreos em 2013. Por via
marítima há muitas
apreensões - na ima-

gem, a apreensão de
280 kg de cocaína no
Algarve que chegavam
de barco.



CARLOS FERRO

O consumo de droga em Lisboa
está a aumentar e a capital é a 16. a

cidade da Europa onde mais se
consome cocaína. Também o ecs-

tasyregistou uma subida extraor-
dinária em 2 anos: quintuplicou e
tornou-a a 19. a numalista de cerca
de 50 cidades da Europa onde mais
se recorre a este estimulante. Mui-
to àfrente do Porto (30.°) e deAl-
mada(4l.°).

Estes dados surgem no mais re-
cente relatório do Observatório Eu-

ropeu da Droga e Toxicodepen-
dência onde são publicados os re-
sultados de análises efetuadas às

águas residuais de 67 cidades de
todo o mundo - 43 delas de 17 paí-
ses da União Europeia. De acordo
com esse trabalho, Lisboa era, em
2015, a 16. a cidade com maior con-
sumo de cocaína na Europa (2 1 .

a

em2013), a37. a no que diz respeito
às anfetaminas (39. a em 2013) e a
19. a no ecstasy {29* em 2013). Os re-
sultados agora conhecidos mos-
tram que Londres é onde se conso-
me mais cocaína, Antuérpia lidera
nas anfetaminas e Amesterdão no
ecstasy.

Em Portugal foram analisados
os esgotos de Lisboa, Almada e Por-
to (nesta, os exames de 2015 foram
os primeiros). E os dados obtidos
mostram que é na capital que mais
se consome cocaína e ecstasy, com
os resultados a mostrarem uma
grande diferença em relação às
duas outras cidades. Segundo as
amostras recolhidas na Estação de
Tratamento de Águas Residuais de
Alcântarapelos técnicos da delega-
ção sul do Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências Foren-
ses, em parceria com a Faculdade
de Farmácia da Universidade de
Lisboa, os resíduos de ecstasy en-
contrados mostram que em dois
anos a presença desta droga nos
esgotos aumentou cinco vezes: de
4,8 miligramas por mil pessoas /dia
em 2013 para 22,9 miligramas por
milpessoas/diano ano passado. Já

no que diz respeito à cocaína pas-
sou-se de 106,8 miligramas pormil
pessoas/dia em 2013 para 264,3
miligramas por mil pessoas/ dia no
ano passado.

Perante estes dados é possível

concluir que o consumo de droga
na capital está a aumentar e que re-
gista valores muito superiores ao
Porto (92,4 miligramas pormil pes-
soas/dia e o 29.° lugar) e Almada
(63,8 miligramas pormilpessoas/
/diaea3o. a posição).

"A análise das águas residuais
permite-nos perceber qual a quan-
tidade de droga consumida em de-
terminada comunidade, permitin-
do também perceber os dias da se-
mana em que há maior consumo e

a sua distribuição geográfica", ex-
plica ao DN Liesbeth Vandam,
coordenadora do estudo. Com esta
radiografia é possível perceber ten-
dências e mudar, se necessário, po-
líticas de tratamento e de saúde
públicas neste âmbito, frisou.

As duas drogas detetadas são es-

timulantes, por isso a sua elevada
presença em zonas de maior con-
centração de bares e discotecas.
Também não é alheia a estas carac-
terísticas o facto de ser ao fim de se-
mana que aumenta o consumo
destes estupefacientes.

Uma ideia que também é defen-
dida por João Goulão, oresponsável
pelo Serviço de Intervenção nos
Comportamento Aditivos e nas De-
pendências. "São ETAR situadas
junto de zonas de diversão noturna,
daí o aparecimento dos estimulan-
tes. A cocaína e o ecstasysão subs-
tâncias associadas a diversões no-
turnas", recorda o responsável. Des-
tacando a importância deste tipo de
estudos. "Esta [a recolha de dados
baseada em amostras de águas resi-
duais] é mais uma fonte de identifi-
cação, muito interessante, que sur-

ge como complemento de outras
fontes. Para conseguirmos intervir
nesta área que está em permanente
mutação temos de usar várias infor-
mações. Para termos uma fotogra-
fia tão nítida quanto possível. E é

uma área promissora para a identi-
ficação de tendências e novas subs-
tâncias", frisou.

E é essa importância ao nível da

monitorização dos consumos e
tendências que Liesbeth Vandam
também destaca: "A possibilidade
de termos resultados quase em
tempo real sobre os padrões de
consumo é relevante pois ao dete-
tar mudanças podemos ajudar os

serviços de saúde e tratamento a
melhor responder às tendências
emergentes e a mudar as necessi-
dades de tratamento."
Europa dividida
Efetuado em março do ano passa-
do, o estudo mostra uma Europa
dividida: a cocaína é consumida
principalmente na Bélgica, Reino
Unido e Holanda, enquanto as an-
fetaminas são as drogas preferidas
no Norte. O ecstasy reina na Bélgi-
ca e Holanda. A coordenadora do
estudo explicou ao DN essas dife-
renças e a sua comparação com
Lisboa: "As análises mostram que
em Lisboa o consumo é maior em
comparação com capitais ou gran-
des cidades do Norte e Leste euro-
peu (incluindo Oslo, Helsínquia,
Atenas e Bratislava) , mas já é me-
nor quando comparado com Lon-

dres, Amesterdão ou Bruxelas. Já o

uso de anfetaminas e MDMA [ecs-

tasy] é mais baixo quando compa-
rado com a maioria das outras ca-
pitais europeias."

Outra tendência que surge em
Portugal e que confirma os dados
já conhecidos é que as maiores ci-
dades de um país têm consumos
mais elevados. "Isto pode ser expli-
cado, em parte, pelas diferentes ca-
racterísticas sociais e demográficas
das cidades, como a distribuição
etária, as áreas de diversão notur-
na, etc." acrescentou Liesbeth Van-
dam.
Maior consumo ao fim de semana
Os dados recolhidos, que, como fri-
sou ao DN o professor da Faculda-
de de Farmácia Álvaro Lopes, são

"objetivos", mostram que em Lis-
boa houve um forte aumento nos
níveis de cocaína e de MDMA de-
tetados nas águas residuais. "Vi-
mos cargas mais elevadas entre
sexta e segunda-feira. Isso está re-
lacionado com o facto de os esti-
mulantes serem utilizados princi-
palmente durante eventos musi-
cais e em contextos de festas. Além
disso também pode estar relacio-
nado com uma maior pureza do
ecstasy e uma maior disponibilida-
de de droga", concluiu.

DADOS

17



> quilos apreendidos
Nos primeiros seis meses do ano a

Polícia Judiciária apanhoul7quilos
de cocaína.

2
> toneladas de canábis

As ações de combate ao tráfico pela polí-

cia evitaram que duas toneladas desta

drogafossem pararão mercado.

2
> quilos de heroína
No primeiro semestre do ano foram

apanhados pela Polícia Judiciária dois

quilos de heroína.


