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Recuperar o passado, pelo nosso futuro
O trimestre que passou desde a edição de Primavera da Cannadouro Magazine, foi 
uma autêntica viagem de regresso ao passado. Vejamos porquê.
No passado mês de Junho, o Bloco de Esquerda voltou a levar a discussão sobre a 
legalização da canábis para uso adulto à Assembleia da República, desta vez com 
a companhia da Iniciativa Liberal, embora claro, com abordagens e convicções 
diferentes. Ambos os projectos de lei baixaram à especialidade, na tentativa de 
encontrarem consenso para serem aprovados. Durante o debate, que demorou 
quase duas horas, todos os partidos intervieram, mas sem grandes variações nos 
argumentos e nas posições apresentadas dois anos antes, em 2019, no último debate 
sobre este assunto na AR: tudo na mesma, tal como no passado.
No fecho desta edição ainda não ocorreu nova discussão em plenário.
No que toca ao cânhamo, a campanha de cultivo deste ano tem sido, tal como desde 
2018, um verdadeiro calvário para quem solicitou uma licença junto da DGAV 
(69 pedidos e apenas 22 deferimentos) e também aqui um verdadeiro regresso ao 
passado, concretamente a 1998.
Neste fatídico ano, a directiva comunitária relativa ao cultivo do cânhamo ainda 
não havia sido transposta para a lei portuguesa, o que resultou na detenção de 
vários agricultores de Norte a Sul de Portugal. Na altura, pelo impulso da pioneira 
“Cânhamo de Portugal”, tinham sido semeadas dezenas de hectares de cânhamo, 
que no ano seguinte não tiveram continuidade.
Ao longo deste ano têm sido várias as notícias, de iguais detenções de 
“canhamicultores”.
No século passado, o redespertar do cultivo 
de cânhamo destinava-se ao fabrico de papel 
semi-artesanal, que pode ser fabricado sem 
grandes transformações, sem a extracção 
da fi bra de cânhamo propriamente dita. Nos 
dias de hoje, este aproveitamento primário da 
palha de cânhamo tem a eco-construção como 
principal destino.
Actualmente, a inércia da DGAV e a inexistência da dispendiosa maquinaria para 
a extracção da fi bra, constituem os grandes entraves à expansão do cânhamo 
agro-industrial, de tal forma que uma nova luta se avizinha: a aprovação e a 
regulamentação do que verdadeiramente está a alavancar o cultivo de cânhamo, 
as fl ores com o tão conhecido CBD e sem o temido THC. Assim, urge regulamentar 
devidamente o “cânhamo terapêutico”, incluindo todo o mercado do CBD, e 
permitir o aproveitamento integral da planta para fi ns industriais.
Só esta possibilidade permitirá tornar o cultivo de cânhamo agro-industrial 
de pequena escala atractivo e rentável, pois o baixo preço pago pela fi bra é 
compensado pelo maior valor das fl ores, das sementes e de óleos extraídos destas 
duas últimas partes da planta. A junção destas diferentes rentabilidades será a 
alavanca que, no século XXI, permitirá expandir o cultivo de cânhamo e estimular, 
fi nalmente, o aparecimento de projectos que ofereçam a maquinaria necessária à 
obtenção de fi bras. Por fi m, é absolutamente necessário e urgente que, ao invés de 
bloquear o cultivo de cânhamo, o governo incentive e invista com seriedade nesta 
cultura tão importante para a sustentabilidade e para a economia do país.
Já temos fl ores portuguesas, nas farmácias e nas novas lojas de canábis, mas com 
fi bra de cânhamo português voltaremos a ter fi o, tecido, cordas, papel, estopa, 
botões, tijolos de hempcrete, cosméticos, óleos, enfi m, um sem número de produtos 
com o selo nacional que outrora existiu.

Apostamos num regresso ao passado, mas pela positiva!C
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GARCIA DE ORTA APRESENTA 
O BANGUE AO OCIDENTE

PUB 7
BEMBOLADO

Por improvável que pareça, os europeus lidaram 
com a canábis durante séculos, sem se darem 
conta dos seus poderes psicoactivos — aliás, 

até ao século XVI era-lhes completamente estranho 
o conceito de droga, entendida como agente altera-
dor da consciência. Mas as coisas começaram a mu-
dar devido à curiosidade e livre espírito de Garcia de 
Orta, médico e naturalista português que em 1534 
viajou até Goa, então a capital do império português 
na Índia.Nas três décadas seguintes à sua chegada ao 
Oriente, Garcia de Orta, nascido em Castelo de Vide 
cerca de 1499 e falecido em Goa em 1568, compilou 
uma exaustiva relação das plan-
tas “medicinais e úteis” indianas, 
publicada em Goa em 1563 sob o 
título Colóquios dos Simples e Dro-
gas e Cousas Medicinais da Índia.
Considerada uma das primeiras 
manifestações da ciência expe-
rimental moderna, esta obra foi 
aclamada na Europa renascentis-
ta como a mais importante sobre a flora medicinal 
desde o compêndio de botânica de Dioscórides, que 
fazia escola há 1500 anos — por esta razão, hoje os 
Colóquios de Garcia de Orta são talvez a única obra 
portuguesa a haver alcançado estatuto universal.
Mas o que torna os Colóquios um marco fundador 
da ciência moderna é o facto de a obra espelhar a 
crença, então pioneira, de que a verifi cação e a ex-
periência são as fontes verdadeiras da aprendizagem 
e do conhecimento. Diz Orta:  “Eu não tenho ódio 
senão aos errores; nem tenho amor senão à verdade”.

E, em parte, este espírito científi co de observação 
desapaixonada é mais notável quando Garcia de 
Orta se debruça sobre as drogas visionárias usadas 
na Índia, como o ópio, a datura e o bangue, um pre-

parado psicoactivo de canábis. As 
considerações que o naturalista 
português faz sobre estas subs-
tâncias e os seus efeitos revelam 
tal ausência de preconceito que, 
hoje em dia, mais do que notáveis, 
elas difi cilmente encontrariam 
paralelo. Quanto ao bangue, Orta 
dedica-lhe um capítulo, o Coló-
quio Oitavo do Bangue, no qual ex-
plica “que cousa he (…) e pera que 
se toma, e como se faz” esta droga 

cujo uso, informa, era generalizado na Índia: “E cre-
de que pois isto [o bangue] he tanto usado e de tanto 
numero de gente, que nam he sem mysterio e pro-
veito” (fi ca-se mesmo a saber que o bangue se vendia 
“na botica feito”). 

Apesar de ter notado as semelhanças da planta 
do bangue com o cânhamo, Orta considerou “nam 
ser isto linho alcanave”, não só porque “a semente 
he mais pequena e mais não he alva como a outra”, 
mas principalmente devido ao facto da planta do 
bangue não ser usada na Índia para produzir o li-
nho “de que fazemos as nossas camizas”. Orta não 

podia saber que estava a compa-
rar as duas variedades de canábis, 
a sativa, o familiar cânhamo, e a 
indica, que descobrira na Índia 
— essa classifi cação só seria feita 
no século XVIII, precisamente a 
partir de dados compilados pelos 
primeiros cientistas da natureza, 
como Orta.

Para nossa desgraça (de Portugal), o  posfácio da 
história de Garcia de Orta é tristemente familiar. 
Segundo as crónicas, após a morte do naturalista, 
a sua mulher confessou à Inquisição que, apesar de 
ser católico confesso, Orta sempre praticara em se-
gredo a religião judaica. (Os pais de Orta eram cris-
tãos-novos, tendo renegado a fé judaica para escapar 
ao  exílio quando D. Manuel I expulsou os judeus de 
Portugal.) E, fazendo jus aos seus sinistros pergami-
nhos, a Inquisição ordenou não só que o cadáver de 
Orta fosse exumado e queimado na praça pública, 
mas que todos os exemplares dos Colóquios fossem 
destruídos pelo fogo.

Afortunadamente para o património da huma-
nidade, porém, o obscurantismo vigente em Portu-
gal não conseguiu reduzir a cinzas “o fruto daquela 
Orta” (na expressão de Camões). Dado que para lá 
dos Pirinéus o conhecimento deixara de ser con-
siderado obra do Demónio, logo no ano da morte 
do naturalista, os Colóquios haviam sido traduzidos 
para latim por um botânico francês. Nas décadas se-
guintes, surgiram edições em italiano, francês e in-
glês e, no século XVII, o tratado de Orta tornara-se já 
obra de referência obrigatória da jovem comunidade 
científi ca europeia. Em Portugal, os Colóquios só se-
riam reeditados em 1895. C

por Luís Torres Fontes 

CURIOSIDADES

in “A breve história da cannabis em Portugal”, (p182,183), apêndice à 2ª 
Edição de  “O Rei vai Nú”, Via Óptima, 2002

≥

“Eu não tenho ódio 
senão aos errores; nem 

tenho amor senão à 
verdade”.

Foto: Wikipedia
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Depois de o marido, Jay-Z, ter anunciado a cria-
ção da sua própria marca de produtos derivados 
da canábis, a Monogram, Beyoncé disse, em en-
trevista à Harper’s Bazaar, que o CBD a tem aju-
dado com a dor, a infl amação e a dormir melhor. A 
cantora revelou ainda que está a plantar cânhamo 
e a fazer mel.

A entrevista inclui algumas revelações sobre o 
lado mais privado de uma das maiores estrelas do 
mundo da música. Respondendo a uma pergunta sobre 
que cuidados tem para se manter saudável, Beyoncé 
afi rmou sofrer de insónias durante as tournées e que 
o CBD a ajudou a encontrar o equilíbrio e a adorme-
cer mais depressa. “Pessoalmente tenho lutado contra 
a insónia por causa das tournées por mais da metade 
da minha vida. (…  ) Durante a quarentena, passei dos 
excessos para a criação de rituais positivos inspirados 

nas gerações anteriores e colocando a minha própria 
interpretação nas coisas. Descobri o CBD na minha úl-
tima tournée e experimentei os seus benefícios na dor 
e na infl amação. Isso ajudou nas minhas noites de in-
sónia e na agitação que vem por não conseguir dormir. 
Encontrei propriedades curativas no mel, que benefi cia 
a mim e aos meus fi lhos. E agora estou a construir uma 
fazenda de cânhamo e de mel. Até tenho colmeias no 
meu telhado!” C

A polícia alemã apreendeu vários produtos à 
base de cânhamo num supermercado da cadeia 
Lidl, em Rosenheim, na Alemanha, anunciou a 
revista Cáñamo. Da gama de produtos comercia-
lizados não se sabe ao certo quais foram apreen-
didos, mas o Lidl já retirou todos do mercado por 
precaução, referiu o jornal online alemão, InFran-
ken.

Embora não haja muitos detalhes da investiga-
ção, os jornais locais avançam que os produtos 
apreendidos estão a ser examinados pelas autori-
dades para determinar se os níveis de THC per-
mitidos estão a ser cumpridos. Na Alemanha os 
produtos de CBD à venda não podem exceder os 
0.2% de THC e as empresas que os fabricam têm de es-
tar devidamente licenciadas. Segundo a empresa que os 
fabrica, a The Green Dealers, os produtos estão dentro 

dos parâmetros legais. Os 21 artigos disponibilizados 
recentemente pelo Lidl variam entre brownies de ha-
xixe, bebidas energéticas ou alcoólicas com canábis, ou 
bolinhos à base da planta. C

BEYONCÉ DIZ QUE O CBD A AJUDA 
NA DOR E NA INSÓNIA E REVELA 
ESTAR A PLANTAR CÂNHAMO
por Laura Ramos

POLÍCIA ALEMÃ APREENDE PRODUTOS DE CÂNHAMO DO LIDL
por Rita Martins

PERU PERMITE CULTIVO DE CANÁBIS 
POR ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES
por Laura Ramos

O cultivo associativo da canábis medicinal e a pro-
dução de derivados são agora legais no Peru, depois de 
o governo promulgar a nova legislação aprovada pelo 
Congresso, a pedido de pacientes e familiares. A nova 
lei permitirá que as associações de pacientes inscritas 
no Registo Nacional de Pacientes Utilizadores de Ca-
nábis cultivem, processem, transportem e armazenem 
canábis e seus derivados para fi ns exclusivamente te-
rapêuticos.

Apesar de a canábis medicinal e seus derivados, como 
o óleo de CBD, terem sido legalizados em 2017, o acesso 
aos produtos continuava difícil para os pacientes, por-
que poucas farmácias os comercializam.

A inclusão do auto-cultivo associativo na lei resul-
tou de uma petição apresentada ao Congresso peruano 
pelas associações de pacientes Cannabis Gotas de Es-
peranza, Federação da Cannabis Medicinal (Fecame) 
e Buscando Esperança, que representam dezenas de 
famílias que utilizam derivados canábis para fi ns tera-
pêuticos no Peru. CBeyoncé foi capa da Harper's Bazaar em Agosto de 2021 Foto: D.R.

Produtos à base de cânhamo no catálogo do Lidl na Alemanha. Foto: D.R. 

Pacientes já podem cultivar canábis no Perú. Foto: D.R.
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O Vice-Primeiro Ministro e o Ministro da Saúde Pú-
blica da Tailândia anunciaram que o governo vai ofi-
cialmente registar quatro variedades de canábis como 
Património Nacional. A decisão foi tomada com o intui-
to de promover a investigação e o desenvolvimento da 
indústria nacional baseada na planta da canábis e nas 
suas utilizações medicinais e industriais.

Anutin Charnvirakul, ministro da Saúde, disse ao 
Bangkok Post que este reconhecimento “vai gerar be-
nefícios económicos para o país, além de aumentar o 
potencial dos agricultores para competir no mercado 
global, o que ajudará a reduzir o déficit comercial com 
outros países”.

Apesar de constar na história como um dos países 
mais proibicionistas e com as penas mais pesadas para 
os consumidores de canábis, a Tailândia legalizou a ca-
nábis medicinal em 2018 e, antevendo o seu potencial 

terapêutico e económico, reverteu totalmente a sua po-
sição. Desde 2020, a maior parte da planta foi removida 
da lista de narcóticos controlados e os produtores lo-
cais foram incentivados a cultivar cânhamo e canábis. 
O auto-cultivo até ao limite de seis plantas também foi 
autorizado.

O reconhecimento do Património Nacional anuncia-
do pelo Governo vai aplicar-se a quatro variedades com 
diferentes concentrações de CBD e THC, algumas de-
las psicoactivas, tendo recebido os identificadores ST1, 
TT1, UUA1 e RD1. C

TAILÂNDIA DECLARA QUATRO 
VARIEDADES DE CANÁBIS COMO 
PATRIMÓNIO NACIONAL
por Rita Martins

Anutin Charnvirakul, Ministro da Saúde da Tailândia. Foto: D.R.

Cian e Caoimhe Walsh, dois jovens irmãos 
de Bandon, na Irlanda, ganharam o prémio 
ECO-UNESCO para Jovens Ambientalistas 
na categoria de Eco-Inovação, com o projec-
to “Cânhamo por um futuro sustentável”.  O 
projecto foi desenvolvido sob a premissa de 
que o cânhamo venha beneficiar a agricul-
tura sustentável na Irlanda. 

Em entrevista ao Irish Examiner, Caoimhe 
referiu que “com a capacidade do cânhamo 
de capturar em média 8,9 toneladas de dió-
xido de carbono por acre (quase um hecta-
re), o cânhamo é mais eficiente na captação 
de carbono do que as árvores.”

O projecto dos irmãos Walsh começou 
a ser desenvolvido em 2019, quando Cian participou 
na Assembleia Juvenil para o Clima, e onde conseguiu 
apresentar à Dáil Éireann (a assembleia da Irlanda) as 
suas propostas sobre o cânhamo.

O governo irlandês comprometeu-se, no Programa 
de 2020, a explorar o potencial do cânhamo para o cul-

tivo de variedades de fibras. Segundo os irmãos, “com o 
teor de celulose da fibra do cânhamo a rondar os 70%, 
ele também pode ser utilizado no fabrico de papel, mó-
veis e pellets, substituindo a madeira, o que permitirá 
acelerar a preservação das florestas e dos seus habitats 
com um desmatamento menor e ao estabelecimento de 
florestas nativas permanentes”. C

IRMÃOS IRLANDESES 
GANHAM PRÉMIO ECO-
UNESCO COM PROJECTO DE 
CÂNHAMO SUSTENTÁVEL
por Rita Martins

Os irmãos Cian e Caoimhe Walsh. Foto: D.R.
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O Jornalista Manuel Fernandes Vicente refe-
ria, a 9 de agosto de 2013, no Jornal Torreja-
no  alguns aspectos do  “I Encontro Nacional 

de Canhameiros – Amigos do Cânhamo” ocorrido no 
MAR. Enumerava a presença de “(…) cerca de duas de-
zenas de participantes.”, avançando que, “Segundo um 
jovem agricultor que veio do Algarve ao encontro no 
museu de Riachos, a produção de cânhamo pode tor-
nar-se economicamente interessante. Mas, para isso, 
há que ir mais além do que a simples produção de fibra 
de cânhamo, que ao ser vendida no estrangeiro, traz 
receitas exíguas, que mal compensam todos os custos 

de produção e comercialização da cultura. A produção 
do cânhamo, contextualizada com tecnologias adequa-
das, pode revalorizar-se, integrando  a nova economia 
agrária.
O MAR observa este processo, oferece a interpretação 
histórico-etnográfica, e está disponível para funcionar 
como uma «porta de entrada» a favor da reabilitação 
desta cultura agrícola. O cânhamo pode, agora com 
impactos minimizados, tornar-se numa nova opor-
tunidade para as novas gerações de agricultores. Eles 
serão os herdeiros dos saberes dos “Canhamicultores”,  
designação dada pelo Historiador de Torres Novas, Joa-

CULTURA DO CÂNHAMO: 
RURALIDADE E NEO-RURALIDADE NO 
MUSEU AGRÍCOLA DE RIACHOS
Somos um museu comunitário. Com a devida vénia, respigo de um texto do antropólogo André Lopes 
o seguinte excerto: “Existe no Museu Agrícola de Riachos (MAR), no Ribatejo, um espólio completo 
sobre a produção do cânhamo na região, composto por objectos e ferramentas (gramadeiras, espadelas, 
plantas) e documentação (fotografias, trabalhos académicos, publicações oficiais e revistas). (…) Nos 34 
anos da campanha, o Ribatejo produziu 90% do cânhamo nacional, nas margens do Almonda e do Tejo, 
nos concelhos de Torres Novas e Golegã. As varas de cânhamo existentes no MAR, semeadas há umas 
boas décadas nas várzeas do Almonda, são de uma robustez impressionante: com mais de 3 metros são 
exemplares únicos para a memória do labor das árduas tarefas daquela cultura. Apesar de profícua, a 
lavoura do cânhamo foi a mais marcante nos corpos dos trabalhadores riachenses, como alguns ainda 
hoje testemunham: ”Aquilo não era para cachopos”. Assim era descrita esta cultura agrícola no Jornal 
“Riachense” de 9 de maio de 2009. 

quim Rodrigues Bicho, aos agricultores de cânhamo 
empreendedores dos anos 40 a 70 do século passado. 
Joaquim Lopes Santana e Manual Carvalho Simões são 
riachenses que, entre outros, também nos oferecem in-
formações disponíveis nas suas descrições publicadas. 
Natércia Santos e Cecília Baptista, Investigadoras do 
Instituto Politécnico de Tomar produziram informação 
científica em parceria com o MAR, disponibilizando hi-
póteses de mais aplicações em produtos derivados des-
ta cultura. Dentro das dinâmicas que unem as Pessoas, 
os seus Territórios e as suas Organizações, o MAR, ao 
apresentar narrativamente a Colecção “O Cânhamo” 
utiliza os saberes dos que os partilharam connosco e já 
não estão entre nós. Porém, também resgata os saberes 
dos Agricultores, das Casas Agrícolas e dos Investiga-
dores, usando documentos de arquivo, conhecimentos 
orais e dados credibilizados pela investigação politécni-
ca. O NESTMAR - Núcleo de Estudos  do MAR, agrega 
esta componente científica. 
O conjunto patrimonial sobre a cultura do cânhamo 
(material e imaterial), suscitando questionamentos, 
promove a procura de respostas. A rede de parceiros e 
a sua participação museológica integra-se nessa defesa 
dos valores culturais credibilizados e, por isso, encon-
tramos, associada a esta cultura, a colaboração do mo-
vimento associativo, empresarial, científico e social. A 
função social do museu liga Tradição e Contemporanei-
dade, de modo inclusivo, gerando maior literacia patri-

monial. Salvaguardar o património, evocando gerações 
antigas para servir as gerações presentes e futuras, é a 
nossa Missão. Uma vez que,  “A CANNADOURO MA-
GAZINE visa promover a divulgação e utilização do 
cânhamo agro-industrial enquanto recurso e matéria-
-prima para uma vivência mais ecologicamente susten-
tável, contribuindo para a descarbonização da socieda-
de e  adopção de hábitos de consumo mais ecológicos, 
recuperando o papel histórico de relevo que o cânhamo 
já ocupou antes da era petro-quimica.”, clarificamos o 
nosso posicionamento. Acreditamos que a iniciativa 
da revista é merecedora de atenção e colaboração do 
MAR disponibilizando-nos, dentro das nossas compe-
tências, para nos associarmos ao caminho conjunto na 
valorização do Cânhamo. C

Cavalo-de-Pau (Gramadeira). Foto: João Carvalho

por Luís Mota Figueira, 
Director Técnico do Museu 

Agrícola de Riachos 

Foto: João C
arvalho
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A República Oriental do Uruguai, um pequeno país da América do Sul encaixado entre o Brasil e a Ar-
gentina, foi o primeiro no mundo a legalizar a canábis para todos os fins, a par do cultivo doméstico, por 
iniciativa do governo. Este é um caso único no mundo. Apesar de não ter resolvido todos os problemas que 
serviram de argumento para impulsionar a aprovação da lei, o país dá o exemplo e prova que este modelo 
de legalização não é a catástrofe que os detractores anunciaram. 

nábis através de clubes só para membros, a decisão de 
avançar com a lei naquele momento foi política e não 
seguiu a via tradicional de legalizar primeiro a canna-
bis medicinal e só depois o uso recreativo. 

