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A 1 de Julho de 2001 foi descriminalizado em 
Portugal o consumo de drogas em geral e da 
cannabis em concreto. No entanto, tal facto não 

veio alterar muito a situação no terreno em relação às 
chamadas «drogas leves», pois o costume de fumar 
“charros” já era tolerado, mesmo em bares e outros 
locais públicos. Com esta medida, que colocou o 
nosso país na vanguarda mundial das políticas mais 
pragmáticas sobre as drogas, visava-se sobretudo 
atender ao catastrófico problema de saúde pública, 
criminalidade e exclusão social, criados pela repressão e 
pela proibição do uso de substâncias ilícitas, praticadas 
até então em Portugal, e associado principalmente ao 
consumo de heroína.

A partir de  2001, os “drogados” passaram a ser 
tratados e olhados como “consumidores” ou “doentes” 
e desde então tem-se assistido a uma reivindicação para 
serem encarados como “utilizadores” de substâncias 
expansoras da consciência e medicinais.

Esta nova legislação, que se mantém actual, isenta 
apenas da acusação de tráfico quem possuir menos 
de “dez doses” de qualquer droga ilícita, o que no 
caso da cannabis equivale a 5 gramas de haxixe e 
25 gramas de erva, limites demasiadamente baixos 
para o caso do auto-cultivo, o que mostra o seu 
desfasamento da realidade. Todos os que cultivam 
para auto-abastecimento fazem-no com a perspectiva 
de conseguirem “stock” que garanta alguns meses, 

tal como o viticultor faz vinho, para durar até ao ano 
seguinte.

Nos dias de hoje, em Portugal as forças mais 
conservadoras que se opõem à legalização da cannabis 
recreativa e de forma fundamentalista ao auto-cultivo, 
continuam sobretudo a “temer” os danos psicológicos 
que a cannabis pode causar, mas não demonstram 
querer lidar com o “problema” de frente, promovendo 
a desinformação, em vez de uma sociedade informada 
e dotada de ferramentas que permitam a redução de 
riscos e o mais consciente uso da cannabis. Mantém a 
postura da avestruz, que perante adversidades enfia a 
cabeça na areia para deixar passar o problema.

A necessidade de legalização da utilização recreativa 
de cannabis e derivados urge com a mesma necessidade 
que a lei da descriminalização do consumo de drogas 
colmatou em 2001.

Neste contexto, apesar do próprio proibicionismo 
nacional admitir que o álcool e o tabaco são drogas 
com ordens de nocividade de magnitude superior à 
da cannabis, continua a considerar-se o seu consumo 
como um “comportamento desviante.

Regressando às autoridades policiais e judiciais, 
apesar de a lei ter mudado pouco os hábitos dos 
consumidores de cannabis, a sorte impera nestes 
encontros. Assim, um utilizador tanto pode ser 
“perdoado” como poderá ter de seguir o protocolo de 
ser observado por um psicólogo do SICAD (Serviço 

PORTUGAL: DA 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
À LEGALIZAÇÃO 
DA CANNABIS 
MEDICINAL
“Em 2001 Portugal colocou-se na vanguarda mundial das 
políticas sobre drogas ao descriminalizar a utilização de 
substâncias ilícitas, para atender a um grave problema de 
saúde pública, criminalidade e exclusão social, criados pela 
repressão e pela proibição. Em 2018 a cannabis foi legalizada 
para fins medicinais, mas a lei da canábis medicinal não está, 
ainda, a ter efeitos práticos positivos.

por João Carvalho



de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências), pagar uma multa, etc.

LEGALIZE IT
………………………………………………………………..………………………

Um mês e meio depois da descriminalização do 
consumo de drogas, mais precisamente a 15 de Agosto 
de 2001, “realizou-se a primeira manifestação pública 
em Portugal a favor da completa legalização da 
cannabis.* Exibindo uma faixa alusiva, algumas centenas 
de pessoas juntaram-se frente à Muralha de Lagos, no 
Algarve, e fumaram marijuana e haxixe abertamente 
perante os impávidos agentes da autoridade presentes 
no local. Custa, pois, a crer que tenha sido uma 
coincidência o que se passou um mês depois: a 13 de 
Setembro, a GNR procedeu a uma rusga a casa do 
organizador do “fumício” de Lagos, Bernd Gutbub, 
um activista pró-cânhamo alemão, descobrindo 250 
plantas de cannabis na sua propriedade de Aljezur, 
além de pequenas quantidades de haxixe e marijuana.

As coisas ter-se-iam resumido a mais um fait divers 
da guerra contra a cannabis caso o Tribunal de Lagos 
não tivesse confirmado a prisão preventiva do filho 
de Bernd, Joringel, à época com 17 anos, que estava 
presente no local aquando da rusga. Esta decisão 
revelou-se uma pedra no sapato da justiça portuguesa, 
pois a opinião pública reagiu mal ao encarceramento 
de um menor numa prisão de adultos pelo crime de 
estar presente num campo de cannabis, tendo o pai 
assumido a responsabilidade pelo cultivo ilícito das 
plantas — no balanço final, quem saiu a ganhar com 
o episódio foi a causa da legalização da cannabis, 
que teve uma visibilidade inédita entre nós devido à 
mediatização do caso.

