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O CÂNHAMO, mesmo cumprindo os limites legais de THC continua a ser perse-
guido em Portugal.

A cada alteração da regulamentação, emanada pela DGAV (Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária) ou pelo Infarmed, as condições para o cultivo de 
cânhamo ou utilização do CBD extraído do cânhamo em Portugal tornam-se, 
paradoxalmente, mais difíceis.

Desde 2018, aquando da legalização da canábis medicinal em Portugal, que  
o cânhamo tem tido a sua vida dificultada, passando a ser o parente pobre da ca-
nábis, quando deveria ser uma espécie de irmão mais velho, pois já é legal desde 
final dos anos 90.

Actualmente, dentro da União Europeia, o cultivo de cânhamo rege-se por 
diferentes normas dentro de cada país membro. Quando se esperava que a nova 
regulamentação da DGAV fosse no sentido de clarificar a zona cinzenta em que 
as flores de cânhamo se encontravam, colocando Portugal em pé de igualdade 
com outros países na EU, sucede precisamente o inverso.

No caso português, a lei da livre concorrência está claramente em causa, pois 
por cá as inúmeras lojas que vendem flor de CBD e outros derivados, fazem-
-no sem problemas, desde que produzido e importado de outro estado membro,  
regra geral de Itália. No entanto, neste momento o cultivo de flores de CBD em 
Portugal é possível, mas a saída e o transporte deste produto para fora das explo-
rações agrícolas não o é…de cinza claro passamos a cinza escuro.

Assim, o uso integral da planta de cânhamo em Portugal continua interdito, 
impossibilitando a venda legal da compo-
nente mais rentável desta planta, capaz 
de alavancar uma exploração agrícola de 
cânhamo para fibra e / ou semente, produ-
tos com um valor económico mais baixo e 
pouco rentáveis nas explorações agrícolas 
de pequena dimensão que constituem a 
maior parte do tecido agrícola português.

Passando para a cidade, a constante per-
seguição aos preparados de CBD, em cápsu-
las ou óleos, são quase uma “imoralidade”, 
pois todos sabemos que a canábis medici-
nal deve a sua entrada em Portugal, claro 
está, aos milhões que foram investidos e antes acenados pelos investidores, mas 
ao mesmo tempo pela aceitação social do CBD na população europeia em geral. 

Podemos dizer que o CBD abriu as portas à canábis medicinal. Mas, recente-
mente, o Infarmed emitiu uma circular onde reforça que a utilização do CBD em 
cosméticos também é proibida, quando há inúmeras lojas, farmácias e até cadeias 
de roupa que já vendem estes produtos. A Body Shop, por exemplo, já o fazia há 
décadas e nunca ninguém se preocupou com isso.

Posto isto, o que é verdadeiramente urgente é a certificação e a regulamentação 
dos preparados de CBD que estão a ser comercializados em Portugal, muitas vezes 
como um importante recurso terapêutico de muitos portugueses e portuguesas, 
crianças, jovens e adultos. Milhares de pessoas continuarão a comprá-lo, legal ou 
ilegal. Não deveriam as autoridades de saúde zelar pela sua segurança, em vez de 
tentar proibir, que, como já sabemos, não ajuda ninguém nem funciona?

Lamentavelmente continuamos a assistir a lógicas proibicionistas, num total con-
tra-ciclo com o resto do mundo, muito mais progressista no que respeita à canábis. 

Nº 5

Março 2022

João Carvalho
Director

Laura Ramos
Editora

Editorial

www.canna.pt

SO933 CANNA ES_Adv Event Magazine (PT)_Gorilla_A4_v1.indd   1SO933 CANNA ES_Adv Event Magazine (PT)_Gorilla_A4_v1.indd   1 19-10-2021   16:1919-10-2021   16:19

CBD em Portugal: 
de cinzento a cinzento escuro

O que é verdadeiramente 
urgente é a certificação 
e a regulamentação 
dos preparados de CBD 
que estão a ser 
comercializados 
em Portugal.



PROPRIEDADE
Cannadouro, Associação Cultural

REDACÇÃO
Rua Passos Manuel 219, loja 9,  
4000-385 Porto

Nº de REGISTO na E.R.C.:
127540

DEPÓSITO LEGAL Nº
480412/21

ISSN 2184-8742

PERIODICIDADE 
Trimestral

DIRECTOR
João Carvalho 
magazine@cannadouro.pt 

EDITORA 
Laura Ramos
CPJ nº 3404 A
editora@cannadouro.pt

PROJECTO GRÁFICO 
Hugo Amadeu Santos

PAGINAÇÃO 
Sofia Barbosa

PUBLICIDADE 
Alberto Pires
comercial@cannadouro.pt 

SITE | ESTATUTO EDITORIAL
www.cannadouro.pt/magazine

COLABORADORES 
Alvaro Lois, Bárbara Sousa, 
Carlos Lamas,  
Jean-Pierre Ceccaldi, 
João Carvalho, João Costa, 
Jorge Quintas, Luís Torres Fontes, 
Mafalda Pardal, Maja Kohek, 
Marcus L. Bruno, 
Margarida Ferreira Leitão, 
Margarida Cardoso de Meneses, 
Pedro Sabaciauskis, 
Rita Faria, Rita Martins, 
Simón Pardo de Donlebún, 
Tricomaria

FOTOGRAFIA
Alexander Grossman, Alvaro Lois, 
Ekaterina Sergeevna Genba, 
Diogo Pontes Maciel, 
Estilingue Filmes, Katherine 
Zandonai, Laura Ramos, 
Marco Valente, Marcus L. Bruno, 
Miguel Schmitt, Simón Pardo de 
Donlebún, Tommy L. Gomez

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Rui Ricardo | rui-ricardo.com

IMPRESSÃO 
Lidergraf – Artes Gráficas, SA 

PAPEL 
Papel de florestas geridas 
de forma sustentável

NOTA
A Cannadouro Magazine não 
adopta o acordo ortográfico

Membro da ENCOD

FICHA TÉCNICA

ÍNDICE

PEFC_P1

AVISO 
LEGAL

Ao abrigo do artigo 28º da Lei de Imprensa, sobre a Publicidade, a CANNADOURO MAGAZINE não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios 
nem pela exactidão das características e propriedades dos produtos e/ou bens anunciados. A veracidade e a conformidade com a lei e a realidade são 
da integral e exclusiva responsabilidade dos anunciantes e agências ou empresas publicitárias. Permitida a reprodução, parcial ou integral, de textos, 
fotografias ou ilustrações, desde que seja sempre citada a fonte e o(s) autor(es), com prévia comunicação à CANNADOURO MAGAZINE, e desde 
que não seja utilizada com fins comerciais.

Editorial 3

CURIOSIDADES
“A breve história da cannabis em Portugal”
por Luís Torres Fontes com João Carvalho

6

CANNAREPORTER
Notícias Breves 8

WHAT THE FAQ
Tudo o que sempre quis saber sobre o CBD e nunca conseguiu entender
por Margarita Cardoso de Meneses

12

Questionário Internacional sobre Cultivo de Cannabis, Resultados
por Jorge Quintas, Mafalda Pardal, Rita Faria

16

TRICOMARIA
Pragas que afectam a Cannabis 18

CÂNHAMOR O cânhamo para a construção sustentável"
por João Carvalho

24

CANNACASA | Unidos pelo cânhamo!
por João Costa

28

VIAGENS
India e a canábis sagrada
por Simón Pardo de Donlebún

32

DIREITO 
Enquadramento legal do CBD na Europa
por Margarida Ferreira Leitão

36

OPINIÃO | ENCOD
“Europe is awaking and baking”
por Maja Kohek

38

FRANÇA
#CannabisComingOut: Mas quem és tu?
por Jean-Pierre Ceccaldi

40

CRÓNICA 
Porque a Anvisa quer parar as associações?
por Pedro Sabaciauskis

42

BRASIL
Chegaram as primeiras flores legalizadas
por Marcus L. Bruno

44

GALIZA
O grande fracasso da Proibição
por Alvaro Lois

46

KOSMICARE 
CBD e redução de riscos? 48

A VOZ DOS PACIENTES
Entrevista a Maria João Rezende
por Laura Ramos

50

TRABALHAR COM CANÁBIS
Entrevista a André Paquete Carvalho
por João Carvalho

54

PARA UM CRESCIMENTO 
FÁCIL E RÁPIDO!

CRESCENDO VERDE 
COM ATA NRG!

MAXIMIZANDO CRESCIMENTO 
E RENDIMENTO!

SISTEMAS DE CRESCIMENTO COMPLETOS 
PARA CADA TIPO DE CULTIVADOR!

 I
N

T
ER

N

AT I O N A L AWARD
 W

IN
N

ER

 I
N

T
E

R
N

AT ION A L AWARD
 W

I N
N

E
R I

N
T

E
R

N
AT ION A L AWARD

 W
I N

N
E

R

BESTBEST
AWARDAWARD

FERTILIZER
FERTILIZER

O BLING BLING PARA 
AS SUAS PLANTAS!

PROUD MAIN SPONSOR

C A N N A D O U R O  2 0 2 1

Atami_ad_Cannadoura magazine.indd   2Atami_ad_Cannadoura magazine.indd   2 21-10-2021   17:0521-10-2021   17:05

4



6

por Luís Torres Fontes com João Carvalho
! 1

1 CIPPOLA, Carlo M,  
Canhões e velas  
na primeira fase  

da expansão europeia  
1400-1700, 

Gradiva, 1989
2 FREIRE, António de Oliveira, 

Descripçam corografica  
do Reyno de Portugal,  

que contem huma exacta  
relaçam de suas províncias, 

Lisboa, 1739

época áurea do cânhamo em Portugal decorreu en-
tre os séculos XV a XVIII, partilhando as fortunas 
da expansão marítima por tu guesa. De facto, para 

aparelhar os navios de madeira que as se gu ra ram a Por tugal o 
do mínio das ro tas oceâ nicas mundiais eram ne ces sá rias basi-
camente duas matérias-primas — ferro para os canhões e fer-
ragens, e câ nha mo-de-can nabis para as ve las e cordames.

Em Canhões e Velas na Primeira Fase da Expansão Euro-
peia, o historiador Carlo M. Cipolla considera que o sucesso 
dos empreendimentos ma rítimos eu ropeus assenta no binó-
mio canhões/ve las, pois "(...) substituir re ma do res por velas e 
guerreiros por canhões significava, em resumo, trocar energia 
hu mana por forças inanimadas”. Esta aplica ção de concepções 
inovadoras no fabrico de ca nhões e ve lame permitiu “o do-
mínio eu ropeu do poder naval sobre as massas populacionais 
asiáticas e o domínio dos povos europeus sobre os mares”1, um 
período que começou com a chegada de Vasco da Gama à Índia 
em 1498 e terminou cinco séculos depois, com a retirada dos 
ingleses do continente indiano em 1949.

Sobre a importância crucial do cânha mo para a expansão 
portuguesa de Quinhentos, escrevendo no século XIX, D. 
Francisco S. Luiz, cardeal patriarca de Lisboa e historiador, 
depois de notar que “que el-Rei D. Manoel tra zia com um mente 
300 naus suas nas conquistas de Ásia, África e América”, é 
bem claro: “E se alguém porventura se admirar, de que tantas e 
tamanhas armadas se equi pas sem e aprestassem tão frequen-
temente, e às vezes com tanta celeridade, de ve atender: 1º Que 
el-Rei D. Manoel tinha em vários lugares do reino Feitorias 
para a fabricação de amarras, enxárcias, cordoalhas, etc., de 
cânhamo, que então se cultivava em grande abun dância, em 
Portugal”. Em Descripçam co ro grafica do Reyno de Portugal, 
o erudito setecentista Oliveira Freire é igualmente peremptó-
rio, afirmando que “é esta [o câ nha mo] a cultura de maior im-
portância do reino, pa ra o apresto das armadas, por ter o uso 
qualificado a sua bondade, e for taleza”2. 

R

Years
GROWING 
TOGETHE

6

A

A planta
           dos 
Descobrimentos

CURIOSIDADES
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O Infarmed divulgou uma circular in-
formativa onde reforçou que a utiliza-
ção de CBD extraído da “canábis para 
fins industriais” (cânhamo) é proibida. 
Citando a Convenção Única de 1961 
sobre os Estupefacientes, o Presiden-
te do Infarmed, Rui Santos Ivo, deixou 
claro que “os produtos cosméticos não 
podem conter as seguintes substân-
cias/preparações relacionadas com a 
planta de canábis, independentemente 
do seu teor em tetrahidrocanabinol 
(THC)”, na qual se incluem as varieda-
des de cânhamo industrial. “A canábis 
é classificada no território nacional 

como estupefaciente, encontrando-se 
incluída na tabela I-C, anexa ao De-
creto-Lei n.o 15/93, de 22 de Janeiro. 
No âmbito deste enquadramento, é 
proibida a utilização da planta canábis 
para outros fins que não medicinais, à 
excepção da utilização de fibras (cau-
les) e sementes de variedades com bai-
xo teor de THC de canábis para fins 
industriais (cânhamo)”. A inclusão 
de CBD ou outros canabinóides que 
existem naturalmente na planta não é 
permitida “por serem obtidos através 
da preparação de extractos ou tintu-
ras de cannabis ou da sua resina”. 

NotÍcias

Desde o início de 2022, a Autoridade de Segurança Ali-
mentar e Económica (ASAE) já fiscalizou 85 lojas de 
canábis em Portugal, tendo apreendido cerca de 1.548 
produtos, num valor aproximado de 15 mil euros. A in-
formação foi confirmada por Ana Oliveira, Inspectora 
Chefe da Unidade Nacional de Operações da Divisão 
de Informação Pública da ASAE. Entre os produtos 
apreendidos contam-se, essencialmente “suplementos 
alimentares, chás, chocolates e óleos”. 

Apesar de não ter especificado que lojas foram fiscali-
zadas e se estes produtos contêm ou não CBD (canabidiol) 
ou outros canabinóides, a Inspectora Chefe da ASAE sa-
lientou que, dada a especificidade desta planta e atenta à 
moldura legal vigente, “é importante assegurar a protec-
ção dos interesses dos consumidores, incluindo as boas 
práticas no comércio de géneros alimentícios, tendo em 
conta, sempre, uma adequada protecção da sua saúde”. 
A Inspectora esclarece ainda que “de acordo com o pre-
visto nos requisitos do Regulamento (UE) nº 2015/2283, 
relativo a Novos Alimentos e Ingredientes Alimentares, 
as flores, folhas e extractos de qualquer parte da planta 
Cannabis sativa L, bem como alimentos aos quais tive-
rem sido adicionados essas partes e/ou extractos são no-

vos alimentos e para poderem ser colocados no mercado 
terão que passar pelo procedimento de autorização, con-
forme estabelecido no Regulamento (UE) nº 2015/2283, 
aos quais será efetuada uma análise de risco pela Autori-
dade de Segurança Alimentar Europeia (EFSA)”.

Comerciantes relatam inspecções “aleatórias”
Maria, (nome fictício), funcionária de uma loja em 

Lisboa, disse que as apreensões dos agentes têm sido 
“totalmente aleatórias”, dependendo da percepção in-
dividual de cada agente, do que é ou não legal. “Já fo-
mos fiscalizados mais do que uma vez, numa das vezes 
levaram só os óleos e deixaram as flores, na outra já 
foi o contrário. Recentemente, até os chocolates que só 
têm óleo de sementes de cânhamo apreenderam! Não 
se percebe qual é o critério, parece que a decisão de 
apreender ou não é baseada no entendimento de cada 
agente e isso pode variar muito”, desabafa.

Também João (nome fictício), que gere uma loja no 
Porto, confirmou uma fiscalização em que os inspecto-
res “levaram as flores, mas deixaram os óleos de CBD 
para as vape-pens, porque consideraram que se era 
para fumar estava ok”. 

ASAE INSPECCIONOU 85 LOJAS DE CANÁBIS DESDE JANEIROO Infarmed recebeu até Março de 2022 97 pedidos de 
licenciamento para as actividades de cultivo, fabrico, 
importação e exportação de canábis para fins medici-
nais, tendo licenciado 18 empresas. No entanto, encon-
tra-se a aguardar o pedido de vistoria às instalações de 
mais 80, estando ainda a analisar mais sete, o que pode 
fazer subir o número de empresas licenciadas em Por-
tugal para mais de 100. 

O Infarmed confirmou ao Cannareporter que “foram 
recepcionados para o território nacional um total de 
97 pedidos”, dos quais: sete encontram-se em análise; 
10 pedidos - o INFARMED encontra-se a aguardar res-
posta a pedidos de elementos por parte das entidades 
requerentes; 80 pedidos - o INFARMED encontra-se a 
aguardar o pedido de vistoria às instalações por parte 
das entidades requerentes”.

Isto significa que pelo menos 80 empresas já recebe-
ram uma pré-licença do Infarmed e estão agora na fase 
de construção das suas unidades de fabrico. Actualmen-
te existem apenas dois pedidos de ACM (Autorização de 
Colocação no Mercado) de preparações e substâncias à 
base da planta da canábis em Portugal, pois as empre-
sas têm optado, quase exclusivamente, pela exportação. 
Segundo o Infarmed “encontram-se em curso 2 pedidos 
de ACM, um relativo a flor seca para inalação por va-
porização e outro relativo a uma solução oral. Ambos 
os pedidos aguardam respostas por parte das entidades 
requerentes”, esclareceu, não especificando se são de 
CBD, THC ou ambos. 

INFARMED JÁ LICENCIOU 18 EMPRESAS DE CANÁBIS MEDICINAL, 
MAS AGUARDA PEDIDO DE VISTORIA DE MAIS 80

CANNACASA PEDIU SUSPENSÃO DA PORTARIA 
DO CÂNHAMO AO CONSELHO DE MINISTROS
A Cannacasa – Associação do Câ-
nhamo Industrial pediu ao Conse-
lho de Ministros a suspensão da 
Portaria 14/2022, publicada a 5 de 
Janeiro de 2022, que veio estabe-
lecer novas regras para o cultivo 
de cânhamo em Portugal, por ser 
“altamente lesiva para o estabeleci-
mento de uma indústria de cânha-
mo em Portugal”. Segundo a asso-
ciação, a actual portaria contribui 
com o efeito contrário à “desejável 
diferenciação positiva da cultura”, 
uma vez que o cultivo de cânhamo 
é uma actividade enquadrada na 
Política Agrícola Comum, confor-
me estabelecido pela legislação co-

munitária em matéria do mercado 
comum de produtos agrícolas. A 
CannaCasa solicitou ainda à Pro-
vedora de Justiça e à Procuradoria 
Geral da República a requisição da 
apreciação da Portaria pelo Tribu-
nal Constitucional.

