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3 MATURAÇÃO

FLOWER-C acelera a fase de floração e cria 
muitos novos brotos que se transformam em botões 
densos e grossos.

1 CRESCIMENTO

GROWTH-C dá às suas plantas tudo o que 
elas precisam por uma fase de crescimento perfeita, 
e fornece troncos grossos, galhos fortes e 
um belo cor verde. Mantém suas plantas saudáveis 
e equilibradas.

2  FLORAÇÃO

BLOOM-C é uma combinação especial de 
nutrientes desenvolvida para a fase de floração das 
suas plantas. Graças à sua elevada concentração de 
algas marinhas, este produto dá às suas plantas 
aminoácidos, enzimas naturais, vitaminas e outros 
microelementos necessários para uma fase 
de floração intensamente produtiva para ter 
botões mais grossos e densos.

TRI   NGLE 
    PACK!

Cultivar naturalmente com este pack completo 
para a fase de crescimento, floração e maturação!
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Quer experimentar 
os produtos Atami, 
mas não sabe por 
onde começar? 
O novo ATA NRG 
Triangle Pack 
tem tudo!
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Damos início à 4ª Edição da Cannadouro para 
que o  cânhamo faça parte da tão necessária mu-
dança de paradigma económico e ambiental, de 

que a nossa sobrevivência neste planeta depende urgentemente!
Desde 2017 realizámos 3 feiras, 3 ciclos de conferências e lançámos uma revista 

que está nas bancas dos quiosques pelo país fora; daqui surgiram novas empresas, 
novas associações, sinergias foram postas em prática, a redução de riscos aconteceu 
e  informação séria e credível foi transmitida aos visitantes.

Nada disto teria sido possível sem a vossa presença e sem o vosso apoio!
Contudo, temos de ter presente que a canábis medicinal é ainda uma miragem para 

os pacientes portugueses, apesar de legal e dos milhões investidos, que apenas benefi -
ciam pacientes no estrangeiro. O acesso imediato e muito popular à canábis terapêu-
tica através dos óleos de CBD, sofre de uma perseguição à sua  comercialização por 
parte da ASAE, sem que haja coerência e, sobretudo, base legislativa precisa. 

Do lado da produção, os canhamicultores são perseguidos pela GNR, fruto da inér-
cia da DGAV, quando à escala global se clama bem alto que “a war on drugs acabou”, 
meus senhores!

A  legalização total é imparável e o efeito dominó já começou, com o Luxemburgo 
a tornar-se no primeiro país da Europa a permitir o auto-cultivo.

Perante os cenários infelizes que actualmente envolvem os vários aspectos do câ-
nhamo em Portugal, podemos garantir que quem visita a Cannadouro ou lê a Canna-
douro Magazine, continuará a apoiar o nosso lema:

EDITORIAL
por João Carvalho

“Rumo à legalidade da canábis!”



www.canna.pt
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A sua plantação foi destruída pela GNR. O que 
aconteceu?
Tendo como base a regulamentação emitida em Agosto 
de 2020, iniciámos o pedido de autorização à DGAV no 
dia 27 de janeiro de 2021. Enviámos os documentos le-
gitimamente solicitados para o pedido de autorização, 
mas fomos confrontados com o pedido de documentos 
sem legitimidade legal e expondo informações confi -
denciais, nomeadamente o destino da produção, justi-
fi cado com uma declaração de intenções das empresas 
interessadas. Este tipo de recolha de informações viola 
claramente o direito de sigilo comercial das empresas. 
Outro documento absurdo que foi 
solicitado, foi a declaração do teor 
de THC das sementes selecciona-
das. Depois de muitas tentativas 
de esclarecimento de pedidos de 
informação por parte da DGAV o 
nosso primeiro indeferimento foi 
comunicado em Maio. Como es-
távamos já a ultrapassar o tempo 
ideal de sementeira, decidimos se-
mear algumas sementes da variedade que fora aprova-
da em 2018. Os prazos foram todos excedidos e, mesmo 
depois de ter sido detido, ainda continuei a receber pe-
didos de esclarecimento por parte da DGAV. Sabemos 
que foi a DGAV que fez a denúncia da nossa produção e, 
ainda assim, continuou a pedir esclarecimentos. 
Qual foi a acusação e as medidas de coacção?
Neste momento tenho a vida em suspenso. Para além 
de perder todo o trabalho que tivemos com a produ-
ção, as autoridades tratam o meu caso como se eu fos-
se trafi cante de estupefacientes. A apreensão do meu 
telemóvel, dos computadores pessoais e dos discos rí-
gidos pareceu-me abusiva e tem comprometido muito 
o meu trabalho. Sinto-me profundamente injustiçado 
com a forma como as autoridades estão a lidar com o 
meu caso. Estou com termo de identidade e residência 
e obrigado a três apresentações semanais no posto da 
GNR mais próximo. No meu caso, o posto mais próximo 
fi ca a trinta quilómetros. Por semana desloco-me cento 
e oitenta quilómetros só para cumprir esta medida de 
coacção completamente desproporcional. 

Viu a sua plantação destruída e foi preso. Como é 
que se sentiu nesse dia?

Sinceramente, preferi não ver, pois dediquei mui-
to trabalho e amor à plantação. Estou traumatizado, 
principalmente pelo sentimento de injustiça. Se tivesse 
praticado algum crime estaria mais preparado para ser 
tratado como um criminoso. O sentimento de injusti-
ça e de impotência perante o abuso das autoridades é 
muito pesado e difícil de ultrapassar. Somos vítimas da 
ignorância e da má fé das nossas instituições e isto roça 
o autoritarismo da ditadura. Os danos para o meu bom 
nome foram enormes, pois a opinião pública é infl uen-

ciada pela comunicação social, que 
não verifi ca a veracidade das notí-
cias antes de as publicar. A GNR fez 
um comunicado com informações 
falsas e os órgãos de comunicação 
veicularam essas notícias como 
verdadeiras. Obviamente que, de-
pois de concluir o meu processo de 
defesa, considero processar o Esta-
do e as instituições envolvidas.

