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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

A presente Proposta de Lei do Governo visa atualizar as substâncias constantes das 

tabelas anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro1, que aprovou o regime 

jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas2, 

em transposição da Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, da Comissão, de 2 de setembro 

de 20203, e acolhendo as decisões da Comissão dos Estupefacientes das Nações 

Unidas (CND), adotadas na sua 63.ª Sessão, de março de 2020, a fim de incluir novas 

substâncias psicoativas na definição de droga. 

 

Invoca o proponente que as listas de substâncias anexas às Convenções das Nações 

Unidas sobre os Estupefacientes, de 1961 (alterada pelo Protocolo de 1972), sobre as 

Substâncias Psicotrópicas, de 1971, e sobre o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas, de 1988 são regularmente alteradas pela Comissão dos 

Estupefacientes das Nações Unidas (CND), com base nas recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, relevando, por isso, como impulso legiferante da 

iniciativa sub judice as decisões de 4 de março de 2020 da referida Comissão, relativas 

à inclusão de 13 novas substâncias psicoativas - as substâncias Crotonilfentanilo (N-

 
1 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo 
indicação em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal oficial do 
Diário da República Eletrónico. 
2 Este diploma legal foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 20/93, de 20 de fevereiro, e alterado 
pelos Decreto-Lei n.º 81/95, de 22 de abril, Lei n.º 45/96, de 3 de setembro, Decreto-Lei n.º 214/2000, de 2 
de setembro, Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, Decreto-Lei n.º 69/2001, de 24 de fevereiro, Leis n.ºs 
101/2001, de 25 de agosto, e 104/2001, de 25 de agosto, Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de dezembro, 
Leis n.ºs 3/2003, de 15 de janeiro, 47/2003, de 22 de agosto, 11/2004, de 27 de março, 17/2004, de 11 de 
maio, 14/2005, de 26 de janeiro, 48/2007, de 28 de agosto, 9/2007, de 4 de setembro, 18/2009, de 11 de 
maio (que o republicou), retificada pela Declaração de Retificação n.º 41/2009, de 22 de junho, e 38/2009, 
de 20 de julho, Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, Leis n.ºs 13/2012, de 26 de março, 22/2014, 
de 28 de abril, 77/2014, de 11 de novembro, 7/2017, de 2 de março, 8/2019, de 1 de fevereiro, 15/2020, de 
29 de maio, 58/2020, de 31 de agosto, e Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro.. 
3 Todas as referências a legislação europeia, salvo indicação em contrário, são feitas para o sítio da UE 

https://eur-lex.europa.eu/. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155881893/202103091447/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1687&from=EN
https://dre.pt/
https://eur-lex.europa.eu/
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fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamida), Valerilfentanilo (N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)-4-piperidil]pentanamida), DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroanfetamina) (1-(4-cloro-

2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina), AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-

il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carboxamida), 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-

PINACA) (N-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil}valinato de metilo), 5F-MDMB-

PICA (5F-MDMB-2201) (2[[1(5fluoropentil)indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato 

de metilo), 4F-MDMB-BINACA (2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-

dimetilbutanoato de metilo), 4-CMC (4-clorometcatinona ou clefedrona) (1-(4-clorofenil)-

2-(metilamino)propan-1-ona), N-etil-hexedrona (2(etilamino)-1-fenil-hexan-1-ona) e 

Alfa-PHP (α-PHP ou α-pirrolidino-hexanofenona) (1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona). 

Flualprazolam (8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepina) e Etizolam (4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-

f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina), alfa-fenilacetoacetato de metilo (MAPA), incluindo 

os seus isómeros -, nenhuma das quais ainda “identificada nas tabelas anexas ao 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro”, para além da nova substância psicoativa N,N-

dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-etanamina 

(isotonitazeno), a introduzir por força da Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, da 

Comissão, de 2 de setembro de 2020, que altera o anexo da Decisão-Quadro 2004/757/ 

JAI do Conselho. 