O CAMINHO ATÉ À NORMALIZAÇÃO

Como ficou estipulado no Artigo 2º da Lei nº 19.172, 
“o Estado assumirá o controlo e a regulação das acti-
vidades de importação, exportação, plantação, cultivo, 
colheita, produção, aquisição a qualquer título, arma-
zenamento, comercialização e distribuição de canábis 
e seus derivados, ou cânhamo quando corresponda, 
através das instituições às quais fora outorgado o man-
dato legal, conforme o disposto na presente lei e nos 
termos e condições que a esse respeito sejam fixados 
pela regulamentação”. Para isso foi criado o Instituto 
de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), sob al-
çada do Ministério da Saúde, responsável por regular, 
fiscalizar e gerir todos os assuntos relacionados com o 
seu comércio e consumo. 

Quando a lei foi finalmente regulamentada, em 2014, 
os utilizadores tinham duas formas de obter canábis: 
através do cultivo doméstico ou tornando-se membros 
de um clube canábico. Só a partir de 2017 se começou a 
vender também nas farmácias. O uso é restrito a maio-
res de 18 anos.

Os clubes, os cultivadores e utili-
zadores devem estar registados no 
IRCCA, numa “base de dados não 
pública”, um sistema que permite 
gerir todos os processos, fiscalizar 
a actividade e recolher dados para 
estudo, entre outras coisas. Apesar 
da burocracia e de todas as medidas que é preciso to-
mar para poder montar um clube canábico, o proces-
so é fácil e transparente. Neste momento, o país conta 
com oito registos de empresas para cultivo de cannabis 
psicoactiva para uso medicinal e cinco para uso recrea-
tivo, 12.694 pessoas registadas para cultivo doméstico, 

45.550 registos para 
aquisição nas 18 far-
mácias de venda legal 
e 178 clubes com um 
total de 5.395 mem-
bros. 

Os clubes sociais ca-
nábicos são uma das 
formas mais popula-
res de abastecimento, 
mas ao contrário do 
que acontece noutros 
países do mundo, o 
seu papel não é tanto 

o de serem um espaço social de convívio e consumo, 
mas sim o de fornecerem os seus membros com erva de 
qualidade, de forma controlada e legal.

Mafalda Pardal, investigadora portuguesa e profes-
sora assistente do Departamento de Criminologia, Di-
reito Penal e Social da Universidade de Gent, na Bél-
gica, dedicou a sua tese de doutoramento ao estudo 

dos clubes sociais de 
canábis naquele país. 
Quando fala do caso 
uruguaio, também 
neste aspecto diz ser 
“um caso único no 
mundo”. Como ex-
plica, “No resto dos 
países, os clubes ca-
nábicos são um mo-
vimento grass roots: 
são os activistas que 
se organizam e esti-
cam as leis ou apro-
veitam as lacunas 
para poderem fun-
cionar. No Uruguai 
é a legislação que 
define o funcionamento do clube e, pela primeira vez, 
encontramos clubes sociais perfeitamente legais.” Ape-
sar de terem sido os activistas que conseguiram que o 
governo introduzisse os clubes canábicos na legislação, 
a forma de funcionar é bem diferente, sendo uma espé-
cie de dispensários, só para membros.

Mafalda e Rosario Queirolo colaboraram num estudo 
que se debruçou precisamente sobre 
este assunto. Publicado sob o título 
“Uruguayan Cannabis Social Clubs: 
From activism to dispensaries?”, as 
investigadoras quiseram tentar per-
ceber como o modelo dos clubes se 
tinha implementado “na prática” e 
concluíram que, o apertado marco 

legal terá contribuído para a evolução dos clubes para 
este modelo de “quasi-dispensários”, como são catego-
rizados. “Basta ter um colchão para vir o IRCA e dizer 
que não é permitido viver no clube, que é logo para re-
tirar”, confirma Maria José “Majo” Miles, presidente da 
Federação de Clubes Canábicos del Uruguay. A caná-
bis medicinal, por seu lado, apesar de prevista na lei de 
2013, só viria a ser regulamentada mais tarde. 

O LADO CINZENTO DA LEGALIZAÇÃO

Antes da legalização, consumia-se o chamado para-
guayo ou prensado. Ainda hoje se encontra e consiste 
numa mistura de erva, pólen, sementes e outras subs-
tâncias, com forma de tijolo, que chega em grande par-
te do Paraguai. É um produto que costuma ter um grau 
de contaminação muito alto e cuja produção é muitas 
vezes feita de forma rudimentar, sem quaisquer con-
dições de higiene. Em resumo: erva de má qualidade, 
cortada com substâncias potencialmente nocivas.

Portanto, não é estranho que hoje em dia, como nos 
conta Mafalda, uma das razões mais referidas pelos 
membros dos clubes canábicos na hora de explicar o 
que os leva a registar-se seja "a possibilidade de terem 
um produto gourmet ou high end”.

Existem alguns clubes “sociais” e outros que fun-
cionam mais com um modelo de cooperativa, mas de 
acordo com a investigadora “acaba por se tornar um 

O debate sobre a legalização da canábis no Uru-
guai já estava na agenda há vários anos. Em 
2010, o ainda deputado Luis Lacalle Pou apre-

sentou um projeto de lei para a legalização do cultivo 
doméstico; dois anos mais tarde, o governo do Frente 
Amplio, liderado por José Mujica, apresentava a pro-
posta de legalizar o comércio de canábis de forma con-
trolada pelo Estado. Considerado um tema ainda sen-
sível, o debate foi alargado até ao ano seguinte, o que 
permitiu receber contributos das 
organizações de activistas, reali-
zar eventos e gerar um debate pú-
blico aceso no qual participaram 
ativistas, políticos, organizações 
internacionais e figuras públi-
cas que deram a cara pela lega-
lização. Finalmente, em Julho de 
2013, e após várias alterações ao 
projecto de lei inicial, o governo 
pôs a lei a votação, sendo aprovada por 50 votos a favor 
e 46 contra. Esta fazia parte de um pacote de medidas 
a que chamaram “Estrategia para la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana”, que defendia a necessidade de 
proteger a saúde pública e reduzir custos relacionados 
com o uso e consumo de canábis, colocando ênfase no 
combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Isto 
numa altura em que o Uruguai vivia uma onda de cri-
mes em zonas onde tradicionalmente estes não aconte-
ciam e que os meios de comunicação relacionavam com 
o problema da droga.

Após ter passado no Parlamento, coube então ao Se-
nado, no dia 10 de Dezembro do mesmo ano, depois 
uma sessão de mais de 12 horas, aprovar a Lei nº 19.172, 
que regulava a “importação, a produção, a compra, o 
armazenamento, a comercialização e a distribuição da 
cannabis e seus derivados para fins medicinais e re-
creativos”. 

O Uruguai é, assim, um caso único no mundo. Não 
só por ser pioneiro na legalização do uso recreativo da 

canábis, mas porque foi por inicia-
tiva política. 

“É tudo um exagero. Na ver-
dade, a canábis teve a ver com a 
descoberta da América. A canábis 
era usada para fazer as velas (…) 
dos barcos. Acompanhou toda a 
epopeia no Novo Mundo. Merece 
que a tratemos com mais respeito 
e que a conheçamos muito mais” 

disse o presidente Mujica numa entrevista à BBC em 
Novembro daquele ano.

“Quando a lei foi aprovada, cerca de 60% da popula-
ção era contra a legalização”, explica Rosario Queiro-
lo, politóloga, professora e chefe do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Católica do Uruguai. 
“Ao contrário do que acontece em todos os países, a le-
galização no Uruguai foi uma medida tomada de cima 
para baixo”, conta. Apesar de existir um movimento 
activista no país que também participou na discussão, 
conseguindo finalmente a aprovação da venda de ca-

O Uruguai é um caso único 
no mundo. Não só por ser 

pioneiro na legalização 
do uso recreativo da 

canábis, mas porque foi por 
iniciativa política.

Os cultivadores podem 
ter até 6 plantas ou 

colher até 480 gramas 
anuais.

UM CASO ÚNICO 
CHAMADO URUGUAI
por: Margarita Cardoso de Meneses

Foto: D
.R. A

dobe Stock

José Mujica. Foto: D.R. 

Rosario Queirolo UCU. Foto: D.R. 
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modelo um pouco elitista, porque nem todos os uti-
lizadores têm dinheiro para pagar as quotas e o pro-
duto”. A inscrição pode custar entre 45 e 650 dólares 
americanos e os preços do produto podem ir dos 0,91 
aos 5 dólares por grama. São os clubes que definem os 
valores das quotas: "Alguns, mais fiéis à ideia de coope-
rativismo, podem trocar quotas por horas de trabalho 
e, por exemplo, na altura da colheita quem quiser cola-
borar pode ter uma redução na quota de sócio”, explica. 
O reverso da medalha, conclui Rosario, é que quem não 
pode pagar as quotas, como as pessoas de nível econó-
mico mais baixo, "continua a consumir prensado, que 
ainda circula, embora numa quanti-
dade muito menor.”

Apesar de ainda existirem alguns 
negócios à margem da lei, a opinião 
generalizada no país, que os estudos 
confirmam, é que a legalização foi 
positiva e não trouxe os problemas 
que os mais cépticos apregoavam. 
“O que observamos é que não au-
mentou a prevalência de consumo, 
sobretudo entre adolescentes. Pelo 
menos não aumentou mais do que já 
vinha aumentando e também não era expectável que 
depois da legalização se detivesse” conclui Queirolo. 
Entre os adultos observou-se também um aumento 
esperado. “O que percebemos foi, no início, num de-
terminado grupo etário, subiu devido a um consumo 

experimental, mas não são 
pessoas que necessariamen-
te consumam todos os me-
ses”, conclui.

O que reduziu significa-
tivamente e se pode avaliar 
como um dado muito positi-
vo, foi o contacto dos consu-
midores com os vendedores 
de rua e traficantes. “Isto às 
vezes fica um pouco invisi-
bilizado, mas é muito impor-
tante”, sublinha a investiga-
dora. “Para os menores, esse 
afastamento ou diminuição 
do contacto com os dealers 

é ideal. As redes às quais uma pessoa se vincula são 
determinantes. Não é a mesma coisa que o teu irmão 
mais velho plante canábis e fumes com ele, do que ter 
de contactar o traficante, ir ao bairro, à casa dele, que 
ele tenha o teu número de telefone entre os seus con-
tactos do telemóvel.” Resta saber se esta quebra de con-
tacto entre consumidores de canábis e traficantes tem 
algum impacto na escalada de consumo de outros tipos 
de drogas - outro assunto que estão agora a analisar. 

O que acontece é que há muitos utilizadores que aca-
bam por comprar a alguém que cultiva, outros vendem 
o excedente (de forma ilegal) assim como alguns clubes 
o fazem. “Cria-se aqui, como dizem, um mercado cin-
zento: não é ir a um dealer vinculado a redes de tráfico, 
nem é ir a uma boca que vende canábis e outros pro-

dutos. Não. É  um amigo que tem as suas plantas e lhe 
sobra e te vende; ou um amigo de um amigo…” conta 
Rosario.

IR PARA A GUERRA COM UM ALFINETE

Oito anos volvidos da legalização, é possível fazer um 
balanço do impacto que estas medidas tiveram, tanto a 
nível social como económico. Atendendo aos três facto-
res que o governo apontou na altura como determinan-
tes para passar a lei, pode concluir-se que a legalização 
não teve um grande impacto no aumento da seguran-
ça pública nem na redução do crime que, na verdade, 

continuou a aumentar, sobretudo 
devido a “acertos de contas” e dispu-
tas territoriais entre os gangues que 
perderam negócio e tiveram que se 
adaptar.

“Era um objectivo muito ambicio-
so para uma substância como a ca-
nábis”, comenta Rosario. “Não é um 
mercado assim tão lucrativo, nem 
que gere grandes níveis de depen-
dência, e também não é uma subs-
tância que gere violência, portanto o 

que consideramos é que ter posto isso como objectivo 
foi propor uma solução política mas que, na verdade, 
era como ir para a guerra com um alfinete: não é ra-
zoável pensar que o problema do narcotráfico se pode 
resolver apenas com a regulamentação do mercado da 
canábis”.

Quanto ao segundo argumento, a protecção da saúde 
pública, com a redução do consumo de prensado e o au-
mento da procura de flores de canábis de boa qualida-
de, cultivadas e manipuladas em condições de higiene 
controladas, foi um objectivo claramente conseguido. 

Por último, quanto à descriminalização dos utili-
zadores e a diversificação dos mercados, a equipa da 
Universidade Católica do Uruguai fez um inquérito aos 
utilizadores e, de acordo com Queirolo “foi muito in-
teressante ver como diminuiu a compra na boca ou no 
dealer e como se passou a comprar legal, no clube, cul-
tivando ou conseguindo através de algum amigo. Este 
afastamento dos consumidores da ilegalidade tem um 
grande impacto a nível social”.

PASSAR DO ILEGAL PARA O LEGAL

Calcula-se que o mercado da canábis valha cerca 
de 40 milhões de dólares e estima-se que o mercado 
legal com fins recreativos tenha retirado cerca de 22 
milhões ao mercado ilegal. Apesar dos aspectos menos 
positivos, muitos deles previsíveis e esperados, pode di-
zer-se que a legalização da canábis recreativa no Uru-
guai é um caso de sucesso.

Resta agora ver se os sucessivos governos irão con-
tinuar neste caminho. Neste último ano, o país assistiu 
a um braço de ferro entre o Governo, agora uma coli-
gação dos partidos de direita, e os clubes canábicos. A 
razão foi a tentativa de introdução do “artículo 72” no 
último Orçamento de Estado que permitiria ao Minis-
tério da Administração Interna do país e à polícia ace-

der aos dados dos clubes e dos cultivadores domésticos, 
em nome da luta contra a venda ilegal e o narcotráfico.

Majo Miles defendeu a posição de recusa absoluta 
que assumiram, alegando que o que propunham iria ser 
“um retrocesso terrível de volta ao proibicionismo”. De 
acordo com Miles “estariam a atuar contra a presunção 
de inocência, partindo do pressuposto de que todos os 
que plantam são potenciais criminosos”. Além do mais, 
continua “já existe o IRCCA e como somos uma forma 
republicana de governo, cada organismo encarrega-se 
de uma coisa, portanto o Ministério do Interior não tem 
que interferir nas actividades de outro orgasnismo”.

Jorge Larrañaga, ministro da Administração Interna, 
era um claro opositor da legalização, tendo ficado co-

nhecido pela frase: “aqui não se planta nada”. Mas no 
passado mês de Maio, sofreu uma paragem cardio-res-
piratória, morrendo de imediato. Quem assumiu a pas-
ta foi Luis Alberto Heber, e como conta Miles “é um se-
nhor de 80 anos que está na política há 60 e que trouxe 
alguma tranquilidade. E como não tinha muita ideia da 
questão da canábis, recebeu-nos, discutimos o assunto 
e fez umas alterações no artigo, mas ficou completa-
mente desactualizado”. A esperança dos clubes é que, 
segundo já foi noticiado, o artigo não seja aprovado e a 
questão caia por terra.

Agora, é esperar para ver o que acontece, e entretan-
to aproveitar os conhecimentos adquiridos para avaliar 
o que se poderia fazer por cá. C

CULTIVO PARA CONSUMO 
PRÓPRIO

CLUBES CANÁBICOS

Os clubes sociais são estru-
turas pequenas. Só podem 
ter entre 15 e 45 membros, 
não podem estar identifica-
dos nem fazer publicidade, 
e servem como estufas con-
troladas onde os membros 
podem ir levantar canábis 
de boa qualidade, cultivada 
com rigor e cuidados de hi-
giene. Cada membro pode le-
vantar até 40 gramas/mês e 
não existe qualquer restrição 
quanto à potência da canábis 
que produzem, mas só podem 
ter até 99 plantas e devem ter 
um sistema de videovigilân-
cia permanente. Estas restri-
ções criam listas de espera. 
De acordo com a Federação 
de Clubes, isto leva as pessoas 
a comprar no mercado inter-
médio, precisamente o que se 
queria evitar com a lei. “Há 
uma procura que não está a 
ser satisfeita e isto tem que se 
resolver”, diz Majo Miles. 

A venda de canábis para uso 
recreativo nas farmácias só 
começou em 2017, mas as flo-
res só têm THC até 9%. A ca-
nábis é barata e competitiva, 
mas é muito suave, e para mui-
tos isso não é atractivo. Nas 
farmácias pode-se comprar 
até 10 gramas de flores, num 
máximo de 40 por mês. A ca-
nábis medicinal existe desde 
2019, mas para este fim, como 
refere a Arquitecta Eleonora 
Navatta, do IRCCA, só podem 
ser vendidos medicamentos 
aprovados, como os óleos de 
CBD Epifractán e o Xalex 10, 
com receita médica. Ao con-
trário do resto do mundo, a 
canábis para uso medicinal 
no Uruguai parece estar algo 
abandonada, mas o governo 
tem vontade de impulsionar 
este mercado, com os olhos 
postos na exportação.

VENDA EM FARMÁCIAS

No Uruguai é a 
legislação que define 
o funcionamento do 
clube e, pela primeira 

vez, encontramos clubes 
sociais perfeitamente 

legais.

O cultivo caseiro é a forma 
preferida de acesso à canábis 
no Uruguai. De acordo com 
os números publicados pelo 
IRCCA, existem 12.694 culti-
vadores domésticos regista-
dos, mas calcula-se que haja 
mais 20 mil não registados. 
Os cultivadores podem ter até 
6 plantas ou colher até 480 
gramas anuais e assim como 
os clubes são inspeccionados 
pelo IRCCA, o controlo de 
quem cultiva de forma priva-
da é inexistente. 

Mafalda Pardal. Foto: D.R. 
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DURAÇÃO

A duração da etapa de fl oração geralmente varia en-
tre 7 e 11 semanas, consoante as variedades e fenótipos 
que estamos a cultivar. Durante a fl oração a tempera-
tura ideal para as plantas situa-se entre os 18º C e os 
26º C. Temperaturas inferiores podem fazer com que 
as plantas se desenvolvam mais lentamente e tempera-
turas superiores podem causar problemas como folhas 
queimadas, secura excessiva e também crescimento 
mais lento. A húmidade ideal situa-se entre os 35% e os 
60%, sendo que níveis acima dos 60% são especialmen-
te preocupantes na fase fi nal da fl oração pois podem 
propiciar o aparecimento de fungos e bolores no inte-
rior dos cabeços mais grossos. 
Para um bom desenvolvimento, a planta de canábis 
precisa de Nitrogénio (N), Fósforo (P) e Potássio (K). 
Na etapa de fl oração devemos aumentar a quantidade 
de P e K, mas não devemos deixar de fornecer um pou-

co de N às nossas plantas durante a primeira metade 
da fl oração, uma vez que a planta continua a crescer 
e o Nitrogénio é essencial a esse desenvolvimento em 
fl oração. Convém, portanto, usar um fertilizante espe-
cífi co para fl oração mas, ao mesmo tempo, estar atento 

ao conteúdo de Nitrogénio do fertilizante que estamos 
a usar. Se for demasiado baixo podemos compensar 
com a utilização de fertilizante de vegetativo uma vez 
a cada 10 dias.
Macronutrientes como Magnésio (Mg), Cálcio (Ca) e 
Enxofre (S), são igualmente importantes para um bom 
desenvolvimento nesta etapa do cultivo. Se o substra-
to que utilizamos não tiver uma boa quantidade destes 
nutrientes (ou em cultivos hidropónicos) torna-se mui-
tas vezes importante compensar essa escassez com a 
integração destes nutrientes na água da rega. Alguns 
micronutrientes também desempenham um papel im-
portante no desenvolvimento da planta de canábis na 
etapa de fl oração. São eles Zinco (Zn), Manganésio 
(Mn), Ferro (Fe), Boro (B), Cloro (Cl), Cobalto (Co), Co-
bre (Cu), Molibdeno (Mb) e Silício (Si).

"STRETCH"

Nas três primeiras semanas de fl oração as plantas esti-
cam-se (o conhecido “stretch”), crescendo em tamanho 
e altura. Nesta fase as plantas podem duplicar ou até 
triplicar o seu tamanho e precisam de muita alimenta-
ção. Porém, considerando que efectuámos o transplan-
te para os vasos defi nitivos pouco antes do início da fl o-
ração, se usarmos um substrato rico em nutrientes, as 
plantas terão tudo para cumprir com alto desempenho. 
É habitual que nas primeiras três semanas após o trans-

plante não seja sequer necessário utilizar fertilizantes 
líquidos. Mas também convém estar atento e sempre 
que nos apercebermos que as plantas estão a crescer 
com pouco vigor e o verde forte das fl ores começar a 
fi car mais fraco ou a amarelar, há que compensar com 
a utilização imediata de fertilizantes líquidos, uma vez 
por semana. Para enriquecer o nosso substrato de fl ora-
ção podemos adicionar um pouco de guano de morcego 
em pó. Cerca de 20 gramas por cada 10 litros de terra 
será o sufi ciente para que as nossas plantas produzam 
fl ores mais resinosas e aromáticas.

Floração
Neste número 3 da CannaDouro Magazine vamos abordar a etapa mais interessante 
do ciclo de vida da planta de canábis: a fl oração. Após a etapa de vegetativo, chega o 
momento em que as nossas plantas se dedicam à produção das desejadas fl ores. Em 
interior, esta etapa começa quando o cultivador assim o decide, através da alteração 
do fotoperíodo diário para 12 horas de luz e 12 horas de escuridão total. Em exterior, 
em Portugal Continental, as plantas entram em fl oração geralmente entre fi nais de 
Julho e meados de Agosto. No caso das plantas autofl orescentes, quer seja em interior, 
quer seja em exterior, a fl oração começa aproximadamente 4 semanas depois da 
germinação, independentemente do fotoperíodo a que estão sujeitas.

por TricoMaria / www.tricomaria.com
fotos Tommy L. Gomez, Sweet Seeds®

A etapa mais deslumbrante no ciclo de 
vida da planta de canábis

Macronutrientes como 
Magnésio (Mg), Cálcio (Ca) e 
Enxofre (S), são igualmente 
importantes para um bom 

desenvolvimento nesta etapa 
do cultivo. 