Por que é que acha que isto está a acontecer 
com os produtores de cânhamo em Portugal nos 
últimos anos? 

Penso que a única razão que pode explicar esta situa-
ção é a corrupção que caracteriza as instituições e as 
autoridades portuguesas. Enquanto o mundo assiste à 
democratização da cultura do cânhamo, Portugal reve-
la-se um país onde o investimento nesta fi leira é muito 
arriscado. O governo Português é, em última instância, o 
responsável por este clima de instabilidade e corrupção.
Se pudesse dizer alguma coisa à DGAV ou à GNR, 
o que seria?

Se pudesse dizer algo à DGAV seria para cumprirem 
o seu papel com isenção, sem extrapolar as suas compe-
tências. À GNR já ofereci os meus serviços como con-
sultor para ajudar a formar esta autoridade para a cul-
tura do cânhamo, com o objectivo de evitar operações 
ilegais e injustiças no futuro. Também considero que a 
GNR está a prestar um serviço incorrecto, ao veicular 
notícias falsas, com um profundo impacto na vida de 
agricultores como eu.C

“CONSIDERO PROCESSAR O ESTADO E 
AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS”

O sentimento de injustiça 
e de impotência perante o 
abuso das autoridades é 
muito pesado e difícil de 

ultrapassar. 

SOLUÇÕES DE PROCESSAMENTO 
DE CANABIS PÓS-COLHEITA

COOH

Bucking Extração

Vaporização Descarboxilação Purificação Análise

Precipitação a frioTrimming Moagem

paralab.pt • infoparalab.pt • +351 224 664 320 

SOLUÇÕES DE PROCESSAMENTO Hugo Monteiro, produtor de cânhamo e membro fundador da LUSICANNA – uma 
cooperativa de agricultores e processadores de cânhamo portugueses, foi detido pela 
GNR a 9 de Setembro de 2021, por ter cultivado cânhamo industrial por "deferimento 
tácito", antes de obter o deferimento da DGAV - Direcç ã o Geral de Alimentaç ã o 
e Veteriná ria, que tardava em responder, e por isso o seu cultivo foi totalmente 
destruído.
por Laura Ramos
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RICARDO	URIEN

Artista	 argentino	 e	explorador	 nato,	iniciou-se	na	

fotografia	de	forma	a	poder	mostrar	 a	sua	

vivência	do	mundo.

As	suas	obras	distinguem-se	 pela	 autenticidade	

com	que	capta	o	momento	 e	são	muitas	 vezes	

comparadas	 a	pinturas	 pela	singularidade	 de	

serem	 impressas	 em	papel	de	cânhamo.

Grande	admirador	 do	cânhamo	pela	 sua	

versatilidade,	 encontrou	neste,	 uma	forma	de	

diferenciar	 o	seu	trabalho	 e	torná-lo	mais	

sustentável.

Venha	descobrir	esta	Arte	na	Área	Cultural	da	

Cannadouro 2021!

Possui	um	grande	portefólio	de	fotografias	feitas	

em	diferentes	 países	durante	 as	suas	viagens	 por	

terra	 e	mar,	 nas	quais	 retrata	 as	paisagens	 e	

culturas	 locais.



Cultivar canábis é uma aventura maravilhosa de 
total interacção entre homem e natureza. Desde 
o dia da germinação uma nova vida começa para 

uma planta que vai crescer e fl orir esplendorosamente. 
Existência é sinónimo de êxtase total para todos os se-
res vivos, mas no caso da canábis esse êxtase continua 
mesmo após o fi nal do ciclo de vida da planta. Conhecer 
o momento adequado para colocar um ponto fi nal no 
seu ciclo de vida é muito importante para um cultivo 
bem sucedido e igualmente importantes são os proce-
dimentos de secagem e cura.

A maioria dos híbridos modernos 
pode estar pronta para a colheita 
entre 7 e 9 semanas após o inicio 
da fl oração. Ou entre 7 e 9 sema-
nas após a germinação no caso das 
variedades autofl orescentes. Os 
tempos de fl oração mencionados 
no catálogo dos bancos de sementes 
podem ser vistos como diretrizes 
muito úteis para todos os cultivado-
res que estão a provar uma determinada variedade pela 
primeira vez. Mas é na inexatidão e imprevisibilidade 
que reside o encanto da natureza. 

Nesse sentido, o tempo de colheita mencionado no 
catálogo deve sempre ser visto como meramente indi-
cativo. Quando lemos num catálogo que as plantas po-
dem estar prontas com apenas 8 semanas de fl oração, 
devemos assumir que alguns fenótipos podem atingir 
a maturidade mais cedo, enquanto outros podem pre-
cisar de uma semana extra. Por tudo isto, é muito im-
portante para o cultivador saber identifi car os sinais 
reveladores do momento perfeito para colher, em vez 
de seguir cegamente as directrizes dos bancos.

CAPÍTULO I - TEMPO DE COLHEITA

Quando um cultivador ganha experiência e consegue 
identifi car o momento certo da colheita, torna-se pos-
sível fazer previsões com duas ou mesmo três semanas 
de antecedência. Isto é também muito importante por-
que torna possível fazer o fl ush (lavagem de raízes) no 
momento certo para que nas últimas semanas as raízes 
apenas tenham que lidar com água e nada mais. Desta 
forma, o solo pode fi car limpo de vestígios de sais de fer-
tilizantes líquidos e, com um solo limpo, as plantas uti-

lizam todos as reservas de alimento 
disponíveis nas suas próprias fo-
lhas. Geralmente, por volta da 5ª ou 
6ª semana de fl oração é importante 
fi car atento a estes sinais para que 
a partir desse momento as plantas 
apenas recebam água (com um pH 
de entre 6 e 6,5).

