
Moção sectorial para a regulamentação do consumo recreativo de cannabis 

 

 Desde 2001 que a aquisição, a posse e o consumo de drogas deixou de ser considerado crime 

em Portugal. O consumo de cannabis* foi descriminalizado, mas não despenalizado. Ou seja, 

deixou de ser um comportamento alvo de processo crime e passou a constituir uma contra-

ordenação social, sujeita à aplicação de coimas. Não existe fundamentação médica para este 

quadro sancionatório. 

 A cannabis é uma planta que interage directamente com o nosso sistema endocannabinoid. 

Este sistema está envolvido nalguns processos relacionados com o apetite, o stress e o sono, por 

exemplo. Governa a forma como reagimos aos efeitos e propriedades da substância, em função 

desta ser prevalente em princípios psicoactivos (THC) ou terapêuticos (CBD). Ao contrário do 

álcool que induz comas alcoólicos, quando ingerido em excesso, a cannabis não representa um 

risco tão elevado de overdose, estando associada ao consumo de outras substâncias 

simultaneamente, quando analisamos a informação dos registos específicos de mortalidade*. 

Em termos de risco de gerar comportamentos aditivos, a cannabis é menos aditiva e prejudicial 

para a saúde que o tabaco. O risco de dependência é de 9%* e tem risco de aumentar nos casos 

de pessoas com menos de 18 anos de idade, o que justifica uma eventual idade mínima que 

limite o acesso ao consumo. Esta planta tem, aliás, benefícios comprovados para a saúde, 

nomeadamente no tratamento de glaucoma e na prevenção de ataques de epilepsia, tendo sido 

aprovado, em 2019, um diploma que regulamenta a produção para fins medicinais. 

 No contexto internacional, vários Estados já fizeram o mesmo, tendo até avançado para 

processos de legalização, como é o caso do Uruguai, do México e do Canadá. Neste momento, 

um em três americanos, vive em estados onde a cannabis foi legalizada para fins recreativos. A 

Suíça aprovou, este ano, um plano para analisar o impacto da legalização, através de um 

projecto-piloto – o objectivo é que toda a cannabis seja 100% orgânica e nacional, produzida por 

agricultores locais para estimular a agricultura. A Espanha teve uma abordagem um pouco 

diferente, através de um modelo associativo de “clubes sociais”. Este modelo limita a produção, 

o acesso e o consumo, exclusivamente a esses espaços e a membros dessa associação. 

 Portanto, é possível fazermos mais e temos de continuar a percorrer esse caminho, norteado 

na trajectória que tem vindo a ser traçada de implementação de políticas mais flexíveis e eficazes 

em matéria de drogas. Não podemos perder esse rumo, iniciado pelo Partido Socialista, fundado 

nos seus valores de construção de uma sociedade mais igualitária, justa e fraterna, e, devemos 



ter coragem e capacidade para ser capazes de afirmar a nossa posição e avançar nesse sentido, 

sob risco da extrema-direita tentar descredibilizar essa matéria com populismos e preconceitos. 

 Em Portugal, estima-se que exista um universo aproximado de 500.000 consumidores*. Meio 

milhão de portugueses encontram-se, neste momento, numa posição de vulnerabilidade face 

ao paradigma da sociedade que os marginaliza. Não existe regulamentação que garanta direitos 

ao consumidor, informação e controlo da substância. Por conseguinte, estas pessoas estão 

obrigadas, quanto às condições de acesso a este produto, a recorrer ao mercado secundário e 

estão sujeitas, sem qualquer tipo de garantias, à oferta disponível e ao preço estipulado pelas 

organizações de tráfico de droga, que têm aproveitado para lucrar com essa procura a que o 

mercado regulado ainda não dá resposta. 

 Alternativamente, esse lucro poderia ser revertido a favor do sector primário da agricultura 

nacional, privilegiando os agricultores locais, numa dinâmica económica de fornecimento local. 

Em simultâneo, através de impostos sobre o consumo, como o IVA e à semelhança do tabaco, 

com a aplicação de um imposto especial (IEC), seria possível ao Estado arrecadar mais receita 

proveniente de impostos indirectos, cuja tendência deve ser prosseguida no sentido de procurar 

tributar comportamentos de consumo excessivo, em oposição a aumentar a tributação sobre 

rendimentos proveniente do trabalho das pessoas. 

 A legalização da cannabis tem sido uma bandeira clara da Juventude Socialista, já presente em 

Moções Globais de Estratégia no passado, com o intuito de garantir um controlo efectivo sobre 

todas as fases do processo, desde a produção até à venda ao consumidor final. Contudo, essa 

realidade ainda não se verifica. Chegamos à conclusão, com base no trabalho levado a cabo até 

agora e na presença dos dados que constam dos relatórios anuais (sobre matéria de drogas) do 

SICAD, que a cannabis não é uma substância que contribua significativamente para a promoção 

de padrões de consumo de risco elevado, nem para o universo de mortes relacionadas com o 

consumo de drogas. É, contudo, a substância ilícita que mais ocorrências tem de processos de 

contra-ordenação por consumo de drogas (84% em 2014), isto porque, também é aquela que, 

reconhecidamente, tem maior prevalência de consumo em Portugal*. 

 Neste sentido, a cannabis continua a ser a substância mais consumida no mundo e também 

continua a ser a principal substância ilícita que coloca as pessoas em contacto com o sistema de 

justiça criminal*. Tomando em consideração que grande parte desses números representam 

pessoas na faixa etária jovem, temos um dever, enquanto juventude partidária progressista, de 

combater estas vulnerabilidades, reconhecendo essas fragilidades e de procurar obter uma 

condição de dignidade relacionada com a autodeterminação e a liberdade de consciência 



individual de cada um. Dar resposta a este problema, é também uma forma de prevenir a 

marginalização de jovens na sociedade, ao eliminar factores discriminatórios que ainda regem 

essa relação de integração. 

 Para os signatários desta moção, é tempo de agir e levar este assunto avante, de uma vez por 

todas! Cumpre-nos propor ao XXII Congresso Nacional, a aprovação desta moção, 

consubstanciada nas seguintes propostas: 

 

 

 

1. Criar um grupo de trabalho para aprofundar a discussão sobre o modelo de 

regulamentação da cannabis que a JS defende; 

2. Propor esse modelo aos órgãos nacionais do Partido Socialista; 

3. Promover a defesa deste tema na Assembleia da República, através dos seus membros 

eleitos. 

 

 

 

 

 

 

 

*designação latina 

*relatório do National Institute on Drug Abuse (EUA) 

*relatórios anuais do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(SICAD) 

*segundo dados do último relatório do SICAD 

*segundo dados dos relatórios anuais do SICAD 

*aponta o Relatório Mundial sobre Drogas 2020 