“Estamos convictos de que há 
um efectivo prejuízo directo que 
resulta do estabelecimento de uma 
área mínima, a restrição das práti-
cas agronómicas, limitação de den-
sidades de sementeira, a interdição 
da prática da cultura em estufas, a 
exigência de contratos comerciais 
aos agricultores, a interdição da 
utilização da planta integralmente”, 

afirmou a Cannacasa em comunica-
do de Imprensa.

A CannaCasa, a ACCIP – Asso-
ciação de Comerciantes de Cânha-
mo Industrial de Portugal e a Lusi-
canna – Cooperativa de Cânhamo 
constituíram também o movimento 
“Unidos pelo Cânhamo”, que pre-
tende mobilizar as partes interessa-
das e diligenciar no sentido da sus-
pensão das restrições colocadas à 
indústria do cânhamo industrial.
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O encontro da comunidade canábica começou logo 
no dia 10, antecipando a feira, com a realização 
de mais uma ICBC - International Cannabis Busi-

ness Conference - uma conferência mais direccionada 
para os negócios e os investimentos no sector. Enquan-
to a organização terminava as últimas montagens dos 
expositores da Spannabis, mais de 250 profissionais 
marcaram presença no Auditório de Cornellá, mesmo 
ao lado dos pavilhões onde se instalaram os stands da 
feira, para debater e analisar as tendências e as opor-
tunidades de negócio relacionadas com o cânhamo e a 
canábis. A análise da lei e da regulamentação do uso 
adulto em Espanha não ficou esquecida e os participan-
tes deste painel deixaram uma mensagem para a comu-
nidade: “Temos que nos unir, agora é o nosso momento, 
por isso é bom que trabalhemos todos juntos”. A ICBC 
encerrou com chave de ouro, numa conversa informal 
entre o humorista Jim Belushi e o jornalista Micha 
Knodt, num momento de humor que arrancou várias 
gargalhadas do público. A ICBC contou, mais uma vez, 
com Ngaio Bealum como mestre de cerimónias e despe-
diu-se anunciando novas datas para Berlim (17 a 20 de 
Julho) e Zurique (8 e 9 de Setembro).

Faça chuva ou faça sol, a Spannabis 
é um evento que ninguém quer perder
O dia 11 amanheceu enevoado e com ameaças de chu-

va, mas, ainda assim, eram muitas as pessoas que faziam 
fila, logo pela manhã, para serem as primeiras a desco-

brir os cerca de 400 expositores distribuídos por quatro 
pavilhões. Raúl del Pino, director da Spannabis, não sabe 
precisar ao certo quantas pessoas estiveram nesta 18ª 
edição da Spannabis: “Era muito incerta a quantidade de 
público que íamos ter, mas as últimas semanas deram-
-nos indicações de que a venda de bilhetes ia duplicar em 
relação aos anos anteriores. No primeiro dia entraram 
mais de 10 mil pessoas, além das duas mil que estavam 
a trabalhar na feira. Depois de dois anos de interrupção, 
acho que toda a gente tinha muita vontade de estar aqui 
para reencontrar amigos e parceiros profissionais”. 

Canábis: um negócio que não vai parar
Em entrevista à Cannadouro, Raúl del Pino garan-

tiu ainda que o negócio da canábis não está para parar. 
“Este ano, ao passear pela feira, fiquei impressionado 
com a quantidade de empresas de maquinaria. Antes 
tínhamos mais empresas como grow-shops, distribuido-
res ou bancos de sementes, mas agora temos também 
muitas outras que nasceram em torno do negócio da ca-
nábis e que geraram modelos de negócio destinados ao 
cultivo industrial ou terapêutico. Além disso, este ano 
tivemos também várias empresas, como por exemplo 
uma empresa de etiquetas, que trabalhavam noutros 
sectores e que agora ingressaram também no negócio 
da canábis. Isso fará crescer a feira exponencialmente 
nos próximos anos, principalmente se tivermos a sorte 
que se regulamente a canábis, de alguma maneira, para 
dar mais segurança às empresas”, terminou. 

SPANNABIS 
ATINGE A MAIORIDADE

NotÍcias por Laura Ramos

Em 2022, a Spannabis afirmou-se como a maior 
feira de canábis da Europa, agora que atingiu 
a maioridade, na sua 18ª edição. De 11 a 13 
de Março, reuniram-se mais de 15 mil pessoas, 
num evento que agregou cultura, inovação, 
economia e indústria, de mãos dadas 
com as marcas mais destacadas do sector. 
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Está em milhares de produtos. É apresentado como a nova panaceia para quase todas 
as maleitas e embora pareça que é legal, não é bem assim. O que é, afinal, o CBD, 
para que é recomendado e qual a situação legal deste canabinóide em Portugal? 
Estas são algumas das perguntas que vamos responder neste guia.

CBD WHAT THE FAQ?!
TUDO O QUE SEMPRE QUIS SABER SOBRE O CBD E AINDA NÃO CONSEGUIU ENTENDER

QUAIS OS USOS E BENEFÍCIOS?

COMO SE DEVE TOMAR?

QUAL A DOSE INDICADA?

O que é o óleo
FULL SPECTRUM?
(OU ESPECTRO COMPLETO)

Que indicações 
terapêuticas 
estão aprovadas 
em Portugal?

TEM EFEITOS SECUNDÁRIOS? 

O CBD é um canabinóide com múltiplos usos e benefícios, já com-
provados em inúmeros estudos clínicos e pré-clínicos. As conclu-
sões científicas mais sólidas indicam que o óleo de CBD é altamen-
te eficaz no controlo das convulsões e dos espasmos das epilepsias 
mais acutilantes e raras, como as síndromes de Dravet ou de Len-
nox-Gastaut. Evidência anedótica revela também a sua eficácia 
noutras formas de epilepsia. Também há estudos pré-clínicos que 
evidenciam que o CBD é benéfico no alívio de dores musculares e 
nas articulações, uma vez que actua como um anti-inflamatório. 
De acordo com um relatório preliminar, publicado pela OMS em 
2017, há “evidências” de que o CBD pode ter “efeitos terapêuticos 
benéficos” para o tratamento da doença de Alzheimer, cancro, 
esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Huntington, 
artrite reumatóide, ansiedade, depressão, esquizofrenia, psicose 
e complicações associadas à diabetes, 
entre outras condições e patologias. 
Por outro lado, tem-se verificado ain-
da que o CBD pode mitigar os efeitos 
do THC, contrabalançando os seus 
efeitos psicotrópicos.

O CBD pode ser consumido de diver-
sas formas. A mais recomendável é a 
sublingual, de modo a entrar direc-
tamente no fluxo sanguíneo, através 
das veias que existem nesta área da boca. A absorção da molécu-
la no estômago (engolindo-as) diminui o seu efeito. Para dores 
musculares ou articulares, porém, recomenda-se também a apli-
cação tópica de um óleo com infusão de CBD, cremes ou loções. 
O CBD pode ser ainda aplicado em emplastros, consumido em 
forma de tinturas ou vaporizado com dispositivos apropriados, 
(vaporizadores ou canetas) tanto para flores como para óleos. 
A forma fumada não é aconselhada, principalmente no caso de 
pacientes, pois o fumo tem efeitos nefastos nos pulmões.

UMA MÁXIMA da comunidade médica que receita canabinói-
des é “start low, go slow”, isto é: começar com uma dose mínima 
e ir aumentando a dose lenta e progressivamente. Não há fórmu-
las definitivas, pois tudo depende de caso a caso. As doses devem 
ser determinadas de acordo com a altura, peso, idade da pessoa, 
bem como com outra medicação usada. Também é necessário 
ter em conta a percentagem de CBD no óleo ou preparado que 
se vai tomar. Quanto maior o peso, maior a dose; quanto maior 
a percentagem de CBD, menor a dose e a frequência da toma. Se 
nunca tomou CBD, é aconselhável ter acompanhamento médico.

Ao contrário dos óleos que têm ape-
nas o CBD isolado ou purificado, os 
óleos “full spectrum” contêm todos 
as outras substâncias presentes na 
planta da qual foram extraídos, in-
cluindo outros canabinóides, terpe-
nos, flavonóides e ácidos gordos es-
senciais. Isto permite que o paciente 
beneficie do “efeito entourage”, ou 
seja, de todas as propriedades tera-
pêuticas que outros componentes da 
planta possam ter, estendendo o seu 
potencial terapêutico a outras malei-
tas como a ansiedade, a depressão, a 
insónia, etc.

Na Deliberação N.º 11/CD/2019, o 
Infarmed apresentou uma “Lista das 
indicações terapêuticas consideradas 
apropriadas para as preparações e 
substâncias à base da planta da canábis:
a) Espasticidade associada à esclerose 

múltipla ou lesões da espinal medula;
b) Náuseas, vómitos (resultante da 

quimioterapia, radioterapia e terapia 
combinada de HIV e medicação para 
hepatite C);

c) Estimulação do apetite nos cuidados 
paliativos de doentes sujeitos a 
tratamentos oncológicos ou com SIDA;

d) Dor crónica (associada a doenças 
oncológicas ou ao sistema nervoso, 
como por exemplo na dor neuropática 
causada por lesão de um nervo, dor 
do membro fantasma, nevralgia do 
trigémio ou após herpes zoster);

e) Síndrome de Gilles de la Tourette;
f) Epilepsia e tratamento de transtornos 

convulsivos graves na infância, tais 
como as síndromes de Dravet e Lennox-
Gastaut;

g) Glaucoma resistente à terapêutica.”

De acordo com a OMS “no seu estado puro, o canabi-
diol parece não ter potencial para causar dependência 
ou efeitos adversos”. A mesma organização refere ainda 
que “O CBD natural é seguro e bem tolerado em huma-
nos (e animais) e não está associado a nenhum efeito 
negativo na saúde pública”. No entanto, quando consu-
mido em excesso pode provocar náuseas, fadiga e diar-
reia e ter interacções medicamentosas – quem toma 
anticoagulantes sanguíneos, por exemplo, deverá dar 
conhecimento ao seu médico, de modo a que ele possa 
acompanhar o tratamento. O CBD é processado pelas 
mesmas enzimas que decompõem os medicamentos 
no fígado, diminuindo ou potenciando o seu efeito e, em 
doses elevadas, alterar os valores das análises clínicas. 

O QUE É O CBD?
O CBD é uma molécula das plantas da família das 
canabináceas e um dos mais de cem canabinóides 
encontrados na Cannabis Sativa, que se distingue 
dos outros por ser “um dos ingredientes activos 
mais prevalentes na canábis”, de acordo com o 
Harvard Health Publishing. Encontra-se em to-
das as variedades, mesmo naquelas que, por não 
terem THC, se identificam como cânhamo – de 
onde é, maioritariamente, extraído. 

COMO É EXTRAÍDO?
Há vários métodos de extracção do óleo, sen-
do que o mais eficaz para conservar a molécula 
intacta e a qualidade do CBD é com Dióxido de 
Carbono (CO2), numa máquina de ciclo fechado. 
Há outros métodos, como a pressão a frio ou por 
infusão em solventes naturais como o azeite e o 
óleo de coco, ou em sintéticos como o etanol, sen-
do o mais seguro o etanol de grau alimentar. A 
planta deverá ser descarboxilada antes (retirado 
o Dióxido de Carbono, ao atingir uma temperatu-
ra de pelo menos 73ºC), de modo a que o CBDA 
(ácido canabidiólico, ou CBD na forma ácida, ou 
crua) se transforme em CBD. Isto faz-se subme-
tendo-o a uma temperatura moderada e constan-
te, entre 90ºC e 148 ºC, dependendo do tempo e 
da fonte de calor. Isto faz-se de forma a preservar 
e “activar” não só os canabinóides, mas também 
os terpenos (os componentes responsáveis pe-
los aromas). Quanto mais suave a temperatura e 
mais lento o processo, menor a perda das subs-
tâncias voláteis, logo, melhores os resultados.

O CBD DÁ MOCA?
Não tem quaisquer efeitos psicotrópicos 
(ou seja, não dá moca).

por Margarita Cardoso de Meneses
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Qual a diferença
entre óleo e extracto?
Os termos confundem-se, até porque 
se fala de “extracção” do CBD. No 
entanto, é preciso diferenciar o óleo 
retirado das sementes de cânhamo 
(que quase não tem canabinóides) 
do óleo de CBD, que é obtido através 
de uma extracção a partir das folhas 
e flores da planta desenvolvida, quer 
seja do cânhamo (planta com baixo 
ou nulo teor de THC) ou de outras 
variedades de canábis.

A SITUAÇÃO LEGAL do CBD, tanto 
em Portugal como noutros países, 
continua a gerar muita confusão. O 
CBD não é considerado uma “subs-
tância”, mas sim um “ingrediente” 
e, portanto, não faz parte da lista de 
substâncias controladas incluídas nas 
tabelas da Convenção Internacional 
de 1961 das Nações Unidas e sucessi-
vas actualizações. Mas, para entender 
a situação do CBD, é preciso explicar a 
situação legal da canábis em geral: Em 
Dezembro de 2020, por recomenda-
ção da OMS, a Comissão de Drogas 
das Nações Unidas votou a retirada 
da canábis da tabela IV de substâncias 
proibidas pela Convenção de 1961, 
passando-a para a tabela I (substân-
cias menos perigosas). A OMS não 
considera que a canábis apresente o 
mesmo nível de risco para a saúde que 
a maior parte das outras substâncias 
mas, mesmo assim, não recomendou 
a retirada total da canábis das tabelas.
Na votação, foram rejeitadas as propos-
tas de passar o dronabinol e seus deriva-
dos para a Tabela I, retirando-os da Ta-
bela II, assim como a de retirar da Tabela 
I os extractos e as tinturas de canábis. 
Quanto à proposta da OMS de acres-
centar uma nota de rodapé na Tabela 
I, indicando que “as preparações con-
tendo predominantemente canabidiol 
e não mais que 0,2% de delta-9-te-
trahydrocannabinol (Δ9-THC) não es-
tão sob controlo internacional”, dadas 
as provas da sua eficácia, tanto natural 
como sintético, em alguns tipos de epi-
lepsia infantil resistente à medicação, 
foi rejeitada por 46 membros, contra 6 
a favor e 4 abstenções. A Razão? Para 
alguns estados membros seria difícil 
controlar se a percentagem de THC 
cumpria a legislação e se o mesmo 
não ia ser reclassificado, por isso seria 
incongruente aceitá-lo neste caso, por 
razões de saúde pública. 

O CBD é legal?

OS PRODUTOS À VENDA EM PORTUGAL
ESTÃO AUTORIZADOS?
Depende. Alguns são, porque têm na etiqueta ou na embalagem 
uma nota que refere “Apenas para uso Externo”, “Objecto de-
corativo” ou “Souvenir”. Mas a verdade é que podem não ser. 
Fica um pouco ao critério dos fiscalizadores, já que, para deter-
minar a legalidade, será preciso avaliar o uso que os consumi-
dores irão dar e qual a origem do CBD que integra os produtos, 
entre outras coisas. Este é um assunto polémico, que está a gerar 
grande desentendimento entre os produtores e comerciantes de 
cânhamo industrial (para quem as flores ou a extracção de CBD 
é uma das áreas de negócio mais rentáveis e interessantes) e as 
autoridades.

EM 2020, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU determinou, 
no já famoso caso Kanavape, que “um Estado-Membro não 
pode proibir a comercialização de Canabidiol (CBD) legalmen-
te produzido noutro Estado-Membro quando este é extraído 
da planta Cannabis sativa na sua totalidade”. 

Num artigo publicado no CannaReporter, em Novembro de 
2020, explicou-se que, neste caso, “são aplicáveis   as disposições 
relativas à livre circulação de mercadorias no interior da União 
Europeia, uma vez que o CBD em causa não pode ser consi-
derado um ‘estupefaciente’. Em declarações ao Cannareporter, 
o Gabinete de Canábis Medicinal do Infarmed esclareceu, no 
entanto, que “a utilização do CBD ou de qualquer substância 
derivada de canábis para fins medicinais requer autorização do 
Infarmed. O estatuto do CBD enquanto substância controlada 
decorre das Convenções das Nações Unidas, ratificadas pelo 
Estado Português.”

Há aqui várias palavras chave: “legalmente produzido”, 
“fins medicinais” e “substância controlada”. Na mesma altu-
ra, a Comissão Europeia emitiu uma declaração, em resposta 

a um pedido da Associação Europeia de Cânhamo Industrial 
(EIHA) para que o CBD fosse autorizado como “novel food” 
(novo alimento), em que considerava que o canabidiol derivado 
do cânhamo não é considerado um narcótico e não deve ser 
regulamentado como tal, podendo assim ser classificado como 
alimento.

Num esclarecimento sobre o estatuto legal do CBD feito por 
Stella Kyriakides, porta-voz da Comissão Europeia, explica-se 
que, tendo em conta que o CBD ou os produtos que o contêm 
também podem ser considerados medicamentos, apenas pode-
rá ser aceite como alimento no âmbito do Regulamento da UE 
2015/2283 relativo às “novel foods”, desde que cumpram as 
condições determinadas no Artº 2 do Regulamento 178/2002 
e o produto em questão seja aprovado como tal pela Autorida-
de Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA). Ou seja, têm 
de ser “estudados caso a caso, para determinar se um produto 
se qualifica como produto medicinal ou como género alimentí-
cio”. Em Portugal, aplica-se a legislação europeia e a venda não 
autorizada está sujeita a regime contraordenação.