Quando chegamos à 7ª sema-
na de fl oração é importante fi car 
atento aos tricomas, de preferência 

utilizando um microscópio. Daí em diante, quando a 
maioria dos tricomas estão leitosos e entre 10% e 40% 
ganham tonalidades ambarinas ou coloração verme-
lha, é tempo de colheita. Se uma planta “recusa” mudar 
a cor dos seus tricomas para âmbar, o cultivador não 
deve esperar muito porque alguns fenótipos tendem 
a permanecer na fase leitosa por um longo período de 
tempo, o que não signifi ca que a planta não esteja sufi -
cientemente madura para se poder colher. Além disso 
o cultivador deve ter em consideração que após a co-
lheita os tricomas continuam o seu processo de matu-
ração, adquirindo cores âmbar já durante o processo 
de secagem.

COLHEITA
SECAGEM E
CURA

por: Tricomaria

Quando a maioria dos 
tricomas estão leitosos e 
entre 10% e 40% ganham 
tonalidades ambarinas 

ou coloração vermelha, é 
tempo de colheita. 
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Com o tempo e a experiência, os cultivadores desen-
volvem um grau de conhecimento que lhes permite de-
terminar se uma planta está sufi cientemente madura 
através da simples observação das fl ores, sem recurso 
a um microscópio. Isto acontece porque quando temos 
centenas ou milhares de tricomas, todos juntos em jeito 
de multidão, mudando de branco para amarelo e depois 
âmbar, por se encontrarem todos juntos proporcionam 
uma mudança geral de tonalidade na fl or, perceptível a 
olho nu. Torna-se fácil identifi car um amarelar global 
ou tonalidades avermelhadas em alguns pontos onde os 
tricomas se amontoam.

Além disso, a aparência geral da fl or 
é também um bom indicativo para 
um cultivador experiente. Quando 
quase todos os pistilos perdem o seu 
aspecto fresco e coloração branca, 
encolhendo e ganhando cor, estamos 
perante outro importante sinal que 
permite ao cultivador perceber que 
as suas plantas estão maduras. No 
momento da colheita o solo deve es-
tar quase seco mas ainda contendo alguma humidade. 
Em seguida, é preferível fazer o trimming (manicurar 
as fl ores) logo após o corte das plantas, porque nesse 
momento as pequenas folhas ainda se encontram esti-
cadas e eretas, facilitando bastante os trabalhos de te-
soura. Excepto talvez no verão, pois o tempo seco pode 
levar as fl ores a secar demasiado rápido (algo que não 
desejamos) e ao mantermos as folhas durante o período 
de seca, estas contribuem para uma seca mais lenta.

CAPÍTULO II - SECA

Para secar as fl ores podemos utilizar uma rede de 
secagem. As fl ores pequenas fi cam deitadas na rede 
enquanto as fl ores grandes podem ser penduradas nas 
laterais da rede para que mantenham a sua estrutura 
original. Nos primeiros 3 dias de seca é muito impor-
tante manter um nível de humidade ligeiramente alto, 
entre os 55% e os 70%, permitindo assim processos de 
fermentação que se revelam essenciais para que os aro-
mas originais de cada variedade se apresentem em todo 
o seu esplendor.

Quando os níveis de humidade no espaço de secagem 
são inferiores a 50%, podemos colocar baldes de água e 
toalhas molhadas perto do local onde as fl ores estão se-
cando para aumentar ligeiramente a humidade. A água 
e as toalhas molhadas podem fi car a uma distância de 
entre 50cm e 150cm das fl ores. A partir do 4º dia a hu-
midade desejável situa-se entre os 40% e os 55%. Nun-
ca abaixo disso, ou então as fl ores secam demasiado rá-

pido, fazendo com que a clorofi la e outras substâncias 
indesejadas não tenham tempo para evaporar durante 
o processo de secagem. Isso deixaria um áspero sabor 
a “verde” que não é agradável e que pode causar dor 
e desconforto na garganta ou provocar dor de cabeça. 

Nunca devemos utilizar ventoinhas a soprar ar perto 
das fl ores, mas circulação e renovação de ar são essen-
ciais ao nível do quarto onde estas estão a secar. A tem-
peratura desejável está entre os 21 ºC e os 23 ºC, mas 
qualquer temperatura entre 18 ºC e 25 ºC é aceitável. 
O tempo ideal para uma boa secagem é de entre 8 e 15 
dias. A seca deveria ser completada idealmente em 10 a 
12 dias e terminar um pouco antes de termos as fl ores 
completamente secas. 

CAPÍTULO III - CURA

No momento em que damos por terminada a seca, é 
desejável que as fl ores tenham entre 5% e 10% de hu-
midade no interior dos seus ramos. Se estiverem com-
pletamente secas fi ca negativamente comprometida 

a próxima fase e a cura poderá não 
ocorrer corretamente. A cura con-
siste em deixar que os últimos ves-
tígios de humidade deixem as fl ores 
muito lentamente. Estes 5% a 10% 
de humidade devem ser lentamente 
evaporados durante 2 ou 3 semanas.

No dia em que os ramos das fl ores 
mais pequenas já partem em vez de 
dobrar é tempo de os colocar dentro 

de frascos de vidro, que iremos abrindo uma vez ao dia 
durante entre 10 e 30 minutos. Mas isto deve ser feito 
com critérios que apenas o cultivador pode avaliar. Por 
exemplo, se o cultivador considera que as fl ores estão 
um pouco mais húmidas do que deveriam, então pode 
abrir os frascos durante 1 ou 2 horas por dia. Mas sem-
pre prestando atenção ao clima exterior. Se estamos 
num dia chuvoso ou húmido, talvez seja melhor não 
abrir os frascos e só voltar a abrir quando os níveis ex-
teriores de humidade baixarem. Caso contrário as fl o-
res podem absorver mais humidade e isso prejudicaria 
os aromas.

Se o processo de cura for efectivo, então passadas 2 
ou 3 semanas as fl ores vão revelar todo o seu poten-
cial em termos de aroma, sabor e efeito. A aparência 
também é melhorada. Com fl ores colhidas no momento 
certo e com uma seca e cura adequadas, a tua canábis 
vai impressionar positivamente até o cultivador mais 
experiente.C

Se o processo de cura for 
efectivo, então passadas 
2 ou 3 semanas as fl ores 
vão revelar todo o seu 

potencial em termos de 
aroma, sabor e efeito.