Nesta fase as plantas podem 
duplicar ou até triplicar o seu 
tamanho e precisam de muita 

alimentação.
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FLORES OU "CABEÇOS"

Podemos considerar que a floração começou quando a 
planta começa a produzir os seus primeiros pistilos e 
estes, em aglomerado, começam a formar aquilo a que 
mais tarde chamaremos de “flores” ou “cabeços”. Esta 
formação de flores começa a ser mais óbvia a partir da 
terceira ou quarta semana de floração. Aquelas peque-
nas formações de flores nas partes inferiores das plan-
tas que, em interior, percebemos desde logo que não 
vão estar expostas a luz próxima e directa, podemos 
prescindir delas e cortá-las nesta altura (aos 10 ou 15 
dias após a mudança do fotoperíodo para 12/12). Desta 
forma, a planta não desperdiça a sua energia nessas pe-
quenas flores e concentra-se no desenvolvimento das 
flores de maior dimensão.
A partir da quarta semana de floração as plantas dei-
xam de crescer em altura e passam a focar toda a sua 

energia no desenvolvimento e “engorda” das flores. 
Nos cultivos em interior pode ser importante mover as 
plantas para que todas as flores recebam quantidades 
adequadas de luz. Também é importante que a distân-
cia entre os topos das plantas e a lâmpada seja a mais 
curta possível, desde que as pontas das flores não se 
queimem. Por exemplo, com uma ventilação e extrac-

ção de ar adequadas, num cultivo com 400w de HPS, a 
distância entre os topos das flores e a lâmpada deverá 
rondar os 25cm a 30cm. Se verificarmos que os topos 
mais próximos da lâmpada começam a amarelar, con-
vém aumentar esta distância.
Após a sexta semana de floração as flores ganham mais 
peso e ficam totalmente cobertas de “resina” (aglome-
rados de tricomas). As flores tornam-se bastante pega-
josas e aromáticas ao toque. A colheita está cada vez 
mais próxima e, se possível, devemos reduzir os níveis 
de húmidade para valores abaixo dos 45%. A tempera-
tura com a luz acesa não deve ir além dos 25º C. 

"FLUSH"

No momento em que consideramos que a colheita será 
dentro de 10 a 15 dias, devemos proceder à lavagem de 
raízes (o conhecido “flush”), de modo a que o substra-
to fique tão limpo quanto possível de vestígios de sais 
oriundos da fertilização.
Por esta altura (últimas duas semanas de floração) os 
pistilos passam de brancos a cores mais escuras, tais 
como laranja, creme, vermelho ou castanho. Os tri-
comas também começam a mudar de cor nesta altu-
ra, sendo que devemos estar atentos a estas alterações 
(com a ajuda de um microscópio) pois é com base na 
coloração dos tricomas que conseguimos identificar o 
momento ideal para a colheita. Entretanto, após a lava-
gem de raízes e uns 10 a 15 dias de regas só com água, 
as tuas plantas deverão estar prontas a colher e é tem-
po de tirar partido dos frutos da tua aventura com esta 
maravilhosa planta. C

As plantas deixam de 
crescer em altura e passam a 
focar toda a sua energia no 

desenvolvimento e “engorda” 
das flores. 

Na próxima edição da CannaDouro Magazine 
iremos abordar a colheita, secagem e cura de 
forma bastante aprofundada.  
Não percas!
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Na obra aqui apresentada, a reconstrução de uma 
moradia unifamiliar, numa encosta com vista para o 
Rio Douro, a palha de cânhamo une-se ao conceito da 
madeira queimada, oriundo do Japão, à noção das di-
ferentes reacções de cada material em termos de PH, 
à lógica das multicamadas e à capacidade de retenção 
de Co2 e pegada ecológica positiva desta fibra natural. 

Tudo isto se conhece numa conversa dentro do arma-
zém / laboratório / atelier da Pedrez, um espaço multi-
facetado, onde mesclas de saberes convidam ao sonho 
de novas soluções de arquitectura e de vida, questio-
nam e acima de tudo produzem soluções, concretiza-
das em projectos inovadores a nível internacional. Mas, 
no fundo, apenas recuperam soluções antigas, como o 
“cimento romano”, que deve a sua resistência e durabi-
lidade milenar  ao uso de cal aérea e não hidráulica, tal 
como nas “receitas do Francisco”.

Após a descoberta de tudo o que existe no armazém, 
desde múltiplas receitas de argamassas, a máquinas 
construídas para fabricar três tijolos de cânhamo de 
cada vez, até uma outra para destruir as sobras e as po-
der reutilizar, saímos a pé para ir visitar a obra, com a 

sensação que depois da explicação apaixonada e conhe-
cedora deste arquitecto, tudo isto é o “novo normal” na 
construção, ou assim devia ser.
Qual é o programa desta obra, Francisco?
Esta obra é uma habitação, no centro do Porto, com to-
das as caraterísticas de uma habitação urbana, em que 
nós fazemos o reaproveitamento de uma obra de arte 
que foi construída no Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães (CIAJG). Fazemos o reaproveita-
mento dessa escultura, uma escultura maciça, várias 
paredes de dezenas de m2 nesta mistura de betão de câ-
nhamo com carvão, fazemos a reutilização disso numa 
habitação, naquilo que, constatamos agora, a posterio-
ri, é uma peça de prefabricação autêntica.
Portanto, vocês pegaram numa parede maciça, 
cortaram-na em blocos e foram preenchendo as 
necessidades da obra?
Precisamente isso. Havia uma parede, nós cortámo-la 
e agora refizemos esse “Lego” numa construção nova.
Em relação à eco-construção, porquê o recurso ao 
hempcrete enquanto material de construção?
O hempcrete é o material mais capaz com que alguma 

Texto e Fotos: João Carvalho

A Oficina de Arquitectura Pedrez, sedeada no Porto, foi criada em 2020 por Matilde 
Cabral e Francisco Adão da Fonseca e nasceu da decisão do casal passar a trabalhar em 
conjunto, aliando os saberes têxteis dela às visões arquitectónicas dele.

CASA DE CÂNHAMO E CARVÃO 
A ALQUIMIA DAS ARGAMASSAS

vez tomei contacto. Tenho experiência em vários tipos 
de construção, em vários sistemas construtivos chama-
dos sustentáveis e nunca contactei com nada tão com-
pleto como o betão de cânhamo. É o único material/
sistema construtivo (porque ele depois implica um de-
terminado sistema de construção) que nos permite fa-
zer paredes de 25 cm que cumprem com a térmica, com 
a acústica, com os regulamentos de incêndios e com o 
qual, até certa medida, conseguimos também cumprir 
com as exigências de um material de fachada e exigên-
cias estéticas de acabamento no interior das paredes, 
portanto não há nenhum outro material de construção 
tão capaz, a nível da construção, como este. Isto para 
não referir as características indirectas do ciclo de vida 
do material, que nos trazem benefícios agrícolas, em-
pregabilidade, capacidade de reestruturação de solos 
que estejam esgotados, desertificados, por assim dizer. 
Portanto, acho que é um material que, se falarmos do 
seu potencial, daria aqui outro artigo de quatro páginas 
sozinho!
A adicionar a esta panóplia incrível de utilizações 
ou de caraterísticas, vocês resolveram adicionar 
o carvão como mais uma componente desta 
argamassa. Porquê?
A madeira queimada, carbonizada, é historicamente 
usada como uma medida de protecção da madeira no 
exterior dos edifícios. É uma técnica normalmente atri-
buída aos japoneses, chamada Sugi Ban, que nós quise-
mos adaptar para a construção em cânhamo, através 
da inserção de carvão na mistura e/ou a queima da pró-
pria palha do cânhamo, de modo a que, no exterior, não 
seja necessário dar qualquer tipo de 
tratamento ao material.
Fica um produto final então, de 
acabamento exterior…
Fica um material de fachada final, 
exactamente.
Qual o papel, no mundo da 
construção e na descarbonização 
da sociedade, nomeadamente 
na construção (que tem um 
grande impacto ambiental, como 
sabemos) que estas argamassas 
podem, e devem, desempenhar?
A construção que tenha por base ou 
que integre fibras vegetais, na sua generalidade, é uma 
construção sustentável. Quando digo fibras vegetais 
falo obviamente da madeira, do vime, do cânhamo. São 
normalmente sustentáveis porque, logo à partida, es-
tamos a falar de uma pegada de carbono mais positiva, 
de uma construção mais leve, de uma construção reci-
clável e de um sistema construtivo também, todo ele, 
com características sustentáveis. Quando se constrói, 
não se constrói com um material único, constrói-se 
com famílias de materiais, e, quando usamos o cânha-
mo, estamos normalmente a apontar para uma família 
que é, toda ela, sustentável e é aí que está o principal 
benefício.
Quais as vantagens e desvantagens do uso 
do cânhamo relativamente à construção 

convencional, em termos genéricos, e 
especificamente em termos de preço e velocidade 
de construção?
Começando pelas desvantagens, diria que é um mate-
rial que não está ainda devidamente implantado, por-
tanto, não está industrializado da mesma forma que os 
materiais tradicionais, o que tem implicações negati-
vas, naturalmente, como a falta de conhecimento que 

os técnicos projectistas possam ter 
sobre o material (o que dificulta o 
trabalho de projecto), a falta de co-
nhecimento e experiência ou a es-
cassez de oferta de mão-de-obra, de 
fornecedores, de aplicadores para o 
material (o que também inflacciona 
os preços, dificulta os calendários, 
etc.). É um material que sofre em 
termos do valor praticado no merca-
do, por estar numa fase ainda imatu-
ra de desenvolvimento, pelo menos 
no que respeita à sua disseminação 
no mercado. O cânhamo tem as des-

vantagens que são naturais da madeira (cada material 
tem fraquezas e benefícios, ou vantagens, ou virtudes), 
que é uma certa fragilidade e, em climas propensos a 
tal (quentes e húmidos), à disseminação e crescimen-
to de fungos, como é o caso de Portugal, por exemplo, 
com humidade alta e temperatura média anual tam-
bém média, temperada, o que faz com que o material 
sofra. Por exemplo, na Holanda ou na Bélgica, que são 
países também húmidos, mas com uma temperatura 
mais baixa, o cânhamo não necessita de ser revestido 
na fachada; em Portugal é bastante aconselhável que 
seja revestido com algum tipo de reboco ou de recobri-
mento, por causa da temperatura alta e não tanto pela 
questão da humidade. No fundo, é a combinação destes 
dois factores. Depois, nesta fase, ainda temos aqui al-

Tenho experiência 
em vários tipos de 

construção, em vários 
sistemas construtivos 

chamados sustentáveis 
e nunca contactei com 

nada tão completo como 
o betão de cânhamo
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gumas questões que têm precisamente a ver com esta 
falta de maturidade, de desenvolvimento e implantação 
de material, que é a falta de homogeneidade do forne-
cimento. Por exemplo, os tijolos cerâmicos são feitos de 
barro e não há dois barros iguais, mas já existe uma 
cultura, um conhecimento, uma tradição que faz com 
que qualquer pessoa interessada 
em abrir uma indústria de cerâmi-
ca tenha a confi ança de saber que 
consegue misturar diferentes tipos 
de barro para lhe dar um tijolo de 
qualidade. O cânhamo é igual; as 
plantas são, todas elas, diferentes, 
as variedades são diferentes, os ter-
renos são diferentes e há uma falta 
de conhecimento ainda sobre toda 
esta multiplicidade de variáveis, que 
permitam facilmente a um empreendedor chegar a um 
bom ou excelente produto, portanto isto implica muito 
mais um processo de experimentação, de tentativa-er-
ro, do que propriamente ensaios laboratoriais e inves-
tigação científi ca hardcore. Isso é uma desvantagem 
que, no fundo, faz parte desta tal falta de maturidade 
do mercado. 
E as vantagens, que tanto anseio ouvir?
Temos uma série de vantagens, muitas delas em potên-
cia, que poderão realmente vir a ter uma expressão a 
grande escala, mas que, para já, só têm expressão nas 
pequenas obras que são pioneiras e que são, enfi m, ex-
perimentais. Uma vantagem muito clara do cânhamo 
é a sua leveza; é um material que se enquadra dentro 
daquilo que são os materiais leves e é a alvenaria (por-
que é uma alvenaria, é um betão, que é betonado, faz 

parte da família das alvenarias), é a alvenaria mais leve 
que existe, ou seja, uma parede betonada em cimento, 
em massa cimentícia, de betão, inertes e aço, uma pa-
rede feita em pedra, uma parede feita em tijolo cerâmi-
co vazado, em tijolos de cimento leves, são todos eles 
signifi cativamente mais pesados do que uma alvenaria 

de cânhamo. Isto depois traduz-se 
na leveza do edifício, em poupança 
de materiais, em facilidade logística, 
porque os materiais têm que ser iça-
dos, têm que ser elevados para cima 
dos edifícios, têm que ser transporta-
dos dentro dos edifícios, depois têm 
que ser novamente organizados an-
tes de ser feito o descarte… Toda essa 
logística é muito mais simples. Tem a 
vantagem de ser um material que é 

100% reaproveitável com uma facilidade enorme, ou 
seja, os resíduos de cânhamo podem ser recolhidos, no-
vamente triturados e reutilizados. Não há desperdício e 
tem a vantagem de ser o único material de construção 
(isto parecem coincidências a mais, é preciso dizer isto 
no artigo; temos que estar abertos a uma situação que 
é uma situação extrema, porque não é normal haver 
materiais com tantas particularidades e até parece que 
uma pessoa está a inventar ou a fl orear uma história, 
quando na verdade, são factos!) que cumpre com os 
grandes regulamentos da construção em 25cm de es-
pessura, com a térmica, a acústica, incêndio e, segundo 
os desenvolvimentos que a Pedrez tem feito, estamos 
muito próximos de conseguir, ou podemos até, efec-
tivamente, dizer que já conseguimos, que o material 
tenha a resistência que precisa de ter no exterior, aos 

Estamos a falar de 
uma pegada de carbono 
mais positiva, de uma 
construção mais leve, 

de uma construção 
reciclável 
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factores externos, climatéricos e mecânicos e que tenha 
uma apresentação estética, uma textura que o torne 
aceitável, interessante como um material de acabamen-
to em interior. Ou seja, estamos a falar de um material 
que responde em todos os espectros de uma forma fan-
tástica, porque, para além de tudo, é um material leve, 
que tem uma pegada de carbono absolutamente imbatí-
vel e que é 100% reutilizável, portanto não há resíduos 
de obra. O seu processo de fabrico (isto também é uma 
vantagem muito signifi cativa) consome muito pouca 
energia e tem pouco ou nenhum efl uente industrial. São 
muito raros os materiais que não produzem efl uentes 
industriais, sejam eles químicos, provindos de poeiras, 
de serrações, de moagens… A única coisa que faz é pó e 
é um pó bastante inócuo. Portanto, para o trabalhador, 
seja numa fase de produção ou numa fase de aplicação 
e execução, seja um trabalhador numa fase de demoli-
ção já num ciclo de vida mais avançado, é um material 
muito interessante, muito amigável de se trabalhar… As 
vantagens são inúmeras. 
E como tem sido aplicar estes princípios nas obras 
que tens desenvolvido?
As desvantagens são sufi cientes para incapacitar e blo-
quear a evolução deste material no mercado. É preciso 
muita vontade. Apesar de todos estes benefícios, as des-
vantagens ainda são bastante impeditivas, porque, não 
havendo educação, formação, transmissão de conhe-
cimento, é impossível que o material venha a singrar 
e transformar-se numa opção mainstream. Isto tudo 
para não tocar nos aspectos agrícolas, que são imensa-
mente sensíveis e difíceis de contornar e de ultrapassar, 
e que também, no fundo, acabam por impedir o desen-
volvimento desta tecnologia. 
Para um futuro cliente e dono de obra, quais 
são os valores por metro quadrado que se pode 
esperar ao escolher esta tipologia construtiva?
Em relação aos valores por m2, sem a escalabilidade, 
sem volume, numa óptica artesanal, que é o que nós 
temos feito na Pedrez, o material anda ligeiramente 
acima dos valores de mercado. Uma parede de fachada, 
“chave na mão”, anda nos 110€/m2, uma parede termi-
nada 120€/m2, enquanto que, na construção corrente 
(temos de comparar coisas mais ou menos com a mes-
ma qualidade… não podemos comparar a parede de 
uma garagem com a parede de uma habitação, nem a 
parede de uma habitação com a parede de um hospital), 
obviamente que se consegue construir uma parede de 
fachada a 40€/m2, mas estamos aqui a falar de paredes 
que têm uma qualidade máxima, são paredes que res-
piram na sua totalidade, são paredes onde não há pos-
sibilidade de condensações internas. As condensações 
internas são uma coisa que acontece recorrentemente e 
que neste tipo de construção não existe, porque a pare-
de é maciça, não há cavidades, não há vazios e, portan-
to, não há contrastes de materiais uns para os outros. 
Estamos a falar de uma parede da maior qualidade que 
se pode ter e obviamente que, se compararmos com a 
construção corrente, não andará nos 100€, mas anda-
rá lá próximo aquilo que se pode conseguir com uma 
parede corrente rebocada com um reboco respirável, 

com um tijolo cerâmico, com um sistema de capoto, de 
ETICS (esferovite) e, depois, as séries de colas que vêm 
antes e depois dessas esferovites e o reboco por cima… 
isso, que é uma parede que não tem a mesma qualidade, 
será sempre mais barato, não equacionando o peso que 
tem no edifício. É uma parede que vai pesar mais na 
estrutura do edifício, e se começarmos a trazer esses 
valores para a equação, talvez o cânhamo comece efec-
tivamente a ser mais barato do que um edifício, diga-
mos, pesado, tradicional. 
E, fi nalmente, um dado que um cliente teme 
sempre quando decide construir ou reconstruir, 
qual a velocidade de construção?
A betonagem do betão de cânhamo é extremamente rá-
pida, porque a cofragem não tem que descansar com o 
material. Portanto, é feita a betonagem e a cofragem é 
movida de imediato para a próxima tranche de betona-
gem. Isso traz uma velocidade muito grande à obra e, de 
facto, em questão de velocidade de construção, temos 
aqui uma desvantagem, que é o betão de cânhamo pre-
cisar de uma subestrutura, de uma estrutura mais leve 
escondida dentro das paredes, o que traz aqui algumas 
particularidades na logística da obra. 
Qual vai ser o vosso próximo projecto?
O próximo projecto da Pedrez será colocar o cânhamo 
sobre rodas, em cima de trailers de camiões TIR! Talvez 
na edição de Dezembro da Cannadouro Magazine pos-
sam conhecer este projecto. CUma vantagem muito 

clara do cânhamo é a sua 
leveza, é a alvernaria mais 

leve que existe
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Em 2018, Barry resolveu aproveitar a cedência de 
alguns terrenos de uma amiga, perto de Estre-
moz, no Alentejo, para testar o cultivo de varie-

dades industriais de canábis no clima português, para o 
qual obteve licença em 2018 e 2019. 
Os atrasos e os bloqueios da DGAV 
ao cultivo de cânhamo já eram, por-
tanto, conhecidos de Barry. Em 2020 
não foram sequer emitidas licenças. 
O avançar de mais uma época de 
sementeira, enquanto continuava a 
aguardar resposta ao segundo envio 
de documentos na candidatura deste 
ano, fez com que resolvesse avançar, 
mesmo não tendo ainda o deferimen-
to final daquele organismo do Minis-
tério da Agricultura. 

A detenção aconteceria a 28 de Julho de 2021, numa 
operação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação 
Criminal da G.N.R., com três carros e dez agentes. Esta 

não é uma situação inédita em Portugal. Desde 2018 
que vários agricultores se queixam de “perseguição” 
por parte das forças policiais e de “inacção” ou “duali-
dade de critérios” por parte da DGAV. 

Pelo menos dois agentes da G.N.R. 
admitiram à Cannadouro Magazi-
ne não ter capacidade para distin-
guir cânhamo de canábis, por isso a 
G.N.R. “submete as plantas apreen-
didas no âmbito de um processo cri-
me ao Laboratório de Policia Cien-
tífica, organismo certificado para o 
efeito”. Em 2020, a G.N.R. “efectuou 
354 apreensões de plantas de caná-
bis”. Em 2021, até ao dia 31 de Julho, 
“efectuou 132 apreensões, sendo que 
estes dados são provisórios”. Por seu 

lado, a DGAV confirmou que deferiu apenas 22 dos 69 
pedidos de autorização de cultivo que recebeu e ga-
rantiu que tem “um conhecimento científico e técnico 

bastante sólido sobre a cultura e sobre a legislação apli-
cável” ao cânhamo. 