E em relação aos cosméticos?
Num comunicado publicado em Fevereiro deste ano, o Infarmed 
esclareceu que o CBD extraído da “canábis para fins industriais” 
(cânhamo) é proibido e não pode ser usado em cosméticos. Na 
mesma circular informativa, pode ler-se que “a canábis é classifi-
cada no território nacional como estupefaciente, encontrando-se 
incluída na tabela I-C, anexa ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 
Janeiro, na sua actual redacção. No âmbito deste enquadramento, 
é proibida a utilização da planta canábis para outros fins que não 
medicinais, à excepção da utilização de fibras (caules) e sementes 
de variedades com baixo teor de THC de canábis para fins indus-
triais (cânhamo)”. Mas voltamos ao início: o CBD não consta das 
tabelas e não é uma “substância”, mas um “ingrediente”. Todavia, 
tendo em conta estas últimas tendências proibicionistas em rela-
ção à extracção de CBD do cânhamo para os seus diversos usos 
(excluindo o medicinal), a legalidade de muitos desses produtos 
e dos produtores fica na corda bamba. A autoridade do medica-
mento, assim como a DGAV, estão a apertar o cerco aos produ-
tores de cânhamo – limitando as autorizações para produção de 
flores apenas às empresas de canábis medicinal e dificultando 
ainda mais a vida a quem recorre ao CBD para fins terapêuticos.

ENTÃO MAS… PORQUÊ?

Posso mandar vir de fora?
É possível, mas teoricamente 
não é legal. Assim como para 
fins medicinais não se pode 
comprar em Portugal sem 
receita médica, também 
é ilegal mandá-lo vir 
de qualquer outro país. 
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?C om a incorporação de investigadores portugueses da 

Escola de Criminologia da Universidade do Porto e 
da Universidade de Ghent, foi possível integrar Por-

tugal neste consórcio e na participação no ICCQ 2.0, a 
segunda versão do Questionário Internacional sobre Cul-
tivo de Cannabis que se iniciou em 2012. Um ano após 
a divulgação do inquérito, publicamos agora alguns dos 
principais resultados relativos à participação portuguesa.

No estudo participaram 116 cultivadores portugueses 
(cerca de 1% do total mundial) que se identificam, maio-
ritariamente, como sendo do género masculino (87,6%). 
Têm uma idade média de 33 anos, encontram-se geral-
mente empregados, têm níveis de escolaridade diversifica-
dos e são provenientes, especialmente, de zonas urbanas. 
Os participantes mantêm uma actividade de cultivo es-
tável (75% cultivaram canábis no último ano; todos cuti-
varam nos últimos 5 anos) e são consumidores regulares 
(69% consumiu no próprio dia; 89% na última semana). 

A canábis consumida é maioritariamente provenien-
te do próprio cultivo (em média, 62%). Os participantes 
cultivam tipicamente sós, diversas estirpes de canábis, 
maioritariamente obtidas através de lojas virtuais, em 
solo orgânico vivo, utilizando fertilizantes, suplemen-
tos ou insecticidas orgânicos e em ambiente fechado. 
Os principais motivos para a actividade de cultivo de 
canábis reportados por 60% a 80% dos participantes 
são: o prazer em cultivar canábis; obter canábis para 
uso recreativo; porque a canábis que pode cultivar é 
mais saudável do que a que pode comprar; para evitar 
contactos com criminosos; por ser mais barato; porque 
consideram que a planta é linda e porque a canábis as-
sim obtida não conterá adulterantes. 

Os resultados revelam ainda que a idade média aquando 
do primeiro cultivo é de cerca de 25 anos, e que, em média, 
cultivam há 8 anos, tendo realizado cerca de 10 plantações 
ao longo da vida e duas no último ano (todos estes valores 
médios são tendencialmente mais baixos do que os encon-
trados na maior parte dos países participantes).

Sendo o cultivo de pequenas quantidades de canábis 
(ainda) criminalmente punível em Portugal, o conhe-

cimento dos/as cultivadores/as sobre o estatuto legal 
desta actividade é muito diversificado. Cerca de 60% 
do/as participantes consideram que o cultivo de canábis 
para fins recreativos é ilegal e que este é activamente 
perseguido pela polícia. Já 24 % considera que tais ac-
tos, sendo ilegais, não merecem a atenção das polícias 
e os restantes consideram ser legal cultivar canábis em 
Portugal. No que respeita ao cultivo para fins medici-
nais, cerca de metade considera o cultivo ilegal e cerca 
de um terço entende que tais actos são activamente in-
vestigados pela polícia. Em geral, muitos cultivadores 
têm, portanto, uma perspectiva optimista de não inter-
venção legal no cultivo, seja porque consideram que não 
existe previsão legal (que, refira-se, existe sobre a forma 
de crime), seja pela percepção de que não há interven-
ção policial em tais actos. 

Os cultivadores apresentam ainda uma grande di-
versidade de posições quanto à estimativa que fazem 
do risco de serem detectados pela polícia por cultivar 
canábis. Contudo, das respostas recolhidas, nenhum in-
quirido foi abordado pela polícia por cultivar canábis. 
São, também, muito raras outras infracções à lei para 
além do próprio cultivo de canábis.

A pandemia não afectou o consumo nem o padrão de 
cultivo da maior parte dos cultivadores de canábis. No 
entanto, cerca de 20% dos/as inquiridos começaram a 
cultivar efectivamente desde que a pandemia por CO-
VID-19 se instalou e são mais aqueles/as que aumenta-
ram o cultivo do que os que o diminuíram. 

O Global Cannabis Cultivation Research 
Consortium (GCCRC), que inclui investigadores 
de várias partes do mundo, está a tentar conhecer 
melhor o cultivo doméstico de canábis e, deste 
modo, visa combater visões estereotipadas sobre 
quem o faz em pequena escala, seja para fins 
recreativos ou medicinais. 

por Jorge Quintas, Rita Faria & Mafalda Pardal

Cultivo doméstico de canábis em Portugal

RESULTADOS
116
60
80%

75%

60%

24%

76%

20%

Cultivadores portugueses 
[cerca de 1% do total mundial] 

Cultiva para uso recreativo
Canábis mais barata, mais saudável 
e sem adulterantes

Cultivou canábis no último ano 
[todos cultivaram nos últimos 5 anos] 

Considera que o cultivo de canábis 
para fins recreativos é ilegal 

Acha que tais actos, sendo ilegais 
não merecem a atenção das polícias

Considera ser legal cultivar canábis  
em Portugal

Começou a cultivar 
desde o início da pandemia

AUTO-CULTIVO
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De entre os vários problemas que podem comprometer o sucesso 
de um cultivo de canábis, as pragas assumem evidente destaque. 
Neste artigo, vamos abordar este assunto com informação 
acerca das diferentes pragas que ameaçam as nossas plantas, 
como as combater e, mais importante, como prevenir que estas 
se cheguem sequer a instalar. Com vista a evitar que as pragas 
destruam o nosso cultivo, devemos colocar em prática todas 
as medidas preventivas ao nosso alcance. 

por Tricomaria | www.tricomaria.com

PRAGAS
QUE AFECTAM A CANÁBIS

As pragas tendem a desenvolver-se 
nos nossos cultivos por três ra-
zões: condições ambientais ideais 

para que a praga se multiplique; plan-
tas susceptíveis ao ataque; número de 
indivíduos suficiente para uma repro-
dução em grande escala. Aquilo que 
normalmente entendemos como uma 
pequena população de pulgões, mos-
ca branca ou aranha vermelha, pode 
rapidamente converter-se numa pra-
ga. Muitas vezes a simples presença 
de um baixo número de insectos não 
significa que vamos ter uma praga, 
mas é importante fazer os possíveis 
para que tal não aconteça.

Medidas de Prevenção
O conselho mais importante e 

que, ao mesmo tempo, é muito sim-
ples de colocar em prática, é o de 
manter um bom nível de limpe-
za no espaço de cultivo. Antes se-
quer de começar um novo cultivo, 
devemos proceder a uma rigorosa 
limpeza e higienização do espaço 
de cultivo, incluindo vasos, ventoi-
nhas, extractores, filtros de carbo-
no e as diferentes ferramentas de 
cultivo que costumamos utilizar 
durante o ciclo de vida das nossas 
plantas. Desta forma asseguramos, 
por um lado, que removemos do 
cenário eventuais ovos de insectos 
colocados durante o anterior cul-
tivo e, por outro lado, impedimos 
que insectos que entrem a partir do 

exterior se possam alojar no nosso 
espaço de cultivo e passar desper-
cebidos numa fase inicial.

Além do conhecido óleo de Neem, 
existem no mercado soluções orgâ-
nicas de fácil utilização de diferen-
tes marcas, que podem ser aplicadas 
directamente nas plantas durante o 
período de vegetativo como forma 
de prevenir o desenvolvimento de 
pragas. Alguns canabicultores op-
tam, inclusive, por pulverizar as pa-
redes do espaço de cultivo com estas 
soluções. No caso do óleo de Neem, 
recomendamos uma solução de 10 
ml por litro de água, utilizada sema-
nalmente a nível foliar.

Para aqueles canabicultores que 
pensam que o seu local de cultivo 
é vulnerável a ataques de lagartas, 
quer por já terem sofrido com isso 
em cultivos anteriores, ou por ha-
bitualmente serem vistas traças a 
sobrevoar o local, aconselhamos 
a aplicação preventiva de Bacillus 
Thuringiensis, um insecticida bioló-
gico eficaz contra larvas, que deve 
ser aplicado nos troncos e ramos 
das plantas. Se não o fizermos, qual-
quer traça que visite o local poderá 
depositar os seus ovos nas plantas 
e, na maioria das vezes, só damos 
por isso quando descobrimos que 
as flores estão ocas no seu interior, 
totalmente destruídas pelas lagartas 
que adoram comer as flores da nos-
sa querida planta.

AUTO-CULTIVO
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Manter o nosso local de culti-
vo bem arejado, sem humidades 
excessivas, é outro grande trun-
fo na prevenção de pragas. Reco-
mendamos também a utilização de 
substrato novo, em saco fechado, 
a cada cultivo. A preparação de 
substratos “caseiros” ou a recicla-
gem de substratos já anteriormente 
utilizados deve ficar para aqueles 
que já têm muita experiência na 
preparação de misturas para o cul-
tivo de canábis. Para quem utiliza 
armários de cultivo, aconselhamos 
o especial cuidado de manter o ar-
mário tão hermeticamente fechado 
quanto possível, para evitar visitas 
indesejáveis.

É importante também ter em con-
ta que, mesmo com todos os cuida-
dos, pode sempre aparecer algum 
grupo de insectos no nosso cultivo. 
Por isso, é imprescindível inspec-
cionar as nossas plantas regular-
mente, observando com atenção 
a parte de baixo das folhas e os 
talos. Desta forma podemos iden-
tificar as pragas nos seus estádios 
prematuros e tomar medidas mais 
rapidamente e com maior eficácia. 

Medidas de Combate
Quando chegamos a um ponto 

em que temos uma praga instalada, 
quer seja por falta de cuidados de 
prevenção, falta de atenção às plan-
tas, ou apenas porque cultivamos 
num local próximo a um foco de 

determinado insecto, temos, ainda 
assim, ao nosso dispor, formas de 
combater a praga. Principalmente 
se as plantas estão na fase de ve-
getativo ou no início da floração, 
ainda com apenas alguns pistilos 
desenvolvidos. Após a produção 
massiva de pistilos e cálices, não 
aconselhamos a utilização de ne-
nhum tipo de insecticida, mesmo 
que biológico, pois se o fizermos 
poderemos comprometer as quali-
dades organolépticas (aromas e sa-
bores) do produto final.

Assim, se as plantas ainda não 
estão em plena floração, podemos 
optar por insecticidas químicos ou 
biológicos. Recomendamos sempre 
os biológicos em detrimento dos 
químicos, deixando estes segun-
dos apenas para situações limite, 
em que não obtivemos a resposta 
desejada com os primeiros ou em 
que, por experiências anteriores, já 
sabemos que apenas uma resposta 

química poderá resolver situação. A 
pulverização foliar deve ser rigoro-
sa e convém evitar que a água pin-
gue para o substrato, cobrindo-o 
durante a aplicação. 

A nossa recomendação para um 
ataque biológico consiste em 15 ml 
de óleo de Neem e 10 ml de sabão 
de potássio em 1 litro de água. Ou, 
em alternativa, um insecticida bio-
lógico comercializado por qualquer 
marca de produtos para canábis. A 
aplicação deve ser semanal, até à 
erradicação dos insectos. Recomen-
da-se que a aplicação seja efectuada 
no final da fase de luz (ou ao entar-
decer, em cultivos de exterior), para 
que a solução seque mais lentamen-
te, permanecendo pelo máximo 
tempo possível nas folhas das nos-
sas plantas.

Em seguida, vamos falar um pou-
co sobre cada uma das principais 
pragas que afectam os cultivos de 
canábis, numa abordagem super-
ficial em que, por uma questão de 
limitação na extensão do texto, não 
chegamos a enumerar formas de 
prevenção e combate a cada uma de-
las em específico. Recomendamos, 
no entanto, que o leitor pesquise na 
internet acerca de cada uma delas 
para complementar a informação 
aqui partilhada. 
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O conselho 
mais importante 

e ao mesmo 
tempo simples 

de colocar em prática, 
é manter um bom 
nível de limpeza 

no espaço de cultivo.

LAGARTA
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A s nossas plantas podem ser alvo 
de ataque de dezenas de insec-
tos. Destacamos aqueles que 

consideramos mais comuns.

MÍLDIO Além destes, existem 
também doenças fúngicas 
provocadas pelo ataque de pragas 
como a botrytis ou o míldio.  
O míldio consiste num pó 
esbranquiçado que surge sobre  
as folhas sem chegar a penetrar  
os tecidos. A melhor forma de lutar 
contra o míldio é a prevenção. 
Recomendamos o uso de sabão 
potássico ou bicarbonato potássico.

BOTRYTIS A botrytis ataca quando 
as flores ficam grossas e compactas, 
aparecendo em forma de mofo, tipo 
algodão de cor castanha. A botrytis 
pode destruir as flores em poucos 
dias. Para prevenir, podemos usar 
sabão potássico, mas o melhor é 
manter o espaço de cultivo bem 
arejado e com baixa humidade 
nas últimas semanas de floração, 
enquanto observamos atenta  
e regularmente o interior  
dos cabeços mais grossos.

ARANHA VERMELHA Esta 
é uma das piores e mais comuns 
pragas no cultivo de canábis. Este 
ácaro de tamanho diminuto, que 
não ultrapassa 1 mm, alimenta-se 
da planta, debilitando-a pouco a 
pouco. A aranha vermelha gosta 
de altas temperaturas e baixos 
níveis de humidade. Encontram-se 
tendencialmente no lado posterior 
das folhas e deixam pequenos 

pontos brancos nos seus tecidos. São 
responsáveis por uma diminuição 
no rendimento do cultivo pois 
comprometem a capacidade da folha 
realizar a fotossíntese. Quando 
conseguem proliferar e reproduzir-se 
exponencialmente, podem até chegar 
a formar uma teia de aranha à volta 
das flores.

PULGÃO O pulgão apresenta-se 
como um pequeno insecto com 
entre 1 e 3 mm, com corpo de 
formato oval e com diferentes cores, 
desde tons suaves de amarelo, até 
negro, passando por tonalidades 
esverdeadas. Absorvem nutrientes  
e seiva da planta, debilitando-a  
e causando-lhe stress. Excessos  
de fertilização podem propiciar  
a sua propagação. Preferem locais 
quentes e secos. São bem visíveis  
a olho nu nas partes posteriores  
das folhas, principalmente na zona 
dos novos rebentos. Os dejectos  
que o pulgão deposita nas folhas  
e flores aumentam a probabilidade  
de desenvolvimento de bolores.

MOSCA BRANCA Apesar do 
nome, são insectos muito diferentes 
daquilo a que estamos habituados 
a visualizar quando pensamos no 
termo “mosca”. A mosca branca é 
um insecto voador muito pequeno, 
com cerca de 1 mm a 2 mm de 
comprimento, que gosta de altas 
temperaturas e altos níveis de 
humidade. Debilitam a planta ao 
picá-la para sugar seiva, podendo 
provocar desidratação e afectar  
o seu desenvolvimento. São 

facilmente detectáveis. Se estiverem 
presentes basta abanar a planta e 
algumas sairão voando. 

THRIPS São pequenos insectos de 
cor castanha ou cinzenta que sugam 
a seiva e podem transmitir diferentes 
vírus às plantas de canábis. São 
facilmente detectáveis pois danificam 
as folhas com característicos pontos 
amarelos. Esta praga é mais comum 
nos cultivos de interior devido 
às altas temperaturas que muitas 
vezes ocorrem neste tipo de cultivo. 
Para evitar o seu desenvolvimento 
é importante garantir uma boa 
circulação de ar, especialmente  
na parte baixa das plantas.

COCHONILHA Com um tamanho 
maior que os insectos listados 
anteriormente, a cochonilha é 
facilmente visível e apesar de 
se poder encontrar nas folhas 
o seu local preferido é o tronco 
e ramos laterais. Agarram-se à 
planta como uma carraça, sugando 
seiva a alta velocidade e causando 
danos graves na planta. Gosta de 
ambientes quentes e húmidos. Tem 
uma estrutura oval com coloração 
cinzento claro e uma cobertura  
que se assemelha a algodão.

Agora que já sabes o básico sobre 
pragas, recorda sempre que o me-
lhor ataque é a prevenção. Com 
esta informação e colocando em 
prática os conselhos aqui partilha-
dos, podes evitar que alguma destas 
pragas danifique as tuas queridas 
plantas de canábis. 

Pragas comuns em cultivos de canábis

MÍLDIO BOTRYTIS ARANHA VERMELHA MOSCA BRANCA THRIPS
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CÂNHAMOR

pido possível. Na Canhamor pensamos no planeta que 
vamos deixar para os nossos filhos e para os filhos deles. 
Ou seja, pensamos no que podemos fazer hoje para que 
a natureza seja incluída no processo e beneficie dele, em 
vez de ser tratada como um recurso infinito e um de-
pósito de resíduos tóxicos e de gases. É por isso que op-
tamos por trabalhar o mais localmente possível e com 
a planta de cânhamo, que tem uma pegada de carbono 
negativa, para criarmos um produto realmente sem 
desperdício.

Que materiais e métodos utilizam no fabrico dos 
blocos?

Usamos a parte interna do caule da planta de cânha-
mo. Normalmente, esta parte é tratada como resíduo e 
é descartada. Pegamos nesse “resíduo” maravilhoso e 
transformamos em algo utilizável, com propriedades 
incríveis. Misturamos com dois tipos de calcário portu-
guês local (a conhecida cal), e um tipo especial de argila, 
para criar um material de construção muito forte, leve, 
resistente ao fogo e com um nível de isolamento térmico 
e acústico muito elevado. Também “respira” muito bem, 
eliminando quaisquer problemas de humidade comu-
mente encontrados em estruturas existentes.