A iniciativa legislativa em apreço é composta por seis artigos: o primeiro definidor do 

respetivo objeto; os segundo, terceiro, quarto e quinto prevendo respetivamente 

alterações das tabelas I-A, II-A, IV e V anexas ao referido regime jurídico; o sexto 

procedendo à republicação das tabelas alteradas; e o sétimo estabelecendo como data 

de início da sua vigência o dia seguinte ao da sua publicação.  

Refira-se que, em solução diversa da prática legislativa habitual neste domínio, que 

procede à atualização das substâncias constantes da tabela anexa ao referido Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, sempre que se verifica uma obrigação de Direito 

Internacional ou de Direito da União Europeia, como a ora preconizada e que tem 

sucessivamente vigorado, o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais da XIII 

Legislatura acerca da Proposta de Lei n.º 207/XIII/4.ª (GOV) - Inclui novas substâncias 

psicoativas na definição de droga, transpondo a Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da 

https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/13/04/127/2019-07-16/305?pgs=294-359&org=PLC&plcdf=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43867


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 80/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 4 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Comissão4 apontou então para a pertinência de se “lançar o debate sobre a adequação 

das políticas públicas subjacentes a este método de identificação de substância 

proibidas”, fazendo apelo ao Relatório de 2019 da Comissão Global de Política sobre 

Drogas (anexado ao parecer como anexo) que sugeria” alterações profundas de 

paradigma de forma a aumentar a eficiência e racionalidades das políticas públicas 

nesta matéria”5.   

 

• Enquadramento jurídico nacional  

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, veio rever a legislação do combate à droga, 

definindo o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas. Este diploma sofreu até à presente data vinte e seis 

alterações6, quer no seu articulado, quer nas respetivas tabelas. Assim, e ao longo dos 

anos, foram sendo aditadas novas substâncias, designadamente, às tabelas I-A, II-A, IV 

e V anexas àquele diploma, pelos Decretos-Leis n.ºs 214/2000, de 2 de setembro, e 

69/2001, de 24 de fevereiro, e pelas Leis n.ºs 3/2003, de 15 de janeiro, 47/2003, de 22 

de agosto, 17/2004, de 11 de maio, 14/2005, de 26 de janeiro, 18/2009, de 11 de maio, 

13/2012, de 26 de março, 22/2014, de 28 de abril, 77/2014, de 11 de novembro , 7/2017, 

de 2 de março, 8/2019, de 1 de fevereiro, e 15/2020, de 29 de maio. Do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro, encontra-se ainda disponível uma versão consolidada. 

 

 
4 Iniciativa caducada em 24 de outubro de 2019 
5 Aparentemente em sentido oposto ao da presente iniciativa. 
6 O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 20/93, de 20 de 
fevereiro, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 81/95, de 22 de abril, Lei n.º 45/96, de 3 de setembro, Decreto-
Lei n.º 214/2000, de 2 de setembro, Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, Decreto-Lei n.º 69/2001, de 24 de 
fevereiro, Leis n.ºs 101/2001, de 25 de agosto, e 104/2001, de 25 de agosto, Decreto-Lei n.º 323/2001, de 
17 de dezembro, Leis n.ºs 3/2003, de 15 de janeiro, 47/2003, de 22 de agosto, 11/2004, de 27 de março, 
17/2004, de 11 de maio, 14/2005, de 26 de janeiro, 48/2007, de 28 de agosto, 9/2007, de 4 de setembro, 
18/2009, de 11 de maio (que o republicou), retificada pela Declaração de Retificação n.º 41/2009, de 22 de 
junho, e 38/2009, de 20 de julho, Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, Leis n.ºs 13/2012, de 26 
de março, 22/2014, de 28 de abril, 77/2014, de 11 de novembro, 7/2017, de 2 de março, 8/2019, de 1 de 
fevereiro, 15/2020, de 29 de maio, e 58/2020, de 31 de agosto, e Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro. 
De referir que o acórdão n.º 232/2004, do Tribunal Constitucional, declarou a inconstitucionalidade, com 
força obrigatória geral, designadamente, da norma do artigo 34.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 
Janeiro, enquanto aplicáveis a cidadãos estrangeiros que tenham a seu cargo filhos menores de 
nacionalidade portuguesa residentes em território nacional. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155881893/202103091447/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663807/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663810/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281748/73663814/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663815/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://dre.pt/pdf1s/2000/09/203A00/46624663.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2001/02/047A00/10621062.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2003/01/012A00/01260126.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53935394.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53935394.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2004/05/110A00/29712971.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2005/01/018A00/06120612.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/05/09000/0276502781.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/03/06100/0141401419.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2014/04/08100/0251802519.pdf
https://dre.pt/application/file/a/58820011
https://dre.pt/application/file/a/106546075
https://dre.pt/application/file/a/106546075
https://dre.pt/application/file/a/118950706
https://dre.pt/application/file/a/134605066
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155881893/202103091447/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/252124
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No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, pode ler-se, nomeadamente, 