O desfecho judicial do caso não podia ter sido mais 
kafkiano: depois de terem cumprido nove meses de 
prisão preventiva, Joringel foi condenado a 46 dias de 
multa e o pai a oito meses de prisão.”

Nos anos seguintes não houve mais  manifestações 
públicas pró-legalização, em virtude do clima repressor 
que se verificou após a histórica manifestação de Lagos.

HORTA DA COUVE E TRICOMARIA 
………….…………………………………………………….

Nos começos do novo milénio, entre 2003 e 2008 
o grande “local de encontro” virtual da comunidade 
canábica em Portugal foi a Horta da Couve, assim 
denominado pela impossibilidade de na altura utilizar 
conotações explícitas em relação à cannabis. www.
hortadacouve.com. Nessa época, a lei da publicidade 
(que ainda hoje impede formalmente qualquer 
publicidade, divulgação e promoção da planta de 
cannabis sem ser em contexto académico e/ou de 
investigação) era levada à letra pela polícia judiciária, 
tendo chegado mesmo a aconselhar o proprietário do 
servidor que alojava o fórum a encerrar o site.

Numa primeira fase, a solução foi pedir asilo aos 
amigos espanhóis do conhecido fórum Cannabis Cafe, 
que acederam, surgindo então o subfórum “Cultivo em 
Portugal”. Ainda assim, fez-se uma última tentativa 
de relançar o fórum Horta da Couve. No entanto, o 

perigo de perseguição física aos moderadores do 
fórum, cultivadores na sua maioria, fez com que este 
local de encontro, discussão, partilha e activismo pró-
legalização viesse a desaparecer.

Foi da autoria deste fórum que surgiu o primeiro 
manual de cultivo de cannabis escrito em português, 
bem como a organização de vários pic-nics canábicos, 
vulgo Cannabis Cups!

Para preencher o vazio de forúns canábicos nacionais 
foi criado o fórum Tricomaria, tricomas caseiros em 
português, que continua o trabalho da Horta da Couve, 
como local de encontro virtual dos cultivadores de 
cannabis lusos . www.tricomaria.com/

INFORMAÇÃO SOBRE CANÁBIS EM 
PORTUGUÊS
REVISTA CÂNHAMO , EDIÇÃO PORTUGUESA
………….…………………………………………………….

Até o movimento pró-legalização ganhar coragem 
para sair de novo às ruas, houve uma pedrada no charco 
chamada “Revista Cânhamo”, que entre 2004 e 2005 
publicou 6 números dedicados à cultura canábica. 
A iniciativa de Ricardo da Silva (Director) ,  Miguel 
Guedes (Sub-Director),  
Nelson Patriarca, 
( C o o r d e n a d o r 
Executivo) e Margarita 
C. Menezes (Jornalista), 
trouxeram às bancas  
das papelarias uma 
constatação e uma 
novidade absoluta: a 
cannabis estava  de 
tal forma inserida no 
estilo de vida de tantos 
portugueses que existiam 
leitores suficientes para 
garantir a viabilidade de 
publicação de uma revista temática. Foi a falência da 
distribuidora e a recusa das que se mantiveram no 
mercado em fazer a distribuição que ditou o fim desta 
revista. 

Como Ricardo da Silva referia numa entrevista em 
2005: “Tendo algumas caras conhecidas como “porta-
estandarte” da publicação e da luta (por exemplo 
Miguel Guedes dos Blind Zero que é o director-adjunto), 
a Cânhamo tem tentado abrir algumas consciências 
através de um jornalismo factual e informativo. Assim, 
desfolhando a Cânhamo podem encontrar reportagens 
sobre as diferentes espécies canábicas, bem como 
entrevistas a activistas e pessoas ligadas ao movimento 
de legalização das drogas.“

Em 2008/2009, no auge  das marchas pela 
legalização da cannabis, como adiante será dito, eu 
próprio tentei relançar a 2ª edição da Revista Cânhamo. 
Porém, uma vez mais, a “censura” das distribuidoras 
impôs-se, e apesar do Nº 7 da revista estar terminado e 
haver recursos humanos e financeiros para viabilizar o 
projecto, não houve interesse de nenhuma distribuidora. 



Nessa altura, até mesmo a revista Playboy deixou de ter 
distribuidora em Portugal.

A FOLHA
………….…………………………………………………….

Com o fim da Revista 
Cânhamo, surgiu mais tarde 
“A Folha — Cultura Canábica 
para Adultos”, fundada por 
Dinis Dias (empresário na área 
das grow-shops), Pedro Mattos 
(Paginador) e Laura Ramos 
(Jornalista). Criada de forma 
independente e de acesso 
gratuito, A Folha foi a única 
publicação relacionada com 
a cannabis em Portugal entre 
2009 e 2013. No site desta 
publicação eram avançados os 
seus objectivos: “Pretendemos 
ajudar a minorar os problemas 

associados à planta e ao proibicionismo e colmatar 
uma lacuna no meio editorial português: actualmente 
não existe nenhuma publicação deste âmbito.” Devido 
aos problemas existentes na distribuição, A Folha era 
distribuída pelas grow-shops e no circuito alternativo 
de todo o país.

