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Quase 42% dos reclusos dizem ter 
cometido crimes sob efeito de drogas

FERNANDO VELUDO

 Crimes: 41,7% dos inquiridos disseram que estavam sob o efeito de drogas, 27,7% de álcool e 7% de ambos

A heroína, a cocaína e as anfetaminas 

são uma presença cada vez mais ra-

ra nas cadeias portuguesas. Mesmo 

assim, a proporção de reclusos que 

consumiu drogas alguma vez na vida 

está a subir e situa-se agora nos 69,1% 

— numa tendência em que estão a 

pesar as novas drogas. Quase 48% 

dos detidos assumem que já consu-

miram drogas dentro da prisão, um 

valor que caiu desde os anos 2000, 

e 41,7% afi rmam que estavam sob 

o efeito destas substâncias quando 

cometeram os crimes pelos quais se 

encontram a cumprir pena. Os dados 

fazem parte do Inquérito Nacional 

sobre Comportamentos Aditivos em 

Meio Prisional, apresentado ontem, 

e que permite traçar a evolução desta 

realidade nas prisões desde 2001.

O trabalho, realizado pelo Insti-

tuto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa 

(ISCSP) e promovido pelo Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD), 

em articulação com a Direcção-Geral 

da Reinserção e Serviços Prisionais 

(SGRSP), contou com inquéritos con-

duzidos em Outubro de 2014 junto 

de 20% da população reclusa, num 

total de 2749 pessoas de 47 das 49 

prisões. O inquérito já tinha sido feito 

em 2001 e em 2007, pelo que é possí-

vel perceber algumas mudanças nos 

comportamentos, destaca a investi-

gadora Anália Torres.

A coordenadora do trabalho ex-

plica que este inquérito surge numa 

altura em que a população reclusa 

voltou a aumentar e salienta que está 

também mais envelhecida, com uma 

média de 37,9 anos quando em 2007 

eram 35,7. Há também uma subida 

no desemprego, que era de 15,7% e 

passou para 26,6%, “o dobro da mé-

dia nacional”, sublinha Anália Torres. 

Há também mais reclusos que viviam 

em união de facto e que têm fi lhos. 

Pelo contrário, os casos de VIH/sida 

desceram de 10% para 3,8%, mas a 

investigadora alerta que há um da-

do que pode vir a comprometer esta 

melhoria: no campo dos comporta-

mentos quase 80% dos inquiridos 

disseram não utilizar preservativo 

nas visitas íntimas e 72,1% nunca o 

usam noutros contextos sexuais.

Em termos da ligação entre o con-

sumo de drogas e os crimes cometi-

dos, a correlação é a cada vez menor. 

Mais de 47% dos crimes declarados 

pelos inquiridos não estão relaciona-

dos com estas substâncias, quando 

em 2007 o valor era de 32,6% e em 

2001 de 27,1%. Já o álcool foi aponta-

do por 20% dos reclusos como ten-

do ligação com os crimes pelos quais 

foram condenados. Para Anália Tor-

res, este dado sobre as drogas pode 

sugerir uma “alteração dos padrões 

de criminalidade”, mas apenas nos 

homens, já que entre as mulheres 

reclusas houve um reforço da rela-

ção entre a detenção e o consumo 

ou tráfi co.

Por outro lado, questionados so-

bre o consumo de drogas aquando 

da altura em que cometeram os cri-

mes, 41,7% dos inquiridos disseram 

que estavam sob o efeito de drogas, 

27,7% de álcool e quase 7% de ambos. 

Esta foi uma das novas questões in-

troduzidas em 2014, pelo que não é 

comparável com os anos anteriores. 

Quanto a consumos de drogas no ge-

ral, houve um aumento de 63,6% em 

2001 para 69,1% neste inquérito. Em 

2001 o valor foi intermédio, de perto 

de 66%. A cannabis, cocaína e hero-

ína continuam a ser as substâncias 

mais consumidas ao longo da vida, 

mas estão em queda e parecem estar 

a ceder lugar a novas substâncias, co-

mo outros estimulantes, cogumelos 

e outros alucinogénios, assim como 

metadona ou outros medicamentos 

consumidos em receita médica. O 

aparecimento de mais drogas obri-

gou a uma evolução do inquérito, que 

nas outras edições listava apenas sete 

substâncias e agora conta com 18.