Red Poison Auto® 

O Fórum Canábico Português 
de Referência

WWW.TRICOMARIA.COM
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11h 
CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA 
DAS  ASSOCIAÇÕES, LEGISLAÇÃO E PERSPECTIVAS
Pedro Sabaciauskis Pereira Presidente Santa Cannabis, 
Associação Brasileira de Cannabis Medicinal

11h30 
O AUTO CULTIVO COMO GARANTIA DE DIREITO À 
SAÚDE E FORMAS DE ACESSO NO BRASIL
Cecília Galicio Jurista e Activista Santa Cannabis, 
Associação Brasileira de Cannabis Medicinal

12h  
ASSOCIATIVISMO COMO MANEIRA DE INCLUSÃO
Murilo Chaves Gouvêa  Director Técnico Santa 
Cannabis, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal

12h30 
EXTRACTOS E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro António Pierro Neto Neurocirurgião Sociedade 
Brasileira para Estudo de Dor

15h 
MOVIMENTO CANNÁBICO NA GALIZA: DAS RUAS 
AOS LOCAIS ASSOCIATIVOS
Carlos Ferreti  Presidente Quarto Propio, Associação 
cannábica
Carlos Lamas Co-editor Florbela, Revista da Galfac

16h 
DOR CRÓNICA - QUAL O PAPEL DOS 
CANABINÓIDES?
Soraia Tomás Presidente APCANNA, Associação 
Portuguesa de Informação sobre Canábis

17h  
CANABINÓIDES ISOLADOS OU EXTRACTO DE 
ESPECTRO COMPLETO? O EFEITO ENTOURAGE
Simón Pardo de Donlebún Historiador

18h  
CANNABIS BEM ME QUER MAL ME QUER
Cristiana Vale Pires  Psicóloga e Antropóloga Kosmicare, 
redução de riscos e políticas de drogas

19h
ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES
Laura Ramos Cannareporter e Editora Cannadouro 
Magazine 
Margarida Leitão Jurista

11h  
PANORAMA ACTUAL DO CULTIVO DE CÂNHAMO EM 
PORTUGAL
Sónia Falcão Advogada Cannacasa, Associação do 
Cânhamo Industrial

11h30 
A ACTUAÇÃO DA DGAV CONTRA O CÂNHAMO
Hugo Monteiro Membro Fundador Lusicanna, 
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cânhamo de 
Portugal

12h  
O CÂNHAMO NA ALIMENTAÇÃO - DA SEMENTE AO 
PRATO
Rita Oliveira Consultora

15h 
CANNABIS SATIVA, UMA PLANTA COM FUTURO
Manuel Ângelo Rodrigues Agrónomo IPB, Instituto 
Politécnico de Bragança

16h 
UTILIZAÇÃO DE CÂNHAMO NA CONSTRUÇÃO
Francisco Adão da Fonseca Pedrêz Arquitecto

17h
EFEITOS DO PROCESSO DE PLANTIO E DE 
EXTRACÇÃO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA 
FIBRA DE CÂNHAMO
João da Rocha e Silva Engenheiro Mecânico IPB, Instituto 
Politécnico de Bragança
João Eduardo Ribeiro Engenheiro Agrícola IPB, Instituto 
Politécnico de Bragança

18h  
UMA START-UP ECO-SUSTENTÁVEL
David Teixeira Empreendedor Hemp Ecos
Paulo Patarra Empreendedor Hemp Ecos

19h  
ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES
João Carvalho Director da Cannadouro Magazine 
João Costa  Cannacasa
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O empresário, ativista da cannabis medicinal, colu-
nista do portal Sechat e presidente da Santa Cannabis, 
Pedro Sabaciauskis Pereira, atravessa novamente o 
Oceano Atlântico para compartilhar com os co-irmãos 
portugueses a realidade da cannabis no maior país da 
América Latina.

Em sua segunda passagem pela Cannadouro, Perei-
ra traça um panorama da situação atual do Brasil, sem 
esquecer de trazer a tona os desafi os enfrentados pela 
maioria das associações brasileiras, como o atraso na 
legislação, a falta de incentivo para estudos e pesquisas, 
o preconceito e, claro, a proibição ao plantio.

O presidente da Santa Cannabis aproveita a oportu-
nidade para refl etir e tentar entender como a cannabis 
pode se tornar a jabuticaba brasileira através das mu-
danças de pensamentos que cercam a planta.

 Dessa vez Pedro trouxe com ele alguns dos profi s-
sionais que ajudaram o Brasil a chegar no ponto que 
está em relação a cannabis. Além desse time de profi s-
sionais que estarão na edição 2021 da Cannadouro no 
“ Momento Santa Cannabis” DURANTE A MANHÃ 
DE DOMINGO, DIA 21, em 4 palestras para explicar 
o passado, o presente e o futuro da Jabuticannabica 
Brasileira, 

Esse time de peso Brazuca aproveita a feira para 
lançar a “Santa Cannabis Portugal”, associação Luso 
Brasileira que chega pra reforçar a luta do direito a 
saúde através da cannabis em Portugal!

DO BRASIL PARA A CANNADOURO
PEDRO SABACIAUSKIS

Cannabis Medicinal no Brasil: A 
importância das associações, legislação 
e perspectivas
Pedro Sabaciauskis Pereira é um Brasilei-

ro descendente de portugueses, paulistano, 
mas radicado em Florianópolis, no sul do Bra-

sil. Empresário do setor de transporte há mais de 20 
anos tem uma longa experiência com entidades asso-
ciativas. Mas foi há cerca de três anos que ele entrou 
com tudo nesse mundo da cannabis depois que a avó, a 
dona Edna, portadora de Parkinson em estágio avança-
do, voltou a falar, a cozinhar e até a tricotar graças ao 
óleo extraído da planta. Diante dos resultados positivos 

obtidos em casa, foi aí que Pedro decidiu ajudar mais 
pessoas e fundar a Santa Cannabis. A ONG, que iniciou 
apenas com voluntários em uma sala emprestada, já 
atendeu mais de 650 pessoas de norte a sul do Brasil.

