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O GAT,  APDES e CASO,  com o Alto Patrocínio da Presidência da 
Assembleia da República, organizam a conferência “Políticas de 
Droga e Saúde”. 

A conferência será presidida pelo Dr. Jorge Sampaio, da  Global 
Comission on Drug Policy da ONU, que fará o discurso de abertura.

Entendemos que a situação nacional atual, ainda de crise, pode 
potenciar um aumento do consumo problemático de drogas com 
impacto negativo sobre a saúde pública e individual. Há alguns 
sinais (e.g. aumento de recaídas, pequeno aumento de casos de 
tuberculose, consumos inseguros) que indicam existirem condições 
objetivas para surtos de VIH, hepatites víricas e tuberculose entre 
pessoas que usam drogas, pelo que julgamos prioritário contribuir 
para um consenso informado para a ação.

Nesta área, há excelente conhecimento sobre o que funciona 
na prevenção, serviços e tratamentos que permitem um debate 
racional. 

Precisamos de dados fiáveis e atuais, pois sem boa informação não 
há boas respostas. 

Pretendemos apresentar e discutir os desafios, as práticas e as 
orientações em termos de políticas de droga e saúde, modelos de 
tratamento da dependência e de doenças associadas baseados 
na melhor evidência, custo-eficácia e sustentabilidade. Contribuir 
para um consenso político, técnico e social alargado sobre os 
meios mais eficazes e o caminho a seguir no que diz respeito à 
promoção de políticas de saúde no campo das drogas e doenças 
transmissíveis (evitáveis, dispendiosas em recursos financeiros e 
humanos) que assegurem o respeito pelos direitos das pessoas que 
usam/usaram drogas, incluindo o direito à saúde e que reflitam a 
melhor evidência atual.
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09:00 Receção dos participantes

09:15 Sessão de abertura
– Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Presidente da Comissão Saúde,  

em representação da Presidente da Assembleia da República
– Deputada Elza Pais, Coordenadora do Grupo de Trabalho - Álcool e 

Toxicodependência
– Prof. Doutor José de Faria-Costa, Provedor da Justiça
– Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, PSD
– Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP
– Deputada Paula Santos, PCP
– Deputado João Semedo, BE
– Deputada Heloísa Apolónia, PEV 
Moderação: Luís Mendão, GAT

09:45 Conferência inaugural
Dr. Jorge Sampaio, Presidente de Honra da Conferência; Global Commission on 
Drug Policy da ONU
 “o desafio civilizacional e de saúde pública para as políticas de drogas e  
saúde em portugal e no mundo”
Moderação: Pedro Silvério Marques, Centro Anti-Discriminação VIH/SIDA

10:15 pausa para café

10:25 painel 1: indicações das Agências Europeias: conhecer e responder 
 ao uso de drogas e epidemias associadas. Evidência para a ação. 

Presidente da mesa: Deputada Cecília Honório, BE

Orador:
– Dagmar Hedrich , EMCDDA 
 “EMCDDA and  ECDC joint guidance on prevention and control of infectious diseases 

among people who inject drugs and the recent HIV risk assessment exercise”
Moderação e condução de debate: Raminta Stuikyte, Chair do SCFD e  
José Queiroz, APDES 

11:10 painel 2: perspetivas atuais e compromissos para o futuro em portugal.
Presidente da mesa: Deputada Elza Pais, PS
Oradores: 
– Dr. João Goulão, SICAD
  “Conhecimento sobre consumos, prevenção, redução de riscos e  

tratamento da dependência”
– Dr. António Diniz, PN VIH/SIDA
 “Conhecimento, prevenção, rastreio e tratamento das epidemias do ViH,  

hepatites víricas e tuberculose entre utilizadores de droga”
Moderação e condução do debate: Deputado Ricardo Baptista Leite, Coordenador  
do Grupo de Trabalho - Acompanhamento da Problemática do VIH-Sida

11:55 painel 3: orientações para o tratamento e medicina baseada na evidência. 
Presidente da mesa: Deputada Laura Esperança, PSD
– Prof. Icro Maremmani, EUROPAD
 “Agonist Opioid Treatment for opioid addiction. State of the art”
– Prof. Doutor António Vaz Carneiro, CEMBE
 “A Medicina Baseada na Evidência como base para a prática clínica nas  

dependências de drogas e doenças associadas”
Moderação e condução do debate:  Dr. Rocha Almeida, APEDD

12:40 Almoço livre

14:00 painel 4: Acesso ao tratamento de infeções (ViH, hepatites víricas, tB) 
 em pessoas que usam drogas.

Presidente da mesa: Deputada Teresa Caeiro, CDS-PP
Orador: 
– Prof. Doutor Alexandre Quintanilha, IBMC-UP
 “políticas de droga para o acesso à saúde. desafios políticos,  

de direitos e económicos”
Moderação e condução do debate: Prof. Doutor Henrique Barros, ISPUP

14:30 painel 5: perspetiva da sociedade civil e comunidades: questões essenciais.
Presidência da Mesa: Deputada Paula Santos, PCP
Oradores:
– Sérgio Rodrigues, CASO 
  “Envolvimento e direitos das pessoas que usam drogas – nada sobre nós sem nós”
– José Queiroz, APDES
 “A centralidade das intervenções da redução de riscos”
– Luís Mendão, GAT
 “perspetivas sobre o acesso à prevenção, rastreio e tratamentos das infeções 

frequentemente associadas ao consumo de drogas”
Moderação e condução do debate: Professor Doutor Luís Fernandes, FPCE-UP e  
Dra. Maria José Campos, CheckpointLX 

15:15 “Estratégia e compromissos governamentais”
 Dr. Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

15:45 Sessão de encerramento: Conclusões, compromissos e propostas.
Moderação: Ricardo Fernandes, GAT e Alina Santos, APDES
Oradores:
– Deputado Nuno Reis, PSD
– Representante do Grupo Parlamentar do PS; 
– Deputada Teresa Caeiro, CDS-PP; 
– Deputada Paula Santos, PCP; 
– Deputada Helena Pinto, BE; 
– Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Presidente da Comissão de Saúde

Rapporteurs: 
Érica Almeida Postiço (GAT), Ricardo Fuertes (GAT), Rosa Freitas (GAT)