E lad Kaspin, 34 anos, e Omer Ben Zvi, 36, ambos is-
raelitas, compraram terras no sul do Alentejo há 8 
anos. Fascinados pela planta de cânhamo, sonharam 

implementar uma fábrica para explorar uma das suas 
inúmeras aplicações. Foi no final de 2020 que concre-
tizaram o sonho, quando Khalid Mansour, de 45 anos 
e Azmi Afifi, 50, ambos palestinianos, também vieram 
para Portugal e compraram terrenos. Investiram juntos 
o capital necessário para iniciar a empreitada e, da ex-
periência e iniciativa dos quatro, começou a aventura a 
que chamaram Cânhamor. “Somos quatro parceiros e 
bons amigos. Estamos muito felizes por trabalhar jun-
tos, em sinergia, como palestinianos e israelitas”, dizem. 
Fomos conhecer a Cânhamor e descobrir a história que 
uniu estes quatro empreendedores em Portugal.

O que é, no vosso entender, “Construir com a na-
tureza em vez de explorá-la”?

Toda a cadeia de produção industrial, do início ao 
fim, explora a mãe natureza, extraindo recursos descui-
dadamente e produzindo resíduos sem fim. Perdemos a 
conexão com o lugar de onde viemos e, portanto, não 
levamos em consideração o alto preço que o nosso pla-
neta paga quando tentamos ganhar dinheiro o mais rá-

Dois israelitas a viver no sul do Alentejo 
juntaram-se a dois palestinianos para fundar 
um inovador negócio de blocos de cânhamo. 
O seu objectivo é incentivar a economia local 
com o mínimo de pegada ecológica possível 
e muito amor. Desta improvável relação 
de amizade israelo-palestina 
nasceu a Cânhamor.

por João Carvalho | fotos Cânhamor

O CÂNHAMO 
NA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL

Diferentes etapas do fabrico dos tijolos da Cânhamor
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CÂNHAMOR

O cânhamo que utilizam é produzido em Portugal?
De momento, compramos o nosso Cânhamo em 

França porque a máquina necessária para transformar 
a planta na forma fina que usamos nos blocos, ainda não 
existe em Portugal (ou Espanha). Estamos a trabalhar 
na compra e montagem desta máquina na nossa fábrica, 
para podermos passar a trabalhar apenas com o cânha-
mo português, apoiar os produtores locais e expandir 
toda a indústria do cânhamo em Portugal.

Quais foram as maiores dificuldades na imple-
mentação do vosso projecto?

Ao contrário de outras empresas que fabricam blo-
cos semelhantes, não adicionamos nenhum tipo de ci-
mento ou aditivos de endurecimento não-naturais. Isso 
significa que o processo de secagem e cura dos blocos 
leva naturalmente até 60 dias, o que traz um grande 
desafio logístico de armazenamento, mas nós recusa-
mos comprometer a qualidade e os aspectos ecológicos 
dos nossos blocos. Outro desafio é que este é um mer-
cado muito novo em Portugal e as pessoas ainda estão 
bastante hesitantes em mudar as formas conservadoras 
dos materiais e dos métodos de construção.

Os projectos nascem de ideias e são feitos por 
pessoas. Quem criou a  Cânhamor? 

Somos quatro pessoas que vivem no Alentejo, que 
sonharam em criar um negócio com esta planta verda-
deiramente notável. Um trouxe a ideia, dois o financia-
mento e o outro a iniciativa e a acção. Hoje, as pessoas 
que fazem este negócio funcionar são igualmente os 
trabalhadores dedicados, que produzem blocos de alta 
qualidade todos os dias.

Que factores ditaram a escolha de Portugal e a 
freguesia de Colos, no concelho de Odemira, para a 
instalação da fábrica?

Em primeiro lugar, é a zona onde vivemos e quere-
mos integrar esta paixão nas nossas vidas, não só como 
trabalho. Em segundo lugar, é uma área muito grande, 
de milhares de hectares de terra que não é usada e pode 
ser ideal para o cultivo de cânhamo, ajudando a regene-
rar o solo e a dar negócios a muitos agricultores locais.

A Cânhamor pretende alcançar a escala indus-
trial?

Sim, no momento somos uma fábrica industrial de 
médio porte, com sete trabalhadores contratados. Em 
conjunto com  as autoridades locais, estamos a desen-
volver um processo para construir uma fábrica em 
grande escala (a partir de blocos de cânhamo) para al-
cançar uma capacidade de produção muito maior e con-
tratar muito mais pessoas. Pretendemos construí-la já 
em 2022. Quando estiver pronta e tivermos as máqui-
nas de processamento necessárias para trabalhar com 
o cânhamo local, seremos verdadeiramente uma indús-
tria Zero-Waste, aqui em Colos, no Alentejo. 

Qual é o destino principal dos vossos blocos de câ-
nhamo? O mercado local, nacional ou a exportação?

Pretendemos vender os nossos blocos principalmen-
te na Península Ibérica, para que possamos manter a 
pegada de carbono negativa e focar-nos em projectos o 
mais próximo e local possível O processo de secagem e cura dos blocos demora até 60 dias 
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por João Costa,
Vice-Presidente 
da CannaCasa

Nos primeiros dias de Janeiro de 2022, 
a legislação que regulamenta o câ-
nhamo para fins industriais voltou 

a mudar e o cânhamo industrial voltou a 
estar debaixo de fogo. Isto porque a (nova) 
Portaria 14/2022, de 5 de Janeiro, veio 
trazer várias condicionantes ao cultivo de 
cânhamo a nível nacional. Mas antes de 
contarmos tudo temos algo importante 
a anunciar e se estiver interessado neste 
sector, a sua ajuda na defesa do cânhamo 
português, para todos, é necessária! 

No seguimento da publicação da por-
taria, a CannaCasa lançou o movimento 
“Unidos pelo Cânhamo”, constituído pelas 
várias associações e cooperativas da área, 
nomeadamente a Associação de Cânhamo 
Industrial - CannaCasa, a Associação de 
Comerciantes de Cânhamo Industrial de 
Portugal - ACCIP e a Cooperativa de Pro-
dutores de Cânhamo - Lusicanna. 

O que é que está em causa? 
A cultura do cânhamo industrial é a 

candidata ideal para os desafios do mun-
do moderno e a sua produção tem vindo a 
ser incentivada, devido ao seu extraordi-
nário potencial a nível ecológico e contri-
buição para a economia, com aplicações 
em múltiplas áreas, nomeadamente nas 
indústrias têxtil, do papel, da produção 
de alimentos, do bem-estar, dos materiais 
de construção, entre várias outras. 

A produção de cânhamo é consagra-
da na legislação europeia e subsidiada no 
âmbito da Política Agrícola Comum. Por-
tugal, incompreensivelmente, tem vindo 
a legislar de forma restritiva no sentido 
de caracterizar progressivamente o câ-
nhamo como cultura de excepção, e por-
tanto, no sentido contrário à tendência 
Europeia e global de distinguir positiva-
mente o cânhamo como cultura agrícola 
emergente.

Por exemplo, a Reforma da Agricul-
tura dos Estados Unidos da América, em 
2019, incluiu o cânhamo industrial nas 
variedades subsidiadas e alvo de apoios. 
A Comissão Europeia criou também 
uma página específica sobre o cânhamo 
industrial onde caracteriza a cultura do 
cânhamo como uma cultura que con-
tribui para as metas do pacto ecológico 
europeu, assumindo um papel inquestio-
nável para a sustentabilidade do planeta. 

Por que se pediu a suspensão 
da portaria? 
De forma a garantir o acesso integral 

e legítimo dos agricultores à indústria do 
cânhamo industrial, a CannaCasa solici-
tou, aos ministérios envolvidos a suspen-
são da Portaria 14/2022, de forma a dili-
genciar no sentido de sanar estas lacunas 
anacrónicas da legislação. 

CANNACASA

Como juntar-se 
ao movimento
Os interessados devem  
visitar a página 
unidospelocanhamo.cannacasa.pt 

de forma a aceder a todas  
as informações referentes  
ao movimento, bem como  
a página de Facebook  
“Unidos pelo Cânhamo”. 
A CannaCasa conta  
ainda com a participação  
dos vários interessados  
e participantes na indústria,  
num questionário  
ao panorama nacional  
do cânhamo. 

Unidos pelo cânhamo!

A LEGISLAÇÃO MOTIVOS DA CONTESTAÇÃO

Interdita o aproveitamento 
integral da planta, 
nomeadamente as flores, 
com graves consequências 
comerciais.

Interfere nos procedimentos 
agronómicos, métodos de 
propagação e nas técnicas 
de cultivo, desfavorecendo 
os agricultores portugueses 
em relação aos restantes 
agricultores europeus.

Impõe uma área mínima 
para o cultivo de uma 
variedade agrícola 
reconhecida na Política 
Agrícola Comum.

A competitividade e o fluxo de receitas de qualquer operação  
de cânhamo, seja familiar ou extensiva, é inteiramente dependente  
da capacidade de aproveitamento de todas as partes da planta. 

Na verdade, o aproveitamento da planta integral é actualmente  
um factor de competitividade no mercado de cânhamo, a tal ponto 
importante que os principais produtores de máquinas de colheita  
de cânhamo fornecem novos modelos ou extensões de modelos  
existentes que podem colher separadamente as várias partes das plantas. 

Os agricultores conseguem o rendimento da sua actividade através  
de um estrito cumprimento das exigências e especificações comerciais 
dos clientes. As várias restrições de proceder a necessárias técnicas 
e procedimentos agrícolas comuns, configuram-se como altamente 
penalizantes para a capacidade dos agricultores obterem rendimentos. 

Naturalmente, estas circunstâncias altamente restritivas conferem  
à cultura uma baixa atractividade para os agricultores. O estabelecimento  
de uma indústria nacional depende de regulamentação inclusiva  
e promotora do acesso pleno a esta actividade. 

A regulamentação exige uma área mínima de 5000m2, o que é um factor 
altamente limitador para milhares de pequenos agricultores em Portugal. 
Legalmente, qualquer pequeno agricultor pode registar a sua parcela  
no IFAP, desde que tenha uma área agrícola com área igual ou superior  
a 100m2. Esta é uma enorme lacuna do legislador, porque discrimina  
e coloca de parte milhares de pequenos agricultores, que têm,  
por inerência, dificuldades de competitividade acrescidas.
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Calendário preparado pela Kannabia Seed Company com base no livro  “Lunario 2022. Calendario Lunar para el huerto y el jardín ecológicos, y para tu salud (Michel Gros)”
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A canábis é ainda hoje utilizada, tanto por habitantes 
locais que seguem as suas tradições ancestrais, como 
por estrangeiros que são seduzidos pelo fumo den-

so do inconfundível haxixe indiano, o charas. O clima 
variável e agreste das zonas montanhosas da Índia, de 
onde se acredita que a canábis começou a espalhar-se 
pelo planeta, faz com que os exemplares desta espécie 
tenham uma capacidade espectacular de resiliência 
e adaptação a diferentes lugares. Talvez isso explique 
porque é que tem sido capaz de se espalhar tão ampla-
mente pelo globo e porque é que pode ser cultivada em 
quase qualquer parte do planeta.

Tradição, religião e medicina
As primeiras referências que existem sobre o uso da ca-
nábis na Índia encontram-se nos Vedas, textos religio-
sos da religião hindu que têm cerca de quatro mil anos 
de antiguidade. O termo Veda significa “conhecimento”, 
no sentido em que nestes textos reside o conhecimen-
to que dá sentido e respostas à própria existência. Num 
destes textos, o Atbarva Veda, a canábis é mencionada 
como uma das cinco plantas sagradas e diz-se que um 
anjo da guarda reside nas suas folhas. De facto, durante 
certos ritos hindus, esta é lançada ao fogo para derro-
tar o inimigo e as forças do mal. Os Vedas também se 
referem à planta como “fonte de felicidade”, “doadora 
de alegria” e “libertadora”. Quanto à sua origem, um dos 
mitos conta que um néctar caiu do céu e que dele brotou 
uma planta de canábis. Contudo, o mito mais conhecido 
na tradição hindu explica que quando os deuses e demô-
nios agitaram o oceano para obter Amrita (uma espécie 

de ambrosia, um alimento mágico que concede imorta-
lidade), surgiu a canábis, cujo uso ritual é especialmente 
consagrado a Shiva. 

Embora a canábis esteja principalmente associada a 
este deus, em cada região da Índia o consumo desta é de-
dicado ao deus mais reverenciado da determinada área. 
A ligação entre esta planta e crenças mais profundas 
desta cultura fazem com que seja respeitada e usada por 
alguns sectores do hinduísmo, como o vinho é na santa 
comunhão dos cristãos. Segundo a tradição hindu, a sua 
utilização conecta-nos a uma influência sobrenatural e 
confere-nos poderes. Isto levou à utilização excessiva 
da substância por parte de religiosos mendicantes. Estes 
ascetas, chamados Sadhus, procuram a perfeição moral 
através da austeridade e da renúncia a posses e apegos 
emocionais. Vivem longe do mundo material, subsis-
tindo apenas das doações de alimentos que as pessoas 
lhes fazem, pois são considerados como representações 
dos deuses na terra, homens santos. É comum vê-los a 
vaguear sozinhos, cobertos de cinza, vestindo pouca 
roupa e usando uma bengala rudimentar, pedindo es-
mola ou fumando charas em honra de Shiva. Para isso, 
invocam o seu deus antes de começarem a fumar: "Bom 
Shiva!", "Bom Shankar!" "Bom bolenath!". Estas são al-
gumas das palavras usadas por estas pessoas peculiares 
e nunca são esquecidas por aqueles que têm a oportu-
nidade de testemunhar e até de participar nestes ritos.

Também temos conhecimento sobre o uso milenar 
da canábis a partir dos textos antigos da Ayurveda. É 
um sistema de medicina tradicionalmente utilizado na 
Índia, principalmente pelos hindus, embora outras reli-
giões minoritárias também façam uso deste método. O 
sistema médico da Ayurveda baseia-se no conceito de 
equilíbrio entre três elementos (doshas) que compõem 
o corpo humano: Vata (ar), Pitta (fogo) e Kapha (água e 
terra). O desequilíbrio entre os três doshas causa doença 
e embora neste sistema a canábis seja recomendada para 
certos problemas de saúde, o seu uso excessivo prejudica 
o intelecto, o equilíbrio hormonal e o equilíbrio mental.

VIAGENS

A planta da canábis cresce de maneira selvagem em várias partes da Índia e é no norte deste país, 
nos Himalaias, que se acredita ter o seu ponto de origem. A utilização da planta na Índia data de há 
milhares de anos e a sua história está entrelaçada com lendas fantásticas e ritos religiosos exóticos. 

por Simón Pardo de Donlebún | tradução Bárbara Sousa

No topo
As crianças 
dos Himalaias, 
nascidas a uma 
altitude de mais 
de 3000 metros

Em cima
Rio Parvati, Ganges

Ao lado
Muitos sadhus 
ficam felizes 
com a visita  
dos turistas, 
esperando 
certamente 
partilhar um chillum
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ÍNDIA 
 E A CANÁBIS SAGRADA

A imponente verticalidade dos Himalaias
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A chegada do estrangeiro
Apesar de existirem vários métodos de consumo da ca-
nábis na Índia, os mais comuns são fumar charas no tra-
dicional cachimbo indiano, o chillum, e beber bhang lassi 
ou bhang thandai, bebidas que contêm folhas e flores. O 
chillum é um cachimbo cônico feito de barro cozido e 
é utilizado tanto por consumidores comuns como por 
Sadhus. É fácil encontrar estes cachimbos para venda 
em qualquer mercado na Índia, contudo, com a chegada 
de turistas estrangeiros, o mercado dos chillum passou 
por uma grande evolução técnica e estética. O proces-
so de fabrico foi aperfeiçoado e hoje em dia podemos 
encontrar artesãos europeus que vendem as suas peças 
exclusivas por várias centenas de euros.

A melhoria dos chillums não foi a única consequência da 
chegada de estrangeiros à Índia. Os métodos de extrac-
ção de charas e o seu preço também foram influenciados. 
Como resultado, podemos encontrar qualidades de haxi-
xe nunca antes imaginadas na Índia, a preços exorbitantes 
para uma sociedade com poucos recursos económicos.

O método tradicional de extracção de charas consiste 
em esfregar as flores frescas entre as palmas das mãos e 
depois descolar a camada resinosa que foi gerada. Origi-
nalmente, as plantas a serem usadas não eram escolhidas, 
nem havia muito cuidado para evitar que a resina não se 
misturasse com qualquer resto de planta durante o pro-
cesso. Actualmente, muitos produtores estão a melhorar 
este processo de extração e a selecção das plantas é meti-
culosa. As sementes seleccionadas em anos anteriores ou 
importadas por estrangeiros são cultivadas, as flores das 
plantas são manuseadas, enquanto as plantas estão ainda 
vivas e no momento exacto da maturação, com extrema 
delicadeza, para evitar a contaminação por qualquer tipo 
de impureza. O resultado final é um charas limpo, aromá-
tico e muito mais potente. Embora a produção de haxi-
xe na Índia esteja a ser modernizada, este processo não é 
comparável ao que tem lugar em Marrocos, outro grande 
país produtor de haxixe, como vimos na edição anterior 
desta revista. Esta diferença é causada principalmente 
por um factor: o afastamento geográfico e cultural entre 
as zonas produtoras de charas e o Ocidente. Além disso, 
em comparação com Marrocos, a área de cultivo da caná-
bis na Índia é muito menor, o que reduz a probabilidade de 
um produtor se atrever a experimentar novos métodos de 
extracção ou novas genéticas.