CECÍLIA GALICIO
O auto cultivo como garantia de direito à 
saúde e formas de acesso no Brasil
Cecília é advogada, militante pelo fi m da 
guerra às drogas e mestre em Direito In-
ternacional Público pela Universidade de 
Lisboa. É integrante do Núcleo de Polí-
ticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental 
da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, 
voluntária na Associação Cannabis Cura (Accura) e in-
tegrante da diretoria da Rede Jurídica pela Reforma da 
Política de Drogas (Reforma)

MURILO CHAVES GOUVÊA - 
Associativismo como maneira de 

inclusão
Murilo Chaves Gouvêa é o farma-
cêutico responsável pelo desenvolvi-
mento dos medicamentos na Abrace 

(Associação Brasileira de Apoio Can-
nabis Esperança), primeira instituição 

d o Brasil autorizada pela justiça a cultivar caná-
bis para fi ns medicinais que fi ca em João Pessoa na Pa-
raíba

DR. PEDRO PIERRO NETO -
Extractos e vias de administração
Dr. Pedro Pierro Neto é neurocirurgião fun-
cional, com especialidade em dor, trans-
tornos de movimentos, epilepsia, cirurgia 
psiquiatra e há mais de seis anos prescreve 
cannabis para uso medicinal. Formado pela 
Universidade Iguaçu do Rio de Janeiro, com 
especialidade em Neurocirurgia e subespecia-
lidade em funcional e dor. É membro da Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia (SBN), da Sociedade Brasi-
leira para Estudo de Dor (SBED), da Sociedade Intera-
mericana de Cirurgia Minimamente Invasiva de Colu-
na Vertebral e coautor do livro Tratador de Dor volume 
1 e 2. C

Por Katterina Zandonai
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Nos últimos 10 anos os mercados informais de caná-
bis têm vindo a diversificar-se e a sofrer alterações, que 
podem estar relacionadas com a emergência de mode-
los de regulamentação da utilização de produtos à base 
de canábis para usos medicinais, avanços nas técnicas 
de produção e extração e novas tendências de consumo 
desta substância1. Atualmente, para além das oscilações 
na concentração dos diferentes com-
ponentes (especificamente, THC e 
CBD) presentes nas flores e resina de 
canábis (erva e haxixe)2, têm surgido 
nos mercados informais substâncias 
sintéticas que mimetizam os efeitos 
da canábis (canabinóides sintéti-
cos)3. Tem também aparecido uma 
grande diversidade de produtos à 
base de canábis (cápsulas, óleos, produtos comestíveis) 
e parafernália (e.g. vaporizadores) que se traduzem em 
novas formas de consumo desta substância. Apesar de 
algumas destas alterações denunciarem um cenário de 
maior aceitação pública da canábis e também de maio-
res possibilidades de reduzir alguns dos riscos associa-
dos ao seu consumo (e.g. a vaporização como alternati-
va à combustão), outras implicam riscos acrescidos que 
importa considerar. Evidências científicas e organis-
mos internacionais como o Observatório Europeu das 
Drogas e Toxicodependências (OEDT) e Organização 
Mundial de Saúde, têm vindo a alertar para alguns des-

1   EMCDDA (2019). Developments in the European Cannabis Mar-
ket. EMCDDA papers. DOI: 10.2810/769499

2 Manthey, J., Freeman, T.P., Kilian, López-Pelayo, H. & Rehm, J. 
(2021). Public health monitoring of cannabis use in Europe: prevalence 
of use, cannabis potency, and treatment rates. The Lancet Regional 
Health – Europe. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100227 

3 OEDT & Institute of Forensic Medicine (2021). Cannabinoids in 
Europe – A Review. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. DOI: 10.2810/911833

tes riscos, nomeadamente:

• Os produtos com alta concentração de THC impõem 
riscos acrescidos relacionados com a intensidade da 
experiência podendo despoletar crises psicológicas 
agudas e possíveis efeitos adversos ao nível da saúde 
mental;

• O consumo de canabinóides 
sintéticos é também um motivo de 
preocupação pela sua relação com 
casos de intoxicação aguda em al-
guns casos fatais, e pela potência e 
duração das experiências que podem 
ser particularmente desafiadoras. 
São também substâncias novas no 
mercado pelo que se desconhecem 

os seus efeitos a longo prazo.
• Os produtos comestíveis e extratos à base de caná-

bis, para além de serem mais difíceis de dosear, po-
dem ter elevadas concentrações de THC, aumentan-
do o risco de indisposição, experiências prolongadas 
e difíceis e overdoses;

• Os cigarros eletrónicos ou vaporizadores para lí-
quidos vaping à base de canábis podem estar adul-
terados com outros componentes potencialmente 
tóxicos;

Na ausência de um enquadramento legal que regule 
a canábis para usos não-medicinais, urge implementar 
mecanismos de redução de riscos e de monitorização 
dos mercados informais capazes de informar as pessoas 
que consomem esta substância sobre a concentração e 
composição dos produtos que pretendem consumir. Em 
Portugal, alguns dados dão conta do aumento da con-
centração de THC principalmente em amostras de haxi-
xe2, no entanto a informação  sobre os mercados da ca-
nábis é muito escassa e a que existe é  de difícil acesso. C

O QUE (NÃO) SABEMOS SOBRE 
OS MERCADOS DA CANÁBIS

KOSMICARE

por Cristiana Vale Pires 
Membro e fundadora 

 da Kosmicare 

Abra uma
franquia de CDB

+30 shops
EM ESPANHA E PORTUGAL

Informações sobre franquia:  +351 932 217 519
cavalcanti@greenswallowcbd.com

Urge implementar 
mecanismos de 

redução de riscos e 
de monitorização dos 
mercados informais

A Kosmicare prepara-se para lançar uma campanha de 
fundraising com objetivo de angariar fundos para a expansão 
e complemento do seu serviço de drug checking (análise 
química de substâncias psicoativas) com o equipamento 
necessário para a análise de canabinóides. 