A ACCIP - Associação de Comerciantes do Cânha-
mo Industrial de Portugal, disse que, este ano, a DGAV 
fez “uma recolha ilegal de dados, ao exigir contratos de 
fornecimento das produções de cânhamo com o mes-
mo nível de detalhe que é exigido pelo Infarmed às em-
presas de canábis medicinal” e pediu a criação de um 
gabinete estatal exclusivamente dedicado à produção, 
investigação e alavancagem do cânhamo industrial em 
Portugal. Também a CannaCasa — Associação do Câ-
nhamo Industrial, repudiou a acção das autoridades e 
criticou a postura pouco flexível da DGAV, que, além 
disso, exige o envio de documentos que não estão refe-
ridos na legislação. 
Pediu autorização à DGAV para plantar cânhamo 
industrial em 2021? 
Sim, submeti um pedido à DGAV, tal como fiz nos anos 
anteriores. Responderam ao meu email e descobri que 
a documentação para este ano tinha sofrido alterações. 
Nos anos anteriores, o processo necessitava apenas do 
envio de uma notificação a dizer que se ia produzir câ-
nhamo e não era necessário aguardar autorização. Este 
ano, eles não reconheceram vários documentos que en-
viei, tive de fazer uma nova candidatura e enviar mais 
documentação, pelo que já tinha começado a plantação 
antes de receber a autorização. 
Portanto, preencheu o formulário constante na 
página web, enviou e obteve resposta?
Responderam a informar que os documentos tinham 
de ser alterados e eu enviei novo formulário, a explicar 
também a que fim se destinava a colheita e tudo isso. 
Não obtive resposta a esse email.
Qual era o fim da sua plantação?
A plantação era principalmente 
destinada à investigação de varie-
dades viáveis para obter sementes 
biológicas. Temos grande procura 
em Inglaterra por óleo de semen-
tes de cânhamo biológico, por isso 
queríamos trabalhar com os agri-
cultores portugueses para testar di-
ferentes variedades. Só tinha algu-
mas centenas de plantas, que é uma 
quantidade pequena para cultivo 
de cânhamo, mas era uma plantação que estava a ser 
bem-sucedida. O objectivo era ver que quantidade de 
semente podemos produzir por variedade neste clima. 
Mesmo numa pequena quantidade de plantas podemos 
perceber quanta semente é produzida por 100 metros, 
por exemplo, qual a produção que pode ser obtida. Mas 
quando a GNR viu as plantas, limitou-se a presumir 
algo. Os agentes viram essa pequena quantidade de 
plantas e assumiram que era canábis com THC.
Que variedade estava a cultivar?
Este ano era uma variedade francesa, "Felina 32".
Quantas plantas tinha? 
Tinha entre 400 e 500 plantas. Só tive tempo de plan-
tar essa quantidade, cerca de um quilo de um saco de 
25kg que comprei a um produtor em França, certifica-

do pela União Europeia (UE).
Mostrou essa documentação à G.N.R.?
Sim, mostrei no computador o que tinha enviado à 
DGAV, o formulário, a foto do saco, o saco, o certificado 

de THC do produtor… Eles deram só uma vista de olhos 
rápida e quiseram ver as plantas. Eu tenho sementes de 
anos anteriores, de duas outras variedades, e mostrei-
-lhes os sacos com os certificados. São todas sementes 
certificadas pela UE e é apenas isso que cultivo.
A G.N.R. sabia onde estavam as plantas ou 
pediram-lhe para lhes mostrar o local?
Uma parte é visível do pátio, a outra está ao fundo do 

caminho. Eles chegaram, atraves-
saram o pátio e, quando saí, trata-
ram-me pelo nome. Disseram que 
vinham à minha procura, eu fui 
aberto e respeitoso, eles foram-no 
igualmente comigo. Queriam saber 
se tinha autorização e eu expliquei 
toda a situação. Eu não estava a par 
do novo sistema em vigor, de que era 
necessária uma autorização muito 
clara. Era diferente nos outros anos, 
mas talvez tenha havido uma inter-

pretação errada da minha parte. Foi um azar, porque 
acabou por criar este problema.
Na tarde seguinte, foi ouvido pelo juiz… Teve 
alguma acusação?
Sim, houve uma acusação. Posse de canábis ou inten-
ção de traficar canábis. Foi tudo referido como canábis 
em vez de cânhamo ou Cannabis Sativa L., que é a ex-
pressão latina para cânhamo.
Mesmo tendo mostrado que tinha feito um pedido 
para cultivar cânhamo, foi sempre tratado como 
um traficante de canábis?
Sim. Eu tinha flores antigas e já muito secas em caixas, 
flores que tinham mais de um ano, para fazer tinturas, 
compressas tópicas para a pele, para queimaduras sola-
res e coisas do género. Quando encontraram as caixas 

“CONSIDERO QUE O CÂNHAMO É 
NECESSÁRIO. SE EU NÃO O PLANTAR, 
ALGUÉM O PLANTARÁ”

BARRY McCULLOUGH

por Laura Ramos

No dia em que a Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) lhe bateu à porta, Barry McCullough, 42 
anos, nacionalidade inglesa, ainda tentou explicar aos agentes que plantava cânhamo industrial e 
não canábis. Mostrou o saco das sementes, a certificação que atestava terem menos de 0,2% de THC 
e também as várias plantas macho que existiam no meio da plantação, algo que nunca poderia ter se 
cultivasse canábis “ilícita”. Tentou ainda mostrar os e-mails trocados com a DGAV - Direcção Geral de 
Alimentação e Veterinária, para obter a autorização, mas os agentes "estavam mais interessados nas 
plantas". Barry foi detido, constituído arguido e a sua plantação totalmente destruída. 
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com as flores, presumiram ser canábis com THC e fica-
ram bastante contentes. (risos)
Mas estas flores eram também flores de cânhamo, 
certo?
Sim, apenas flores de cânhamo! Tudo o que eu tenho 
cultivado são sementes de cânhamo certificadas pela 
UE, mas eles não souberam distinguir, apenas as chei-
raram e… oh! (risos)
O comunicado de Imprensa da GNR, emitido no 
dia da sua detenção, avaliava a plantação em 500 
mil euros, ou 55 mil doses…
De facto, ninguém compraria aquilo! É velho, seco e 
horrível! Não tem qualquer valor e não era suposto ter, 
porque era para a minha investigação, para meu uso 
pessoal, por isso foi de loucos ter lido isso na Imprensa.
Como se sentiu ao ser tratado como um traficante 
de droga na comunicação social?
Foi um pouco chocante. Falei com um dos polícias nesse 
dia e ele conseguiu perceber o que eu 
estava a dizer, mas do ponto de vista 
deles não lhes parecia uma situação 
favorável: "Tem uma pequena quan-
tidade de plantas, tem flores"… e eu 
entendi que eles tinham de levar a 
cabo o seu processo, mas no mesmo 
dia lançaram esse comunicado de 
Imprensa, com essa visão não funda-
mentada, o que foi bastante chocante 
para mim. Ficaram realmente entu-
siasmados, pois pensavam que tinha 
sido um grande achado, mas não foi! 
Podem testar as flores, que vão ter 
um nível muito baixo de THC… é ape-
nas cânhamo.
Quais foram as conclusões do juiz após esta 
audiência em tribunal?
A juíza tinha um grande dossiê, com fotos de provas, e 
para ela a situação também não pareceu muito favorá-
vel: "Tem flores, tem sacos, tem plantas…". Eram mui-
to poucas plantas de cânhamo, mas se fossem plantas 
de canábis com THC seriam muitas plantas. Fez-me 
muitas perguntas e eu respondi honesta e claramente, 
durante muito tempo. Teve de me dizer para me calar 
uma ou duas vezes. Acho que ela percebeu que eu estou 
familiarizado com o processo de cultivo e que sou um 
produtor de cânhamo, por isso disse que eu podia ir em 
liberdade, mas que durante três meses não podia sair 
do país, e que, semanalmente, tinha de me apresentar 
na G.N.R.. Ficaram com o meu telemóvel e com o meu 
computador, para averiguar se existe alguma prova de 
tráfico, de negócio ou venda. Há uma investigação em 

curso e acho que no final dos três meses o processo 
será reavaliado. Creio que estão à espera da testagem 
das flores.
Quais são as suas expectativas, passados estes 
três meses?
Espero que façam as análises às flores e que possam 
comprovar o nível muito baixo de THC, porque não 
há qualquer evidência de tráfico no meu telemóvel 
ou computador. Espero que concluam que eu sou um 
produtor de cânhamo, que as sementes são certifica-
das pela UE e que as minhas flores e plantas são apenas 
cânhamo. Eu consigo entender que o processo de licen-
ciamento foi confuso, que eu cometi um erro, mas que 
não foi intencional, e estou disposto a aceitar e seguir o 
processo legal à risca no próximo ano e continuar. Gos-
taria que a investigação pudesse estar concluída nestes 
três meses ou menos, porque se não puder sair do país 
em Outubro, não irei a tempo de fazer a minha colheita 
de cânhamo em Inglaterra. E eu tenho de lá estar! Por 
isso, para mim, é muito importante que a investigação 
seja feita rapidamente.
Considera processar o Estado por este erro?
Não tenho certeza. Compreendo que o processo de li-
cenciamento tenha sido uma confusão, mas havia ou-
tra forma de fazer as coisas, eu podia ter mostrado os 
documentos, não tinham necessidade de arrancar as 
plantas… Podíamos ter falado, eu podia ter falado com 
a DGAV, se houvesse mais requisitos podíamos ter co-

laborado para que a solução fosse 
encontrada. Mas eles vinham na ex-
pectativa de outra coisa.
Isto teve alguma implicação na 
sua vida pessoal?
Sim, foi stressante, para mim e para 
a minha família e amigos, que fica-
ram muito preocupados, pois não 
pude comunicar com eles durante 
mais de 24 horas, enquanto estive 
na esquadra, e eles não sabiam o que 
estava a acontecer. Depois, os custos 
legais, que são um grande encargo. O 
ano passado foi um ano difícil para 
todos, incluindo para o nosso negó-

cio no Reino Unido, e este custo é realmente um grande 
fardo. E ainda só agora começou… 
Tem uma ideia do prejuízo, em termos 
financeiros, neste processo?
É difícil contabilizar. É mais o trabalho, esforço e a 
investigação envolvidos… eu poderia ter produzido se-
mentes este ano, ter extraído o óleo, ter uma amostra 
para provar, ver o tamanho das sementes, saber quanto 
é produzido por cada planta… Foi para isso que culti-
vei, para ter uma ideia de quanto pode ser produzido, 
trazer uma máquina para extrair o óleo das sementes e 
mostrar a outros agricultores e associações portugue-
sas. Queria trazer algumas práticas agrícolas e conhe-
cimento de Inglaterra e depois cultivar numa escala 
maior, porque as coisas ainda estão pouco desenvolvi-
das em Portugal.
Em termos legais, como funciona no Reino Unido? 

Temos uma licença em Inglaterra que tem um prazo 
de três anos. Essa licença terminou este ano e tivemos 
de submeter novamente o pedido para mais três anos, 
mas a candidatura este ano foi muito difícil, demorou 
meses e meses… Houve novas regulamentações e re-
quisitos que tomaram muito tempo, trocas de emails e 
discussão, para tentar encontrar uma forma de o fazer. 
Eventualmente, perceberam que os requisitos para to-
dos os agricultores de cânhamo eram irreais, portanto 
tiveram de mudar alguns deles. Foi um longo processo 
e bastante difícil.
Há quanto tempo cultiva cânhamo?
Este é o nosso quarto ano de cultivo.
Considera que é cada vez mais difícil cultivar 
cânhamo?
Diria que sim.
Na sua opinião, por que é que existem tantas 
dificuldades para os produtores de cânhamo 
nesta altura?
Pela mesma razão pela qual foi banido da primeira vez, 
por se associar à canábis com THC. E, por essa razão, 
perdura o medo de que quem cultive cânhamo comece 
a cultivar canábis com THC. A canábis com THC exis-
te há mais tempo do que o ser humano. O ser humano 
usa-a há mais tempo do que possamos imaginar. Não 
é um perigo em si, o álcool é mais perigoso e está livre 
e disponível. É apenas a percepção humana do assun-

to. Há muito estigma e o cânhamo é associado a isso, 
portanto há esse medo, que um produtor de cânhamo 
possa produzir canábis com THC. Parece-me que esses 
obstáculos vêm da política, mas não estou certo das ra-
zões que levam a isso, considerando todos os benefícios 
que o cânhamo pode ter para a humanidade.
Tendo isso em conta, continua a querer investir 
no cânhamo? Qual é o seu sentimento, agora que 
teve estes problemas?
Considero que o cânhamo é necessário. Se eu não o 
plantar, alguém o plantará, porque é necessário. Em 
termos do andamento do mundo, uma plantação sus-
tentável a todos os níveis, desde o uso industrial, ou 
mesmo alimentar, ao medicinal (e aqui não estou a falar 
do uso medicinal altamente sofisticado de plantas com 
alto teor de CBD, fabricado em laboratório, mas sim do 
uso terapêutico, básico, de ervas naturais que qualquer 
pessoa pode produzir no seu quintal). Tudo isto são ne-
cessidades do ser humano. Ser capaz de produzir uma 
espécie de grafeno que seja em conta e não poluente, 
ou material que seja sustentável em termos de uso de 
água, todas estas coisas são necessárias ao planeta. Os 
seres humanos estão a correr contra um muro e nós 
precisamos disto, o cânhamo pode fornecer todas estas 
coisas, se houver recursos suficientes investidos. Se eu 
não o fizer, eventualmente outros o farão. É a minha 
visão. Lá chegaremos. C

A canábis com THC 
existe há mais tempo do 
que o ser humano. O ser 
humano usa-a há mais 
tempo do que possamos 

imaginar. Não é um 
perigo em si, o álcool 
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livre e disponível.
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CARRIE CUTTLER
 “A CANÁBIS DE 
ALTA POTÊNCIA 
PODE NÃO TER 
NENHUM EFEITO 
AGUDO NA TOMADA 
DE DECISÃO E NA 
MEMÓRIA”

A quantidade ou a concentração de THC não afecta 
a capacidade de tomada de decisão dos utilizadores, 
confirma um estudo levado a cabo pela Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos da América (EUA). Na 
investigação participaram 80 utilizadores regulares de 
canábis, todos com mais de 21 anos, que foram avaliados 
em chamadas de videoconferência enquanto fumavam 
ou vaporizavam, e, ao mesmo tempo, desempenharam 
tarefas de memória e tomada de decisão. As conclusões 
do estudo vêm agora desconstruir alguns mitos. 

Em entrevista à Cannadouro Magazine, Carrie 
Cuttler, a investigadora que liderou um dos poucos 
estudos que envolvem apenas o THC, diz que acredita 
que a percepção que temos deste canabinóide é algo que 
pode vir a mudar num futuro próximo. Carrie Cuttler 
é Professora Associada de Psicologia na Universidade 

Falámos com Carrie Cutler, a principal 
investigadora deste estudo. O THC 
(tetrahidrocanabinol) não afecta a capacidade 
de tomada de decisão nem certos tipos de 
memória. Esta é a conclusão de um novo estudo 
da Universidade de Washington, que avaliou o 
desempenho cognitivo de quem consome canábis de 
alta potência, ou seja, com níveis elevados de THC. 

do Estado da Califórnia, nos EUA. É doutorada, desde 
2008, pela Universidade da Colúmbia Britânica. A sua 
investigação no Laboratório de Saúde e Cognição foca-
-se em explorar os efeitos potencialmente benéficos ou 
prejudiciais do uso crónico de canábis e da intoxicação 
aguda pela planta. Além disso, também analisa os efei-
tos da canábis com diferentes concentrações de THC e 
CBD, bem como os efeitos dos concentrados para en-
tender melhor a sua influência na saúde mental, física 
e cognição.
O que a fez querer estudar a cognição em 
pessoas que consomem canábis de alta potência, 
especificamente a memória quotidiana e a tomada 
de decisões?

Até ao mês passado, a Drug Enforcement Agency 
(DEA) limitou os investigadores nos EUA a estudar as 
plantas de canábis com uma potência relativamente 
baixa (em média 6% de THC), recolhidas do abasteci-
mento de substâncias controladas do National Institute 
on Drug Abuse (NIDA). Em contraste, os consumidores 
nos estados onde a canábis recreativa é legal estão a 
comprar e a usar flores de canábis com mais de 20% 
de THC e concentrados de canábis que podem exceder 
90% de THC. O THC é a principal substância psicoac-
tiva da canábis que se acredita ser responsável pelos 
efeitos intoxicantes e que podem ser prejudiciais. Como 
tal, bloquear o acesso dos investigadores aos produtos 
de canábis de alta potência provavelmente reduziu a 
capacidade de detectar os efeitos 
benéficos e os prejudiciais signifi-
cativos da substância. Queríamos 
realizar um estudo que nos per-
mitisse examinar os tipos de pro-
dutos de canábis de alta potência 
que os consumidores estão efecti-
vamente a usar.
Quais foram as principais 
conclusões a que chegaram 
com este estudo?

Os nossos resultados sugerem 
que a canábis de alta potência 
pode não ter nenhum efeito agudo na tomada de deci-
são não normativa, memória prospectiva ou memória 
de ordem temporal. No entanto, detectamos efeitos sig-
nificativos da canábis de alta potência na memória de 
origem e na memória falsa. Mais especificamente, des-
cobrimos que, em comparação com o grupo de controle 
sóbrio, o grupo que fumou a flor de canábis contendo 
THC e CBD teve pior desempenho nas tarefas de me-
mória livre (recordando livremente listas de palavras 
ou imagens que lhes foram apresentadas anteriormen-
te). Também descobrimos que aqueles que inalaram o 
concentrado de canábis e aqueles que fumaram a flor de 
canábis contendo THC, mas sem CBD, tiveram um de-
sempenho pior nas tarefas de memória de origem, que 
exigiam que eles distinguissem se os itens apresenta-
dos anteriormente foram apresentados como imagens 
ou como palavras. Por fim, descobrimos que todos os 
três grupos de usuários de canábis tinham uma susce-
tibilidade aumentada a falsas memórias, pois eram mais 

propensos a identificar incorrectamente palavras que 
nem haviam sido apresentadas. Mais uma vez, talvez 
uma das descobertas mais interessantes deste estudo 
tenha sido que os participantes que vaporizaram o con-
centrado de canábis contendo pelo menos 60% de THC 
não tiveram um desempenho pior do que os participan-
tes que fumaram a flor de canábis contendo 20% de 
THC. Isso sugere que mesmo os concentrados da planta 
de potência extremamente alta podem não aumentar 
os danos e que, em vez disso, as pessoas podem apenas 
dosear o seu próprio uso.
Em que se basearam para chegar às conclusões do 
vosso estudo?

A maioria dos estudos anteriores sobre os efeitos 
agudos da canábis na memória e na tomada de decisão 

baseou-se em testes de memória li-
vre (especialmente memória livre 
verbal) e tomada de decisão arris-
cada (muitas vezes usando testes 
de jogo). Estávamos interessados 
em examinar os efeitos da canábis 
de alta potência noutros aspectos 
da memória e da tomada de deci-
são que foram totalmente negli-
genciados - ou apenas pouco es-
tudados - e que mapeiam melhor 
a memória e a tomada de decisões 
no mundo real. Por exemplo, este 

foi o primeiro estudo a examinar os efeitos agudos da 
canábis na memória prospectiva, que se refere à nos-
sa capacidade de nos lembrarmos de fazer coisas num 
momento posterior, como lembrarmo-nos de ir a uma 
consulta ou de tomar medicamentos à hora certa.
Como é que seleccionaram os participantes do 
estudo?

Os participantes foram recrutados através de anún-
cios em dispensários locais [lojas onde se vende canábis 
legal nos EUA] e nas redes sociais do estado de Washin-
gton, onde a canábis recreativa é legal. Os candidatos 
tinham de ter pelo menos 21 anos de idade (a idade legal 
para comprar e usar canábis no nosso estado), tinham 
de ser utilizadores experientes de canábis, saudáveis 
(sem problemas psiquiátricos ou médicos graves, sem 
gravidez ou amamentação), sem histórico de reações 
adversas graves à canábis (como ataques de pânico ou 
paranóia) e sem relatos de uso recente de drogas ilíci-
tas, tabagismo pesado ou uso de álcool.

por Rita Martins

Queríamos realizar um 
estudo que nos permitisse 

examinar os tipos de 
produtos de canábis 
de alta potência que 

os consumidores estão 
efectivamente a usar.