Actualmente a informação sobre cannabis em 
português acontece através do portal CannaReporter, 
herdeiro do trabalho realizado por Laura Ramos e João 
Costa na Cannapress.

MERCADO PORTUGUÊS
………….…………………………………………………….

Se a Revista Cânhamo cessou a sua publicação por 
falta de distribuidora, a Folha acabou devido à falta de 
investimento em publicidade das marcas internacionais 
no mercado português. Devido à pequena dimensão 
do nosso mercado, Portugal é “englobado” nas vendas  
dos distribuidores ibéricos, tornando-se difícil aferir 
verdadeiramente o volume de negócios do mercado 
português.

As grow-shops têm desempenhado um importante 
papel no esclarecimento da opinião pública 
relativamente à cannabis e deve-se a estes empresários 
a introdução dos óleos de CBD no mercado, que 
durante anos a fio venderam a todos os pacientes que 
se interessaram por estas novas terapias.

Em Portugal existe apenas uma Hemp-Shop, a 
Metamorfose, e as seguintes Grow-Shops espalhadas 
pelo país: A Loja da Maria , Ak47, Aquonica, Cognoscitiva 
, Gatistore, Magic Soils, Marialice, Planeta Sensi, The Art 
of Joint e Urbicult.  

MARCHA GLOBAL PELA MARJUANA EM 
PORTUGAL
………….…………………………………………………….

O ano de  2007 marcou o recomeço das manifestações 
públicas pró-legalização, quando Lisboa se associou 

ao movimento mundial “Global Marijuana March”, 
nascido em Nova Iorque em 1999. Organizada pelo 
colectivo COM.Maria a MGMLISBOA, 1ª Marcha Global 
pela Marijuana de Lisboa, realizou-se no dia 5 de Maio 
de 2007. No ano seguinte, juntaram-se ao movimento 
as cidades do Porto, Braga e Coimbra, trazendo às 
ruas milhares de pessoas que defendiam a liberdade 

individual, chamando já a atenção da sociedade 
portuguesa para o enorme potencial terapêutico desta 
planta. 

FEIRA DO CÂNHAMO 2008 /2009
………………………………………………………………

Após 2 anos consecutivos de manifestações públicas 
pela legalização da cannabis, 2008  revelou-se  como o 
ano mais profícuo  de iniciativas anti-proibicionistas em 
Portugal. Além das marchas em Lisboa, Porto, Braga 
e Coimbra,  acontece no Porto, no extinto Mercado 
Ferreira Borges, a pioneira Feira do Cânhamo, trazendo 
a Portugal empresas e conferências dedicadas  aos 
múltiplos usos da planta. No ano seguinte ocorre a 2ª 
e última edição desta Feira, que não teve continuidade, 
apesar do destaque feito pelos Media portugueses a 
esta iniciativa.

Segue-se então uma verdadeira travessia do deserto 
relativamente ao activismo pró-legalização da cannabis.

BLOCO DE ESQUERDA
………….…………………………………………………….

Durante todo este tempo, a única  força política a 
manter a discussão pública e parlamentar em torno da 
cannabis foi o Bloco de Esquerda. Em  2003 apresentou 
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uma proposta de lei pela legalização da cannabis 
recreativa, que se baseava na proposta de separação 
dos mercados, advogando o fracasso da estratégia da 
“guerra às drogas”. Ainda em 2003, o Bloco levou ao 
Parlamento uma iniciativa para legalizar a prescrição 
médica de canábis para cuidados paliativos nos casos de 

doença crónica greve e doença terminal, mas o Partido 
Socialista (PS) e o Partido Comunista (PCP) abstiveram-
se, tendo a maioria de direita votado contra. Assim, 10 
anos depois, em 2013, recolhendo a aprendizagem da 
experiência bem sucedida dos 
clubes sociais de canábis na 
Bélgica, Suíça e sobretudo em 
Espanha, o Bloco voltou a levar 
ao parlamento a sua proposta 
de legalização do cultivo 
para consumo pessoal e do 
enquadramento destes clubes 
sociais de canábis. Ao contrário 
das propostas anteriores sobre 
o tema, que seguiam o modelo 
holandês dos estabelecimentos de comércio passivo, 
este projecto de lei “exclui o comércio da canábis 
através da criação de clubes de consumidores, com 
regras exigentes que excluem menores de idade e 
definem a quantidade a que cada sócio tem direito a 
partir da plantação em colectivo para o seu próprio 
consumo”. Para além de não violar as convenções 
internacionais sobre a matéria, estes clubes permitiriam 
ainda dar acesso legal à canábis aos doentes que dela 
necessitam para o uso terapêutico, afastando-os do 
circuito do tráfico. A proposta foi chumbada com os 
votos do Partido Social Democrata (PSD), CDS e PCP e 
a abstenção do PS e do PEV.