Himachal Pradesh e a canábis a grandes alturas
Embora a planta cresça naturalmente no norte da Índia, 
também existem cultivos, particularmente no estado de 
Himachal Pradesh. Muitos hectares são utilizados para 
cultivo neste território indiano dos Himalaias e as plan-
tas estão frequentemente escondidas em vales inaces-
síveis, longe do alcance das autoridades. O vale do rio 
Parvati e a vila de Malana são os locais mais conheci-
dos para a produção de charas. Uma parte significativa 
dos seus habitantes vive, directa ou indirectamente, do 
cultivo da canábis e das visitas dos turistas que a vêm 
comprar. Malana é uma aldeia pequena e isolada com a 
sua própria língua, as suas próprias leis e o seu próprio 

Inúmeras pequenas aldeias dos Himalaias 
subsistem do cultivo da canábis e da subsequente
produção de charas. Não é fácil encontrar uma ativida-
de económica alternativa e viável para estas pessoas: a 
agricultura convencional não proporciona rendimentos 
suficientes e oferecer serviços aos turistas é participar, 
directa ou indirectamente, no negócio do charas, uma 
vez que a maioria dos turistas que vêm para estes va-
les montanhosos o fazem atraídos por este haxixe. O 
governo está a trabalhar num novo quadro legal para 
estes cultivos, no qual grandes empresas podem requi-
sitar licenças e produzir derivados da canábis para fins 
medicinais. O problema é que, como em muitas partes 
do mundo, esta legislação é feita à medida das grandes 
fortunas, ignorando o agricultor tradicional, ligado de 
forma física e espiritual a esta planta há gerações.

A Índia e a planta da canábis estão ligadas há milhares 
de anos e embora os novos tempos

representem uma ameaça à cultura existente à volta 
desta planta, a complexidade das suas tradições e a mis-
teriosa energia que este país exala permitirá que muitos 
dos seus segredos e ritos sejam mantidos.

Boom Shankar! 

O homem lava um peixe capturado no rio Ganges 

foto aleXanDer grossman
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Nem todos os sadhus estão habituados a ver os ocidentais

sistema de governo. Além disso, os visitantes estran-
geiros não são muito bem-vindos neste lugar especial. 
De facto, se um estrangeiro entrar na aldeia, não lhe é 
permitido tocar em ninguém, nem sequer em nenhuma 
das construções dentro da aldeia, sob ameaça de uma 
multa pesada e expulsão imediata. Um dos derivados da 
canábis mais caros do Ocidente, conhecido como creme 
de Malana, é produzido neste lugar curioso. 

A lei e o mercado
O charas produzido nas montanhas da Índia é ilegal-
mente exportado para o resto do país e para o estran-
geiro. O preço aumenta quanto mais longe o produto se 
encontra do seu ponto de origem. Nos coffeeshops de 
Amesterdão, um grama de charas pode custar 10 vezes 
mais do que em Malana, por exemplo. Embora o comér-
cio seja ilegal na Índia, muitas pessoas em áreas tradi-
cionais de produção de haxixe ganham a vida com este 
produto, arriscando-se a penas de prisão por se dedica-
rem à mesma actividade dos seus antepassados. 

As autoridades policiais realizam algumas interven-
ções esporádicas, nas quais são destruídas algumas 
plantações e são presos alguns produtores. Isto não 
impede a continuação da produção de charas, com cada 
vez mais plantas a serem cultivadas todos os anos, es-
condidas nos vales das altas montanhas dos Himalaias. 
Desde 1985 que a venda da canábis e seus derivados, 
bem como o seu cultivo, têm sido considerados ilegais 
na Índia. A violação desta lei é punível com muitos anos 
de prisão e, no caso de se tratar de um estrangeiro, pode 
também levar à retirada do seu passaporte, tornando-
-lhe impossível a saída da Índia durante anos.

Antes de esta lei ter sido estabelecida, a canábis e os 
seus derivados eram vendidos legalmente na Índia e não 
era difícil encontrar dispensários de charas. Foi o gover-
no dos EUA e a sua guerra contra as drogas que provoca-
ram a mudança legislativa na Índia, que cedeu à pressão 
americana após anos de resistência política. As únicas 
excepções a esta lei são o bhang lassi e o bhang thandai, 
bebidas que contêm partes da planta e são utilizadas em 
festivais religiosos como o Holi. Há lojas específicas que 
vendem estas bebidas psicoactivas e alguns restaurantes 
até as incluíram discretamente nos seus menus.

Nactaan, uma aldeia de algumas dezenas de habitantes 
onde o tempo parou há algumas centenas de anos atrás

foto simon parDo
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T emos como certo e comprovado que 
o cânhamo industrial enquanto cul-
tura agrícola traz imensos benefí-

cios, nomeadamente pela sustentabilida-
de que representa, actuando ao nível da 
qualidade dos solos (menos pesticidas, 
regeneração e fertilidade, fitorremedia-
ção), e também na qualidade do ar. É 
conhecida a capacidade de cada tonelada 
de cânhamo produzida equivaler à re-
moção de 1,63 toneladas de carbono do 
ar, através de captura que a planta pro-
move na fase de floração.

Além destas vantagens, o cânhamo in-
dustrial exige menos uso de pesticidas e 
a sua versatilidade no que toca ao produ-
to final apresenta uma multiplicidade de 
funções e usos capazes de representar 
um bom desafio para os agricultores.

No entanto, é lamentável que no caso 
português ainda haja tanta falta de co-
nhecimento por parte dos organismos e 
das entidades fiscalizadoras acerca desta 
cultura agrícola, estigmatizando-se quer 
os agricultores, quer os que empreen-
dem na criação de negócios com esta 
matéria prima de excelência, benéfica 
para o planeta e para todos nós. E, se o 
desconhecimento da lei não pode favo-
recer o cidadão, no caso das autoridades 
deveria existir uma responsabilização 
por este tipo de actuação ao nível de res-
sarcimento dos lesados, neste caso con-
creto, dos agricultores.

É incomensurável o peso de notícias 
de apreensão de plantações e início de 
procedimento criminal em alguns casos, 
em que as autoridades inspeccionam as 
plantações fazendo vista grossa aos do-
cumentos apresentados pelos agriculto-

res, que atestam estar a plantar cânha-
mo industrial. Apesar das evidências, 
acabam por ser acusados de tráfico de 
estupefacientes e aparecem na imprensa 
como criminosos. Mas atenção, que es-
tamos a falar de pequenos agricultores, 
apenas.

Questiono-me de que servem as leis e 
normativos se estes são ignorados pelas 
autoridades? Haverá maior fragilidade 
do sistema do que o desconhecimento da 
lei pelos agentes judiciários?

Este tipo de actuação tem vindo a ser 
uma prática recorrente por todo o ter-
ritório nacional e são já muitos os agri-
cultores que viram todo o seu investi-
mento transformado em prejuízo sob a 
ameaça da prática de um crime, tudo a 
cobro de uma errada interpretação da lei 
ou de uma má vontade de agir junto dos 
cidadãos de forma esclarecida. Enquan-
to as autoridades não forem responsabi-
lizadas pelo prejuízo nestes casos, que 
invariavelmente culminam num arqui-
vamento de processo crime por inexis-
tirem indícios de actuação criminal, e, 
por outro lado, não aprofundarem os 
seus conhecimentos nesta matéria, tere-
mos de colocar sempre uma expectativa 
muito séria em todo e qualquer bem in-
tencionado agricultor de cânhamo in-
dustrial.

Para além de todo este cenário des-
prestigiante para o nosso país, por tudo 
o que revela, temos ainda a acrescentar 
a venda de flores de cânhamo vetada em 
grande parte do cenário europeu, sob a 
justificação ludibriosa de não existirem 
ainda evidências deste composto ser be-
néfico para o consumo humano.

Enquadramento legal
do CBD na Europa

por Margarida
Leitão Ferreira

Advogada
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O panorama do cânhamo industrial na Europa e no mundo 
evidencia as disparidades entre a legislação e a realidade do mercado. 
Atendendo à exigência dos consumidores e suas necessidades, 
urge que os estados membros da União Europeia (UE) 
tomem decisões coerentes quanto à permissão e regulamentação 
da venda de flores de canábis, desde que cumprindo 
os requisitos legais estabelecidos por cada lei de cada país.

Questiono-me 
de que servem as leis 
e normativos se estes 

são ignorados pelas 
autoridades? 

Haverá maior 
fragilidade 

do sistema do que 
o desconhecimento 
da lei pelos agentes 

judiciários?

Estudos estimam 
que o mercado 
do CBD atinja 
1.5 mil milhões 
de euros até 2023.

Espanha
A lei espanhola 
quanto ao CBD 
permite o consumo 
de produtos 
com canabidiol, 
estabelecendo que 
estes devem conter 
até ao máximo de 
0,2% de THC, sendo 
este o entendimento 
da Bulgária, Croácia, 
Chipre, Dinamarca, 
Alemanha, Grécia, 
Hungria, Irlanda, 
Letónia, Liechtenstein, 
Polónia, Roménia e 
Eslovénia.

Suíça | República Checa
A lei permite a 
comercialização de 
produtos com CBD 
com um máximo de 
1% de THC na sua 
composição.

Países Baixos
É permitido o consumo 
da canábis por 
adultos, mas apenas 
em estabelecimentos 
(coffeeshops) 
com licença de 
comercialização, 
estabelecendo o 
máximo de 0,5% de 
THC nesses produtos.

Áustria | Luxemburgo
Nestes países os 
produtos com CBD são 
legais estabelecendo 
o máximo de 0,3% 
de THC na sua 
composição.

Itália
Produtos com 
CBD podem ser 
comercializados desde 
que não tenham mais de 
0,6% de THC.

Estónia | Finlândia | Malta
Apenas se podem 
consumir CBD com 
autorização específica, 
mas Malta legalizou 
recentemente a canábis 
para uso adulto.

Lituânia
O consumo de CBD 
deve respeitar o 
máximo de 0,2% 
de THC presente 
na sua composição. 
Apesar de o CBD estar 
legalizado, foi proibida 
a sua comercialização 
e produção, não sendo 
possível encontrar CBD 
à venda neste mercado.

Suécia | França
São permitidos 
produtos de CBD sem 
vestígios de THC na sua 
composição.

A situação do CBD nos diferentes países europeus

Albânia | Andorra
Arménia | Bielorrússia.
Bósnia e Herzegovina
Moldávia | Mónaco
Montenegro | Sérvia
Eslováquia | Ucrânia

Bélgica | Portugal | Noruega
Macedónia do Norte

Os produtos que contenham 
THC e CBD só podem ser 
adquiridos com prescrição 
médica nas farmácias;

Geórgia
É legal consumir e transportar 
canábis, mas a plantação e venda 
permanecem ilegais e as leis que 
versam sobre óleos à base de 
CBD permanecem pouco claras.

Deste resumo abreviado deve con-
cluir-se que as leis estão muito aquém 
do que seria esperado e a indústria 
continua a crescer de forma desme-
surada. Valha-nos a lucidez da ONU 
que, em Dezembro de 2020, reco-
nheceu oficialmente as propriedades 
medicinais da canábis, numa votação 
realizada em Viena pela Comissão de 
Estupefacientes. É indiscutível que, 
apesar do proibicionismo de uma 
planta ancestralmente usada e con-
sumida por diversos povos, instituído 

há quase um século, precisa ser re-
vertido com a máxima urgência, em 
benefício da saúde e da sustentabili-
dade do planeta.

Estudos estimam que o mercado do 
CBD atinja 1.5 mil milhões de euros 
até 2023. A grande controvérsia está 
centrada na divergência legislativa na 
Europa, que mantém os operadores 
deste mercado em constante angústia 
e actualização, sempre na dianteira 
da pesquisa de estratégias comerciais 
legalmente admissíveis. 

CBD ILEGAL

*Países onde o CBD se encontra legislado  
de forma pouco clara e indefinida  
em termos de regulamentação

ZONA CINZENTA*
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E m Espanha, particularmente na Catalunha, o uso 
recreativo da canábis é tolerado há muitos anos. O 
modelo do Canábis Social Club (CSC) já está relati-

vamente bem estabelecido, porém ainda não está regu-
lamentado. A nível nacional, no ano passado, vários tó-
picos foram abordados, tais como a canábis medicinal, 
o impacto económico da regulamentação, a acessibili-
dade da canábis, e teve lugar no parlamento espanhol 
um debate sobre a regulamentação da canábis para fins 
recreativos. Foram apresentados três projectos de lei 
para uma regulamentação abrangente da canábis por 
três partidos: os sociais democratas da Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, o partido de esquerda Más País e 
a aliança eleitoral socialista democrática Unidas Pode-
mos. Este último foi o mais ambicioso, mas ainda não se 
sabe como as políticas espanholas 
de canábis se irão desenvolver no 
futuro, uma vez que todos os pro-
jectos de lei propostos receberam 
críticas, não apenas da oposição, 
mas também daqueles a favor da 
regulamentação. Muitas questões 
permanecem em aberto, principal-
mente aquelas relacionadas com a inclusão da socieda-
de civil e grupos vulneráveis   na discussão.

A Alemanha também dedicou manchetes à canábis 
no outono de 2021, depois de a recém-eleita coligação 
de social-democratas do SPD, Verdes e democratas li-
vres do FDP terem incluído no acordo de governação a 
regulamentação da canábis. São a favor da descrimina-
lização, das lojas licenciadas e da proibição da publici-
dade. Há muitos obstáculos a ultrapassar até que o pri-
meiro grama de canábis seja vendido legalmente para 
fins recreativos na Alemanha, mas o facto de existir 
um plano já é um marco importante por si só. Talvez a 
estimativa de 4,7 mil milhões de euros de receita em im-
postos por ano, calculada por um instituto de economia 
alemão que analisa os efeitos da legalização da canábis, 
tenha ajudado a persuadir o ex-ministro das Finanças e 

o novo chanceler. A Alemanha, ao abrir caminho para 
um mercado regulamentado, pode muito bem servir de 
exemplo para os outros países europeus.

Antes mesmo que a coligação alemã anunciasse a 
legalização, a coligação governativa no Luxemburgo, 
composta pelos liberais democratas do DP, socialistas 
LSAP e os Verdes, também concordou com a legaliza-
ção, mas até ao momento apenas avançou com a descri-
minalização: assim, se a posse de até 3 gramas de caná-
bis origina apenas uma multa, agora há tolerância para 
o auto-cultivo até 4 plantas.

Provavelmente, o passo mais de-
cisivo em direcção a um mercado 
regulamentado de canábis para fins 
recreativos foi dado pelo governo 
maltês. Em Dezembro do ano pas-
sado, foi aprovada uma lei que des-
criminaliza a posse de 7 gramas de 
canábis sem qualquer repercussão 

criminal ou administrativa; permite o cultivo de até 
quatro plantas por domicílio; permite o estabelecimen-
to de associações de canábis (até 500 membros) forne-
cendo canábis e sementes; e permite ainda a eliminação 
de antecedentes criminais. Embora a abordagem malte-
sa seja orientada socialmente e sem fins lucrativos, ain-
da há questões por resolver. O ano de 2022 será, assim, 
um ano crucial para a reforma da canábis em Malta. 

As discussões públicas sobre a reforma da canábis es-
tão a tornar-se o “novo normal” da Europa. Quaisquer 
avanços em direcção à regulamentação, por menores 
que sejam, são melhores do que o status quo mantido 
por mais de meio século. É hora de substituir a igno-
rância pelo conhecimento e dar passos firmes em direc-
ção a políticas de canábis baseadas em equidade social, 
transparência, inclusão, eficácia e sustentabilidade. 

por Maja Kohek, ENCOD 
European Coalition for Just and Effective Drug Policy

Europe is awaking
and baking*
No ano passado, assistimos a importantes 
desenvolvimentos na política de canábis na Europa. 
As discussões sobre o uso recreativo estão a ficar 
mais fortes em toda a Europa e alguns países 
tomaram medidas importantes para abordar 
e abanar o status quo na política de drogas. 

OPINIÃO

*A Europa está a despertar  
e a enrolar, trocadilho  
com a expressão  
“wake and bake”,  
que na gíria canábica  
significa acordar  
e utilizar canábis 
 logo pela manhã
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As discussões públicas 
sobre a reforma da canábis 
estão a tornar-se o “novo 

normal” da Europa.



 4140

S endo o Domingo um dia em que muitos ficam 
por casa a relaxar no sofá, decidimos que fosse 
um pouco diferente. Assim, pouco antes das 

sete horas da manhã, propusemos  a seguinte men-
sagem nas nossas redes sociais: “E quem é você?”  
Incluímos duas chamadas de atenção: “Sem se co-
locar em perigo, conte-nos em poucas linhas quem 
você é.” E ainda, “Reencaminhe esta mensagem 
para todos, somente hoje!”  

#CannabisComingOut
O Le Cannabiste, procura desde sempre contra-

riar e desconstruir os muitos estereótipos relati-
vamente aos utilizadores de canábis, mas de facto 
não esperávamos encontrar tantas pessoas perfei-
tamente integradas, altamente qualificadas e, na 
sua maioria, também relativamente idosas.

#Demografia
A primeira conclusão que podemos tirar desta 

experiência, graças aos testemunhos dos nossos 
leitores, é que “você” não é assim tão jovem. A ida-
de média, de todas as avaliações combinadas, é de 
pouco menos de 40 anos. De facto, a maioria tem 
cerca de 35/40 anos. Para esta experiência de 168 
participações, não houve nenhum depoimento de 
menores de idade, nem menores de 20 anos. 

Exemplo de um testemunho, conciso, tal como 
solicitado, que se enquadra neste padrão:

“Tenho 36 anos, sou especialista em tecnologia de 
informação e sou mãe de um rapaz de 11 anos. Uso canábis 
diariamente desde os 15 anos para me ajudar a concentrar 
e relaxar.” @ahsokaa 

De seguida, procuramos analisar a actividade 
profissional. Aqui, por ser mais difícil estabelecer 
um número estatístico, decidimos anotar as princi-
pais profissões que “você” nos referiu. 

Executivo/Quadro superior numa grande empresa, 
Engenheiro, Professor Gerente Comercial/Comercial, 
Designer gráfico, Engenheiro alimentar, Estudan-

te, Artesão, Ajuda domiciliar/cuidador, Cientistas 
de computação/Codificadores/Desenvolvedores, 
Construção de obras públicas, Funcionários do sector 
hoteleiro, restauração, Funcionários públicos, solda-
dos, magistrados | Artistas, músicos, DJs | Ex-polícias | 
Motoristas de pesados.
Se há coisa que esta experiência provou, é que 

as pessoas que utilizam canábis são numerosas e a 
grande maioria não está desempregada. 

«Tenho 52 anos, bacharelato em Direito e sou empregador 
de 14 pessoas. À noite, descomprimo com canábis, não 
incomodo ninguém.” @PokeNoke
«Thierry, 55 anos, utilizo canábis todos os sábados à noite 
há 35 anos. Sou detentor de 9 patentes, engenheiro de 
uma escola superior em Munique. Trabalhei nos EUA, 
Alemanha e Suécia. Ex-nadador e triatleta de alto nível 
(ainda pratico).” @wonderfull_t

#Família
"Vocês” também foram numerosos e numerosas 

para falar espontaneamente sobre os vossos filhos 
e família. Sentimos que era importante lembrar e 
salientar que, quando utilizamos canábis, também 
podemos ser bons pais, amorosos, carinhosos e in-
tegrados socialmente.