que «a aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 19887, oportunamente assinada por 

Portugal e ora ratificada - Resolução da Assembleia da República n.º 29/91 e Decreto 

do Presidente da República n.º 45/91, - é a razão determinante do presente diploma. 

Tal instrumento de direito internacional público visa prosseguir três objetivos 

fundamentais. Em primeiro lugar, privar aqueles que se dedicam ao tráfico de 

estupefacientes do produto das suas atividades criminosas, suprimindo, deste modo, o 

seu móbil ou incentivo principal e evitando, do mesmo passo, que a utilização de 

fortunas ilicitamente acumuladas permita a organizações criminosas transnacionais 

invadir, contaminar e corromper as estruturas do Estado, as atividades comerciais e 

financeiras legítimas e a sociedade a todos os seus níveis. Em segundo lugar, adotar 

medidas adequadas ao controlo e fiscalização dos precursores, produtos químicos e 

solventes, substâncias utilizáveis no fabrico de estupefacientes e de psicotrópicos e que, 

pela facilidade de obtenção e disponibilidade no mercado corrente, têm conduzido ao 

aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Em 

terceiro e último lugar, reforçar e complementar as medidas previstas na Convenção 

sobre Estupefacientes de 1961», aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 435/70, 

de 12 de setembro, modificada pelo Protocolo de 1972, aprovado para adesão pelo 

Decreto-Lei n.º 161/78, de 21 de dezembro8, e na Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas de 1971, igualmente aprovado para adesão pelo Decreto n.º 10/79, de 30 

de janeiro, colmatando, assim «brechas e potenciando os meios jurídicos de cooperação 

internacional em matéria penal». 

 

Este diploma teve também em atenção a Diretiva 92/109/CEE do Conselho, de 14 de 

dezembro9, relativa à produção e colocação no mercado de certas substâncias 

utilizadas na produção ilícita de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, 

instrumento que visava «estabelecer uma fiscalização intracomunitária de certas 

substâncias frequentemente utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e de 

 
7 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html  
8 O Decreto-Lei n.º 161/78, de 21 de dezembro, foi retificado pela Declaração de 2 de fevereiro de 1979. 
9 Todas as referências a legislação europeia, salvo indicação em contrário, são feitas para o sítio da UE 
https://eur-lex.europa.eu/. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://dre.pt/pdf1s/1991/09/205A00/47104740.pdf
http://dre.pt/pdf1s/1991/09/205A00/47064706.pdf
http://dre.pt/pdf1s/1991/09/205A00/47064706.pdf
https://dre.pt/application/file/a/149167
https://dre.pt/application/file/a/149167
https://dre.pt/application/file/a/149167
https://dre.pt/application/file/a/149167
https://dre.pt/application/file/a/325233
https://dre.pt/application/file/a/392686
https://dre.pt/application/file/a/392686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0109
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
https://dre.pt/application/file/a/325233
https://dre.pt/application/file/a/392728
https://eur-lex.europa.eu/
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substâncias psicotrópicas, a fim de evitar o seu desvio». Mais tarde, no quadro do 

processo de alargamento da União Europeia, tornou-se importante substituir a Diretiva 