Molécula de THC

Foto: D.R.
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Que padrão usou para dividir esses grupos?
Um total de 80 participantes foram divididos, aleato-

riamente, por quatro grupos:

• Cigarros com flores de 20% THC
• Cigarros com flores de 20% THC e 0,70% 

CBD 
• Vaporizador com óleo concentrado de canábis 

com 60% THC 
• Grupo de Controlo sóbrio

Os participantes dos três primeiros grupos receberam 
por e-mail listas de produtos disponíveis em dispensá-
rios locais que atendiam a essas especificações e usaram 
essa lista quando fizeram a com-
pra para o estudo. Os participan-
tes do grupo sóbrio não fizeram 
nenhuma compra e não usaram 
canábis. É importante reforçar 
que nós (os investigadores) não 
compramos nem manipulamos 
quaisquer produtos usados pelos 
nossos participantes, e os partici-
pantes não foram reembolsados 
pelas suas compras de canábis. 
Esta foi a maneira que a equipa 
de investigadores encontrou de 
conseguir fazer o estudo sem fugir às directrizes fede-
rais de Washington. Os participantes do estudo, além 
de comprarem os seus próprios produtos e os consumi-
rem nas suas casas, nunca estiveram num laboratório, 
em propriedade federal, e os investigadores nunca ma-
nusearam a canábis. Os participantes não foram reem-
bolsados pela compra, mas foram compensados pelo 
tempo dispensado com cartões-presente da Amazon. 
Foi esta a maneira encontrada para que o método do 
estudo fosse aprovado.
Dado que o Relatório Europeu sobre Drogas para 
2021 alertava para o uso de canabinóides de alta 

potência, pois, segundo este, podem representar 
uma ameaça à saúde, porque é que incluiu um 
grupo com uma dose tão elevada de THC ( 60%)?
Incluímos um grupo que usou um concentrado de caná-
bis com 60% de THC porque houve muita especulação 
de que esses concentrados de canábis de potência extre-
mamente alta pudessem aumentar os danos e as conse-
quências (conforme indicado pelas sugestões do Euro-
pean Drug Report). No entanto, como o abastecimento 
de drogas do NIDA não disponibilizou estes concen-
trados de potência extremamente alta para pesquisas 
em humanos, quase não houve investigação sobre isto. 
O facto de estarem disponíveis para os consumidores, 
mas não terem sido estudados pelos investigadores, é 

um grande problema. Os resulta-
dos do nosso estudo mostraram 
que as pessoas que inalaram con-
centrados de potência extrema-
mente alta simplesmente deram 
menos “passas” e, em seguida, 
relataram níveis comparáveis de 
intoxicação e demonstraram de-
ficiências cognitivas semelhantes 
àqueles que fumaram a flor. Isto 
sugere que esses concentrados 
de potência extremamente alta 
podem não aumentar os danos e 

que, em vez disso, as pessoas podem apenas controlar 
o uso desses produtos de alta potência para atingir os 
mesmos níveis de intoxicação que aqueles que usam os 
de baixa potência.
Porque é que estes estudos são importantes? 
Acredito que estes estudos são muito importantes, por-
que não sabemos muito sobre os efeitos prejudiciais 
ou benéficos dos tipos de produtos de canábis de alta 
potência que os consumidores estão efectivamente a 
usar. Mais uma vez, a maioria das pesquisas sobre os 
efeitos agudos da canábis que foi conduzida nos Esta-
dos Unidos foi limitada à canábis de planta inteira de 

Os participantes que 
vaporizaram o concentrado 

de canábis contendo pelo 
menos 60% de THC não 

tiveram um desempenho pior 
do que os participantes que 
fumaram a flor de canábis 

contendo 20% de THC.

baixa potência, que não representa os produtos que os 
consumidores estão de facto a consumir.
Que efeitos observou em relação ao uso de CBD 
vs THC?
Alguns estudos prévios encontraram evidências de 
que o CBD pode ajudar a proteger contra os efeitos do 
THC que prejudicam a memória. No entanto, um dos 
autores de um desses estudos não foi capaz de repli-
car esses próprios efeitos. Isso despertou o nosso inte-
resse no tema, e então incluímos um grupo que inalou 
a flor de canábis contendo 20% de THC e sem CBD, 
bem como um grupo que inalou a flor contendo 20% 
de THC e 0,70% de CBD (um estudo anterior provou 
ser excepcionalmente difícil encontrar altas concentra-
ções de CBD na flor de canábis de alta potência [trata-se 
de uma questão de química, quanto maior os níveis de 
THC produzido pela flor, menor os níveis de CBD]) para 
examinar se o CBD pode proteger contra os efeitos pre-
judiciais da memória do THC. O nosso estudo não en-
controu diferenças significativas entre o desempenho 
cognitivo dos participantes desses dois grupos. Como 
tal, não acredito que o CBD proteja contra os efeitos 
prejudiciais da memória do THC. Na verdade, há uma 
linha de evidência contraditória, que é mais apoiada, 
que sugere que o CBD pode potencializar os efeitos do 
THC. Mas também é possível que os níveis de CBD usa-
dos pelos meus participantes não fossem altos o sufi-
ciente para produzir efeitos protetores ou que o CBD 
precise de ser administrado repetidamente durante vá-

rios dias para produzir tal proteção.
Quais foram os seus principais obstáculos no 
desenvolvimento deste estudo?

Como todos os estudos, este estudo teve que ser apro-
vado pelo IRB (conselho de ética) e, para este estudo, 
também tivemos o protocolo revisto pelo gabinete do 
procurador-geral da nossa universidade para garantir 
que cumpria com todos os padrões éticos, bem como 
com a legislação estadual e federal. Como o nosso estu-
do foi conduzido antes da COVID-19, antes de o mundo 
se ter acostumado ao Zoom, tivemos que encontrar um 
sistema de videochamada seguro (que era o Zoom) e 
apresentá-lo a muitos dos nossos participantes. Como 
tal, demorou muito tempo para obter a aprovação para 
fazer o estudo e, em seguida, encontrar e testar todos 
os 80 participantes.
Quanto tempo demorou a finalizar este estudo?
Após obter a aprovação do IRB (o que levou vários me-
ses), o estudo levou aproximadamente 2 anos para ser 
concluído e 1 ano para ser publicado.
Como é que estas novas informações irão afectar 
a comunidade científica? E os consumidores?
A minha esperança é que outros investigadores adop-
tem esta metodologia para acelerar a pesquisa sobre os 
efeitos agudos de uma variedade ainda maior de produ-
tos de canábis de alta potência vendidos em dispensá-
rios recreativos. Essa pesquisa ajudará os utilizadores 
de canábis a tomar decisões mais informadas sobre os 
produtos que optam por usar ou se abster de usar. C
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*  Trocadilho com a conhecida música dos Beatles 
"With a Little Help from My Friends" do álbum 
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. 
Cantada por Ringo Starr e composta por Lennon/
McCartney, fala sobre amizade e como os amigos 
se podem ajudar uns aos outros para transpor as 
difi culdades da vida.
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O nexo entre saúde pública, direitos humanos e 
liberdades fundamentais, segurança transfron-
teiriça e esforços para combater o mercado 

criminoso é importante para melhor compreender a 
intrincada realidade relacionada com o uso pessoal de 
canábis e as estruturas adoptadas pelos criminosos em 
constante evolução. 

É muito preocupante tomar co-
nhecimento de histórias de canábis 
adulterada ou contaminada com 
bolores a ser vendida aos utilizado-
res no mercado ilegal. Pior ainda é o 
contínuo ressurgimento da canábis 
sintética e de canábis natural pulve-
rizada com canabinóides sintéticos 
altamente potentes em toda a UE. A 
actual  abordagem não regulamen-
tada põe em perigo o bem-estar dos 
utilizadores de canábis e pode cau-
sar um aumento desnecessário dos 
danos relacionados com o uso de canabinóides sintéticos. 

Nos últimos anos, vários Estados-Membros da UE 
adoptaram legislação nacional que se aproxima do cum-
primento do direito internacional dos direitos humanos 
e inclui disposições que salvaguardam os direitos priva-
dos dos cidadãos. Talvez a reforma mais celebrada, ain-
da hoje,  seja a descriminalização portuguesa de todas 
as substâncias no início dos anos 2000. Esta alteração  
foi um grande salto para a saúde e segurança pública de 
Portugal, mas também foi um raio de luz para outros Es-

tados-Membros reconhecerem os fracassos da guerra em 
curso contra as drogas e procurando, a partir de então, 
introduzir uma reforma política que emanasse de uma 
abordagem mais baseada nos direitos humanos sobre o 
consumo de substâncias.

Nos anos que se seguiram, outros países, em particular 
no que diz respeito à canábis, avançaram para um siste-

ma descriminalizador, removendo os 
processos criminais ou reduzindo as 
penas para o cultivo pessoal, consu-
mo e partilha de canábis. 

No entanto, sem uma abordagem 
europeia abrangente para salva-
guardar a totalidade dos cidadãos 
europeus e os direitos e liberdades 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE, a situação da 
canábis na UE permanece obscura e 
desoladora. 

Em contraste, há um crescente 
interesse corporativo e comercial em monopolizar uma 
indústria de canábis em desenvolvimento. Este esforço 
é cunhado por jogadores multinacionais sem escrúpulos 
que já dominam o mercado da canábis medicinal e que 
estão agora de olho no mercado não médico potencial-
mente emergente. 

Uma mudança para uma abordagem comercial sem 
considerações sérias sobre os direitos pessoais, as liber-
dades e o bem-estar dos cidadãos europeus põe em pe-
rigo os princípios fundamentais da União Europeia, ou 

LUTANDO PELA 
LIBERDADE DE CULTIVAR 

Outros países, 
avançaram para um 

sistema descriminalizador, 
removendo os processos 
criminais ou reduzindo 
as penas para o cultivo 

pessoal, consumo e partilha 
de canábis. 

LIBERDADE
PARA

CULTIVAR

Os cidadãos europeus querem o fim da guerra contra as drogas.

Qualquer cidadão adulto do mundo  deve ter o direito a cultivar 

e possuir plantas naturais para uso pessoal.

Ajude-nos a declarar a Paz! Apoie a ENCOD!
With a Little Hemp From Your Friends*

por Maja Kohek - ENCOD

A criminalização do consumo, cultivo e partilha de canábis é uma 
ameaça comum ao bem-estar dos utilizadores de canábis na União 
Europeia (UE), e contribui igualmente para um terrível desperdício 
de recursos e dinheiro dos contribuintes na investigação, apreensão 
e detenção de consumidores  e pequenos produtores.

seja, a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a 
igualdade, o Estado de direito e o respeito pelo ser hu-
mano, e os direitos das pessoas pertencentes a minorias, 
como os utilizadores de canábis. 

OS CLUBES SOCIAIS DE CANÁBIS

A ENCOD defende o modelo dos Cannabis Social Clubs 
(CSC) como a chave para uma política de drogas justa 
e efi caz, acreditando que só com a implementação des-
te modelo, como parte do marco regulatório, se podem 
superar os desafi os globais e criar políticas baseadas no 
respeito pelos direitos humanos e na melhoria da saúde 
pública. 

O modelo dos CSC que a ENCOD preconiza considera 
todas estas questões e trabalha para minimizar todos os 
tipos de riscos e perigos, além de promover um ambiente 
seguro e saudável para os utilizadores de canábis, através 
das  orientações constantes no documento Guidelines to 
European Cannabis Social Clubs. 

O modelo dos Clubes Sociais baseia-se num circuito 
fechado com um pequeno número de membros e desta 
forma tem-se revelado indicado para projectos-piloto e 
avaliações científi cas para uma política de canábis basea-
da em evidências. É também uma forma de reconhecer a 
“experiência” dos pequenos cultivadores e activistas que 
nos tempos de ilegalidade e proibição tiveram que se es-
conder. 

Embora um CSC seja uma organização sem fi ns lucra-
tivos, pode criar e oferecer empregos legais e respeitáveis   
para estes especialistas e ajudá-los a integrar-se  no siste-
ma legal, ou seja, pagar impostos, ter acesso a seguros de 
saúde e a dormir  melhor, sem receio de que possam ser 
alvo de um  processo a qualquer momento. C
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"Os pacientes quase ficaram reféns de uma empresa 
com práticas nada éticas"
Para o neurocientista brasileiro Fabrício Pamplona, 
doutorado em farmacologia de canabinóides e uma das 
maiores referências no Brasil sobre o assunto, a patente 
só foi derrubada graças à mobilização da sociedade.
“Por que o argumento da falta de inventividade não foi 
aceite na época da concessão da patente? Essas ques-
tões técnicas não puderam mais ser negligenciadas, 
mas evidentemente elas só foram apreciadas porque 
houve mobilização”, destacou o cientista.
"Por muito pouco, milhões de brasileiros não ficaram 
reféns de um óleo caríssimo produzido 
por uma farmacêutica que já revelou 
ter práticas nada éticas. Mas mesmo 
que a patente tenha caído, o objetivo da 
empresa foi atingido, que é este convé-
nio com a FioCruz. Agora precisamos 
lutar contra este pacto, ou a farmacêu-
tica vai abocanhar milhões de reais do 
dinheiro público graças a essa patente 
falsa", alerta Pedro Sabaciauskis, presi-
dente da associação de pacientes Santa 
Cannabis, de Florianópolis, que atende 
500 famílias.
O activista argumenta que o governo brasileiro deve, 
sim, fornecer CBD no SUS, mas que esse óleo seja pro-
duzido através das associações de pacientes, que culti-
vam canábis - algumas legalizadas, outras à margem da 
lei - e produzem medicamentos 10 vezes mais baratos.
"Nós defendemos que os pacientes possam plantar em 
casa o próprio remédio e, caso não queiram plantar, que 
possam associar-se em ONG’s, como a Santa Cannabis, 
que vão plantar e produzir a um custo muito mais aces-
sível e até de graça, se esse associado não puder pagar", 
explica Sabaciauskis.

PROJECTO DE LEI LEGALIZA O CULTIVO POR EMPRESAS, 
NÃO POR PACIENTES

Deve ser votado no segundo semestre no Congresso 
brasileiro o Projecto de Lei 399/15, que legaliza o culti-
vo da canábis para fins medicinais e industriais no Bra-
sil. O texto permite que empresas e o próprio governo 
possam cultivar canábis para produção de remédios ou 
cânhamo para fins veterinários, alimentícios, têxteis, 
etc. Um acesso considerado fundamental, no entanto, 
foi vetado o cultivo por pacientes e utilizadores adultos.
Mesmo sendo proibido o cultivo, algumas associações 
e mais de 300 pacientes já obtiveram na justiça o di-

reito de plantar canábis em casa. Para 
o presidente da comissão da canábis 
no Congresso, Paulo Teixeira, que é 
o mesmo deputado que entrou com 
aquele recurso contra o Inpi, o projec-
to jamais seria aprovado caso permitis-
se o auto-cultivo.
"Há segmentos no Congresso que to-
pam regulamentar para uso medicinal, 
mas que querem todas as garantias 
para que não exista uma janela para 
o uso pessoal. Não tem correlação de 

forças para aprovar se colocar o uso pessoal", acredita.
O neurocientista Sidarta Ribeiro, um dos investigado-
res sobre canábis e psicadélicos mais respeitados no 
Brasil, defende todas as vias de acesso: "Não é possível 
que esse grande mercado vá se regulamentar sem que 
as comunidades que mais pagaram o preço da guerra 
às drogas, que são as comunidades vulneráveis, sejam 
devidamente reparadas, fazendo parte desse mercado. 
É importante que tenham startups de canábis nas fa-
velas, onde houver gente que sofreu abuso de coerção 
estatal", afirma.
A Prati-Donaduzzi, a Fundação Oswaldo Cruz e o INPI 
não quiseram prestar declarações. C

Uma farmacêutica do sul do Brasil chamada Pra-
ti-Donaduzzi obteve em Julho de 2020 uma pa-
tente de duas décadas para praticamente todo 

o CBD (canabidiol) diluído em óleo no Brasil. A con-
centração patenteada, de 20 a 250 mg/ml, compreende 
quase todas as possibilidades de produtos, o que aca-
bou por gerar um monopólio no país. Porém, a empresa 
beneficiada não inventou nenhum produto. Ela obteve 
a patente graças a privilégios junto do governo de Jair 
Bolsonaro. E foi graças à mobilização da sociedade que 
a patente caiu, mas não sem antes a farmacêutica fe-
char um pacto de cinco anos com uma fundação gover-
namental, o que pode fazer a empresa lucrar centenas 
de milhões de reais do Sistema Único de Saúde, o SUS.
A corrente política que governa o Brasil, o 
bolsonarismo, tem uma posição bastante 
moralista sobre os costumes. Tanto o uso 
adulto da canábis como o medicinal são 
perseguidos. Os governantes mobilizam-
-se fortemente contra o Projecto de Lei 
399/15, que legaliza o cultivo medicinal e 
que será votado até Dezembro. A contraproposta do 
governo é fornecer CBD no SUS, e políticos passaram 
a fazer lobby abertamente para a Prati-Donaduzzi, 
como o então ministro da Cidadania, Osmar Terra. 
Juntaram-se interesses eleitorais e económicos. E aí 
vieram os privilégios. Por mais de um ano, o canabidiol 
da farmacêutica foi o único vendido em farmácias. De 
outro jeito, só importando. E mais: o Ministro da Saú-
de mobilizou funcionários para fazer um estudo para 
incorporar este medicamento no SUS. Porém, como o 
cultivo é proibido e a matéria-prima é importada, o óleo 
custa cerca de 400 euros o frasco de 30 ml. Os técnicos 
do Instituto Brasileiro da Propriedade Industrial (Inpi) 
calcularam que para atender apenas mil pacientes em 

5 anos seriam gastos mais de 66 milhões de euros e a 
proposta foi vetada.
O impasse seria facilmente resolvido se o produto fosse 
patenteado e não houvesse outra opção no mercado.
Foi o que aconteceu! O Inpi concedeu à empresa uma 
patente de 20 anos para uma invenção que não era 
dela. Um estudo da Universidade de São Paulo de 1993, 
quase três décadas antes, já comprovava o que a Prati 
reivindicava como invenção sua: que o CBD é melhor 
diluído em óleo de milho. Outra reivindicação, a res-
peito de conservantes e antioxidantes, foi demonstrada 
num estudo de 2009.
Com a patente - fraudulenta - em mãos, Prati e o gover-
no firmaram um pacto sob sigilo industrial por cinco 

anos. A parceria é com a Fundação Oswaldo 
Cruz (FioCruz), que passará a produzir um 
clone do produto da Prati para disponibili-
zar no SUS, já que a fundação não pode exer-
cer actividade comercial. 
Porém, após as fraudes da patente serem 
reveladas pela imprensa, em Fevereiro, a so-

ciedade se mobilizou. Um deputado, um líder religioso, 
uma advogada e uma empresa de fitoterápicos recorre-
ram ao Inpi contra o monopólio. Após alguns meses de 
análise, os técnicos do instituto acataram os recursos e 
recomendaram a anulação da patente.
"É um entendimento deste colegiado que apenas alterar 
a concentração de CBD e acrescentar excipientes, como 
antioxidantes, adoçante, aromatizante e conservante, 
de modo a prover uma composição oral líquida de CBD 
(…) é uma modificação trivial que está dentro das habi-
lidades ordinárias de um técnico no assunto na área de 
tecnologia farmacêutica. Assim, a solução não pode ser 
considerada atividade inventiva”, concluíram os técni-
cos. Em Julho, o presidente do Inpi anulou a patente.

BRASIL
DERRUBADO 
MONOPÓLIO DE 20 
ANOS DO CBD

por Marcus L. Bruno

A patente de óleo de CBD registada pela farmacêutica 
Prati-Donaduzzi foi anulada um ano após a sua atribuição. 
Uma mobilização social denunciou interesses e negócios 
duvidosos e o Inpi acabou por reconhecer, também, que, 
afinal, nada tinha sido inventado.

Foi graças à 
mobilização da 
sociedade que 
a patente caiu

Por muito pouco, 
milhões de brasileiros 

não ficaram reféns 
de um óleo caríssimo 
produzido por uma 
farmacêutica que já 
revelou ter práticas 

nada éticas

Eder Mafissoni, presidente da Prati-Donaduzzi, apresenta o CBD ao Ministro Osmar Terra. Foto: D.R. 

Óleo de CBD da Prati-Donaduzzi. Foto: D.R. 



FARMACÊUTICAS: OS NOVOS 
BARÕES DAS DROGAS

CRÓNICA 

por Jorge Roque
AcTivisTa Legal 
INTerNacioNal

Durante décadas, os Estados Unidos da América 
(EUA) travaram uma guerra inefi caz contra os 
produtores e trafi cantes de drogas. Desde as 

esquinas das ruas do Bronx, a Medellín, na Colômbia, 
os “trafi cantes” eram considerados um dos espécimes 
mais desprezíveis da humanidade. Um dos motivos pe-
los quais esses esforços falharam foi porque os EUA ig-
noraram os maiores trafi cantes de todas as drogas: as 
empresas farmacêuticas americanas.

A política norte-americana era: "se alguém viciar 15 
pessoas em opióides, é um bandido que merece apodre-
cer no inferno; mas se conseguir que 150 mil pessoas 
fi quem viciadas num opióide sintético 
vendido na farmácia, aí será um gé-
nio do marketing e merece um gran-
de bónus”. A Big Pharma "ferveu" de 
vergonha, logo após a semana em que 
o The Washington Post e o “60 Minu-
tes” relataram que os lobistas farma-
cêuticos manipularam o Congresso 
para prejudicar a Drug Enforcement 
Administration (DEA). Mas o pior é 
que o abuso foi muito além disso! A indústria farma-
cêutica manipulou sistematicamente todo o país duran-
te 25 anos e os seus executivos foram responsáveis   por 
muitas das 64 mil mortes por causa das drogas, mais do 
que o número de americanos que morreram nas guer-
ras no Vietnam e no Iraque. A crise dos opióides cres-
ceu extraordinariamente, porque pessoas gananciosas, 
os chefes do tráfi co latino e americano, juntamente 
com os executivos farmacêuticos, perderam toda a  sua 
humanidade, ao ver como lucros tão gigantescos po-
diam ser obtidos, tão rápida e facilmente. 

DA FARMÁCIA À CANÁBIS

Nunca nenhum negócio chegou perto do negócio 
ultra-lucrativo da indústria farmacêutica. Por isso, as 
principais empresas farmacêuticas começaram a pla-
near rapidamente a aquisição da indústria de canábis. 
Tomemos a empresa Insys como exemplo: uma em-
presa que obteve a aprovação da FDA para um deri-
vado sintético da canábis, apesar da oposição aberta 
da empresa à legalização. Enquanto isso, executivos da 

mesma empresa foram presos por subornar médicos 
para promover o Fentanil, um medicamento altamen-
te adictivo, uma droga que é 50 vezes mais potente do 
que a heroína e 100 vezes mais do que a morfi na. O 
derivado sintético da canábis da Insys, mais conheci-
do como Dronabinol (ou Syndros em alguns países), é 
diferente dos sintéticos de rua, administrado por meio 
de gotas orais, para tratar a anorexia em pacientes com 
HIV ou para conter náuseas e vómitos em pacientes de 
quimioterapia. Quando uma empresa decide extrair o 
único composto da canábis, aquele que lhe deu a sua 
reputação "perigosa", colocando-a numa forma líquida 

altamente concentrada, podendo ser 
facilmente ingerida em excesso, au-
mentando a sua potência e a sua peri-
gosidade, é isso que faz o governo falar 
de "segurança farmacêutica"? Acaso 
isto parece mais seguro do que usar a 
planta natural e intacta, com os benefí-
cios adicionais dos canabinóides com-
plementares usados   em outras funções 
terapêuticas?