Passado o eco mediático desta proposta de lei, 
o silêncio abateu-se de novo sobre esta luta, salvo 
algumas excepções editoriais, que traziam pela primeira 
vez às livrarias portuguesas informações e testemunhos 
escritos por médicos norte americanos, traduzidos para 
português no livro “Marijuana — A Medicina Proibida”, 

de Lester Grinspoon e James B. Bakalar. 
Com o declínio e falta de adesão nas marchas que 

anualmente se realizavam no 1º sábado de Maio em prol 
da legalização, surge a vontade (e a necessidade) de 
realizar novamente um evento que conseguisse ser o 
local de (re)encontro da comunidade e cultura canábica 
em terras lusas.

CANNADOURO, FEIRA INTERNACIONAL DE 
CÂNHAMO DO PORTO
………….…………………………………………………….

Em 2017 reaparece em Portugal um fenómeno 
comum aos países com maior aceitação relativamente 
à cannabis: feiras empresariais dedicadas ao chamado 
“cannabusiness”.

A CANNADOURO, Feira Internacional de Cânhamo 
do Porto, tendo como director comercial Alberto Pires, 
afirmou-se como o centro de encontro da cultura 
canábica não só de Portugal, mas de toda a faixa 
atlântica da Península Ibérica, recebendo visitantes do 
Algarve  à Galiza.

A cidade do Porto  e Portugal passaram  a  integrar 
o  calendário internacional de feiras relacionadas com 
a cultura canábica que se realizam na Europa. As duas 
primeiras edições (2017 e 2018) foram um sucesso e 
originaram o renascimento do movimento cannábico 
em Portugal e a apresentação de várias propostas de 
lei no Parlamento português.

ASSOCIATIVISMO
………….…………………………………………………….

No que respeita ao associativismo, 
foi fundada em Portugal, em Abril 
de 2017, a Cannativa — Associação 
de Estudos Sobre Canábis, uma 
associação sem fins lucrativos 
que pretendia estudar, debater e 
divulgar informação pertinente 
relativa à canábis, uma plataforma 
dinamizadora e um centro de 
referência na informação objectiva 
sobre a canábis.”

A Cannativa organizou, em 2018, a “Lisbon Medical 
Cannabis, a  primeira conferência internacional sobre  
Cannabis Medicinal em Portugal, aberta ao público em 
geral no primeiro dia, e com formação para profissionais 
de saúde no segundo dia do evento. A 1ª edição desta 
Conferência trouxe a Portugal os profissionais mais 
conceituados no ramo da cannabis e cerca de 400 
participantes de 17 nacionalidades diferentes.

OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DE CANÁBIS 
MEDICINAL

………….…………………………………………………….
Com a urgência de acesso à canábis medicinal por parte 

dos pacientes, e a par da necessidade de pressionar as 
instituições governamentais para dar respostas a quem 
precisa da canábis enquanto medicamento, surge em 
Abril de 2019 o OPCM — Observatório Português de 
Canábis Medicinal, uma associação sem fins lucrativos 

Em 2017 reaparece em Portugal 
um fenómeno comum aos 
países com maior aceitação 
relativamente à cannabis: feiras 
empresariais dedicadas ao 
chamado “cannabusiness”.
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de natureza científica, que visa estudar a canábis e 
os seus derivados em benefício dos pacientes. Neste 
seguimento, a organização da Conferência Lisbon 
Medical Cannabis transfere-se para o OPCM e expande 
a sua oferta formativa no território português, passando 
a denominar-se “Portugal Medical Cannabis”, com duas 
conferências em 2019, uma em Lisboa e outra no Porto. 

O facto de realizar uma conferência na maior cidade 
do Norte de Portugal permitirá que  mais profissionais 
de saúde possam ter  acesso a formação sobre as 
terapêuticas associadas à cannabis. A PMC2019 
decorre em Lisboa a 8 e 9 de Novembro e no Porto a 22 
e 23 de Novembro, e incluem Conferências, Workshops 
para Profissionais de Saúde e Sessões Paralelas para 
o público em geral. No Porto, o fim de semana de 22, 
23 e 24 de Novembro trará uma novidade absoluta 
a Portugal, a realização simultânea de dois grandes 
eventos canábicos: a PMC2019 e a Cannadouro!

CANNABIS MEDICINAL LEGAL EM 
PORTUGAL! 
………….…………………………………………………….

Após a realização da primeira edição da Cannadouro 
o movimento e debate  político  em Portugal em torno 
da cannabis renasceu e em Junho de 2018 a Cannabis 
Medicinal tornou-se legal em Portugal. Esta lei foi 
aprovada no Parlamento português legalizando o uso 
de canábis para efeitos medicinais (Lei n.º 33/2018), 
contando para tal com os votos favoráveis de todos os 
partidos, excepto o CDS, que se absteve. 

Apesar de ser uma vitória, as forças conservadoras 
dos partidos do centro direita impediram o livre 
acesso à cannabis medicinal, impondo a proibição 
do auto-cultivo. Para os activistas portugueses esta 
impossibilidade será futuramente ultrapassada, à 
semelhança do que aconteceu no Canadá, onde o auto-
cultivo foi inicialmente interdito, depois legal para fins 
medicinais e actualmente também para fins recreativos, 
podendo cada canadiano cultivar quatro plantas em 
casa. 