Neste campo, também é um pouco difícil fazer 
estatísticas, pois o amor não floresce necessaria-
mente com números. Então, fizemos um pequeno 
capítulo com vários testemunhos com informações 
acerca da família, só para lembrar que os “canábi-
cos” também sabem cuidar e criar os seus filhos, tal 
como os demais.

Jo, 36 anos, “pai de uma menina maravilhosa de 9” 
anos | Nico, casado, 2 pequenos que me enchem de 
orgulho | 51 anos, 3 filhos, desenvolvedor de software 
e DJ | Pai de 33 anos, “cuidador em casa desde que um 
homenzinho deficiente entrou nas nossas vidas” | Jan, 50 
anos, casado, dois filhos, dois empregos, engenheiro 
de som e webmaster, “utilizo canábis há 30 anos” | 45 
anos, casado desde os 15 anos, 2 filhos, executivo 
sénior | 33 anos, “pai de 5 monstros maravilhosos”, 

licenciado | 48 anos, “uma empresa e sou mãe solteira” | 
48 anos, casado, pai de um menino | 47 anos, “era um 
artesão, mas agora sou um pai que fica em casa em Ensino 
doméstico” | 34 anos, “18 anos de utilização de canábis”, 
casado, 2 filhos de 15 e 9 anos | 43 anos, casado, 2 
filhos, professor | 38 anos, casado, “feliz com 2 filhos” 
| 42 anos, solteiro, sem filhos mas 5 gatos | 43 anos 
pai, “comecei a utilizar canábis aos 16” | 57 anos, 3 filhos 
adultos, sendo 2 não fumadores, 35 anos de carreira 
até hoje | Bretão de 43 anos, “pai de 3 pequeninos”, 
artesão há 12 anos | 45 anos, “pai e marido apaixonado 
por computador, também adoro trompete, culinária e 
literatura”.

#Medicinal
Aquilo que a proibição da canábis significa para 

quem dela faz um uso medicinal pode ser resumi-
do numa palavra: exasperação. Porque quando se 
trata de aliviar as pessoas que estão a sofrer, toda 
a conversa moralista e proibicionista desmorona.

Vimos atrás como era o perfil 'social' dos partici-
pantes neste desafio, nesta saída do armário. Mas não 
podíamos ignorar o sofrimento, a exasperação e frus-
tração de quem faz um uso medicinal da canábis. Não 
podemos nem vamos esquecer que a canábis não é 
apenas um “brinquedo”, mas também uma ferramen-
ta muito útil para muitos dos nossos concidadãos. 

tradução de João Carvalho

FRANÇA

#CannabisComingOut

MAS QUEM ÉS TU?

★ HEADSHOP  ★

★ GROWSHOP ★

★ HEMPSHOP  ★

    WWW.THEARTOFJOINT.COM   

    

   Rua do Bonjardim, 711 4000-124 Porto      

  +351 22 321 82 12 // 91 674 71 62

 

  YOUR SHOP SINCE 2000.

por Jean-Pierre 
Ceccaldi, 
Redactor  

e Fundador 
do Le Cannabiste

No passado dia 13 de Fevereiro o portal de notícias canábicas francês 
Le Cannabiste desenvolveu o que se revelou ser uma emocionante 
experiência social: Uma saída do armário colectiva. 
O desafio aconteceu nas redes sociais da revista e foram muitos 
os depoimentos recebidos. O princípio era simples: os leitores 
eram convidados a revelar a sua verdadeira identidade, por trás 
do seu avatar emprestado. Em 24 horas, a mensagem foi vista 
mais de 40 mil vezes e recebemos algumas centenas de depoimentos.

Eu uso canábis para controlar a 
minha hipersensibilidade. Descobri 
esta substância aos 27 anos e ela 
salvou-me a vida. 
Ludovic, 32 anos, autista

Sou auxiliar domiciliária para 
tetraplégicos e paraplégicos, consumo 
várias vezes ao dia há 5 anos para 
me ajudar a combater a depressão. 
Toxika, 20 anos

Sofro de espondilite anquilosante, 
sou representante de vendas numa 
loja de CBD. Nicolas, 36 anos

Dor de cabeça vascular = enxaqueca 
suicida: #psilocybe 0,5 gr a cada 3 
dias + #Cannabis = 0 dor = ilegal. 
Stéphane

Apenas a canábis não me induz 
efeitos colaterais. As drogas  
"contra" a doença de Crohn 
obrigavam-me a tomar outras 
drogas contra os efeitos adversos das 
primeiras. Tonton Sax

Tendo um tumor cerebral "macro 
adenoma" consumo todos os dias 
"à noite". A canábis ajuda-me 
imenso. Não tenho necessidade de 
antidepressivos, tranquilizantes 
e assim por diante... Esta planta 
maravilhosa deve ser legalizada. 
Fredkiller

Tenho 40 anos e uso diariamente 
há quase 5 anos, para aliviar a dor 
neuropática e substituir o Tramadol. 
Looping Six Echo

24 anos, no final do mestrado, sou 
autista e quero superar não a minha 
síndrome, mas os sintomas que dela 
resultam diariamente. Légalisez la 
weed 

Eu tenho fibromialgia e cansei-me 
de engolir morfina, essa droga que 
é legal e que me destrói! Legalizar! 
Olga 

“Sou uma representante eleita da 
república e uma Enfermeira. Não 
uso nenhum psicotrópico, mas 
recomendo CBD aos meus pacientes. 
Considero que a legalização da 
canábis é a solução para combater 
a delinquência e uma forma 
de o Estado obter rendimentos 
financeiros”. @fbenmoussa69200

#DEPOIMENTOS
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O ra bolas, como assim? Ela não é uma 
agência reguladora? Pelo que sei, 
e até onde me lembro, as agências 

reguladoras foram criadas no gover-
no FHC com o intuito de regular com 
isenção o mercado em alguns sectores 
e criou as agências reguladoras. As mais 
famosas são Anvisa, ANATEL, ANTT… 
A ideia é óptima e faz todo sentido, desde 
de que sejam ISENTAS! 

Mas, como tudo nesse país, deturpa-
ram também as agências reguladoras e 
usaram-nas de cabide político e balcão 
de negócios. Pelo menos é o que parece! 
Como diz o Ricardo Petraglia do Mob-
Dick Show, faz a gente parar para pensar 
se a sigla que significava Agência Nacio-
nal da Vigilância Sanitária passou a sig-
nificar Agência de Viabilização de Im-
portados Sociedade Anónima. Quando 
o governo libera a compra de Coronavax 
sem autorização da ANVISA mostra que 
este é um órgão sem poder.

Mas isso é só um exemplo, porque 
pior é o que vou escrever agora.

A Anvisa tentou derrubar a liminar que 
a Abrace tem. A Abrace, junto com outras 
trinta associações, cuidam aproximada-
mente de 30 mil pacientes e são detento-
ras do know how brasileiro, além de terem 
capilaridade nacional e conhecerem as 
agruras do dia-a-dia do acolhimento de 
pacientes, que não têm mais onde pedir 
ajuda. Se por um acaso as associações pa-
rassem hoje de trabalhar, como ficaria o 
fornecimento de remédios para essas pes-

soas, que não têm como pagar e precisam 
de THC na formulação do medicamento? 
Vão jogar para o SUS (Sistema Único de 
Saúde) e fazer todos os brasileiros fomen-
tar o mercado internacional a alto custo?

Não seria muito mais fácil, justo e de-
mocrático criar um panorama de criação 
de emprego e rendimento e gerar pesqui-
sa e tecnologia nas instituições federais 
e privadas do país se fomentássemos as 
associações? Claro que seria! Até por-
que já existem projectos para cultivo na 
Anvisa prontos, que o último presidente 
Willian Dib deixou (não é o melhor mas 
já existe), além da PL 399. Mas a políti-
ca de interesses e com perfil ideólogo, 
pensando em agradar bancadas, colocou 
lá um Militar. Nada contra, mas está a 
mostrar-se encabrestado e de certa for-
ma anti-patriótico, pois essa atitude fere 
o princípio básico das Forças Armadas 
do Brasil, que é o patriotismo e a defe-
sa do interesse nacional. Precisamos ter 
soberania de produção, principalmente 
quando se trata de Saúde Pública.

Sim, isso mesmo, e entenda, hoje, no 
modelo actual, todo o produto autoriza-
do pela Anvisa tem que ser importado, 
ou seja, fomentamos o mercado interna-
cional, usando como financiador desse 
projecto pacientes brasileiros. Isso não 
é justo e é quase um crime pior que o 
cultivo em terras brasileiras — e o pior é 
que falamos isso como se a canábis fosse 
proibida de facto e todos sabemos que 
não é, ela está aí, fácil de conseguir em 
qualquer cidade brasileira, mas os pa-
cientes que utilizam para fins terapêuti-
cos caem na vala comum da ilegalidade.

Mas todo o facto tem um lado bom, e o 
lado bom desse facto é que a oposição da 
Anvisa uniu ainda mais as associações. E 
o coro não foi só para defender essa injus-
tiça com a Abrace, mas sim para pedir que 
todas as associações tenham o mesmo di-
reito. Se o Governo Federal for inteligente 

Por que é que a Anvisa 
quer parar as associações?

CRÓNICA

Agricultores/Growshop/Distribuição
 

MEDIDORES DE PH E  EC BOMBAS DOSEADORAS DE PH E NUTRIENTES

Delegação Milwaukee Instruments 
para Espanha e Portugal 

 
 www.milwaukee.cat          email: phil@milwaukee.cat

Tel / Whatsapp: +34 637862510 Milwaukee_medidores

(que não foi até agora no assunto canábis) 
usa essa rede, pronta para produzir re-
médio para os brasileiros, e isso pode ser 
muito mais barato em comparação com os 
264 milhões que o BNDES (Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Económico e So-
cial) trouxe para a indústria farmacêutica 
do Paraná, e talvez 10% dessa verba resol-
vesse o problema.

Além disso, colocaria a Fio Cruz, EM-
BRAPA e as Universidades Federais em 
pé de igualdade de instituições de mesmo 
carácter do resto mundo, que já está a de-
senvolver ciência e tecnologia nesse novo 
mundo verde. E isso não é um favor para as 
associações, mas sim um reconhecimento 
pelos serviços prestados à sociedade e aos 
pacientes brasileiros, desempenhando um 
papel que deveria ser do Estado e não em-
purrar esse custo para o SUS, que já tem 
o cobertor curto, modelo que está a dese-
nhar com a judicialização dos importados.

Felizmente, desta vez a Abrace ga-
nhou a autorização de cultivo e a An-
visa perdeu! Por isso caro leitor, assim 
que ler esse texto, apoie a existência das 

associações, pois se você ainda não preci-
sou, um dia pode precisar! Nesse momen-
to, não queira ficar refém da Big Farma. 
Nada contra o capital, até porque acredi-
to que capital e social se complementam 
neste novo mundo do século 21, pós-CO-
VID, mas sim contra o modelo predató-
rio e canibal, que às vezes se apresenta 
no mercado da Saúde. 

O assunto do momento no Brasil é o facto de a Anvisa se pronunciar  
contra a liminar (decisão temporária) de autorização para cultivo  
e fornecimento de óleo de canábis à associação ABRACE,  
a segunda, já que a primeira foi a APEPI.

por Pedro Sabaciauskis
Presidente 

da Santa Cannabis

A Abrace, 
junto com outras 

30 associações, 
cuidam 

aproximadamente 
de 30 mil pacientes e 
conhecem as agruras 

do dia-a-dia 
do acolhimento 

de doentes, 
que não têm mais 
onde pedir ajuda.

Colaboradores da Santa Cannabis
Página anterior: Sessão de esclarecimento 
a pacientes na sede da Santa Cannabis
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ciel, que mora na cidade de Curitiba e 
recebeu uma receita médica para o tra-
tamento de dor crónica com as flores.

O caso deste curitibano foi a lega-
lização do uso fumado ou vaporiza-
do por pacientes. Após o caso dele, 
outras pessoas também consegui-
ram. Entre elas, a dentista Monique 
Xavier, do Rio de Janeiro, que sofreu 
uma lesão neurológica depois de um 
acidente. E ao vaporizar as flores, 
conseguiu controlar o sofrimento.

“Uso para alívio de dor, controle de 
estresse, para relaxamento muscu-
lar. Eu tenho uma fratura de úmero, 
pois sofri um acidente de carro. Fra-
turei o braço e coloquei uma placa. 
Além disso, tive uma lesão neuroló-
gica nesse braço. Sinto dores fortís-
simas. Eu era refém de alopatias para 
tratar essa dor. A partir do momen-
to que decidi tornar-me paciente de 
canábis, ela enquadrou-se perfeita-
mente em todas as minhas dores”, 
comemora. 

Porém, o paciente consumir a ca-
nábis no cigarro ou no vaporizador 
é um incómodo para os médicos bra-
sileiros, mesmo os mais favoráveis à 
planta. É o que explica o médico ca-
rioca Dr. Ricardo Ferreira, cirurgião 
de coluna e especialista em dor, que 
encontrou na canábis um alívio para 
o sofrimento de seus pacientes. 

“O uso prolongado, principalmen-
te quando vai se tratar dor crónica 
pela via pulmonar, mesmo que vapo-
rizado, pode trazer um risco, tanto à 
laringe, como à própria boca e, cla-
ro, o pulmão”.

Segundo o Dr. Ferreira, ainda não 
existem evidências científicas im-
portantes a respeito da segurança 
do vaporizador em comparação com 
o cigarro.

“Então, falar que a via vaporizada 
é mais segura ainda não é sustentada 
pela ciência. O único tipo de aparelho 
que tem algum grau de eficácia com-

A pesar do vasto território brasi-
leiro, com clima e solo excelen-
tes para o cultivo de canábis, os 

pacientes que precisam de derivados 
da planta ainda precisam de impor-
tar esses produtos. Durante muito 
tempo, a agência sanitária brasileira 
(Anvisa) autorizou óleos e sprays, 
mas, em Dezembro, um advogado 
encontrou uma brecha jurídica para 
trazer também flores in natura.

De forma silenciosa, a audácia do 
advogado paranaense Diogo Pontes 
Maciel acabou por legalizar o acto 
de fumar canábis no Brasil. Isso por-
que, até então, essa via só era possí-
vel para pacientes autorizados pela 
Justiça, através de um Habeas Cor-
pus para plantar em casa. Poucos 
brasileiros conseguiram esse direito 
até hoje. Já na autorização para im-
portar, ninguém precisa entrar na 
Justiça para isso, apenas solicitar à 
Anvisa.

"O documento é emitido no mesmo 
dia, e o prazo é o de qualquer compra 
internacional, em torno de duas sema-
nas", explica Pontes Maciel, que abriu 
uma empresa facilitadora para o aces-
so desses produtos, a Cannabis Farma.

O primeiro paciente autorizado a im-
portar as flores foi um cliente de Ma-

Advogado encontrou brecha 
jurídica que acabou por legalizar 
o uso fumado ou vaporizado 
de canábis no país.

texto e fotos Marcus L. Bruno

O próximo desafio 
do advogado é garantir 

que o sistema público 
de saúde forneça flores 
para pacientes de baixo 

rendimento.

BRASIL
CHEGARAM 
AS PRIMEIRAS 
FLORES 
LEGALIZADAS Flores importadas legalmente 

pelo primeiro paciente brasileiro

Página anterior
O advogado Diogo Pontes Maciel 
criou a Cannabis Farma
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provada e segurança a curto prazo 
é o Volcano, que é um vaporizador 
feito na Alemanha. Tem um estudo 
que mostra a eficácia desse tipo de 
vaporizador, principalmente oncoló-
gica, e segurança a curto prazo. Os 
pacientes desse estudo não apresen-
taram alterações significativas”.

Apesar da falta de segurança, o 
médico destaca que vários pacientes 
que ele acompanha preferem a via 
pulmonar e conseguem ser bem su-
cedidos, “modular a intensidade da 
dor e diminuir o sofrimento”.

O próximo desafio do advogado 
Diogo Maciel agora é garantir que 
o sistema público de saúde forneça 
flores para pacientes de baixo rendi-
mento e que planos de saúde façam o 
mesmo com os seus segurados. Hoje, 
são poucos os pacientes que conse-
guiram tratamento comparticipado 
pelo governo ou pelo plano de saúde.

“A canábis é remédio, independen-
te da forma de administração. É aqui-
lo que o médico prescreveu e não o 
que diz o SUS ou o plano de saúde”.

E se for apanhado pela polícia?
Um problema ainda muito recen-

te, mas que já preocupa os pacientes 
que usam flores de canábis, é o caso 
de abordagem policial ou a revista 
nos aeroportos. Maciel alerta que, 
“como os polícias ainda não sabem 
que já é possível transportar canábis 
legalmente no Brasil, nessa hora o 
paciente tem que ligar imediatamen-
te para o advogado”. 

O paciente 
consumir 
a canábis 
no cigarro 
ou no 
vaporizador 
é um incómodo 
para os 
médicos 
brasileiros, 
mesmo os mais 
favoráveis 
à planta.

A dentista Monique Xavier

BRASIL



 4746

GALIZA  | ESPANHA

A proibição é uma experiência fracassada 
do século XX e as suas origens não abordam 
questões científicas ou de saúde. 
Embora as origens sejam muito importantes 
para entender o problema, neste texto 
vamos focar-nos nas suas consequências.

por Alvaro Lois, Xuntanza Antiprohibicionista de Compostela

O grande fracasso da

PROIBIÇÃO

de Segurança do Estado são ultrapassadas e não têm 
hipótese de lidar com grupos organizados dedicados ao 
transporte através do Estreito.

Enquanto isso, os ataques a associações e dispensá-
rios legais por parte da polícia e o sistema judicial são 
repetidos. Um modelo que é um exemplo a nível mun-
dial, é constantemente atacado, obrigando as pessoas 
associadas a terem que se abastecer no mercado ilícito 
e assim ajudando a manter esta situação.