Se gostarias de ter mais informação ou apoiar esta 
iniciativa escreve-nos para contact@kosmicare.org. 911 185 758

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

Achas que o consumo de canábis está 
a ter impacto na tua vida e gostavas 
de falar com alguém sobre isso? 

www.kosmicare.org  -  contact@kosmicare.org   
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify  @akosmicare 

FAZ O TEU 
DONATIVO
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Somos uma associa-
ção de jovens volun-
tários, sem fi ns lu-

crativos e constituída em 
2020. A nossa missão prende-se com a divulgação de 
informação fi dedigna sobre a planta canábis em todas 
as suas vertentes, sendo uma voz representativa da co-
munidade portuguesa e dos seus interesses. 
Queremos unifi car o movimento de legalização, para 
defesa dos interesses dos cidadãos privados e dos pa-
cientes no que toca ao acesso à canábis, com poder para 
impactar o paradigma em Portugal.
Queremos regras justas, claras e pró saúde pública, in-
seridas numa estrutura regulamentar compreensiva 
relativa à canábis, contemplando as suas várias verten-
tes, e utilizando casos de estudo nacionais e internacio-
nais como guias para um sistema harmonioso, ético e 
sustentável.

O QUE FAZEMOS?

• � PARTICIPAMOS ATIVAMENTE NO DEBATE SO-
BRE A LEGALIZAÇÃO - Queremos contribuir para 
a formulação e implementação de normas e regula-
mentações, desenvolvendo projetos e investigações 

interdisciplinares que sejam relevantes para o debate 
da legalização da canábis para uso pessoal.

• � ORIENTAMOS PACIENTES PARA MÉDICOS ES-
PECIALISTAS - Proporcionamos orientação a pa-
cientes que necessitem de acompanhamento por 
parte de clínicas e profi ssionais de saúde especializa-
dos em tratamentos com canabinóides. 

• � PROMOVEMOS INFORMAÇÃO CIENTÍFICA SO-
BRE A CANÁBIS - Aspiramos ser um fórum de re-
fl exão e debate, promovendo a consciencialização e 
o desenvolvimento de práticas coerentes com os ob-
jetivos de sustentabilidade defi nidos nos diferentes 
acordos internacionais, adequados às necessidades 
da comunidade.

Queremos acabar com o estigma! O quão bom seria 
viver numa sociedade onde se pode falar abertamente 
sobre canábis, sem preconceito? Este ano, celebramos 
a cultura e comunidade canábica portuguesa aqui na 
Cannadouro! 

S

Visitem o nosso stand na Área 
Associativa e juntem-se a nós 

nesta missão!
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Antes de começarmos a aprofundar este tema 
convém perceber de que vamos falar. O cana-
bidiol (CBD) é uma das mais de 100 substâncias 

químicas canabinóides encontradas na Cannabis sati-
va, e que constitui grande parte da planta, chegando a 
representar mais de 40% de seus extratos.

Diferente do principal canabinoide psicoativo da 
cannabis, o delta-9-tetra-hidrocanabinol (THC), o 
CBD não produz efeitos psicoativos mas interage com 
o sistema endocanabinóide do nosso corpo tendo pro-
priedades terapêuticas reconhecidas e estudadas asso-
ciadas a diversas patologias.

Cumpre questionar como esta 
substância se infiltrou no mercado, 
não podemos esquecer que todo o 
potencial terapêutico associado à 
cannabis tem uma história mile-
nar e os operadores de mercado ao 
ouvirem falar em cannabis como 
substância capaz de potenciar os 
suplementos alimentares e pro-
dutos fitoterápicos, não perderam 
tempo na sua comercialização 
sempre tendo em conta o requisito 
legal dos produtos de CBD não ul-
trapassarem o limite máximo de 0,2% de THC.

Desde já, é necessário separar dois conceitos que po-
dem por vezes ser usados com a mesma finalidade, mas 
que se aplicam a produtos diferentes: “medicamentos à 
base de plantas” e “suplementos alimentares”.

Os primeiros são alvo de legislação nacional e euro-
peia, enquanto os segundos carecem de enquadramen-
to legal, apenas existindo a definição apresentada no 
Decreto-Lei No 136/2003 de 28 de Junho, relativo à 
aproximação das legislações dos Estados membros da 
União Europeia (UE) respeitante aos suplementos ali-
mentares e pelos diplomas que o têm vindo a actualizar 
e que estão sob a alçada da Autoridade para a Seguran-
ça Alimentar e Económica (ASAE).

Têm vindo a ser desencadeadas ações de fiscalização 
pelas autoridades nacionais relacionadas com estes 
produtos. Passemos ao conceito de novos alimentos: 
são aqueles cujo consumo nos países da União Euro-
peia (UE) eram raros ou mesmo inexistentes antes de 
maio de 1997. A colocação dos novos alimentos no mer-
cado, só poderá efetuar-se após ser realizada uma ava-
liação de segurança no âmbito do Regulamento (UE) n° 
2015/2283.

Aqui, a posição da ASAE é a seguinte: ”...Relativa-

mente à utilização de 
canabinóides, nomeada-
mente canabidiol (CBD) 
e o delta-9-tetraidro-
canabinol (THC), can-
nabigerol (CBG), cana-
binol (CBN) e outros, 
usados em alimentos, à 
semelhança das partes 
de planta e seus extra-
tos, são considerados novos alimentos não autorizados 
(COM, 2019), não tendo sido demonstrado até à data 

historial de consumo significativo e 
seguro na União Europeia antes de 
15 de maio de 1997. Assim, a comer-
cialização de alimentos com estas 
substâncias não está autorizada(...)
No decurso das ações desenvolvi-
das, a nível nacional, de janeiro a 
novembro de 2019, foram inspecio-
nados, neste âmbito, 50 operadores 
económicos, tendo sido apreendi-
dos diversos alimentos/produtos 
num valor total de 15042€. As 
principais infrações verificadas 

foram géneros alimentícios falsificados por adição de 
substâncias não autorizadas, irregularidades de rotula-
gem e ausência de notificação de suplementos alimen-
tares à autoridade competente...” in ASAEnews nº 118 
-  dezembro 2019 (canhamo-cannabis-sativa-eou-cbd-
-canabidiol-em-alimentos.aspx).