Esta não foi a única expectativa defraudada. O facto 
de a lei estabelecer que só se pode prescrever cannabis 
quando todos os tratamentos convencionais falharem 
gerou indignação junto dos pacientes e utilizadores 
desta planta para fins terapêuticos, que criticaram o 
Infarmed — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, responsável pela regulamentação 
da nova lei.

O modelo adoptado para a legalização da cannabis 
em Portugal revela-se assim puramente farmacêutico 
e inicialmente corporativo, porque o óleo de CBD 
extraído a frio das flores de cannabis não é enquadrado 
e regulado como um suplemento alimentar, tal como 
sucede na Alemanha, por exemplo.

A PLANTA QUE DÁ MILHÕES...
MAS OS PACIENTES CONTINUAM À ESPERA
………….…………………………………………………….

O espirito da Lei n.º 33/2018 continua sem ser 
cumprido. O acesso dos pacientes aos óleos de CBD 

— que nos últimos anos eram comercializados por 
ervanárias, dietéticas e grow-shops um pouco por todo 
o território como suplemento alimentar —, está agora 
muito mais dificultado e os pacientes e utilizadores 
continuam a ter de recorrer ao mercado negro, enquanto 
os grandes investimentos estrangeiros e nacionais não 
se instalam e começam a ter produto final para venda 
nas farmácias. A grande questão é perceber se “esta” 
legalização não serviu apenas para captar investimento 
com intuitos de exportação. Sem produtos disponíveis 
para os pacientes em Portugal, o facto é que a cannabis 
medicinal traduz-se actualmente em investimentos que 
já ascendem a  cerca de 600 milhões de euros e a nada 
disponível para quem 
realmente precisa.

Perante este 
cenário é legitimo 
questionar se não 
será apenas este o 
interesse do governo 
português na 
cannabis medicinal?

Em abono da 
verdade é legitimo 
dizer que a  captação 
de investimento 
estrangeiro já 
tinha permitido o 
impensável antes da 
legalização: o cultivo 
de cannabis em 
solo português com 
direito a notícias nos 
jornais. Referimo-nos, em primeiro, ao projecto Terra 
Verde, detido na altura por David Yarkoni e pela GW 
Pharmaceuticals PLC, que em 2014 conseguiu a licença 
de cultivo de “cannabis sativa”   pelas autoridades 
portuguesas para exportação para Inglaterra. Em 
Março deste ano esta empresa foi novamente notícia 
pela compra de 40% do seu capital por um fundador 
do PSD e ex-Ministro da Administração Interna, Ângelo 
Correia. No mês de Julho, a Terra Verde seria vendida na 
totalidade à britânica EMMAC Life Sciences, mantendo-
se o ex-governante, junto com David Yarkoni, na direcção 
da empresa. Ângelo Correia avançou à Revista Exame, 
a propósito da venda da Terra Verde, que “foi feita não 
esquecendo a ideia básica de criar sempre o máximo 
possível de mais-valias a Portugal, para valorizar o país 
do ponto de vista industrial,” sublinhando ainda o papel 
de relevo que espera que o País tenha na produção de 
canábis medicinal.” Mais uma vez, o interesse é apenas 
relativo a investimentos, criação de postos de trabalho 
e contributo para o PIB nacional. E os pacientes?! 

No Verão de  2017, também antes da legalização 
da cannabis medicinal, surge outro gigante da 
indústria canábica, a canadiana Tilray, que anunciou o 
investimento de 20 milhões de euros em Cantanhede, 
na região centro de Portugal. conta no seu Conselho 
Consultivo com um fundador e ex-ministro do PS, 
Jaime Gama.

Desta forma todo o centro-esquerda e centro-direita 
estão já bem posicionados nesta corrida ao “ouro 



verde”. Por outro lado,  os grandes empregadores dos 
ex-governantes portugueses, os mais conceituados 
gabinetes de advogados em Lisboa, já quase todos 
prestam avultados serviços de consultoria na obtenção 
das licenças de produção e 
canábis. E os pacientes?

A presidente do 
Observatório Português 
de  Canábis Medicinal 
(OPCM) considera  que 
após a regulamentação da 
lei da  canábis  medicinal a 
situação para os utilizadores 
de substâncias à base desta 
planta piorou. “Saiu a lei, 
saiu a regulamentação, um pouco tardia, mas saiu, e 
o que acontece é que estamos pior do que estávamos 
antes” porque nessa altura “havia disponível em 
lojas físicas” o  óleo  de  cannabidiol  (CBD), que era 
considerado um suplemento alimentar, “agora nem 
isso há”, lamentou à agência Lusa Carla Dias.

Devido a esta situação, “todos os dias chegam ao 
observatório imensos contactos de pessoas que estão 
a sofrer, muitas com problemas  oncológicos, de dor 
ou epilépticos, que estavam a melhorar com o  CBD 
ou o THC e que agora têm de ir comprar fora de 
Portugal, sem saber sequer o que estão a consumir. Eu 
percebo que os suplementos alimentares tenham sido 
retirados do mercado porque não tinham consistência 
e qualidade, mas têm que arranjar uma alternativa”, 
defendeu Carla Dias, mãe de uma menina de dois anos 
com epilepsia refratária que viu o seu estado de saúde 
melhorar “substancialmente” com este óleo.