92/109/CEE por um regulamento, «dado que qualquer alteração dessa diretiva e dos 

respetivos anexos implicaria medidas de execução nacionais em 25 Estados-

Membros»10 tendo, assim, sido publicado o Regulamento (CE) n.º 273/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, relativo aos 

precursores de drogas. 

 

De referir ainda que o sucessivo aditamento de novas substâncias às tabelas anexas 

ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, deve-se à necessidade de cumprir obrigações 

decorrentes da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o tráfico ilícito e 

consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, à transposição de diretivas 

comunitárias e, ainda, à aplicação de regulamentos ou decisões comunitárias. 

 

A presente iniciativa vem agora proceder à adoção das decisões11 da 63.ª Sessão12, de 

4 de março de 2020, da Comissão dos Estupefacientes das Nações Unidas13, incluindo 

13 novas substâncias psicoativas nas referidas Convenções, e determinando, também, 

que os Estados-Membros devem submeter essas substâncias a medidas de controlo, 

proporcionais aos seus riscos, e a sanções penais, tal como previsto nas legislações 

nacionais. Destas 13 substâncias, nenhuma se encontra identificada nas tabelas anexas 

ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, pelo que se propõe o seu aditamento às 

respetivas tabelas I-A, II-A, IV e V. 

 

Para além da adoção das referidas decisões, a proposta de lei apresentada procede, 

também, à transposição da Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, da Comissão, de 2 de 

setembro de 2020, que altera o anexo da Decisão-Quadro 2004/757/ JAI do Conselho14, 

incluindo a nova substância psicoativa N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi) fenil] metil]-5-nitro-

 
10 Vd. Considerando (4) do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, relativo aos precursores de drogas. 
11 https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/165b82de-e7ef-4a92-8614-9f8ad4819083  
12 https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-
commission-on-narcotic-drugs.html  
13 https://www.unodc.org/unodc/index.html  
14 A Decisão-Quadro 2004/757/ JAI do Conselho, de 25 de outubro de 2004, adota regras mínimas quanto 
aos elementos constitutivos das infrações penais e às sanções aplicáveis no domínio do tráfico ilícito de 
droga. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0273-20210113&from=EN
https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/165b82de-e7ef-4a92-8614-9f8ad4819083
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663807/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663810/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281748/73663814/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118367406/201906281548/73663815/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004F0757
https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/165b82de-e7ef-4a92-8614-9f8ad4819083
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://www.unodc.org/unodc/index.html
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1H- benzimidazole-1-etanamina (isotonitazeno). Este aditamento surge na sequência 

de um relatório de avaliação dos riscos desta substância psicoativa, elaborado pelo 

Comité Científico do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 

apresentado em 26 de maio de 2020. Cumpre referir que o isotonitazeno é um 

«analgésico opioide sintético, (…) que está acessível na União, pelo menos, desde abril 

de 2019». Esta substância «parece ser vendida em linha, em quantidades pequenas, e 

por grosso, principalmente na forma pulverulenta; é também vendido na forma de 

pulverizadores nasais prontos a utilizar. As informações obtidas aquando das 

apreensões indicam que poderá igualmente ter sido vendido no mercado dos opioides 

ilícitos», pelo que os utilizadores podem não saber que o estão a utilizar. «Informações 

disponíveis sugerem que o consumo de isotonitazeno provoca danos na saúde devido 

à sua toxicidade aguda e à propensão para o consumo excessivo, ou ao potencial de 

dependência. Estes danos para a saúde são considerados potencialmente fatais. Além 

disso, a substância é suscetível de provocar deficiências físicas e mentais graves e de 

originar uma propagação significativa de doenças, incluindo a transmissão de vírus por 

via sanguínea. Estes efeitos, incluindo a dependência, são comparáveis aos dos outros 

analgésicos opioides que estão sob controlo internacional»15. 