Com base neste enquadramento jurídico têm ocorri-
do apreensões de produtos à base da planta de cannabis 
mas até agora os resultados destes processos não têm 
sido divulgados ou conhecidos e os produtos estão por 
toda a parte, não esquecendo os diversos sites online 
onde se vendem produtos à base de cannabis, para di-
versos fins, quer sejam, para consumo humano como 
suplemento alimentar ou como medicamento, incluin-
do grandes superfícies comerciais e parafarmácias. Ba-
sicamente, daqui resulta que os produtos à base de can-
nabis vieram para ficar, manter o negócio dependerá da 
estratégia do canal de venda do produto e de uma ma-
nutenção de algum secretismo em redor deste assunto. 

A esperança dos consumidores mantém-se numa mu-
dança necessária da postura dos responsáveis em busca 
de soluções que nos permitam ter acesso definitivo a 
produtos de qualidade e cujos benefícios não nos de-
vem ser negados continuamente! C

CBD NÃO 
AUTORIZADO
por Margarida Leitão Ferreira
Advogada

DIREITO

É necessário separar dois 
conceitos que podem por 
vezes ser usados com a 
mesma finalidade, mas 

que se aplicam a produtos 
diferentes: “medicamentos 

à base de plantas” e 
“suplementos alimentares”.
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Nos últimos anos um novo movimento emergiu 
ao norte do Minho, transformando as energias de 
lutas passadas na criação de espaços livres e au-
togeridos, em que pessoas usuárias da cánnabis 
têm sempre um refúgio onde ter com a sua gente 
e contar com um acesso ao produto fi ável, seguro 
e cómodo. São já mais de 30 os locais associativos 
abertos na Galiza, uma parte dos quais deram um 
passo para a frente ao se integrarem na Federação 
Galega de Associações Cannábicas (GalFAC).

por Carlos Lamas

A popularização da cánnabis está a ser um fenó-
meno internacional. Aumenta o número de in-
vestigações sobre os usos da planta e o número 

de pessoas usuárias não deixa de incrementar-se per-
centualmente em toda a Península Ibérica. No entan-
to, a diferença do caso português, o Estado espanhol 
persegue com dureza tanto o consumo como a simples 
posse de qualquer quantidade desta substância, ainda 
que for insignifi cante: a multa mínima é de 600 euros, 
e pode chegar a 30.000 dependendo da quantidade in-
tervida.

Desde fi nais da década de '80 do século passado e, so-
bretudo, a partir dos primeiros 2.000, existiram inicia-
tivas de contestação perante uma repressão desmedida 
contra os utilizadores da cannabis e outras substâncias. 
Associações diversas, algumas relacionadas com casas 
ocupadas e círculos libertários, lutavam contra as proi-
bições e organizavam a malta mais activa. É assim que 
foram realizadas comemorações do São Canuto ['Canu-
to', nome próprio, é uma das palavras usadas na Galiza 
para denominar os charros] em Vigo e em Santiago de 
Compostela, entre outras, com manifestações numero-
sas de carácter lúdico e reivindicativo.

A pressão policial e judicial, porém, não podia obviar 
as lacunas da legislação espanhola: se bem a posse de 
qualquer droga ilegal é considerada crime, não aconte-
ce o mesmo com o consumo de substâncias em espaços 
privados, que é permitida.  Esta contradição fl agrante 
(como é que vou consumir na minha casa se não posso 
cultivar nem levar cannabis pela rua?) vai ser aprovei-
tada pelo ativismo cannábico para fazer realidade a sua 
nova aposta: a criação de espaços próprios, comunitá-
rios e discretos, para exercer os seus direitos como uti-
lizadores.

LOCAIS ASSOCIATIVOS, UMA APOSTA COM FUTURO

A Catalunha e o País Basco têm exercido o papel de 
vanguarda no processo de empoderamento das comu-
nidades cannábicas, através de redes associativas com 

infl uência nas estruturas de poder regional. Depois das 
experiências da última década do século XX, surgiam 
há vinte anos as primeiras associações catalãs e tam-
bém a primeira galega, a viguesa Ave María em 2001.

O movimento iria tomar forma na Galiza, sobretudo, 
na década passada, através da criação de espaços asso-
ciativos nas principais cidades, com maior presença na 
faixa atlântica.

O 'limbo jurídico' no qual atuam as associações tem 
riscos legais, que provocaram a clausura de vários lo-
cais, com consequências penais. Mas, ainda que a cria-
ção de um clube cannábico implica certas doses de de-
sobediência, a sua originalidade e potencial está em que 
são iniciativas construtivas, que mudam radicalmente 
o acesso ao cannabis e derivados, oferecem mais segu-
rança às pessoas associadas e garantem um produto 
de qualidade, com oferta variada quanto a linhagens 
e extrações. Aliás, muitos dos clubes oferecem preços 
rebaixados para utilizadores terapêuticos, que são uma 
percentagem signifi cativa das pessoas associadas.

GALFAC, A FORÇA DA UNIÃO

Fruto do sucesso dos primeiros lo-
cais, entre 2015 e 2016 cria-se a Fede-
ração Galega de Associações Cannábi-
cas (GalFAC), a partir da semente da 
confederação estatal espanhola (Con-
FAC). Com um número inicial de 3 co-
lectivos, realizou trabalho institucio-
nal e orgânico dentro da plataforma 
estatal.