INFARMED
CANNABIS MEDICINAL PARA EXPORTAÇÃO?
………….…………………………………………………….

Com a legalização da cannabis medicinal a 
regulamentação e a operacionalização da lei passou 
para a tutela do INFARMED, Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, que de repente se 
tornou a instituição mais poderosa no cannabusiness 
português.

Humberto João Nogueira, consultor agrícola na 
área do cânhamo, salienta que “por ter sido uma lei 
escrita por farmacêuticos e não por cientistas, a lei 
33/2018 cumpre na íntegra os moldes na qual foi 
minuciosamente redigida. No entanto não cumpre 
a expectativa dos pacientes, ao limitar o número de 
condições/patologias elegíveis para o tratamento 
com cannabis medicinal, e pelo facto de todo o 
processo de Introdução de Produto no Mercado estar 
a seguir uma tendência iminentemente prioritária 
para formulações de moléculas canabinóides isoladas 
e de baixa concentração, que em alguns casos o 
paciente encontra melhor oferta nos mercados da 
suplementação derivada da cannabis industrial. De 
um modo geral, a legalização da cannabis medicinal 
em Portugal focou-se quase que exclusivamente 
na legalização da produção de cannabis medicinal 
cuja finalidade prioritária é a exportação para 

abastecimento de mercados regulados, tais como o 
Canadá e a Alemanha. 

INDICAÇÕES 
TERAPÊUTICAS 
DEFINIDAS PELO 
INFARMED
+ Espasticidade associada à 
esclerose múltipla ou lesões 
da espinal medula;

+ Naúseas, vómitos 
(resultantes da 
quimioterapia, radioterapia 

e terapia combinada de HIV e medicação para 
hepatice C);

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

+ 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);

+ Síndrome de Gilles de la Tourette;

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

+ Glaucoma resistente à terapêutica.

DESCRENÇA E DESCONHECIMENTO DA 
CLASSE MÉDICA
………….…………………………………………………….

O Infarmed foi rápido a criar um departamento 
específico para lidar os numerosos pedidos de 
licenciamento de projectos de cultivo de cannabis 
medicinal, dando inclusivé “(...) soluções integradas 
e customizadas, oferecendo apoio à sua empresa em 
todas as etapas de implementação e licenciamento do 
seu negócio.” E a formação dos profissionais de saúde 
portugueses, que deveria ser promovida segundo 
a lei? Quando é reconhecido o desconhecimento da 
classe médica relativamente ao potencial terapêutico 
da cannabis e, novamente, quem ajuda e acompanha 
os pacientes?

Até ao momento os pacientes que recorrem a 
terapêuticas com cannabis tiveram a sua voz e 
aspirações gravadas no documentário “Pacientes” de 
2018, realizado pela jornalista Laura Ramos.

“O artigo 10º da Lei 33/2018 prevê a formação de 
profissionais na utilização da cannabis e conhecimento 
do sistema endocanabinóide, algo que não vemos 
implementado até hoje, a não ser por iniciativas 
privadas, o que é, no mínimo, dissonante”, alerta a 
Lusicanna. 

Perante a inacção do Infarmed e do Estado, o OPCM 
vai investir na formação de profissionais de saúde e na 
investigação científica com cannabis em Portugal.

A presidente do Observatório 
Português de Canábis Medicinal (OPCM) 
considera  que após a regulamentação 
da lei da canábis medicinal a situação 
para os utilizadores de substâncias à 
base desta planta piorou. 



FIM DO CÂNHAMO AGRO-
INDUSTRIAL?

E no meio deste evidente incumprimento 
do espirito da lei onde os pacientes 
actualmente tem mais dificuldades em 
recorrer à utilização terapêutica da 
cannabis do que quando era ilegal, decorre 
outro aspecto perverso. Nos dias de hoje 
o cultivo de cânhamo agro-industrial 
está em suspenso. Com a entrada em 
vigor da Lei 33/2018 que regulamenta a 
cannabis medicinal, o cultivo de cânhamo 
foi “engolido” pela alçada do INFARMED, 
quando até essa data o cultivo de cânhamo 
era tutelado pela Direcção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV), uma divisão do Ministério da 
Agricultura.

Humberto Nogueira, produtor de cânhamo, considera 
que “sendo uma cultura já regulamentada na UE há 
praticamente duas décadas, o cânhamo industrial 
não deveria ser afectado pela recente legalização 
da cannabis medicinal. No entanto, as repercussões 
da lei 33/2018 ecoaram na produção portuguesa de 
cânhamo industrial quando se incluiu a “cannabis para 
fins industriais” num dos artigos da lei medicinal. Esta 
mudança na lei levou ao bloqueio de pareceres de 
cultivo por parte da entidade que regula a inspecção 
de sementes de cânhamo industrial certificado, a 
DGAV, que deixou então de seguir os procedimentos 
de parecer de cultivo, introduzidos apressadamente 
pelo GPP (Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral), 5 meses antes da aprovação da 
lei 33/2018.”