 

O artigo 2.º do articulado da mencionada Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, estabelece 

ainda que os «Estados-Membros devem pôr em vigor, até 3 de junho de 2021, as 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva». Nesta sequência e segundo o comunicado16 do 

Conselho de Ministros de 18 de março de 2021, foi aprovada uma «proposta de lei, a 

submeter à Assembleia da República, que visa adotar as decisões da Comissão dos 

Estupefacientes das Nações Unidas e transpor a Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, de 

forma a incluir novas substâncias psicoativas na definição de droga» cumprindo, assim, 

obrigações internacionais. 

 

Na página do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD), serviço que tem por missão promover a redução do consumo 

 
15 Vd. Considerandos 2, 3, 6, e 12 da Diretiva Delegada (UE) 2020/1687, da Comissão, de 2 de setembro 
de 2020. 
16 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=408  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=408
http://www.sicad.pt/pt/Paginas/default.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=408
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de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição 

das dependências, podemos encontrar diversa informação sobre esta matéria. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se a pendência, 

sobre a matéria em apreciação, da Proposta de Lei n.º 75/XIV/2.ª (ALRAM) - Inclusão 

das novas substâncias psicoativas na Lei de combate à droga. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)  

Na atual legislatura, foi apreciada e aprovada a Proposta de Lei n.º 2/XIV/1.ª (Governo) 

- Procede à transposição da Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de 

dezembro de 2018, a fim de incluir novas substâncias psicoativas na definição de droga, 

introduzindo a vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que 

aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas que deu origem à Lei n.º 15/2020, de 29 de maio, que Procede 

à vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o 

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, aditando-lhes novas substâncias, em transposição da Diretiva Delegada 

(UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018. 

 

Nas XIII e XII Legislaturas, encontram-se registadas as seguintes iniciativas legislativas 

sobre a matéria em apreciação: 

 

- Proposta de Lei n.º 207/XIII/4.ª (GOV) - Inclui novas substâncias psicoativas na 

definição de droga, transpondo a Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão –

(iniciativa caducada em 24 de outubro de 2019); 

 

- Proposta de Lei n.º 143/XIII/3.ª (GOV) - Altera a Lei de Combate à Droga, transpondo a 

Diretiva (UE) 2017/2103. [que deu origem à Lei n.º 8/2019, de 01/02] 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110392
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110392
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22161
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43867
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43867
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42904
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42904
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3005&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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- Proposta de Lei n.º 35/XIII/2.ª (GOV) - Procede a vigésima segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando várias substâncias à Tabela II - A  

[a qual deu origem à Lei n.º 7/2017, de 02/03] 

 

- Proposta de Lei n.º 240/XII/3.ª (GOV) -  Procede à vigésima primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a substância alfa-

fenilacetoacetonitrilo à tabela anexa V. [que deu origem à Lei n.º 77/2014, de 11/11] 

 

- Projeto de Lei n.º 501/XII/3.ª (PSD e CDS-PP) - Procede à vigésima alteração ao Decreto-

Lei n.º 15/93, de 12 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a substância 5 (2-

aminopropil)indole à tabela anexa II-A e a substância 4 metilanfetamina à tabela anexa II-B. 