Dizem que a Insys nunca quis legalizar a substância, 
em primeiro lugar, ela só desenvolveu o Syndros quan-
do reconheceu que os lucros dos opióides podiam cair. 
É por isso que doou meio milhão de dólares para esfor-
ços anti-legalização. Mas quando não podem vencê-los, 
criam uma versão mais potente e assumem o controle. 
Em Portugal, existe um enorme risco jurídico ao atirar 
a canábis para as farmácias. A partir do momento em 
que o Estado se coloca na mão dos grandes accionistas 
das farmacêuticas, sem se interrogar porque é que o di-
nheiro vem via Panamá, Virgin Islands e outros paraí-
sos fi scais, nem querer saber se os grandes accionistas 
dessas farmacêuticas pertencem a lobbies e cartéis re-
lacionados com o tráfi co, facilmente imaginamos a cri-
se opióide americana. Ou seja, só nos EUA morreram já 
centenas de milhares de pessoas, ao mesmo tempo que 
muitas outras conseguiram substituir com sucesso os 
opióides por canabinóides. Mas transpondo esta reali-
dade para Portugal, a pergunta impõe-se: por que será 
que as ordens médico-farmacêuticas querem a canábis 
exclusivamente nas farmácias portuguesas?C

Por que será que 
as ordens médico-

farmacêuticas 
querem a canábis 

exclusivamente nas 
farmácias?
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“O MELHOR DESCANSO (E QUANDO OS MÚSCULOS CRESCEM) 
É DURANTE O SONO E NISSO O CBD AJUDA BASTANTE”
Apesar de ter nascido na Moldávia, onde começou a praticar Karate aos 8 anos, Vitalie Certan, 29, 
veio viver para Portugal aos 12, onde continuou a praticar a arte marcial. Actualmente, é o único 
lutador a representar Portugal na maior liga de Karate Combat, uma variante do Karate que inclui o 
full contact. Sete vezes campeão nacional em três categorias diferentes, Vitalie tem utilizado a canábis, 
nomeadamente o CBD, para recuperar dos combates e dormir melhor. 

Como e quando é que começaste a praticar Karate 
Combat?
Eu já pratico Karate desde os oito anos. Antes disso já 
treinava em casa, mas era mais a copiar o que eu via 
nos filmes. A partir dos oito é que me inscrevi numa 
academia de Karate, ainda na Moldávia. Vim para Por-
tugal com 12 anos e queria continuar com a modali-
dade, inscrevi-me e fui sete vezes campeão nacional, 
em três categorias diferentes: duas vezes na menos de 
60kg, duas na menos de 67kg e três na menos de 75kg.
E porquê Karate Combat? Em que é que difere do 
Karate normal?
A liga mundial Karate Combat tem três anos, é uma 
coisa recente. Eu fazia parte da selecção nacional de 
Karate, só que sempre quis desafiar-me um bocadinho 
mais, ir para o full contact, porque no Karate não há 
muito contacto - não vale K.O., por exemplo -, as com-
petições são por pontos, e percebi que a minha praia é 
outra. Quando não dependemos só de nós para ganhar, 
por causa das regras, neste caso, dos árbitros, que po-
dem roubar e dar a vitória a outro… Mas quando há 
K.O. há um soco, a pessoa cai… Caiu, acabou. Portanto, 
eu sentia que às vezes era roubado quando podia che-
gar ao topo. Isto não é uma desculpa, mas quando vi, 
pela primeira vez, um combate de Karate Combat disse: 
“Eu tenho de entrar neste tipo de desportos.” Como o 

Karaté não tem nada que seja desse tipo de espectáculo, 
muitos karatekas procuravam o Kickboxing, o Boxe, o 
MMA… No fundo, é trazer os valores do Karaté para 
uma modalidade agressiva, é algo com mais respeito. 
O que é que procuravas na parte do full contact, 
por que é que esse lado te atrai?
É um desafio meu, lutar contra os movimentos da outra 
pessoa. Eu não luto com a pessoa em si, nós lutamos 
contra os movimentos. Temos de separar bem a parte 
pessoal do ringue. Gosto muito, porque é mais sobre 
nós do que sobre a luta, e gosto da parte competitiva, 
de evoluir a cada dia, de me preocupar com a minha 
saúde. É um incentivo para eu mostrar a minha melhor 
performance, e depois, como é óbvio, adoro lutar, se-
não não faria isto. É onde eu medito, é aquele jogo de 
xadrez, um jogo inteligente que eu gosto, de conseguir 
ganhar ao adversário com a 
táctica, especialmente com 
a táctica. É um jogo que me 
dá gozo, estar ali a sentir a 
adrenalina. Se não correr 
bem a parte estratégica, 
posso dar um soco, pode-
-me acontecer aquilo, cor-
rer aquele risco, e isso tem 
um enorme transfer para a 

nossa vida. As decisões que tomamos no nosso dia-a-
-dia sem sermos violentos são muito mais fáceis. 
E fora do ringue, já utilizaste a táctica para 
resolver alguma situação?
Quem me conhece, sabe que sou uma pessoa muito cal-
ma, ninguém diz que sou lutador. É preciso saber dis-
tinguir o mundo dentro do ringue e o mundo fora do 
ringue. Temos que ter um botão de ligar e desligar no 
momento certo, porque eu não mostro a minha agres-
sividade ali, não tenho nada contra aquela pessoa. Sa-
bemos que é um jogo e, aliás, todos os lutadores são 
muito mais calmos por uma razão: quem quer resolver 
as coisas à "porrada" não sabe o que é "porrada" porque 
nunca andou à "porrada" a sério. Elas doem! Ninguém 
quer resolver as coisas à "porrada". Quanto mais sim-
ples, melhor, porque para andarmos à "porrada" tam-
bém nos pagam para isso.
E como recuperas de um combate?
Preocupo-me com a base da recuperação que é o sono, 
a alimentação, beber água e respeitar o corpo. Além 
disso, também os treinos de recuperação e também o 
CBD, em óleo e pomadas também com CBD. 
Como é que descobriste que o CBD te podia 
ajudar? 
Eu acompanho lutadores (muitos são dos Estados Uni-
dos) e reparei que eles usavam isso. Então comecei a 
interessar-me, a ler um bocadinho, um amigo ou outro 
mencionou o CBD, até que um dia recebo uma mensa-
gem no Instagram com uma proposta 
de apoio da Power Roots. Eu acredito 
muito na lei da atracção. Já me inte-
ressava muito e queria experimentar, 
porque uma coisa é ouvir falar, outra 
coisa é experimentar e eu ter a minha 
opinião. 
E como foi essa primeira 
experiência?
Lembro-me que recebi o CBD em óleo, de 10%, e a pri-
meira vez que tomei foi antes de dormir. Estava numa 
semana stressada, em que não estava a conseguir dor-
mir muito bem. Tomei eu e a minha namorada e no dia 
seguinte ficámos pasmados, porque desligámos, ador-
mecemos mais profundamente e eu acordei muito bem, 
senti que tive aquele sono em que não te lembras de 
nada. O melhor descanso (e quando os músculos cres-
cem) é durante o sono e nisso o CBD ajuda bastante. 
Além disso funciona também como um analgésico, por 
causa das pancadas, como anti-stress, porque acalma 
a mente, enfim, é só ler os benefícios, ver os estudos 
científicos, que vantagens não faltam.
A UFC comunicou recentemente que iria deixar 
de testar os atletas, não só para o CBD, que já 
tinha feito há uns anos, mas agora também para 
o THC. 

Sim, o Boxe também já deixa o THC.
Também já tiveste algum contacto com o THC?
Com gotas de THC, não. Eu já experimentei fumar ca-
nábis, mas tomar THC ainda não experimentei. Sei que 
hoje em dia já se vende CBD com THC, porque a junção 
dos dois ajuda mais na recuperação.
Como é que foi essa tua experiência?
Relaxou-me, adormeci mais rápido… Estamos a falar 

de há muito tempo, quando eu tinha 18 anos. Os meus 
amigos começaram, também fumei, mas depois tive 
que deixar por causa das competições. Mas sei, por pes-
quisas que fiz, que muitos atletas da NBA, UFC ou NFL, 
por exemplo, usam para dormir, para conseguirem me-
lhores resultados a nível psicológico, na recuperação, 
por causa das dores no corpo (musculares ou pancadas 
dos treinos), lesões crónicas, entre outras.
Achas que era algo que se devia generalizar aqui 
na Europa?
Às vezes é confuso porque não há muita informação. 
Sei que é um tabu, mas depois deixam beber álcool e 
não deixam fumar? E agora, qual é que faz melhor? Se 

formos por aí, creio que faz melhor 
fumar canábis do que beber, mas sei 
também que o THC demora muito 
tempo a sair do corpo, enquanto ou-
tras drogas saem mais rápido. Eu já 
fui muitas vezes testado, e por um 
lado fico contente, porque eu não gos-
tava que o meu adversário tomasse 
outras coisas. Mas, em relação a isto, 

no fundo, gostava que houvesse mais informação e que 
alguém mostrasse, tintim por tintim, o que é que faz 
bem e o que faz mal, o que é que podemos retirar de me-
lhor da canábis, etc.. Acredito que ainda há muito para 
evoluir, para abrir mentes, para as pessoas perceberem 
que é muito mais saudável isto do que tomar medica-
mentos e que isto não afecta tanto o corpo. A indústria 
farmacêutica é muito forte e muita gente está a ganhar 
dinheiro com isso, mas há coisas mais naturais e eu vou 
sempre pelo lado mais natural.Treinas todos os dias?
Sim, treino todos os dias, na maioria das vezes duas ve-
zes por dia, entre três a quatro horas.
E quais é que são os teus objectivos para o futuro, 
tendo em conta que já és campeão nacional?
Ser o dono do cinturão! Quero ser campeão do mundo 
na liga de Karate Combat, no melhor cenário, este ano, 
no pior cenário, para o ano.
Qual é o teu maior adversário ou o que mais 
temes enfrentar?
Não há um maior, nem temo nada. O medo é o pior ini-
migo que podemos ter, porque nos bloqueia. Nunca vou 
para um combate com medo, vou lá para me divertir. Se 
tivesse medo, não ia. Logo, quem tem que ter medo são 
os outros, não eu. Estou a trabalhar para o cinturão, 
não posso ter medo! C

VITALIE CERTAN

Nunca vou para um 
combate com medo, 
vou para lá para me 
divertir. Se tivesse 

medo, não ia. 

por Laura Ramos
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Foto: Daniel Lima

Vitalie num combate da Liga de Karate Combat. Foto: D.R.

Vitalie usa CBD na 
recuperação. 

Foto: Sofia Coelho
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A canábis é frequentemente apelidada como 
uma “droga de transição” que funciona como 
a “porta de entrada” para o consumo de outras 

substâncias. Estas afi rmações sugerem que as pessoas 
que usam canábis têm uma maior probabilidade de vir 
a consumir outras drogas, como cocaína ou heroína.

A base empírica deste argumento assenta na ideia 
que a maioria das pessoas que consome outras drogas 
iniciou os seus consumos utilizando canábis. No entan-
to, existem poucas evidências científi cas que suportem 
esta premissa. O facto de muitas pessoas que conso-
mem outras drogas, consumirem, ou terem consumido, 
canábis não signifi ca que tenha sido a canábis a exercer 
algum tipo de causalidade neste 
processo.

A maioria das pessoas que con-
some drogas ilícitas também con-
some, ou já consumiu, álcool e/ou 
tabaco e estas não são normalmen-
te vistas como substâncias causa-
doras de outros consumos.  

A premissa da 
canábis como 
“porta de entrada” 
sugere também que existe um efeito 
“escada”, uma vez que pressupõe a ne-
cessidade psicológica ou fi siológica de 
experiências mais fortes. Sugere, por 
isso, que o consumo de canábis de-
pressa pode escalar para consumos de 
substâncias às quais se atribui maior 
risco, como por exemplo a heroína. 
Desde logo, este argumento tem por 
base a ideia, erradamente perpetuada, 
da existência de drogas mais perigosas 
que outras (“leves” e “duras”).  Apesar 
de existirem drogas com um potencial 
adictivo maior, é a relação que cada 
pessoa estabelece com a substância 
que pode ser de maior ou menor ris-
co. Nesta relação deve ser considera-
da a frequência, a dose, o contexto em 
que é utilizada e o signifi cado que esse 
consumo tem para a pessoa e para a 
sua vida.

Embora controversa e sem evidências científi cas 
sufi cientes, esta premissa da “porta de entrada” tem 
infl uenciado as políticas sobre drogas e é recorrente-
mente utilizada como argumento nos debates sobre a 
legalização da canábis para uso recreativo.  

Um contraponto à ideia da “porta de entrada” é a hi-
pótese de que as pessoas que são mais susceptíveis de 
utilizar drogas, iniciarem os seus consumos com subs-
tâncias que se encontrem mais facilmente disponíveis, 
como canábis, tabaco ou álcool.

No entanto, é importante ter em conta que diferen-
tes factores pessoais, sociais e ambientais medeiam a 
relação entre a pessoa e uma determinada substância. 

O local de residência, as condições 
socioeconómicas, o ambiente fa-
miliar, a inserção na comunidade, 
bem como algumas predisposições 
genéticas, são factores que infl uen-
ciam as pessoas na sua relação com 
as substâncias. 

Por fi m, importa referir que a 
maioria das pessoas que utiliza ca-
nábis não consome outras substân-
cias ilícitas. Segundo o Inquérito 

Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na 
População Geral, da autoria do SICAD, em 2016/2017, 
4,5% das pessoas, com idades entre os 15 e os 74 anos 
consumiu canábis nos últimos 12 meses. Dados con-
trastantes com a prevalência do consumo de Cocaína 
(0,2%), Heroína (0,1%) ou MDMA (0,1%) no mesmo 
período.

Assim, a canábis é muitas vezes um “ponto fi nal” e 
não uma “porta de entrada” para o consumo de outras 
drogas. No entanto, o consumo de canábis (e de qual-
quer outra substância) tem sempre prazeres e riscos 
associados. Se sentes que os teus consumos estão a ter 
impacto negativo na tua vida, pode ser importante falar 
sobre isso. Na Kosmicare encontras um espaço seguro 
e livre de julgamento para partilhares as tuas experiên-
cias e esclarecer as tuas dúvidas sobre drogas. Todas as 
consultas são gratuitas e feitas online. C

CANÁBIS PORTA DE ENTRADA 
PARA OUTRAS DROGAS?

HEADSHOP ONLINE: WWW.ROLL.PT

CRÓNICA 

por KOSMICARE

Apesar do seu uso secular e de ser a substância ilícita mais utilizada em todo 
o mundo, os mitos sobre a canábis perpetuam-se. Um dos mais populares é 
que a utilização de canábis exerce infl uência no consumo de outras drogas. 
Esta narrativa foi popularizada e muitas vezes utilizada como argumento 
contra a sua legalização. Neste texto vamos tentar desconstruir este mito.
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Diferentes factores 
pessoais, sociais e 

ambientais medeiam a 
relação entre a pessoa 

e uma determinada 
substância. 
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Por necessidade de integração da lei portuguesa 
nas demandas europeias, em 2003 procedeu-
-se à décima alteração ao Decreto-Lei 15/93, de 

22 de Janeiro, que aprovou o regime jurídico aplicável 
ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, acrescentando as sementes de canábis 
não destinadas a sementeira. 
Estas exigências surgem por, 
nos últimos anos, se estar a ve-
rificar o aumento da procura e 
consequente disponibilização 
no mercado nacional de géne-
ros alimentícios e de produtos 
fitoterápicos em cuja composi-
ção consta a planta Cannabis 
sativa, as suas sementes, extratos, óleos, ou apenas as 
suas substâncias químicas de forma isolada, como o ca-
nabidiol (CBD) ou outros canabinóides. Esta medida foi 
promovida com o escopo de garantir a protecção dos 
interesses dos consumidores, incluindo as boas práti-
cas no comércio de géneros alimentícios, na demanda 
da protecção da saúde, de-
siderato que não poderia 
descurar o enquadramen-
to legal da planta de ca-
nábis de acordo com a lei 
15/93. 

DIFERENÇAS ENTRE 
SEMENTES 

Deveremos tentar per-
ceber a distinção entre as 
sementes destinadas a se-
menteira e as que não são 
destinadas a sementeira. 
As primeiras são destina-
das a plantação e cultivo, 
já as segundas são usadas 
pelos produtores para in-
tegrar o produto final que 
se destina ao consumidor 
(por exemplo em produtos 
alimentares, cosmética, 
suplementos energéticos, 
etc). Quanto às sementes 
para sementeira, a legisla-

ção europeia exige um enquadramento muito rígido, 
através da Directiva 2002/53/CE do Conselho de 13 de 
Junho de 2002, que diz respeito ao catálogo comum 
das variedades das espécies de plantas agrícolas. Mas, 
nesta parte, quanto à planta de canábis, cujas varieda-
des excedam o valor de 0,2% de tetrahidrocanabinol 

(THC), está prevista a sua proi-
bição na Lei de combate à Dro-
ga, sendo proibida a produção 
e cultivo da planta de canábis 
por si só destinada ao uso hu-
mano, por ser considerada 
uma substância perigosa.

Depois de décadas em que 
vigorou a lei proibicionista, 

vedando as pesquisas e investigação, em Fevereiro de 
2019 o Parlamento Europeu apelou a uma política a 
nível da União Europeia para a canábis com fins tera-
pêuticos e a uma investigação científica devidamente 
financiada.

Pecando por muito tardia, a actuação da União Euro-
peia foi pressionada pela  
grande procura de em-
presas que se dedicam 
à venda de produtos e 
medicamentos à base 
de compostos da planta, 
bem como pelos resul-
tados financeiros regis-
tados em países onde 
entretanto já existia 
uma indústria da produ-
ção de canábis para fins 
medicinais, mormente 
no continente america-
no. Destes, o Canadá foi 
um dos pioneiros logo 
em 2001, nos Estados 
Unidos iniciou-se este 
percurso em 1996, com 
o estado da Califórnia, 
e prosseguindo até atin-
gir os actualmente 18 
estados em que a utili-
zação de canábis é legal 
para fins recreativos a 

SEMENTES DE 
CANÁBIS

por Margarida Leitão 
Ferreira
Advogada

DIREITO

maiores de 21 anos, sendo regulamentada 
a canábis medicinal num total de 37 es-

tados. Em 2014, o Uruguai aprovou a lei 
que regulamenta o mercado de caná-
bis medicinal e recreativa. Já a China, 
prevendo os lucros 

desta indústria, con-
seguiu atingir níveis 

de produção de cânhamo de 70% da 
produção mundial, tornando-se no 
maior produtor mundial de cânha-
mo e CBD para exportação.

O uso de sementes de canábis 
para fins recreativos foi promovido 
ao arrepio das leis em vigor no espa-
ço europeu, concretamente através 
da organização dos agricultores a 
operar no mercado ilícito, que se foi 
mobilizando com a genuína preocu-
pação de garantir a qualidade das 
espécies.

Os pioneiros nesta missão foram 
a Espanha e a Holanda, que conse-
guiram adaptar as realidades exis-
tentes a uma necessidade premente de garantir que a 
canábis chegasse aos consumidores de forma informa-
da e mais segura do que a sua obtenção no mercado 
ilícito.

Estes dois países estabeleceram modelos que permi-
tiram aos produtores de canábis, ainda que sem uma 
regulamentação estatal, manter um sistema de gestão 
de recursos e conhecimentos partilhados entre os pro-
dutores da planta, permitindo a criação de uma rede 
bastante completa no que toca às sementes de canábis, 
criando um banco de sementes. O papel principal desta 
missão na Europa foi assumido pela Sensi Seeds, que 
desde 1985 conseguiu dedicar-se à indústria de semen-
tes de canábis, tendo-se tornado o maior banco de se-
mentes de canábis a nível mundial, com mais de 500 
variedades de canábis. Hoje em dia, as variedades e o 
nome da marca Sensi Seeds são reconhecidos como de-
terminantes nesta missão extremamente valiosa que 
foi a criação de uma herança genética da planta, resul-
tado de variações e cruzamentos de estirpes pelos culti-
vadores. Esta importância é tal que o governo holandês 
escolheu as variedades da Sensi Seeds para desenvolver 
a canábis medicinal que é distribuída pelas farmácias.

Foi graças a todo o trabalho de bastidores desenvol-
vido pelos activistas ao longo das últimas décadas que 
se construiu um património genético da planta. Segun-
do um estudo, publicado em Julho na revista Science 
Advances, a regulamentação da canábis e a história 
genética da sua domesticação poderiam ser bem mais 
completas caso os governos e a lei proibicionista não 
tivesse vetado todo o tipo de pesquisas e estudos em 
torno da planta ao longo de décadas. Os investigadores 
que realizaram o estudo procederam à recolha de 110 
genomas completos que abrangem todo o espectro da 
canábis, desde plantas selvagens a híbridos modernos 
usados para cânhamo e uso recreativo.

Segundo o estudo "mostramos que a canábis sativa 
foi domesticada pela primeira vez no início do Neolíti-
co, no Leste Asiático, e todos os actuais cultivares [ou 
seja, as espécies de plantas criadas artificialmente] di-
vergiram de um fundo genético ancestral, actualmente 

representado por plantas selvagens 
ou raças locais na China”. Um dos 
autores desta investigação afirma 
que foi possível concluir que todas 
as plantas de canábis existentes à 
data de hoje descendem de plantas 
domesticadas na região de origem e 
que as plantas mãe da Cannabis Sati-
va já se encontram extintas.

Neste momento, atendendo às exi-
gências de diversos mercados que se 
espalham e proliferam pelo mundo 
fora e que se expandem a uma ve-
locidade vertiginosa, com a rápida 
criação legislativa no sen-
tido de legalizar a uti-
lização da planta 
quer para 
fins medi-

cinais quer para uso recrea-
tivo, torna-se uma exigência 
prioritária a demanda por se-
mentes de excelência. C
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Foi graças a todo o trabalho 
de bastidores desenvolvido pelos 
activistas ao longo das últimas 
décadas que se construiu um 

património genético da planta.

 O papel principal 
desta missão na Europa 
foi assumido pela Sensi 
Seeds, que desde 1985 
conseguiu dedicar-se à 
indústria de sementes 
de canábis, tendo-se 

tornado o maior banco 
de sementes de canábis a 
nível mundial, com mais 

de 500 variedades de 
canábis.