De forma a tentar resolver este impasse e vazio 
legal em torno do cultivo de cânhamo, a Lusicanna, , 
deslocou-se à DGAV para entregar uma carta aberta 
sobre a situação dos produtores de Cânhamo em 
Portugal, em que reclamaram 
”(…) o direito à produção de 
cânhamo em Portugal, que não 
só deve ser autorizado como 
deve ser apoiado e estimulado. 
A actual recusa da DAGV 
na emissão de licenças de 
cultivo coloca os agricultores 
em perigo e prejudica uma 
indústria em expansão. Os agricultores e os seus 
clientes requerem segurança no planeamento para 
a estação de 2019. Deste modo, requere-se a acção 
imediata nos seguintes pontos: emissão de licenças de 
cultivo sob a regulação anterior ou em alternativa, a 
emissão de licenças de cultivo provisórias para 2019 de 
forma a permitir o planeamento da época de cultivo e a 
procura de parceiros e compradores.”

Com a época de cultivo quase a terminar, em Abril de 
2019, a Lusicanna apelou ao Ministério da Agricultura 
para que apoiasse a indústria do Cânhamo através da 
liberalização dos usos industriais da planta sem nenhum 
tipo de restrições e que permitisse a inclusão de 
variedades adicionais no Catálogo Nacional de Espécies 
Agrícolas, com níveis de Delta-9-TetraHidroCannabinol 

(THC) até 0,3%, à semelhança do Canadá, ou mesmo 
até 0,6% (como em Itália), de forma a permitir aos 
agricultores o cumprimento das necessidades do 
mercado.” 

CÂNHAMO SEMEADO FORA DA LEI NÃO SERÁ 
AMEAÇA PARA OS GRANDES INVESTIMENTOS 
NA CANNABIS MEDICINAL
……………………………..………………………………………...

Prestes a perder todo o ano de cultivo, mas 
sem as sementes certificadas pela DGAV, alguns 
produtores e investidores optaram por não arriscar, 
ficando a  aguardar a publicação de uma portaria da 
regulamentação sobre os procedimentos de cultivo, e 
os que fizeram uso dos seus direitos e estão a produzir 
cânhamo industrial em Portugal em 2019, invocando o 
“indeferimento tácito” como última defesa a favor dos 
seus interesses. No entanto os que arriscaram podem 
encontrar problemas fiscais e administrativos no 
momento da venda da produção. Alguns enfrentaram 
já problemas com as autoridades locais.

Humberto Nogueira realça que “há uma necessidade 
urgente de explicar aos portugueses que a lei 33/2018 
veio legalizar a cannabis medicinal, não o cânhamo 

industrial e seus derivados, 
que já era regulado. Este 
é um outros dos grandes 
desafios que a indústria do 
cânhamo industrial enfrenta 
em Portugal.”

O sector do cânhamo 
agro-industrial renasceu 
alavancado na possibilidade do 

aproveitamento de toda a planta. Até à descoberta que 
do cânhamo sem THC se consegue obter o milagroso 
óleo de CBD, o destino que qualquer “canhamicultor” 
dava à sua produção era o aproveitamento da fibra 
para utilização têxtil ou para a eco-construção, papel, 
etc. Neste momento, além do aproveitamento da fibra 
(com preço de venda baixo por se tratar de um produto 
não transformado), uma pequena exploração poderá 
obter alta rentabilidade do cânhamo ao vender as 
suas flores e óleos extraídos, depois de devidamente 
analisados e certificados. Ou seja estes componentes 
da planta, bastante valorizados economicamente nos 
dias de hoje, compensam a baixa rentabilidade das 
fibras. Assim, o aproveitamento industrial das fibras de 
cânhamo poderia beneficiar directamente do que em 

O sector do cânhamo agro-
industrial renasceu alavancado na 
possibilidade do aproveitamento de 
toda a planta.



Itália chamaram de “cannabis Light”. O interior rural e  
desertificado de Portugal certamente colheria frutos 
com a revitalização da economia local.

Esta possibilidade impõe-se, por um lado, para 
abastecer imediatamente todos os pacientes que 
até à data recorrem a estes preparados naturais 
sem transformação laboratorial, e para desenvolver 
novamente a economia rural de pequena e média 
dimensão, que caracteriza o interior de Portugal. Em 
caso algum, os avultados investimentos estrangeiros 
correm o perigo de terem concorrência. O destino das 
suas produções e vendas são as farmácias privadas e 
hospitalares com produtos transformados. Mesmo a 
possibilidade de auto-cultivo, a ser aprovada, não trará 
constrangimentos nem perda de valor a estas empresas. 
Exemplo real disso é o Canadá, onde o gigante mundial 
da cannabis medicinal Aurora, convive e prospera num 
país onde cada cidadão pode plantar quatro plantas.

Como o resto do mundo tarda em dar este passo, 
nos aeroportos internacionais canadianos existem, 
lado a lado com os caixotes do lixo e reciclagem, um 
depositório de cannabis, para quem, inadvertidamente, 
se apresenta na porta de embarque com esta substância 
legal.