[que deu origem à Lei n.º 22/2014, de 28/04] 

 

- Proposta de Lei n.º 199/XII/3.ª (GOV) - Procede à vigésima alteração ao Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a substância 4 metilanfetamina à 

tabela anexa II-B. [que deu origem à Lei n.º 22/2014, de 28/04] 

 

 

- Projeto de Lei n.º 129/XII/1.ª (CDS-PP) - Décima oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, acrescentando a Mefedrona e o Tapentadol às 

tabelas que lhe são anexas. [que deu origem à  Lei n.º 13/2012, de 26/03] 

 

- Projeto de Lei n.º 101/XII/1.ª (PSD) - Altera pela décima oitava vez o Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, acrescentando a Mefedrona e o Tapentadol às 

substâncias da tabela II-A que lhe é anexa. [que deu origem à  Lei n.º 13/2012, de 26/03]; 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40718
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40718
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40718
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2651&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38591
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2234&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38201
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38201
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38201
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38201
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2097&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38158
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38158
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38158
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38158
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2097&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36646
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1655&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36574
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1655&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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- Proposta de Lei n.º 86/XII – Institui a proibição genérica de todas as substâncias 

psicoativas ( iniciativa caducada em 19 de abril de 2015). 

 

Consultada a mencionada base de dados (AP), foi identificada uma petição sobre 

matéria idêntica: 

Petição n.º 37/IX/1.ª - Pretendem um projecto de combate ao tráfego e consumo de 

drogas. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A iniciativa legislativa em análise foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa, plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição, e no artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), 

com pedido de prioridade e urgência para efeitos de agendamento. Reveste a forma de 

proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra da Justiça, conforme disposto no n.º 2 

do artigo 123.º do Regimento e no n.º 2 do artigo 13.º da lei formulário, e ainda pelo 

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi aprovada em Conselho de 

Ministros a 18 de março 2021, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do n.º 1 

do artigo 200.º da Constituição. 

A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma 

exposição de motivos, cujos elementos são enumerados no n.º 2 da mesma disposição 

regimental. 

https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/37196/details?showDescriptors=false
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11230
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A presente iniciativa legislativa define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir princípios constitucionais, 

respeitando assim os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 24 de março de 2021. Foi admitida e 

baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias (1.ª) a 25 de março, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia 

da República. Foi anunciada em sessão plenária no dia 31 de março.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa - «Inclui novas substâncias psicoativas na 

definição de droga» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei 

formulário,17 embora possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. 

Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o 

título do ato alterado» e a transposição de diretivas.18 

A alínea b) do artigo 1.º do projeto de lei, ao referir a transposição da Diretiva Delegada 

(UE) 2020/1687 da Comissão, de 2 de setembro de 2020, cumpre o disposto no n.º 4 

do artigo 9.º da lei formulário.19 

A iniciativa transpõe a diretiva alterando o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Neste 

caso, sugere-se que seja referida a designação que consta no artigo 1.º desde decreto-

lei («regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas»), em vez do título («Revê a legislação de combate à droga»), à 

 
17 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 
26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
18 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos. 

Coimbra: Almedina, 2002. P., págs. 201 e 205. 
19 «4 - Tratando-se de diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada expressamente 

a diretiva a transpor.» 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/15/1993/01/22/p/dre/pt/html
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semelhança das últimas leis da Assembleia da República que procederam a alterações 

a este decreto-lei.20 

Atendendo ao conteúdo material da iniciativa, sugere-se à comissão a seguinte redação 

para o título: «Inclui novas substâncias psicoativas na definição de droga, transpondo a 

Diretiva Delegada (UE) 2020/1687 da Comissão, de 2 de setembro de 2020, e alterando 

o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao 

tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas». 

A indicação do número de ordem de alteração consta na norma sobre o objeto, conforme 

disposto na parte inicial do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário: «Os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas». 

No entanto, a lei formulário foi aprovada e publicada num contexto anterior à existência 

do Diário da República Eletrónico, atualmente acessível de forma gratuita e universal. 

Assim, por motivos de segurança jurídica e para tentar manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração, 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações, quando a mesma incida sobre 

códigos, “leis” ou “regimes gerais”, “regimes jurídicos” ou atos legislativos de estrutura 

semelhante. 