Apesar do aumento do consumo 

geral, dentro das cadeias a realidade 

está mais controlada, adianta Anália 

Torres. Dos 69,1% que consumiram 

ao longo da vida, 47,9% disseram que 

o fi zeram dentro da prisão. Em 18,8% 

dos casos com cannabis, seguida por 

6,4% de hipnóticos e sedativos sem 

receita médica e 5,3% de casos de he-

roína, que é cada vez mais residual e 

que está em queda em conjunto com 

as restantes substâncias injectáveis, 

com excepção para os esteróides. 

O director-geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, Rui Sá Gomes, 

defende que, apesar do problema 

das novas drogas, a realidade nas ca-

deias está mais controlada. Em 2014, 

as apreensões de haxixe aumenta-

ram 35% e as de cocaína 47%.

Inquérito procurou perceber a evolução do consumo de drogas entre os reclusos. Mais de 69% já 
consumiram estas substâncias ao longo da vida, em metade dos casos dentro da prisão

Estudo
Romana Borja-Santos

Relatório internacional elogia reconversão do Casal Ventoso

D
a legislação que pôs fim às 
lojas que vendiam novas 
drogas ao programa de 
troca de seringas, várias 

são as políticas portugueses 
contra a droga destacadas num 
relatório que cita também a 
reconversão do Casal Ventoso, 
em Lisboa, como um bom 
exemplo de alterações urbanas 
que foram feitas com o objectivo 
de dar resposta a este tipo 
de problemas. O documento 
do Centro Europeu de 
Monitorização das Drogas e da 
Toxicodependência (EMCDDA), 
publicado ontem, centra-se nas 
cidades, justificando que estes 
locais “oferecem uma valiosa 
janela de observação sobre as 
novas tendências em matéria 
de droga”. O documento Drugs 
policy and the city in Europe, da 
agência da União Europeia para 
a área da droga, publicado por 
ocasião do Dia Internacional 
de Luta contra o Abuso e o 

Tráfico Ilícito de Drogas, que 
se assinalou ontem, pretendeu 
perceber como é que as cidades 
“estão a desenvolver as suas 
próprias estratégias de luta 
contra a droga”, já que este é 
um problema que se faz “sentir 
de forma mais acentuada nos 
meios urbanos”. Além disso, 
lembra-se que a Comissão 
Europeia estima que, em 2050, 
cerca de 82% das pessoas vivam 
nas cidades, quando o valor 
actual se situa nos 73%. Lisboa 
surge no relatório, a par com 
Berlim, Bucareste, Copenhaga, 
Helsínquia, Praga, Madrid, 
Estocolmo, Viena e Varsóvia, 
como uma das cidades com 
estratégias municipais activas 
para a área da droga. O relatório 
refere os projectos locais em 
marcha desde a década de 1990 
e um plano para Lisboa aprovado 
em 2006 e que agrega políticas 
contra a droga com medidas 
relacionadas com a exclusão 

social. O relatório traça o perfil 
a partir de várias áreas: espaços 
urbanos e consumo de droga; 
comércio e consumo recreativo 
de drogas; políticas de luta 
contra a droga a nível municipal; 
e coordenação e financiamento 
das políticas municipais.

O EMCDDA começa por 
identificar as cidades com 
locais abertos de consumo, as 
chamadas “open drug scenes”, 
onde consta Dublin, Paris, 
Bruxelas, Olso, Copenhaga, 
Berlim, Praga e Bucareste. 
Lisboa fica de fora desta lista, 
tal como Madrid, Amesterdão, 
Viena, Bratislava, Budapeste, 
Varsóvia, Estocolmo, Helsínquia, 
Riga, Vilnius e Ancara. A capital 
portuguesa também é destacada   
— à semelhança de Amesterdão, 
Berlim, Bratislava, Bucareste, 
Dublin, Madrid, Riga e Varsóvia — 
por ter feito legislação para banir 
as lojas de venda das chamadas 
“novas drogas”. R.B.S.
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