Mais recentemente, os esforços realizados pelos seus 
membros mais veteranos junto com as contribuições de 
novas associações, permitiram a convocatória de uma 
jornada de portas abertas (o passado dia 2 de outubro) 
em que participaram um número signifi cativo de asso-
ciações galegas. No momento da redação deste texto, 
estavam a ser fechados os preparativos da já chamada 
assembleia refundacional da federação, integrada por 
mais de dez associações, das quais fazem parte mais de 
um milhar de galegos e galegas.

PROPOSTAS LEGISLATIVAS PELA REGULAÇÃO

A ação coletiva das associações acabou por obter 
apoio por parte de partidos progressistas. A dia de 
hoje estão apresentadas no Parlamento espanhol três 
propostas de Lei dirigidas a regular o uso da cannabis 
através de diferentes vias. A discussão pública nunca 
teve tanta presença mediática, pelo que são aguardadas 
mudanças nos próximos tempos. Por enquanto, só nos 
resta fazer valer as conquistas atingidas e exercer toda 
a pressão que for necessária para fazer possível uma re-
gulação justa. C

MOVIMENTO CANNÁBICO NA GALIZA
A federação de coletivos (GalFAC) fortalece-se com novas integrações
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À medida que o clima frio e as baixas temperatu-
ras cobrem as cidades europeias, pequenas bol-
sas verdes de esperança continuam a brilhar no 

horizonte. A Coligação Europeia para uma Política de 
Drogas Justa e Eficaz (ENCOD) é uma delas.

Nos últimos 28 anos, a ENCOD tem promovido polí-
ticas de drogas justas e eficazes para todos. 

Fortes considerações para a dimensão pessoal e co-
munitária do uso de substâncias e a importância de 
preservar e proteger as práticas tradicionais envolvidas 
no cultivo de plantas que alteram 
a mente, como cannabis, coca, pa-
poula, cogumelos psilocibinos ou 
kratom, têm estado no centro de 
Trabalho da ENCOD. 

Contribuindo ativamente para 
revolucionar as abordagens re-
gionais e globais para lidar com 
o cultivo e o consumo de plantas 
que alteram a mente, a ENCOD tem sido um ator cha-
ve no fornecimento de soluções baseadas em um lema 
simples, mas fundamental: humanidade e ecologia tra-
balhando de mãos dadas para o benefício de nosso pla-
neta, a que chamamos de lar, e de seus habitantes, a que 
chamamos de família. 

Esta relação simbiótica é melhor traduzida nas inú-
meras publicações e iniciativas de divulgação da EN-
COD, culminando na obtenção do status consultivo 
especial no Conselho Económico Social das Nações 
Unidas (ECOSOC). 

Campanhas recentes lideradas pela ENCOD incluem 
a iniciativa Freedom to Farm (Liberdade para Cultivar) 
e o estabelecimento de Cannabis Social Clubs (Clubes 
Sociais de Cannabis) regulamentados. Trabalhando em 
conjunto e complementarmente, estas duas campanhas 
fornecem uma base sólida e uma abordagem viável para 
as realidades tradicionais e modernas ligadas ao culti-
vo, consumo e compartilhamento de plantas, incluindo 
plantas que alteram a mente. O princípio fundamental 
da Freedom to Farm é o direito de todo cidadão adulto 
do mundo de cultivar e possuir plantas naturais para 
uso pessoal e não comercial, utilizando todo o equipa-
mento técnico disponível para tal (ENCOD, 2007). 

Quatorze anos depois, a luta para garantir os direi-
tos pessoais, a preservação das práticas tradicionais e 
a proteção das pequenas comunidades agrícolas preci-
sa de ser intensificada como nunca antes. A aquisição 

corporativa do mercado emergente de cannabis medi-
cinal e a criminalização do cultivo pessoal são indícios 
claros de injustiça e desigualdade estrutural no acesso 
a medicamentos monopolizados pela indústria farma-
cêutica. Para garantir que TODOS tenham igual acesso 
aos medicamentos, o princípio Liberdade para Cultivar 
é imperativo e propício para salvaguardar o bem-estar 
da humanidade e de nosso planeta. 

A publicação das Diretrizes Europeias para os  Clubes 
Sociais de Cannabis foi a abordagem abrangente mais 

recente da ENCOD para abordar 
o consumo, cultivo e comparti-
lhamento de cannabis. As Dire-
trizes fornecem uma abordagem 
equilibrada sobre como lidar com 
o consumo pessoal e o cultivo de 
cannabis, introduzir boas práticas 
para CSC e padronizar o modelo 
de gestão. O seu objetivo é apoiar 

a sociedade civil e oferecer um quadro regulamentar 
que garanta o acesso seguro e controlado à cannabis, 
bem como garantir a segurança jurídica para as pes-
soas que usam cannabis. 

Em colaboração com um membro do Parlamento Eu-
ropeu, MEP Cyrus Engerer, a ENCOD co-organizou 
em abril de 2020 uma conferência virtual sobre a si-
tuação da cannabis na União Europeia e facilitou o diá-
logo sobre um modelo europeu regulado de cannabis. 
Um conjunto de recomendações sobre por que e como a 
União Europeia deve assumir a liderança foi elaborado 
e está disponível na página da ENCOD na web. A deter-
minação de promover uma abordagem justa e eficaz à 
política de drogas tem sido a chave para impulsionar a 
missão da ENCOD em direção a um maior activismo 
diplomático e político, embora permaneça fiel à impor-
tância de afastar-se dos interesses capitalistas, que por 
agora engolfam os mercados emergentes de cannabis. 

A ENCOD continua comprometida com a preserva-
ção e proteção de tesouros ecológicos e práticas tradi-
cionais contra as décadas de "guerra às drogas" e inte-
resses corporativos emergentes. 

APOIE A ENCOD!  --> ENCOD.ORG/ 

CAMPOS VERDEJANTES  
MISSÃO DA ENCOD PARA UMA POLÍTICA DE 
DROGAS JUSTA E EFICAZ
Por  Maja Kohek

O objetivo é apoiar a 
sociedade civil e oferecer um 

quadro regulamentar que 
garanta o acesso seguro e 

controlado à cannabis
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