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO VS 
DEMANDA DE MERCADO

Ilustrações: D
.R. A
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Quando é que se apercebeu que a sua filha tinha 
uma epilepsia refractária?
A Margarida teve a primeira crise aos 10 meses e todos 
os médicos acharam que era uma crise febril, portanto 
não foi prescrita qualquer medicação. A partir daí, con-
tinuou a ter uma vida e um crescimento normal. Pas-
sado um ano, voltou a ter outra crise 
e aos quatro anos e meio teve uma 
crise um bocadinho mais prolonga-
da. Como era a terceira, seguiram o 
protocolo que está estabelecido, que é 
a introdução da primeira medicação. 
Nessa altura, a Margarida esteve um 
ano sem crises, mas aos 5 anos e meio, as crises começa-
ram a ser muito mais frequentes, diárias, muito prolon-
gadas. Imensas vezes tivemos de recorrer às urgências, 
porque as crises não cediam nem à medicação de resga-
te. E aí começaram a introduzir-lhe várias medicações, 
sempre tirando umas e introduzindo outras, mas ela 
chegou a um ponto em que estava a tomar oito anti-epi-
lépticos de manhã e oito anti-epilépticos à noite. 
Como é que a Margarida estava nessa altura? 

Quando foi para a escola, aos seis anos, notámos que 
a Margarida não era a mesma. Tinha tido uma gran-
de regressão: cognitiva, motora, com fases em que não 
andava, provocada pela medicação. Tinha fases em que 
queria falar e não conseguia, porque não tinha força, 
babava-se a tentar falar e, quando foi para a escola teve 

logo a primeira dificuldade, que era 
começar a escrever, porque não tinha 
sequer força no braço. As crises eram 
tão frequentes, a medicação era tanta 
e ela estava tão prostrada que nem se-
quer tinha força para escrever. 
E o que decidiram fazer?

Nós achámos que aquela não era a nossa filha e que-
ríamo-la de volta, a filha que aos quatro anos era uma 
criança com um crescimento e um nível cognitivo su-
perior à idade. Nós tínhamos essa Margarida, mas ela 
desapareceu, não tanto pelas crises, mas, achamos nós, 
mais pela medicação. Então fomos à procura. Apesar de 
já termos feito  imensas outras terapias (acupunctura, 
reiki, auriculoterapia, aromaterapia, yoga, etc.), nada 
disso resultou. Encontrei um grupo no Facebook e vi 

que havia pais que já estavam a 
usar o óleo de CBD para o tra-
tamento das crises epilépticas. 
Comecei a estudar, a ler, a pro-
curar em vários sites. Em Por-
tugal havia pouca coisa, havia 
mais nos Estados Unidos, em 
sites de Israel, e comecei a falar 
com pais que, fora do país, já 
usavam o CBD na epilepsia. En-
tão, um dia, obtive o contacto 
de um médico espanhol. Mar-
quei uma consulta e o médico 
aconselhou-nos o CBD.
Como foi esse processo de 
readaptação da medicação?
O médico disse-me para falar 
com a neuropediatra da minha 
filha, para ver se conseguíamos 
tirar alguns dos anti-epilépticos 
que podiam interferir com o 
tratamento do CBD. Falei com a médica, que nos aju-
dou, e disse que podíamos ir tirando devagar alguns 
comprimidos. E nós começámos por tirar aqueles que 
achávamos que estariam a provocar mais atraso cogni-
tivo. Então fomos introduzindo o CBD e reduzindo os 
medicamentos anti-epilépticos. Co-
meçámos a ver, logo na primeira fase, 
que a Margarida começou a ter mui-
tas melhorias: motoras, a nível cogni-
tivo, a nível da memória. E começá-
mos a perceber que, de facto, o CBD 
estava a fazer efeito e, numa primeira 
fase, a limpar, digamos assim, os efei-
tos secundários. Depois, conforme 
íamos tirando os anti-epiléticos e 
introduzindo, muito devagar, gota a 
gota, o CBD, as crises começaram a 
ser mais espaçadas e mais curtas no tempo. Chegámos 
a ter crises de 10-12 minutos e as crises começaram 
a reduzir para 4-5 minutos. Hoje a Margarida está a 
fazer apenas dois de manhã e dois à noite, com uma 
dose de CBD, procurando sempre equilibrar esta dose 
e ir percebendo se a Margarida precisa de mais ou de 
menos.
A médica da Margarida estava, então, aberta à 
possibilidade do CBD?
Sim. Informou-nos que não tinha formação para nos 
ajudar na questão das doses ou dizer-nos qual era o 
CBD que tínhamos que usar, mas foi sempre muito 
atenta e esteve sempre a ajudar-nos no desmame das 
medicações, dos anti-epiléticos. E, com ela, consegui-
mos tirar até mais do que imaginávamos. 
Então o CBD fez a diferença…
O CBD fez a diferença, porque tirámos os anti-epiléti-
cos e todos os efeitos secundários associados, que são 
muito piores (o CBD não tem efeitos secundários) e 
conseguimos que a Margarida voltasse a ser um boca-
dinho a Margarida que nós tínhamos antes da medica-
ção. Neste momento vai para o 7º ano, acompanha os 

colegas… tem dificuldades, mas 
está perfeitamente capaz de ler, 
de escrever, que era uma coisa 
que nós achávamos que não ia 
acontecer. 
Os médicos disseram-vos que 
isso não ia acontecer?
Os médicos e os professores. A 
professora da escola primária 
disse que ela nunca ia aprender 
a ler e hoje a Margarida lê, faz 
contas e tem as mesmas maté-
rias que os colegas, os mesmos 
manuais, apesar de ter os testes 
adaptados.
Isso não acontecia antes?
Não. A Margarida podia escre-
ver o nome dela hoje e amanhã 
não se lembrava, tinha que vol-
tar ao princípio. Hoje, não. Hoje, 
consegue fazer um teste, conse-

gue memorizar, consegue ler um texto à professora e 
antigamente não fazia nada disso. Percebemos que não 
eram as crises, mas sim a medicação, que a impedia de 
ter esse desenvolvimento cognitivo.
Acha então que os efeitos secundários da 

medicação podem limitar as 
crianças que sofrem de epilepsia?
Completamente! Os miúdos andam 
completamente drogados. Ela dizia 
muitas vezes: “Mãe, vou cair… As mi-
nhas pernas não me obedecem e eu 
estou a tremer, queres ver?” Hoje isso 
não acontece. Ela tinha muitos tremo-
res nas mãos e o CBD tirou-lhos. Ela 
caminhava e não tinha coordenação 
nem equilíbrio, mesmo com a fisiote-
rapia, chegámos a um ponto que nem 

valia a pena fazer fisioterapia, porque estava de tal ma-
neira drogada, que não conseguia caminhar em cima 
de uma linha. Quando retirámos a medicação e intro-
duzimos o CBD, os professores, a médica, os fisiotera-
peutas, todos notaram uma diferença brutal. 
E na escola? Ela 
sente que tem 
apoio por parte 
dos colegas? Ou 
sentem que ela 
pode ser alvo de 
alguma espécie de 
bullying?
Nós tivemos esse 
problema na escola 
pública. A Margarida 
andou numa escola 
pública até ao primei-
ro período do 3º ano 
e, aí sim, nós tivemos 
mesmo que a tirar, 
porque começou a ter 

PAULA MOTA

A VOZ DOS PACIENTES

Aos 49 anos, Paula Mota já passou por muito após receber o diagnóstico de Epilepsia Refractária 
da filha Margarida, de 13 anos. Jurista e casada com um polícia, estava longe de imaginar que a 
resposta para o alívio das crises da filha estivessem na canábis, algo que, confessa, a obrigou a 
fazer coisas consideradas “ilegais”. 
por Laura Ramos

“A SAÚDE DOS NOSSOS 
FILHOS ULTRAPASSA TUDO. A 
ILEGALIDADE FICOU LÁ ATRÁS”

Tinha fases em que 
queria falar e não 

conseguia, porque não 
tinha força

Começámos a 
perceber que, de facto, 
o CBD estava a fazer 

efeito e, numa primeira 
fase, a limpar, digamos 

assim, os efeitos 
secundários. 

A Margarida foi diagnosticada com Epilepsia aos 4 anos.

Foto: D
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 5352

comportamentos agressivos que nunca tinha tido. Con-
sultámos um psicólogo comportamental que, depois de 
várias sessões, nos disse que ela era vítima de bullying 
na escola. Não brincava com os amigos, não participava 
nas actividades, passava os intervalos com as funcioná-
rias, porque a escola pública não tem capacidade para 
ter estas crianças integradas. Portanto nós tirámos a 
Margarida da escola e pusemo-la num colégio privado. 
E a partir daí, para ela, tudo foi diferente. Teve outros 
estímulos na aprendizagem e passou a ter amigos, que 
não tinha, passou a brincar no recreio, a jogar futebol, 
a correr… Os miúdos são protectores, se ela tiver uma 
crise sabem o que fazer. É completamente diferente da 
escola pública. 
A Paula, felizmente, tem essa possibilidade de 
pagar um colégio privado, mas há muitos pais 
neste país que não têm… Como é que acha que 
essas pessoas fazem?
Eu tenho testemunhos de mães cujas escolas nem se-
quer aceitam os miúdos. Estas mães sofrem, porque 
estes miúdos têm todo o direito de estar numa escola 
pública, integrados numa sala de aula normal. O Esta-
do tem obrigação de proporcionar a estas crianças uma 
integração, de estarem juntas com os 
outros e não isoladas, porque o que 
existe em relação a estas crianças 
epilépticas é segregação. Os próprios 
professores, por muito boa vontade 
que tenham… o sistema não lhes per-
mite, não têm funcionários disponí-
veis nem formação. Se tiverem uma 
crise, eles não sabem o que fazer.
E qual é a alternativa para estas 
crianças?
A alternativa é juntá-los numa sala 
com outras crianças com deficiências profundas. E nós 
temos crianças epilépticas que não têm deficiência ne-
nhuma, que têm capacidades cognitivas iguais a outra 

criança qualquer e que só precisam de ser estimuladas. 
Não deviam existir estas salas à parte para crianças que 
tenham certo tipo de deficiências, isso não é inclusão.
No colégio da Margarida, os colegas e os 
professores sabem que ela toma CBD?
Os colegas sabem que ela faz medicação. Os professo-

res sabem que ela faz CBD, sim. Desde 
2018 que existe a lei e, a partir daí, os 
professores e o colégio sabem que a 
Margarida faz o CBD. Aliás, o colégio 
tem uma enfermeira e ela tem uma 
folha com toda essa informação, sim.
Houve alguma curiosidade 
especial pelo CBD? Suscitou 
alguma conversa?
Alguns professores, sim, pergunta-
ram, porque há pessoas que têm pato-
logias e também querem saber o que 

é melhor para si, não é? Já tive algumas conversas com 
alguns professores a explicar o porquê de a Margari-
da fazer o CBD, quais foram as diferenças, até porque 
eu preciso que os professores me dêem o feedback das 
reações da Margarida, se ela está mais desperta, para 
saber se foi porque retirei isto e aumentei aquilo. 
A Margarida deixou de ter crises?
As crises ainda não pararam (nós também não temos 
milagres), mas a diferença das crises antes do CBD para 
as de agora é brutal. Aliás, a diferença em toda a Mar-
garida é brutal, não tem comparação. Só mesmo quem 
conheceu a Margarida nestas três fases (até aos 5, dos 5 
aos 8 e dos 8 até agora aos 13) é que consegue perceber 
as diferenças que o CBD lhe trouxe.
Então já está a dar-lhe o CBD há cinco anos, 
desde quando ainda era ilegal.
Eu introduzi o CBD em 2017 e claro que não era legal. 
A partir de 2018, ano em que saiu a lei, aí sim, já pude 
falar nisto mais à vontade. Nós estamos a falar de uma 
planta! Quando falo de um medicamento que a minha 
filha tomou, dói-me mais falar de uma benzodiazepina 
do que me dói falar do CBD. A benzodiazepina tira a 
capacidade motora à Margarida. O CBD dá-lha. A par-
tir daí foi toda uma diferença… e voltar a introduzir 
medicações anti-epilépticas, nunca. Estaremos sem-

pre à procura da melhor planta, sempre a procurar o 
melhor CBD e, portanto, é este o caminho que vamos 
continuar a traçar.
Como foi lidar com o sentimento de estar a agir 
fora da lei?
Foi complicado, porque eu sabia que estava fazer uma 
coisa ilegal. Fui sempre comprando através da internet, 
sempre escondido. Não tinha alterna-
tiva. Tentei mandar vir dos Estados 
Unidos, ficou na alfândega e eu tinha 
perfeita consciência de que estava a 
fazer uma coisa ilegal. Agora, quando 
nós pomos na balança a ilegalidade 
ou a saúde dos nossos filhos, a saú-
de dos nossos filhos ultrapassa tudo, 
portanto a ilegalidade ficou lá atrás.
Foi consultar a legislação ou não?
Fui, fui…  Se fosse apanhada, o que 
é que me poderia acontecer? Ficar 
sem o CBD? Ok, o que tinha a fazer 
era voltar a comprar. Se não fosse naquele site, seria 
noutro, porque também fui experimentando. Como 
isto é uma planta, a Margarida, ao fim de um tempo 
cria habituação, portanto ao fim de uns meses temos 
necessidade de trocar de marca. Mas eu ponderei, per-
guntei-me muitas vezes: “Se eu for… alguém há-de ir 
defender-me!” (risos) É evi-
dente que nos custa, a nível 
profissional, admitir que 
estamos a cometer uma ile-
galidade, para quem traba-
lha com a lei, é complicado. 
Agora, a saúde dos nossos fi-
lhos sobrepõe-se a tudo isso, 
e eu estive disposta a correr 
todos os riscos, a ficar sem o 
CBD, a ter que ser identifica-
da na esquadra ou a ter que 
ser presente a um juiz. Tudo 
valeu a pena. 
E o seu marido, enquanto 
polícia, teve mais 
reservas?
O meu marido ficou assim 
um bocadinho à parte desta 
situação, porque eu sou pro-
fissional liberal, mas a polí-
cia é uma instituição, com 
algumas regras até rígidas 
no aspecto comportamental 
dos agentes. E, por isso, ele 
nem sabia. Eu comprava, vi-
nha em meu nome para ou-
tra morada que não a nossa 
e, se acontecesse alguma 
coisa, quem teria de dar a cara era eu e não ele. Assim 
estaria sempre protegido.
Os colegas do seu marido fazem ideia disto?
Os colegas agora já sabem, porque um deles, cuja es-
posa tinha um problema oncológico, também fazia. 

Eles nunca conversavam entre eles sobre este assunto, 
porque era ilegal, porque o meu marido não sabia e o 
colega também nunca falou nisso. Agora sabem per-
feitamente, aliás, eu fui à televisão e eles sabem que a 
Margarida usa e a dificuldade que temos em comprar. 
Mas ele nunca sentiu que os colegas o recriminassem 
por causa disso. 

Tem tido pedidos de ajuda de 
outras mães?
Tenho imensos pedidos. Todos os dias 
recebo pedidos de ajuda de mães que 
precisam de orientação, que sentem 
que se calhar está ali uma alternati-
va e que não conseguem lá chegar, 
porque não têm a informação, por-
que não há médicos em Portugal… e 
eu vou dando a informação do médi-
co e das pessoas que eu conheço que 
possam encaminhá-las, para que elas 
também possam ser ajudadas. Sempre 

alertando que o tratamento é caro. 
Em quanto é que fica o tratamento da Margarida 
por mês? 
Neste momento fica à volta dos 350 euros por mês. 
Não é toda a gente que pode…
Não, nem toda a gente pode! Juntando um colégio a 

isto, o tratamento, fora as 
terapias que a Margarida 
tem, privadas… não, não é 
para qualquer pessoa, é um 
sacrifício enorme que nós 
fazemos. Privámo-nos de 
muitas coisas para poder 
dar esta qualidade de vida 
à nossa filha. Claro que te-
mos a ajuda da família, mas 
nós privámo-nos de muitas 
coisas que poderíamos fa-
zer e ter, mas não temos. 
Temos a nossa filha com 
qualidade de vida, que é o 
que nos importa. Agora, eu 
compreendo o desespero 
destes pais e, quando me 
pedem ajuda, o que mais 
me custa é quando as pes-
soas me perguntam o custo 
mensal disto, porque para 
quem tem um filho é difí-
cil, para quem tem dois ou 
três é impensável. A maior 
parte das pessoas ganha o 
ordenado mínimo e o Esta-
do não comparticipa nada, 
nem as terapias alterna-

tivas que possamos precisar. Custa saber que há uma 
alternativa e que muito poucos pais a podem suportar. 
Saber que os pais não têm sequer capacidade financeira 
para custear este tratamento, isso custa. Isso é o que 
mais me custa! CPaula Mota com a filha, Margarida, aos 12 anos

Quando nós 
pomos na balança a 

ilegalidade ou a saúde 
dos nossos filhos, 

a saúde dos nossos 
filhos ultrapassa tudo, 
portanto a ilegalidade 

ficou lá atrás.

Dói-me mais falar de 
uma benzodiazepina 

do que me dói falar do 
CBD. A benzodiazepina 

tira a capacidade 
motora à Margarida. O 

CBD dá-lha.
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A Margarida tem actualmente 13 anos.



Os efeitos suaves 
e relaxantes do chá 
contrastam com a 
sedação e euforia 
provocada pelo 
fumo do ópio. 

As papoilas regressam todas as Primaveras, sem 
serem convidadas, nas bermas das estradas e ca-
minhos, ferrovias, entulhos e terrenos baldios. 

Em Portugal é possível encontrá-las por todo o país 
– Algarve, Estremadura, Alto e Baixo Alentejo, Beira 
Litoral e Douro Litoral. Existem centenas de espécies 
da papoila, mas uma cativa o olho dos psiconautas: a 
dormideira (Papaver somniferum). A prática antiga de 
preparar chá da cápsula da papoila seca foi ofuscada 
pelo intenso efeito do ópio e dos seus derivados. Os efei-
tos suaves e relaxantes do chá contrastam com a seda-
ção e euforia provocada pelo fumo do ópio. A cápsula 
da papoila é o fruto da planta, de cor verde-clara, e no 
topo possui um disco, mais largo, com vários raios. É 
da cápsula fresca que, depois de lance-
tada, escorre o ópio – uma seiva espes-
sa esbranquiçada que escurece quando 
exposta ao ar. Antes de ser consumido, 
o ópio deve ser fervido em água e fi ltra-
do repetidamente de forma a retirar as 
impurezas. 

A morfi na e a codeína, os principais 
alcalóides que concedem ao ópio os efei-
tos sedativos, analgésicos e eufóricos, 
têm incentivado as pessoas a cultivar a papoila-dormi-
deira desde há mais de 6.000 anos. Originária na baixa 
Mesopotâmia, durante toda a antiguidade a planta foi 
amplamente utilizada com propósitos médicos, sagra-
dos e recreativos. Mas foi o ópio que virou mercadoria. 
Comerciantes turcos introduziram o ópio na China há 
1500 anos. Durante a expansão colonial britânica, a 
produção de ópio na Índia e respectiva exportação para 
a China foram as principais fi nanciadoras.

Entre confl itos comerciais, que deram origem às 
Guerras do Ópio em meados de 1800’s, começou a 
construir-se a narrativa do fl agelo do ópio. Na Conven-
ção Internacional do Ópio de 1912, a China foi retrata-
da como “paciente zero” de uma praga de dependência 
que se iria alastrar ao resto do mundo. Frank Dikötter, 
o reconhecido historiador da China moderna, defende 
que o consumo de ópio na China nunca foi problemá-
tico e que a maioria das pessoas consumia ocasional-
mente, de forma controlada, essencialmente para fi ns 
medicinais. O discurso anti-ópio foi essencialmente xe-
nófobo, contra os chineses, confi gurando-se o início do 
que conhecemos hoje como “a guerra às drogas”. Diköt-
ter argumenta que o aumento do consumo de ópio na 

China se deve a um aumento da oferta, que levou a uma 
redução do preço e a possibilidade deste chegar a mais 
pessoas. À altura, o ópio era a única panaceia médica 
para aliviar sintomas das epidemias que assolavam o 
território, como a disenteria, cólera e malária. Também 
na Europa, defende Antonio Escohotado, um impor-
tante investigador do papel das drogas na civilização, o 
consumo de ópio nunca foi problemático, sendo a maio-
ria das pessoas que consumia de meia-idade ou mais, 
integradas social e economicamente.  

Para além de todos os ataques aos direitos huma-
nos provocados pela guerra às drogas, as restrições à 
produção e venda de drogas promove a circulação de 
extractos ou moléculas mais potentes, facilitando o 

transporte e a dissimulação por quem 
tem de actuar às margens da lei, mas 
aumentando muito os riscos para quem 
consome. A actual crise dos opióides 
na América do Norte, que contabilizou 
mais de 70 mil mortes em 2020, é um 
trágico exemplo disso. Opióides 100 a 
200 vezes mais potentes que a morfi na 
abundam nos mercados informais, es-
pecialmente em países sem serviços de 

saúde gratuitos, tornando-se a única forma das pessoas 
auto-gerirem a dor de doenças e condições não devida-
mente tratadas. 