Também não devemos esquecer outras consequências, 
como crimes ecológicos nos locais de produção e pro-
cessamento. Como consequência lógica, as lavouras em 
áreas tradicionais estão a ser cada vez mais deslocadas 
para locais mais inacessíveis e, em geral, esses locais ten-
dem a ser áreas ricas em biodiversidade, afectadas pela 
nova localização das lavouras. A isso devem ser adiciona-
dos derramamentos de solventes e precursores ou tenta-
tivas de erradicação de culturas por pulverização aérea.

Além disso, devemos falar sobre repressão e pessoas 
presas por crimes relacionados com as drogas, sendo 
que as penas mais fortes são aplicadas contra quem tem 
menos hipóteses de defesa. Até a pena de morte por trá-
fico está presente em muitos países e a pena de prisão 
por simples consumo é mais a norma do que a excepção 
na maioria. E, como sabemos, esse aumento da pressão 
criminal em nome da Saúde Pública não reduz em nada 
o uso de drogas.

Também não devemos esquecer que os recursos pú-
blicos são dedicados à repressão e não à educação ou à 
saúde. Se o "problema das drogas" é realmente um pro-
blema de saúde pública, parece lógico pensar que terá 
de enfrentar medidas de saúde e educação e, portanto, 
destinar os recursos para aqui.

Por tudo isto, e embora haja um repetido ataque às li-
berdades individuais e ao desamparo dos consumidores, 
a luta contra a proibição não é apenas uma luta pelo livre 
acesso a uma ou outra substância, a luta contra a proibi-
ção é uma luta pela justiça e por um mundo melhor. 
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Centenas de produtos à tua espera!

Q uando falamos de proibição só podemos falar de 
fracasso. E podemos dizer isso claramente, sem 
medo de errar, porque quando as convenções in-

ternacionais proibicionistas foram assinadas, o objecti-
vo era alcançar um mundo livre de drogas. Mas hoje, e 
depois de décadas de proibição e de “guerra às drogas”, 
estamos no momento histórico de maior disponibilida-
de de substâncias psicoactivas em quantidade e varie-
dade. Essa falha nos seus objectivos também favoreceu 
o surgimento de gigantescos grupos criminosos, com 
consequências muito mais nocivas do que o próprio 
consumo das substâncias mais perigosas.

A história ensina-nos que, quando há demanda por 
um produto ou serviço que não pode ser obtido le-
galmente, sempre há alguém disposto a não cumprir 
a lei para ficar rico com isso. O caso das substâncias 
psicoactivas não é excepção e um bom exemplo é a Lei 
Seca norte-americana. Com a aprovação da Volstead 
Act em 1919, que proibiu o uso recreativo de álcool nos 
Estados Unidos, surgiram organizações criminosas 
que continuam até hoje. De acordo com as autoridades 
envolvidas, eles tiveram que revogar a lei por causa da 
corrupção gerada. No mesmo ano em que a lei foi revo-
gada, os crimes violentos caíram em dois terços.

Um exemplo actual são os cartéis de drogas que domi-
nam política, económica e socialmente grandes territórios 
em diversas partes do mundo e, com a proibição, estamos a 
abrir mão de um dos melhores negócios do planeta.

Com essa enorme receita, os grupos criminosos têm 
recursos suficientes para comprar a protecção das 
autoridades, de modo que a corrupção se instala ins-
titucionalmente nas áreas de produção e distribuição. 
Graças a essa corrupção institucionalizada, a violên-
cia selvagem e a morte estabelecem-se como mais uma 
parte do negócio. Talvez o exemplo mais claro seja o 
México, com índices de violência extremos e 28 mil 
homicídios relacionados com o crime organizado em 
2019. Embora o México seja o exemplo mais famoso, 
essa situação repete-se em todo o planeta, com maior 
ou menor intensidade. Sem ir mais longe, podemos ver 
o que se passa na zona espanhola do Campo de Gibral-
tar, onde podemos ver notícias diárias onde as Forças 
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ACanábis tem pelo menos 750 compostos e cerca de 
104 canabinóides distintos, sendo os principais o 
THC (tetrahidrocanabinol), o CBD (canabidiol) e o 

CBN (canabinol). O THC é o principal responsável pela 
actividade psicoactiva da canábis, actuando no sistema 
nervoso central e exercendo efeitos a nível mental e 
comportamental. Outros canabinóides, como o CBD, 
modificam e regulam os efeitos psicoactivos do 
THC. O CBD não é considerado um componente psi-
cotrópico, nem parece causar dependência. Inclusive, 
alguma evidência1 aponta efeitos benéficos do CBD 
para a saúde pelas suas propriedades antipsicóti-
cas, ansiolíticas e anti-inflamatórias, embora esta 
ainda seja muito limitada. 

O uso de CBD para fins não-medicinais tem vindo a 
aumentar nos últimos anos, sendo as principais motiva-
ções apontadas para o seu consumo a procura de bem-
-estar e relaxamento, lidar com desconforto físico (e.g. 
dor, náuseas) e mental (e.g. depressão, stress e insónias), 
ajudar a gerir os efeitos do THC e a falsa percepção de 
legalidade destes produtos.

CBD é legal em Portugal?
A produção e comercialização de canábis para uso 

industrial (ou cânhamo) é permitida em Portugal, des-
de que o produto apresente uma percentagem de THC 

menor que 0.2%. No entanto, a comercialização de pro-
dutos de CBD ou de baixa-concentração de THC para 
consumo humano não está regulamentada. A legislação 
portuguesa2 que define os limites quantitativos máxi-
mos para cada dose média individual diária de canábis 
(flores, resina, óleo) não distingue entre produtos com 
alta ou baixa concentração de THC. Nesse sentido, há 
uma grande incerteza em relação à composição e qua-
lidade dos produtos vendidos como CBD em Portugal.

Mas, se o CBD não é uma substância psicotrópica, 
nem causa dependência, quais os riscos associados?

Um número crescente de evidências reporta que os 
produtos com uma maior proporção de CBD para THC 
são, à partida, menos prejudiciais para a saúde: dimi-
nuem a probabilidade de desenvolver problemas 
psicológicos associados ao consumo de canábis 
(ansiedade, sintomas psicóticos, etc.) e são menos 
aditivos. Alguns profissionais sugerem a substituição 
de canábis com elevada percentagem de THC por um 
produto com menores percentagens como uma estraté-
gia de redução de riscos. No entanto, a definição da dose 
varia de pessoa para pessoa e de factores como o peso 
corporal, a qualidade e concentração do produto e a 
motivação para o consumo. Adicionalmente, apesar dos 
seus potenciais benefícios, o CBD que circula nos merca-

mediterrean seaweed bionutrients

KOSMICARE

O uso de CBD 
para fins não-medicinais 
tem vindo a aumentar 
nos últimos anos.

CBD e redução de riscos?

 
A Kosmicare disponibiliza um espaço seguro, 
sem preconceitos, gratuito e confidencial 
para conversas honestas sobre canábis e os seus efeitos. 
Escreve-nos: consultas@kosmicare.org 

ACHAS QUE O CONSUMO DE CANÁBIS 
ESTÁ A TER IMPACTO
NA TUA VIDA E GOSTAVAS 
DE FALAR COM ALGUÉM SOBRE ISSO?

Para mais informação: 
www.kosmicare.org
contact@kosmicare.org 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,  
Spotify, @akosmicare

dos não-medicinais pode não ser seguro nem eficaz para 
toda a gente. Alguns dos factores de risco descritos são1: 

Determinados produtores não cumprem as percen-
tagens limite de THC presentes nos produtos com 
CBD, podendo haver discrepâncias entre a quan-
tidade mencionada no rótulo e a real, levando a 
possíveis consequências legais;

A qualidade destes produtos varia muito e alguns 
produtos podem conter contaminantes (e.g. pro-
dutos agrotóxicos) potencialmente carcinogénicos 
acima dos níveis regulamentados pela Comissão 
Europeia para óleos e suplementos alimentares;

Em alguns países têm surgido flores e líquidos vaping 
vendidos como CBD que contêm canabinóides 
sintéticos, aumentando os riscos associados ao 
consumo destes produtos;

O CBD pode interagir com os efeitos de outras subs-
tâncias depressoras (por exemplo, álcool), certos 
medicamentos3 e pode também ter impacto em 
algumas condições físicas e mentais, pelo que é 
conveniente consultar um/a profissional de saúde 
antes de iniciar o consumo desta substância;

Há poucas evidências sobre os seus possíveis efeitos e 
consequências resultantes do consumo não-medi-
cinal frequente e continuado de CBD.

Para mais informações sobre estratégias de redução 
de riscos associadas ao uso de canábis, contacta-nos ou 
consulta a nossa página. 

1 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020), 
Low-THC cannabis products in Europe, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg.

2 Portaria n.º 94/96, de 28 de março 
3 MedlinePlus 2020. Canabidiol (CBD).
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Ao longo da vida, Paula sempre fez vários anti- 
-convulsivantes, um cocktail enorme de medicamentos, 
que Maria João achava exagerado, pois não produziam 

sequer os resultados esperados. Foi por isso que decidiu 
procurar outras soluções e, em 2016, numa viagem ao Rio 
de Janeiro, apercebeu-se do debate sobre a administração 
do CBD a pessoas com epilepsia refractária à medicação. 
Tudo mudou depois dessa viagem. Maria João foi atrás 
do CBD, em busca de uma melhor qualidade de vida para 
a irmã, então com 50 anos. 

Quando foi a primeira vez que ouviu falar em 
canabidiol? 

Foi em 2016, quando fui ao Brasil, numa viagem de 
lazer. Nessa altura estava a ser debatido o uso do CBD 
no Senado e foi aí que comecei a perceber que havia 
uma utilização da canábis para fins terapêuticos. Decidi 
dar a cara e falar, porque penso que as outras pessoas 
também têm o direito de saber que existe o CBD para 

melhorar a epilepsia e que a sua disponibilização em 
Portugal é uma questão premente. Durante alguns anos 
tive de fazer viagens para ir buscar um medicamento 
para a minha irmã. Sentia sempre que estava a 
prevaricar e isso deixava-me um mal-estar acentuado. 

Tinha medo de ser “apanhada”?
Tinha sempre receio, porque, como se diz no Brasil, 

“eu tenho a ficha limpa”, não é? E portanto, poder ser, 
aos 57 anos, apanhada num aeroporto com um frasco de 
CBD, seria algo pesado. O dia da viagem era sempre um 
bocado duro, porque sabíamos que transportávamos 
frascos de CBD. Tinha uma autorização da Anvisa, 
conforme podia importar dos Estados Unidos 15 frascos 
de CBD, mas eu tinha de fazer viagens porquê? Porque 
tentei pelo correio e chegaram-me alguns frascos assim, 
mas também ficaram retidos na alfândega.

E quando isso aconteceu, o que fez?
Fui à alfândega e mostrei o documento conforme ia 

lá levantar uma encomenda. A pessoa que me atendeu 
foi buscar, mas regressou sem a encomenda e disse 
que não a podia entregar. Perguntou-me se era um 
medicamento que estava dentro da embalagem e eu 
disse-lhe que não. Na altura nem sabia muito bem o 
que dizer, para não enganar ninguém, mas disse-lhe 
que não era, e que tinha sido um médico a passar-me a 
prescrição. Mostrei a documentação, disse que a minha 
irmã tinha epilepsia, que eu não conseguia arranjar o 
CBD aqui, expliquei-lhe o que era o CBD e ela pediu-
me se podia tirar fotocópias, para mostrar ao chefe, 
mas ele não autorizou. Cada frasco tinha custado 250 
euros, nem era tanto pelo dinheiro, mas porque a minha 
irmã precisava mesmo daquilo, porque o CBD não pode 

ser parado de repente. E eu disse o que me ia na alma 
e apelei ao coração da pessoa que me estava a atender. 
Disse-lhe que por amor de Deus não me fizesse uma 
coisa dessas, que a minha irmã tinha epilepsia, que se 
não me desse a encomenda eu não teria óleo suficiente 
para fazer o desmame. ‘Eu tenho certeza que se tivesse 
uma filha ou uma irmã faria o mesmo, por isso peço-lhe 
encarecidamente que me resolva 
o problema. Fale com o seu chefe, 
se for preciso eu pago a multa’. A 
pessoa disse-me para aguardar 
e passados uns 20 minutos fez-
me sinal e entregou-me o frasco, 
mas pediu-me que nunca mais 
voltasse a encomendar pelo 
correio, porque corria o risco de voltar a ficar com ele 
retido. A partir daí comecei a ir ao Brasil e aos EUA. 
Felizmente, agora já consigo mandar vir da Europa. 
Não sinto que esteja a fazer contrabando ou algo ilegal, 
faço isto pela minha irmã e pela saúde dela.

Sente-se embaraçada pelo que faz?
Isto é um desafio. Eu dou a cara por mim, mas não 

quero prejudicar outras pessoas, nomeadamente quem 
me possa ter ajudado naquela altura. E era porque 
não as queria pôr nessa situação que tinha de fazer 
viagens. Ia ao Brasil, ou eu ou o meu marido, porque 
para diminuir custos às vezes não podíamos ir juntos. 
O laboratório que fazia o CBD que a Paula tomava não 
enviava para Portugal, por isso também fomos a Nova 
Iorque. Combinámos e eles enviaram-nos os frascos 
para o hotel, por correio. Dessa vez trouxemos seis 
frascos. Eu trouxe três e o meu marido outros três.

Como se sentiu no aeroporto?
Eu sabia que não estava a fazer nada de mal, mas no 

início foi sempre complicado. O que eu estava a fazer 
era apenas uma luta para que a minha irmã tivesse 
uma melhor qualidade de vida, que graças a Deus tem 
conseguido ter. Graças ao CBD tem conseguido ter uma 
redução significativa das crises epilépticas e só por isso 
arrisquei. Sentia sempre alguma tensão, algum stress, 
porque sou uma cidadã que normalmente cumpre as 
regras, que tem ética. Apesar de ter uma autorização 
da Anvisa e uma prescrição médica, eu sei que esta 
documentação não é válida na Europa. Mas se me 
perguntarem alguma coisa, posso sempre mostrar que 
não estou a fazer contrabando, estou a lutar pela saúde 
e pelo bem-estar da minha irmã.

Alguma vez foi apanhada no aeroporto?
Não. Felizmente nunca tive qualquer tipo de 

problema. Os frascos também eram pequenos, não sei 
se, pelo tamanho, chamavam pouco a atenção.

Como foi a reacção da Paula ao CBD?
A reacção foi excelente. E só pelo facto de ter sido 

excelente é que eu arrisco. A Paula tinha cerca de 60 a 
80 crises epilépticas por mês, tirando o mal epiléptico. 
A partir do momento em que começámos a dar o CBD, 
a Paula teve uma redução significativa das crises. Logo 
nesse mês passou para 18 e não fez mal epiléptico 
durante vários meses. Chegou, inclusive, a ter apenas 

8 a 9 crises por mês e neste momento está a ter cerca 
de 16. Também reduziu bastante o peso, estava a pesar 
mais de 100 kg e com o CBD emagreceu cerca de 30kg, 
o que contribuiu para melhorar a sua auto-estima.

Como foi a reacção da família ao facto de a Paula 
estar a tomar um derivado da canábis?

A minha mãe tem 82 anos e no início estava com 
receio, mas tanto eu como o 
neurologista já lhe tínhamos 
dito que não havia muito mais 
a fazer. A Paula tem dois focos 
epilépticos e não são passíveis 
de cirurgia. Foi por isso que 
decidi recorrer ao CBD. E em 
boa hora fiz essa escolha! Posso 

dizer-vos que nunca tinha visto a minha irmã tão bem. 
Foi um renascer da esperança, perceber que havia algo 
que não a trata, mas que lhe dá melhores condições de 
vida, porque viver com isto, todos os dias, é péssimo. 
Por exemplo, ela ia tomar banho e nós tínhamos de 
estar ao lado dela, porque podia ter uma crise e cair 
ou magoar-se, como, aliás, aconteceu várias vezes. Se 
vamos na rua a passear temos de ter o cuidado de ir 
ao lado dela, porque ela não pressente as crises e cai 
redonda no chão. Estar mais de 50 anos numa situação 
destas é muito complicado. Nem ela tem a liberdade que 
um ser humano tem direito a ter, nem nós, os familiares, 
acabamos por estar tranquilos em nenhum lado.

Além da redução do número de crises, que outras 
melhorias é que verificou na Paula?

Começámos a perceber que ficava muito mais calma. 
Ela era mais agitada, chegava por vezes a ser intolerante 
e agressiva. Chegava a levantar a mão para bater no meu 
padrasto ou na minha mãe. Com o CBD ela está muito 
mais controlada, mais participativa, ajuda nas tarefas 
domésticas, tem mais gosto por se arranjar, com o seu 
q.b. de vaidosa. E isso são melhorias palpáveis, que não 
podemos negar. Ela acaba por se sentir muito melhor. 

Maria João Rezende, 57 anos, licenciada em 
Enfermagem e Obstetrícia, tinha apenas dois anos 
quando a irmã, Paula, nasceu. Diagnosticada 
com epilepsia refractária desde a infância, 
Paula cresceu entre crises e convulsões, que 
acabariam por lhe causar outros problemas de 
saúde e algum atraso mental. Foi já quase aos 
50 anos que o canabidiol (CBD) viria a melhorar, 
substancialmente, a sua qualidade de vida.

entrevista e fotos Laura Ramos

Maria João com a irmã Paula

Não sinto que estejaa fazer 
contrabando ou algo ilegal, 
faço isto pela minha irmã 

e pela sua saúde.

A VOZ DOS PACIENTES
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MARIA JOÃO REZENDE
“Já pensei ir ao Brasil 
fazer um workshop 
de cultivo e extracção”
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Nós temos um gráfico onde registamos as crises diárias 
e ela às vezes vem ter comigo, mostra-me o caderno e 
com orgulho diz: “Mana, olha: nada, nada” ou “uma”, e 
isso traz-lhe satisfação também.

Ficou mais autónoma?
Sem dúvida nenhuma. Nós neste momento temos 

cuidado com ela, mas como sabemos que as crises são 
mais raras, já não temos aquela necessidade de estar 
sempre de olho nela e ela assim começa a ter mais 
autonomia, não é?

Na sua opinião, qual seria a situação ideal para 
Portugal?