Um novo estudo científico demonstrou a cascata de 
reacções químicas que convertem os Ómegas-3 do 
óleo das sementes de cannabis em endocanabinóides. 
Para Humberto Nogueira, “esta descoberta vem 
talvez redefinir o debate entre cannabis medicinal vs. 
cannabis/cânhamo alimentar.”

A Lusicanna refere igualmente que “no presente 
momento, o cultivo de variedades de Cannabis sativa L. 
sem valor psicoactivo (THC <0,2%; estirpes constantes no 
Catálogo Europeu de Variedades Comuns) não estando 
proibido, está embargado por questões burocráticas. 
À entidade que compete a fiscalização das sementes 
certificadas constantes do catálogo anteriormente 
mencionado, a Direcção Geral de Alimentação e 
Veterinária, é imputada a responsabilidade de aprovar 
a proveniência das mesmas e identificar o local de 
cultivo, o que se verificou no ano decorrente foi uma 
indisponibilidade da DGAV para cumprir as funções 
que lhe são imputadas pela legislação em vigor.”

Entretanto, do lado dos pacientes, a confusão 
gera-se, com pessoas a comprar óleo de sementes 
de cânhamo, julgando estar a comprar CBD. Várias 
marcas aproveitam o contexto actual de legalização 
com falta de produtos nas farmácias para vender óleos 
de cozinha, sem canabinóides, a preços exorbitantes. 
Perante a denúncia de publicidade enganosa por parte 
do OPCM, as entidades mostraram-se incapazes de 
resolver esta questão, confundindo elas próprias as 
diferenças entre as duas coisas.

LEI RECREATIVA E DO AUTO-CULTIVO DE 
NOVO A VOTOS
………….…………………………………………………….

Ainda em 2018, e outra vez recebendo o impulso 
mediático da 2ª edição da Cannadouro,  a 18 de 
Dezembro  o parlamento português recebeu novas 
propostas de lei para a legalização do auto-cultivo e 

uso recreativo da cannabis, pelas mãos do Bloco de 
Esquerda e do PAN — Pessoas, Animais, Natureza.

As propostas foram rejeitadas com votos contra 
do PSD, do CDS e do PCP. No entanto o PS partido 
socialista no governo optou pela abstenção de quase 
todos os deputados, registando-se apenas 25 votos a 
favor num total de 86.

Em Portugal, haverá novas eleições legislativas em 
Outubro de 2019 e, de acordo com a análise política, 
tudo indica que haverá novo governo socialista 
coligado com partidos de esquerda. Haverá, portanto, 
uma grande probabilidade de na próxima legislatura a 
lei da cannabis recreativa e o auto-cultivo serem uma 
realidade em Portugal qui sa já a partir de 2020.

Existe, portanto, em Portugal uma aceitação 
cada vez maior relativamente à cannabis, mas a 
recente legalização da canábis medicinal defraudou 
as expectativas de muitos pacientes e activistas, 
que sentem hoje mais dificuldades na obtenção e 
prossecução das suas terapêuticas. Aparentemente, a 
legalização procurou apenas os avultados investimentos 
internacionais, que até ao momento apenas terão a 
exportação como objectivo de negócio, uma vez que 
não existem pedidos de autorização de colocação no 
mercado (ACM) no Infarmed.  

Para fazer face a estes incumprimentos, os pacientes 
já estão organizados numa associação que os 
representa, o Observatório Português da Cannabis 
Medicinal — OPCM. Do ponto de vista recreativo por 
outro lado, o panorama associativo em Portugal é 
praticamente inexistente e a pressão da sociedade 
civil perante os poderes políticos é incipiente, como 
se pode constatar pela fraca adesão às marchas pela 
legalização e a abaixo-assinados que até à data têm 
sido pouco unificadoras do movimento pró-legalização.

A BÍBLIA DO MOVIMENTO CANÁBICO
………….…………………………………………………….

As últimas linhas escritas por 
activistas em Portugal sobre a 
cannabis e o relacionamento da 
população portuguesa com esta planta 
foram publicadas na “Breve História da 
Cannabis em Portugal”, apêndice à 2ª 
edição de o “Rei vai Nú”, de Jack Herer.

Neste texto ficámos a conhecer a 
secular ligação lusa à cannabis, planta 
que nos forneceu as cordas, as velas e 
os massames que calafetavam as naus, 
que permitiram os Descobrimentos 
portugueses a partir do século XV. 
Ficámos também a saber que a cannabis 
foi o suporte e a grande fonte de matéria-
prima desde esta epopeia até à década de 70 do 
século XX.

No panorama das  edições e publicações  portuguesas 
relativas à cannabis, a 2ª edição de  “O Rei Vai Nu 
(Via Óptima, Porto, 2002)”, a edição portuguesa do 
manifesto de Jack Herer que originou o movimento 
pró-cânhamo nos E.U.A, mais concretamente o 
apêndice “Breve História da Cannabis em Portugal” é, 
sem dúvida, a «bíblia» de todo o movimento.
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