A papoila teve e tem um papel central na nossa Histó-
ria mas, de alguma forma, fomos afastados desta planta. 
A demonização da planta da papoila e do ópio faz parte 
da estratégia da guerra às drogas, apesar dos opióides 
serem considerados medicamentos essenciais pela Or-
ganização Mundial de Saúde. A proibição de apresen-
tações mais soft  das drogas, como algumas plantas, 
promove o aparecimento nos mercados informais de 
substitutos mais potentes e com maior risco. Não de-
vemos esquecer, no entanto, que apesar dos riscos de 
overdose serem baixos no consumo de chá, deve-se ter 
especial cuidado no uso de qualquer opióide – também 
com as plantas, visto que a composição dos alcalóides é 
altamente variável. No recente livro This is your mind 
on plants (2021) Michael Pollan resgata a nossa relação 
com a papoila, enquanto partilha as peripécias de pre-
parar um chá de papoilas que cultivou no seu jardim. 
Deixa-nos com a ideia de lançar umas sementes, para 
convidar as papoilas a visitar o nosso jardim na próxi-
ma Primavera. C
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Licenciado em Medicina pela Universidade de Coim-
bra, em 1985, Paulo Freitas Tavares especializou-se 
em Hematologia Clínica em 1993 e em Oncologia Mé-
dica em 1997. Actualmente é responsável pela Unida-
de de Tumores do Aparelho Locomotor do Serviço de 
Ortopedia do Centro Hospitalar da Universidade de 
Coimbra (CHUC), nomeada “Centro de Referência de 
Oncologia de Adultos — Sarcomas das Partes Moles e 
Ósseos”. A observação de pacientes que melhoraram a 
utilizar canábis permitiu-lhe ter experiência no trata-
mento de doentes oncológicos com canabinóides, que 
passou a recomendar de forma sistemática. Admite 
sem qualquer preconceito ser um utilizador ocasional 
de canábis e faz questão de fumar sempre na passagem 
de ano, porque, diz, “gosto de começar o ano a rir”. 

Fomos a Coimbra entrevistar Paulo Tavares para per-
ceber melhor o papel da canábis na sua vida pessoal e 
profissional.
Quando é que foi a primeira vez que se apercebeu 
que a canábis podia ter um efeito medicinal? 
Ora bem, eu aprendi isso com alguns doentes, que já 
eram consumidores, e reparei que, enquanto esses 
doentes faziam quimioterapia, não tinham os efeitos 
secundários que todos os outros tinham, nomeada-
mente em termos de náuseas, vómitos e falta de apeti-
te. Eram doentes que faziam a sua quimioterapia sem 
problemas, continuavam a comer muito bem e eu co-
mecei a associar as duas coisas. Como vi que deixavam 
de ter efeitos secundários da quimioterapia, comecei a 
aconselhar os outros doentes a consumirem, visto que, 
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“Já tive centenas de 
doentes a consumir 
canábis e nenhum ficou 
viciado”

Há cerca de 30 anos que Paulo Freitas Tavares, Médico Oncologista, 59 anos, aconselha a utilização de 
canábis aos seus doentes. Mas além do lado medicinal, também conhece o lado “recreativo” e assume, 
sem qualquer problema, fumar em ocasiões festivas. Em entrevista à Cannadouro Magazine, Paulo 
Tavares tira a canábis do armário e explica como faz a analogia entre a planta e o champagne.
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em termos de contraindicações, não havia nenhuma, 
e também não havia interacções preocupantes entre 
a canábis e a quimioterapia. Havia era, sim, uma me-
lhoria da qualidade de vida dos doentes e esse conheci-
mento foi-se consolidando, a experiência foi aumentan-
do, sempre com resultados positivos.
Isso foi há quanto tempo?
Há cerca de 30 anos, aqui nos Hospitais da Universi-
dade de Coimbra. Isso possibilitou termos uma grande 
experiência no tratamento destes doentes e passámos a 
recomendar de forma sistemática a canábis. Os doentes 
perguntavam "E onde é que arranjo isso? Onde é que 
isso se vende?" e nós tínhamos que dizer “infelizmente, 
tem que ser no mercado negro.” E esse sistema conti-
nua até hoje, porque continuamos sem ter uma subs-
tância que substitua a canábis do mercado negro para 
os fins que nós pretendemos.
Já tem alguma ideia do que é que funciona melhor 
para sarcomas, por exemplo?
Não. A única ideia que temos é o efeito anti-emético e 
estimulante do apetite que, para 
nós, é precioso e nos permite sal-
var a vida dos doentes. A investi-
gação subsequente, que ainda não 
começou, está dependente de ter-
mos a disponibilidade da canábis 
nos hospitais e é uma pena que não 
exista já.
Mas também para ajudar na dor oncológica, 
certo? 
Ora bem, a canábis potencia os efeitos dos opióides, sa-
bemos isso, mas o grande efeito secundário dos opiói-
des é também a náusea. Ou seja, nós temos doentes que 
têm a dor controlada com morfina ou com derivados 
da morfina, mas que têm que optar todos os dias, ao pe-
queno-almoço, se vão ter um dia de enjoo ou se vão ter 
um dia com dores. Isto porque para terem um dia sem 
dores passam o dia enjoados com a morfina, e para não 
estarem enjoados vão passar um dia com dores. Se con-
sumirem canábis conseguem consumir a morfina ne-
cessária para lhes tirar as dores e conseguem não ter a 
náusea induzida pela morfina, o que é o melhor de dois 
mundos. E também reduzir as doses de morfina, claro. 
Neste momento, nas farmácias portuguesas, 
temos apenas disponíveis flores com 18% de THC. 
Sim, e que não têm CBD. Eu acho isso um perigo, por-
que para além de não terem CBD, não terão também 
muitos outros canabinóides que são importantes e 
sabemos que os canabinóides não actuam como subs-
tâncias simples, actuam em conjunto, potenciando os 
efeitos uns dos outros e antagonizando os efeitos se-
cundários uns dos outros - o chamado efeito entourage. 
Neste momento, se sabemos pouco da canábis natural, 
numa planta em que estamos artificialmente a eliminar 
canabinóides importantes, então não sabemos nada e, 
não sabendo nada, é perigoso dar isso aos doentes. Eu 
não conto receitar isso a ninguém. 
Porquê?
Porque acho que é perigoso. A experiência que eu te-
nho é com a canábis natural, que terá uma percenta-

gem equilibrada de CBD e THC. Uma planta sintética, 
de engenharia genética, eu não tenho experiência e não 
vou arriscar, não faz sentido.
Mas os pacientes, quando compram no mercado 
ilícito, em princípio também não sabem quanto 
tem de CBD e THC…
Ora bem, como a canábis é uma substância extrema-
mente segura, o que os doentes fazem quando com-
pram um lote novo de canábis, seja de flores secas ou 
de haxixe, eles tentam chegar à “dose de rir”. Vão to-
mando até se começarem a rir feitos tontos e ficam a 
saber que a dose que precisam de tomar no dia-a-dia 
é abaixo disso. Portanto, calibram as coisas assim e já 
sabem de experiência própria que com algumas canábis 
essa “dose de rir” é mais baixa, com outras é mais alta, e 
vão-se habituando a dosear aquilo que consomem dia-
riamente por aí.
É como se fosse um bocadinho "a olho"?
É um bocadinho "a olho" e experiência própria, porque 
não só é a melhor maneira como também é muito se-

guro, não há problema nenhum de 
excesso. Aliás, um doente que tome 
a dose que sabe que o mantém com 
apetite e bem-disposto no dia-a-
-dia, se chegar a um fim-de-sema-
na e se quiser divertir numa festa 
pode aumentar a dose para rir, isso 
não tem mal nenhum. Mas claro, 

ninguém quer andar a rir-se todos os dias, isso seria 
uma tontice. Há muito esse medo de que os doentes se 
viciem na canábis. Já tive centenas de doentes a consu-
mir canábis e nenhum ficou viciado, isso é um dispara-
te. Ficaram com 
segurança em 
relação à planta 
e eventualmente 
podem consumir 
numa festa, por-
que sabem que 
é seguro, e prin-
cipalmente que 
não dá ressaca. 
Mas não se tor-
nam, de forma 
nenhuma, consu-
midores habituais quando deixam de precisar.
E em termos da utilização? Como é que a maioria 
dos doentes utiliza, sabe?
Há uma pequena percentagem que fuma, porque são 
fumadores habituais e, portanto, não lhes faz grande 
diferença misturar a canábis com o tabaco ou até fu-
mar a erva pura e simples, mas a maior parte dilui e 
mistura com manteiga.
E a vaporização? As pessoas estão cada vez mais 
a adoptar os vaporizadores, por serem mais 
saudáveis, ou não?
Não tenho nenhum doente que tenha usado isso. Aliás, 
o preço dos vaporizadores, que varia entre os 200 e 
os 300 euros, não está ao alcance da larga maioria dos 
meus doentes. 

A primeira canábis de 
melhor qualidade que eu 
provei já foi depois, já era 

médico. 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Foto: D.R.

Paulo Tavares numa consulta aberta a pacientes na PTMC - Portugal Medical Cannabis. Foto: Renato Velasco 
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Acha que deviam ser comparticipados, agora que 
existe esta opção das flores nas farmácias?
Não vejo grande interesse na vaporização. Por um lado, 
não tenho experiência e, por outro, de facto, a mistura 
com a manteiga, que os doentes fazem, tranquilamente, 
em sua casa, resulta muito bem, portanto não vejo ne-
cessidade da vaporização.
Teve alguma situação caricata com o consumo de 
canábis no seu serviço no hospital?
Uma vez, numa enfermaria de seis camas, uma doen-
te que levou umas bolachinhas e 
esqueceu-se de informar as ou-
tras doentes que eram feitas com 
manteiga “aditivada”, e a meio da 
manhã era uma alegria naquela 
enfermaria, com todas as doentes 
a rir-se, muitíssimo bem-dispostas. 
Os enfermeiros não entendiam o 
que estava a acontecer, mas na-
quele quarto foi uma manhã muito 
divertida. Houve outra situação de 
uma colega minha, médica, cuja 
mãe tinha uma doença oncológica 
e estava a tomar a tal manteiga na 
sopa. Numa vez, a filha e o genro 
foram dar-lhe o almoço a horas diferentes e “tempera-
ram” a sopa da mãe em dose dupla. A meio da tarde a 
colega ligou-me a dizer que a mãe não parava de rir e 
o que é que havia de fazer… E eu disse "Olhe, não faça 
nada, não se preocupe que ela à hora de jantar já está 
bem… e guarde-me um bocadinho dessa sopa num Tu-
pperware que eu gostava de provar, deve estar boa!" 
(risos)
O Dr. Paulo tem experiência pessoal com a 
canábis para fins “recreativos”. Quando é que foi 
a primeira vez que experimentou?
A primeira vez terá sido no fim do liceu, talvez no ano 

propedêutico, no princípio dos anos 80. Era uma subs-
tância que circulava livremente, principalmente nos 
meios mais progressistas, mais culturais, grupos de 
teatro, música e afins. Terei experimentado umas três a 
quatro vezes, nessa altura. Enfim, tinha alguma graça, 
mas também não era uma canábis de grande qualidade, 
convenhamos. A primeira canábis de melhor qualidade 
que eu provei já foi depois, já era médico. 
Quando é que foi?
Foi por alturas de um congresso em Amesterdão, já nos 

anos 90. Aí, numa coffee shop, re-
solvi experimentar e, de facto, era 
uma canábis de qualidade e virada 
precisamente para o lado recreati-
vo. Foi uma sensação muito engra-
çada, muito interessante, e gostei. 
E lembra-se qual foi a melhor 
variedade que experimentou?
Devo dizer-lhe que a melhor caná-
bis que experimentei foi de férias 
na Jamaica. Embora o comércio da 
canábis seja proibido, desde os ba-
gageiros do aeroporto ao recepcio-
nista do hotel toda a gente se ofere-
ce para vender canábis e, de facto, 

considero das melhores que já experimentei, do ponto 
de vista da diversão e da recreação. É uma canábis que 
é cultivada pelas pessoas no quintal, como cá se cul-
tivam couves-galegas. Lá as pessoas cultivam canábis, 
fazem o seu pequeno comércio e vendem aos turistas e, 
de facto, é uma canábis extremamente agradável.
E hoje em dia, ainda utiliza?
Para mim (e para a maior parte das pessoas que eu co-
nheço que usam canábis do ponto de vista apenas re-
creativo), tem mais ou menos o mesmo enquadramento 
que o champagne. Ninguém anda a beber champagne 
todos os dias, nem a acompanhar as refeições diárias 

É uma canábis que é 
cultivada pelas pessoas 
no quintal, como cá se 

cultivam couves-galegas. 
Na Jamaica fazem o seu 
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vendem aos turistas e, 
de facto, é uma canábis 

extremamente agradável.

Palestra sobre Canábis em Oncologia, PMC19 - Foto: Renato Velasco
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com champagne. O champagne bebe-se em ocasiões 
especiais, em festas ou comemorações, e eu, nos últi-
mos anos faço questão de fumar canábis na passagem 
de ano, porque gosto de começar o ano a rir. Acho que 
é uma boa maneira de começar o ano. Eu bebo, na pas-
sagem de ano, uma flûte de champagne para fazer o 
brinde, mas o produto para diversão que eu uso é a ca-
nábis. E, curiosamente, mesmo tendo-me deitado tarde, 
acordo no dia 1 de Janeiro relativamente cedo e extre-
mamente lúcido, com uma capacidade de trabalho in-
vulgar. Até tenho aproveitado os dias 1 de Janeiro para 
fazer trabalhos mais intelectuais, para escrever, porque 
de facto é uma lucidez e uma capacidade de concen-
tração extremas, ao contrário dos dias 1 de Janeiro de 
quem bebe álcool, que são dias de ressaca terrível, de 
mal-estar, dores de cabeça, náuseas… Eu tenho tido dias 
1 de Janeiro extremamente agradáveis e produtivos. 
O seu consumo limita-se à passagem de ano ou 
tem mais alguma ocasião especial?
Pode haver uma ou duas, é como lhe digo, é como o 
champagne. Quando é que uma pessoa bebe champag-
ne, durante o ano? Se formos ver, conta-se pelos de-
dos de uma mão, não é? A maior parte das pessoas que 
conheço que fazem um consumo 
puramente recreativo da canábis 
têm comportamentos semelhan-
tes. Não conheço ninguém, nem 
entre quem consome canábis re-
creativamente nem entre quem a 
consome por motivos medicinais, 
que tenha alguma vez ficado vicia-
do em canábis. Pelo menos viciado 
da mesma maneira que uma pessoa 
se vicia em tabaco, por exemplo. 
Digamos que a canábis estará no 
mesmo nível do café ou do choco-
late. Há pessoas que gostam muito. 
Eu, por exemplo, admito que sou 
viciado também em cafeína. O meu 
cafezinho logo de manhã… Aí para 
o fim da manhã começo com dores 
de cabeça, portanto tenho mesmo sintomas físicos de 
privação da cafeína. Eu bebo 4-5 cafés por dia e, admi-
to, irremediavelmente e infelizmente, sou viciado em 
cafeína, sou viciado em nicotina, mas em canábis não 
sou, nem conheço ninguém que seja. Do ponto de vista 
da adicção, o tabaco é talvez a droga mais aditiva e mais 
difícil de largar. Conheço muita gente que já parou de 
fumar há 20 anos e não se atreve a pegar num cigarro, 
porque sabe que recomeçaria imediatamente do zero. 
Isto com a canábis não se passa, de forma alguma. 
Como é que os seus colegas médicos reagem a 
esta sua abertura sobre a canábis?
Eles não reagem mal comigo, mas terem uma posição 
igual à minha, ou serem abertos e francos com tudo 
isso, de facto não é frequente. Tenho colegas que conso-
mem, alguns bastante mais do que eu, que eram conhe-
cidos nos seus tempos de liceu como grandes aprecia-
dores da substância, mas hoje jurarão a pés juntos que 
nunca tocaram numa coisa dessas, que isso não, drogas 

não! Mas continuam, na privacidade das suas casas, a 
consumir, obviamente. 
Acha que ainda há muita hipocrisia…?
Muita, muita. Uma hipocrisia terrível e, principalmen-
te, uma actuação vergonhosa das forças de segurança, 
particularmente da G.N.R., na perseguição ao pequeno 
comércio de canábis, porque os próprios agentes que 
estão a fazer as apreensões, obviamente que também 
consomem, ocasionalmente - e não tem mal nenhum 

que o façam! Agora, é uma tontice 
andarem a perder tempo com isso, 
enquanto os grandes criminosos 
continuam à solta, como todos sa-
bemos, impunemente e sem qual-
quer perseguição policial.
Em relação aos jovens, que 
são normalmente os grupos 
etários que mais preocupam, 
que conselhos pode dar, 
enquanto médico e pessoa que 
já experimentou?
Primeiro, que não tenham pressa 
em experimentar. Têm o resto da 
vida para utilizar e, durante a ju-
ventude, que é uma altura em que 
muitas coisas ainda estão em for-
mação, não é conveniente, de facto, 
fazer estas experiências. Durante a 

juventude, têm que se preocupar com as paixões de ado-
lescência, com os estudos e com o desporto. Têm tempo, 
mais tarde na vida, como por exemplo no final da Uni-
versidade. Já desafiei vários alunos de Medicina para 
fazer um carro na Queima das Fitas onde se assumisse 
o álcool zero e se fizesse toda a festa com canábis, para 
dar o exemplo. O álcool é um cancro da nossa socieda-
de. É responsável por muitas doenças, mas principal-
mente por muita violência e, particularmente, violência 
contra as mulheres, homicídios. E vende-se livremente 
em todos os supermercados e mercearias. É importante 
que haja, por parte da juventude, um distanciamento 
maior do álcool e assumir que, em alturas de diversão, 
há substâncias que substituem o álcool com grandes 
vantagens, quer em termos de malefícios, quer em ter-
mos de ressaca. A ressaca é uma situação extremamen-
te desagradável e que não existe com a canábis.
O álcool é, aliás, a principal causa de morte por 
overdose entre os jovens, sabia disso?

Não sabia esses números, mas já atendi casos dramá-
ticos no banco do hospital. Uma vez chegaram-me ao 
banco dois rapazes novos que tinham feito uma aposta 
em como eram capazes de beber uma garrafa de aguar-
dente. Um chegou limpinho e já cadáver! O outro che-
gou todo sujo, vomitado e ainda vivo. O que o salvou 
foi ter vomitado o álcool, não ter ficado lá dentro, mas 
com o amigo foi dramático, já não teve tempo de chegar 
com vida. Isso com a canábis, por 
exemplo, nunca aconteceria. 
Fala com os seus colegas sobre 
canábis ou sente que ainda 
existe resistência por parte de 
alguns médicos?
Existe, ainda há muito preconcei-
to, e toda esta resistência do Infar-
med e das autoridades de saúde em 
deixar que a canábis circule livre-
mente, de facto deixa as pessoas 
reticentes na sua utilização. Por 
exemplo, quando saiu a lei do aborto, já anos antes a 
G.N.R. não andava a perseguir as pessoas que aborta-
vam, mas o que nós temos neste momento é a G.N.R. a 
perseguir, com grande insistência, quer a posse, quer o 
cultivo, mesmo por pequeno que seja, de canábis. Ou 
seja, isto passa uma mensagem social que é uma coisa 
perigosa e que é algo que tem que se combater, o que 
é uma mensagem errada, mas que as autoridades con-
tinuam a fazer questão de manter. E depois, os médi-
cos que não têm experiência, com todo este ambiente 
social… Ainda para mais há alguns psiquiatras, tontos, 
que vêm com fantasmas de efeitos secundários terrí-
veis. São psiquiatras que não têm experiência nenhu-
ma de administração medicinal da canábis e tudo isto 
contribui para que haja uma fraca adesão dos médicos 
à canábis medicinal.
Quantos é que conhece, mais ou menos, que 
estejam assim mais abertos?
Muito poucos. Diria que nem 10% dos médicos está, de 
facto, empenhado em utilizar a canábis medicinal neste 
momento.
Quando é que acha que vai ser socialmente 
aceite?
Quando o Infarmed deixar que haja canábis natural, 
selvagem, nos hospitais. E quando a G.N.R. deixar de 
perseguir as pessoas que têm em casa um vasinho com 
uma planta ou duas. Quando todo o ambiente social 
mudar, as pessoas vão começar… os próprios doentes, 
por curiosidade, vão começar a experimentar e vão 
sentir os bons efeitos da canábis e vai ser mais uma 
questão dos doentes para os médicos do que propria-
mente dos médicos para os doentes. Se um doente se 
dá bem diz ao amigo, o amigo experimenta e depois vai 
contar ao médico. O médico vai aprender com o doente, 
não vai ser o contrário, eu estou convencido disso.
Na Lei da canábis medicinal estava previsto que 
o governo daria formação aos profissionais de 
saúde. Já teve alguma formação?
Zero absoluto. Nada. E estou convencido que nas Fa-
culdades de Medicina continua a não se falar do assun-

to. Acho que em menos de 4-5 anos as coisas não vão 
mudar.
Se pudesse mudar alguma coisa, o que seria?
Eu mudava a lei! Fundamentalmente, o que está a res-
tringir as coisas são os vários impedimentos que a le-
gislação vai impondo, são grãos de areia que se põem 
na engrenagem. Haverá interesses que não querem 
que a canábis tenha sucesso. Eventualmente a grande 

indústria farmacêutica, visto que 
a canábis vai competir directa-
mente com alguns medicamentos 
e depois, enfim, não se percebe por 
que continua a haver esta pressão 
e esta repressão policial em cima 
de uma planta cujo cultivo é fácil 
e é altamente benéfica para muitos 
doentes.
Em relação ao facto de o 
Infarmed aplicar à canábis os 
mesmos princípios que aplica 

aos medicamentos, não será isto também um 
entrave para podermos ter mais alternativas 
disponíveis para os doentes?
O Infarmed… Eu não percebo muito bem as atitudes, 
porque ao autorizar aquela canábis de 18% da Tilray e 
a sua entrada no mercado com uma composição secre-
ta, isso não é de forma alguma o procedimento para os 

outros medicamentos. Não há nenhum medicamento 
no mercado com uma composição secreta, ou que seja 
segredo industrial. Por outro lado, dificulta a produção 
da canábis natural e fazem uma enorme guerra para 
que isso não seja viável. A verdade é que é muito fácil 
plantar canábis e extrair o óleo, mas o que se vê é que 
isso nunca mais chega aos doentes e aos hospitais. C
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