Claro que seria a disponibilização do CBD nas 
farmácias e também haver neurologistas interessados 
em acompanhar estes casos, nomeadamente quem está a 
fazer os anticonvulsivantes e o CBD, para que as famílias 
não se sintam sozinhas. E para que nós possamos, sem 
medo, porque não estamos a fazer 
nada de mal, fazer importação ou 
compra do CBD, sem sentirmos que 
estamos a prevaricar. Para que não 
nos sintamos uns “drogados”, ou que 
estamos a drogar a nossa família. 
Eu apelo ao bom senso dos nossos 
governantes e espero que o CBD fique 
disponível o mais brevemente possível, 
para bem dos nossos familiares. 

Na prática, como gostava que os 
pacientes acedessem à canábis?

A situação ideal seria poder com-
prar ou nas farmácias ou em lojas de 
produtos naturais, desde que tivéssemos uma prescrição 
para fins medicinais. Mas passaram-se quase quatro 
anos desde a legalização medicinal e ainda não temos 
CBD para os doentes no mercado português, temos 
de o comprar na Internet. Por outro lado, a falta de 
comparticipação do Estado na venda das únicas flores 
de canábis que existem, com THC, para vaporização, 
também leva a que muitos outros doentes não tenham 
acesso e estejam à mercê da sua sorte. O Observatório 

Português de Canábis Medicinal, quando confrontado 
com esta questão, diz que ainda não há resposta. 
Também não se pode cultivar, por isso continuamos 
todos sem solução à vista.

E não teme que, sem a possibilidade de as pessoas 
cultivarem, o preço seja demasiado elevado nas 
farmácias?

É evidente que sim e até já pensei ir ao Brasil fazer um 
workshop de cultivo e extracção. No Rio de Janeiro há uma 
associação, a APEPI, que acompanha o cultivo, porque há 
famílias que já estão autorizadas a plantar e a quem foi 
dada formação para cultivar e fazer a extracção. Porque 
repare, não são todas as pessoas que têm a capacidade de 
pagar 250 euros por um frasco de 60 ml, ou 67 euros 
por um frasquinho de 10 ml, que foi o que paguei agora, 
com desconto, e que vai dar para pouco mais de uma 
semana. Eu hoje tenho capacidade financeira para pagar 

isto, mas não sei se amanhã terei. Por 
isso, sim, o ideal seria poder plantar 
e quem quisesse fazia-o para fins 
medicinais, quem quisesse fazia para 
fins recreativos. Com regras, claro, com 
regulamentação. 

Pessoalmente, já teve algum 
contacto com canábis?

Eu não fumo tabaco e nunca fumei 
um charro! Nunca tive qualquer con-
tacto com drogas, mas respeito quem 
tem e dou-me com pessoas que fumam 
canábis, incluindo médicos. Portanto, 
se nós vivemos numa sociedade livre, 

cada um deve fazer consigo aquilo que pretende. Não vejo 
qualquer tipo de problema na canábis e seria um passo 
muito à frente se realmente houvesse a possibilidade de 
as famílias plantarem. E se quisessem consumir para os 
fins ditos recreativos, também deveriam poder, porque 
nós não podemos ser hipócritas, é muito fácil arranjar 
canábis! Será justo sermos rotulados de drogados 
ou criminosos? Ou será que quem vende a preços 
exorbitantes é que está a cometer um crime?  

Graças ao CBD 
teve uma redução 

significativa 
das crises epilépticas.

Nunca tinha visto 
a minha irmã tão bem. 

Foi um renascer 
da esperança.

Maria João numa intervenção na Ordem dos Médicos em 2018
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ENTREVISTA

“Trabalho muito, 
mas com gosto.”

departamento Head Shop. Vendia-se muita quantidade 
e variedade de produtos nesta secção, entre os quais 
sementes de canábis, pois em Inglaterra a sua comer-
cialização era, e ainda é, legal. Diria que, aqui, uma das 
minhas grandes paixões se fundiu com a minha carrei-
ra profissional e percebi, desde logo, que com este sen-
timento associado, as “flores colhem-se”. Alguns dos 
meus melhores fornecedores eram dos Países Baixos e 
eu acabei por ir lá a uma “Cannabis Cup”. Além de ter 
feito bons negócios, Amesterdão encantou-me! Voltei 
para a Madeira no Verão de 2008 e abri o meu próprio 
espaço comercial, a Parkside Street Wear, que entre a 
sua amplitude de produtos contava também com uma 
vertente Growshop. Mais tarde, abri uma GrowShop in-
dependente noutra zona do Funchal, a Flower Odyssey, 
com fornecimento exclusivo dos Países Baixos. Promo-
vi a planta o máximo que pude, mas a Madeira não é as-
sim tão grande. Sempre sonhei que um dia a canábis iria 
ser legal, mas acho que a certo ponto perdi a esperança 
em Portugal. Decidi vir embora com a minha família.

Estás na Holanda desde quando? 
Cheguei em fevereiro de 2015. Decidi com a minha 

mulher começar do zero, a minha filha tinha 2 anos e 
meio e o meu filho já nasceu cá, nessa Primavera. Es-
tou muito agradecido aos meus cunhados por nos terem 
acolhido, ate’ termos encontrarmos o nosso ninho. Ams-
terdão e’ uma cidade de enorme peso 
Cultural, limpa, com uma construção 
harmoniosa rodeada de espaços verdes 
e água dos canais, onde se disfrutam as 
diárias deslocações de bicicleta!

Começaste logo a trabalhar com 
canábis?

De uma forma já trabalhava um 
pouco nesta indústria, mas sim, aqui 
na Sensi foi mais exclusivo. Comecei 
por entregar o meu CV em alguns seed 
banks, e rapidamente contactaram-me 
da Sensi Seeds para uma entrevista. A 
partir do momento que fui contratado, 
a dedicação foi total. Graças à extensa biblioteca e in-
formação disponibilizada, aprofundei-me nesta matéria 
e desde logo fiz turnos semanais no Cannabis College, 
uma associação totalmente sustentada pela Sensi, que 
mantém as portas abertas e continua a informar, gra-
tuitamente, todos os interessados sobre os mais varia-
dos temas relacionados com esta matéria.

A nível familiar, qual foi a reacção quando soube-
ram que trabalhavas no sector da canábis?

Neste ponto já não era novidade para ninguém. Desde 
os meus primeiros anos de adulto que tenho uma rela-
ção muito aberta com a minha mãe em relação a este 
tópico e como a canábis sempre foi, para mim, mais do 
que algo que se fuma, sempre foi muito fácil dialogar 
também com os meus avós e tios sobre esta indústria 
tão completa. 

O que significa para ti trabalhar num dos bancos 
de sementes mais antigo do mundo?

Significa estar directamente ligado à minha Indústria 
de eleição, rodeado de lendas e de "connoisseurs" onde 

nunca se pára de absorver informação. 
Significa representar uma das empre-
sas mais importantes do mundo no seu 
sector, qualidade e originalidade. A 
Sensi Seeds é, na realidade, o banco de 
sementes mais antigo do mundo ainda 
no activo. É um grande orgulho estar 
envolvido nos ideais do grande Ben 
Dronkers. Além da enorme variedade 
genética, estável e original disponi-
bilizada pela Sensi ao longo destes 37 
anos, o Dronkers Group detém a maior 
colecção do mundo de artefactos di-
rectamente relacionados com canábis, 
desde livros, documentos e pinturas 

históricas a instrumentos de diferentes povos. Parte 
dessa colecção está disponível no primeiro museu de ca-
nábis do mundo, o Hash Marijuana and Hemp Museum, 
aqui em Amesterdão, e outra em Barcelona. O grupo 
da Sensi Seeds detém também a Hempflax – líder em 
produção e transformação de cânhamo na Europa, e a 
SensiPharma, dedicada à Investigação médica. 

É um legado enorme…
Sim! A Sensi Seeds abriu a primeira loja online do 

mundo de venda de sementes de canábis em 1996, e o 
nosso blog é muito extenso, representando de alguma 
forma o legado que a Sensi carrega ao longo dos anos. 
Duas das nossas genéticas são cultivadas aqui pela úni-
ca empresa médica licenciada, o que também sublinha a 
qualidade do nosso trabalho e mostra que a experiência 
adiciona pontos ao resultado no final.

Amesterdão 
é muito aberta, 

mas ainda 
se vivem tempos 

de tolerância. 
Na realidade, 

a canábis aqui 
continua a ser ilegal.

TRABALHAR COM CANÁBIS

André cuida das plantas da Sensi Seeds diariamente
Página da esquerda, Cornershop, a loja oficial de Amesterdão mais movimentada

Como é que chegaste à Sensi Seeds. Qual foi o teu 
percurso? 

Em 2006 fui de Coimbra, onde estava a estudar Bio-
química, para Oxford, com o intuito de iniciar outro 
curso. Encontrei um trabalho na única loja alternativa 
de todo Oxfordshire. Entre os vários departamentos 
dessa loja, fiquei responsável durante dois anos pelo 

As entrevistas “Trabalhar com Canábis” procuram 
dar a conhecer portugueses que trabalham no 
sector da canábis em diversas empresas nacionais 
e internacionais. Começamos esta nova rúbrica 
com André Paquete Carvalho, um madeirense que 
trabalha na mítica Sensi Seeds desde 2015.

entrevista João Carvalho | fotos Sensi Seeds

andré 

paquete 

carvalho
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Qual é o teu cargo na empresa?
Sou o Retail Manager de Amsterdão, 4 lojas oficiais e 

os dois espaços do Museu onde tenho uma equipa de 20 
a 25 membros. Reporto directamente ao CRO da Sen-
siSeeds e ao CEO do Dronkers Group. Trabalho diaria-
mente com todos os departamentos. A minha missão é 
fazer com que os nossos clientes tenham acesso fácil a 
produtos de canábis de qualidade superior e sejam aten-
didos por profissionais instruídos nesta matéria, obten-
do uma experiência única e holística sobre o que a plan-
ta tem para oferecer. Também cultivo todas as plantas 
que temos em exposição nestes espaços com o meu as-
sistente, a fuga perfeita para o trabalho de escritório.

Quais os aspectos mais positivos e negativos do 
teu trabalho?

Diria que o mais positivo é a ausência do preconcei-
to em relação a esta planta. Temos um ambiente ainda 
com um toque familiar e algumas regalias que já não são 
muito comuns. Sinto muita confiança por parte de to-
dos os meus colegas. Mais relacionado com o meu cargo, 
tenho muita liberdade de decisão e também de horário. 
Aspectos negativos, não tenho nada a apontar. Trabalho 
muito, mas com gosto. Talvez o facto de, mesmo aqui, as 
leis sobre a canábis não serem claras. Sim, Amesterdão é 
muito aberta, mas ainda se vivem tempos de tolerância. 
Na realidade, a canábis aqui continua a ser ilegal.

A Sensi Seeds tem sido uma presença constan-
te na Cannadouro. Qual a apreciação que fazes do 
mercado português? 

Sim, e muito se deve ao contacto directo e fantásti-
co que tenho tido contigo e com o Alberto, juntamen-
te com a vontade de representar a Sensi Seeds no meu 
país. Sinto que com o passar dos anos, especialmente 
nos últimos, quando se criaram várias Associações de 
Cânhamo e se abriram várias lojas de produtos de ca-
nábis, que realmente se tem vindo a desmistificar esta 

ASENSI SEEDS é uma empresa holandesa que 
comercializa sementes de canábis. Actual-
mente, é um dos maiores produtores mun-

diais de sementes de canábis e possui o maior ban-
co de sementes de canábis do mundo. A empresa 
foi fundada por Ben Dronkers, que por ser origi-
nário de Roterdão começou jovem a trabalhar nos 
navios mercantes que partiam do grande porto 
desta cidade. Essa experiência inicial de viagens 
e culturas estrangeiras foi uma aventura emocio-
nante, que alargou os seus horizontes, mas Ben 
acabaria por perceber que a vida de marinheiro 
não era para ele. Foi então que abriu uma loja de 
roupa, que ele próprio desenhava e fabricava. As 
roupas tinham um visual bastante extravagante e 
medieval e foi durante as suas viagens pelo Afega-
nistão e Paquistão, em busca de tecidos, que Ben 
encontrou o tecido de cânhamo e os agricultores 
a cultivar vastos campos de canábis. Deram-lhe 
punhados de sementes dos seus tipos favoritos de 
canábis e, de regresso à Holanda, Ben começou a 
experimentar o cultivo e o cruzamento das dife-
rentes linhagens que havia reunido nas viagens. 
Em 1985 fundou o The Sensi Seed Club e, alguns 
anos mais tarde, adquiriu outra empresa de pro-
dutores de sementes chamada The Seed Bank. Jun-
tamente com o seu stock genético, Ben mudou o 
nome para The Sensi Seeds Bank e lançou um novo 
e aumentado catálogo de sementes de canábis. Al-
gumas dessas variedades antigas ainda estão no 
catálogo dos dias de hoje, incluindo grandes no-
mes como Super Skunk, Northern Lights x Haze, 
Black Domina, Big Bud, Jack Herer e G13 x Hash 
Plant, também conhecido como Mr Nice. Desde 
os anos 80 que, com Ben Dronkers no comando, 
a Sensi Seeds conseguiu ganhar mais prémios do 
que qualquer outra empresa de sementes na his-
tória da canábis. 

No museu, com uma parede natural revestida a barro e cânhamo.
Todas as paredes foram feitas por André em conjunto com o guru 
da construção natural da Holanda, Andre Schoppmann

Ben Dronkers 
e a fundação 
da Sensi Seeds
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NOVO! NOVO!
NOVO!NOVO!

FULL OF LIFE!
PRODUÇÃO PRÓPRIA

COBALT HAZE®
FEMINIZED

FEMINIZED

FEMINIZEDMALIBU OG GOLD®

AK 420®

SENSISEEDS.COM

SENSISEEDS.COM

indústria. Diria que a percepção da população em ge-
ral, das mais variadas idades, está a mudar. Começam 
a associar a planta não a drogas, mas 
sim a um estilo de vida mais saudável. 
Já sabem que é uma planta onde pode-
rão encontrar soluções alimentares al-
tamente nutritivas, soluções para um 
sistema imunitário mais forte, para 
certas condições físicas e psíquicas, 
soluções ambientais, sustentáveis e só-
cio-economicamente viáveis. 

Achas que as pessoas estão cada 
vez mais informadas?

Sim. Senti também que quem procu-
ra este tipo de produtos já tem como 
preocupação a sua origem e que téc-
nicas de produção são aplicadas, onde 
um produto premium, cru e orgânico acaba por ser a 
escolha. Confesso que, quando vim do Porto, da última 
edição da Cannadouro, vim muito satisfeito com a per-
cepção que se está a criar em terras lusas.

Qual é a tua opinião sobre a legalização da caná-
bis medicinal, que ocorreu em 2018 em Portugal?

É, sem dúvida, muito positiva. A canábis é uma exce-
lente alternativa natural aos fármacos. Só é pena que 
tenha sido catapultada pelo investimento estrangeiro e 
não nacional. Acho que está a demorar muito tempo a 
estar disponível aos portugueses e sinto que continua 
a ser das últimas alternativas terapêuticas, sendo, con-
sequentemente, muito pouco receitada pelos médicos. 
Quase todos, senão todos os países e também estados 
americanos que até agora regulamentaram a canábis 
para fins recreativos, começaram por regulá-la para 
fins medicinais. Espero que o governo português agora 
reeleito não ponha de parte as propostas de lei apresen-
tadas antes da dissolução, onde visam soluções regula-
mentares para acabar com negócios ilícitos e disponibi-
lizar à população um produto de qualidade controlada, 
contribuindo também economicamente para o país.

A Sensi Seeds recentemente apostou nas flores 
de CBD. Como vês a “confusão” em que o cânhamo 

se encontra, com diferentes leis um pouco por toda 
a Europa? 

Verdade, lançámos a Sensi Weeds a nível europeu, 
com o intuito de continuar a disponibilizar produtos de 
canábis premium. Comercializamos flores onde o rácio 
de canabinóides apresentado é o natural, pois nenhum 
dos nossos produtos é lavado nem aplicamos técnicas 
pós-cultivo de redução de THC. Lançámos também flo-
res de CBG (canabigerol), um canabinóide muito inte-
ressante, que promete tanto ou mais do que o CBD. A 
confusão aparece quando não existem leis claras. Sinto 
muitas incertezas e resistência por parte dos governos, 
quando deveriam estar em ressonância com a União 
Europeia. Não faz sentido um produto poder ser comer-
cializado, mas não poder ser produzido nesse próprio 
país. Na minha opinião, são situações hipócritas e de 
interesses ocultos. A Sensi Seeds também foi uma das 

primeiras entidades a disponibilizar o 
seu óleo de CBD, de produção inteira-
mente própria e em regime orgânico. 
Sabemos que é um canabinóide extre-
mamente importante e estão à vista os 
seus benefícios, mas não é o único e a 
sua forma isolada também não é a mais 
benéfica.

Que solução acharias melhor para 
esta situação, a nível Europeu? 

Para mim o melhor caminho para a 
Europa, é o da regulamentação: médi-
ca, recreativa e do cultivo próprio por 
todos os países membros. Só assim se 
pode ter um regime de controlo eficaz 

e seguro nos comércios locais. Neste cenário ideal, o 
CBD passava a ser mais um dos imensos produtos que 
podem ser obtidos através da planta, a par de outros 
com diferentes características e, eventualmente, dife-
rentes tipos de controlo de venda.

Qual a apreciação que fazes do mercado da caná-
bis em Portugal? 

Diria que a percepção da população em geral está a 
mudar. Começam a associar a planta não a drogas, mas 
sim a um estilo de vida mais saudável. Já sabem que é 
uma planta onde poderão encontrar soluções alimen-
tares altamente nutritivas, soluções para um sistema 
imunitário mais forte, para certas condições físicas e 
psíquicas, soluções ambientais, sustentáveis e sócio-e-
conomicamente viáveis. 

Achas que a canábis tem um papel fundamental 
na sustentabilidade?

Já existem muitas oportunidades ambientalmente 
conscientes e muito eficazes para que esta indústria se 
continue a desenvolver. Acredito que a canábis é uma 
resposta evidente para o combate à poluição global, à 
desflorestação e à devastação dos oceanos, causada pela 
pesca comercial excessiva. Estou disponível e activa-
mente empenhado para contribuir neste ascendente. 

O escritório de André, em Amesterdão

A canábis 
é uma excelente 

alternativa natural 
aos fármacos. 

Só é pena 
que tenha sido 

catapultada 
pelo investimento 

estrangeiro 
e não nacional.