O autor promoveu a republicação das tabelas I-A, II-A, IV e V anexas ao Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro, à semelhança de alterações anteriores a este diploma. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 7.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

 
20 Por exemplo Leis n.ºs 15/2020, de 29 de maio, e 8/2019, de 1 de fevereiro. 

https://data.dre.pt/eli/lei/15/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/8/2019/02/01/p/dre/pt/html
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os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras 

questões em face da lei formulário. 

 

 

IV. Análise de direito comparado  

• Enquadramento no plano da União Europeia  

Vários são os normativos previstos no Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia [TFUE]21 de onde se retira a importância atribuída à saúde pública por parte 

da União22. Também a Carta dos Direitos Fundamentais na União Europeia23, consagra 

no artigo 35.º que na definição e execução de todas as políticas e ações da União é 

assegurado um elevado nível de proteção da saúde humana. 

O artigo 83.º do TFUE dispõe que podem ser estabelecidas, por meio de diretivas, 

regras mínimas relativas à definição de infrações penais e sanções nos domínios da 

criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça, na qual se inclui o 

tráfico de droga. 

A Decisão-Quadro 2004/757/JAI24 [Decisão-Quadro] adota regras mínimas quanto aos 

elementos constitutivos das infrações penais e às sanções aplicáveis no domínio do 

tráfico ilícito de droga. Foi assim criada pela necessidade de uma ação legislativa no 

domínio da luta contra ao tráfico ilícito de droga, permitindo uma abordagem comum ao 

nível da UE. 

Esta Decisão definia «droga» como qualquer substância abrangida pela Convenção das 

Nações Unidas sobre os Estupefacientes de 1961, com as alterações introduzidas pelo 

Protocolo de 1972 [Convenção sobre os Estupefacientes], pela Convenção de Viena 

 
21https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF 
22 Nomeadamente, artigo 4.º, n.º 2, alínea k; 6.º; 9.º; 114.º, n.º 3; Título XVI e 169.º. 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32004F0757. As sucessivas alterações à 
Decisão-Quadro 2004/757/JAI foram integradas no documento original. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32004F0757
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32004F0757
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sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971 [Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas], bem como as substâncias sujeitas a controlo nos termos da Ação 

Comum 97/396/JAI25, relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de risco e 

controlo das novas drogas sintéticas. 

A Decisão n.º 2005/387/JAI26 revogou a Ação Comum 97/396/JAI no sentido de a 

reforçar e redefinir o seu âmbito, definindo certos conceitos, como o conceito de novas 

substâncias psicoativas (NSP) e da avaliação de riscos e de controlo destas por 

instâncias Europeias, designadamente através do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (OEDT)27. Reforçou também o Sistema de Alerta Rápido 28 

instituindo que quando uma NSP fosse detetada no mercado europeu os Estados-

Membros transmitissem as informações relevantes ao OEDT e à Europol através dos 

pontos focais nacionais da Rede Europeia de Informação sobre Droga e 

Toxicodependência (REITOX)29 e das Unidades Nacionais da Europol. 

O Regulamento (CE) n.º 1920/200630 31 alargou o papel do OEDT de forma a incluir 

novas atribuições resultantes da Decisão n.º 2005/387/JAI, nomeadamente o 

acompanhamento de questões como as novas tendências no consumo de droga. 

O Regulamento (UE) 2017/2101 32, vem alterar o Regulamento (CE) n.° 1920/2006 no 

que se refere ao intercâmbio de informações, ao sistema de alerta rápido33 e aos 

procedimentos de avaliação dos riscos34 das NSP. 

 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31997F0396 
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0387&qid=1615332292299 
27 Criado em 1993 pelo Regulamento (CEE) 302/93, o OEDT é uma das agências descentralizadas da UE 
a quem compete acompanhar as matérias relativas às drogas, toxicodependência e novas tendências. 
Coopera com agências da UE, como a Europol e a Eurojust, com agências especializadas das Nações 
Unidas, como o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, e com países terceiros. Ver 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html e https://www.emcdda.europa.eu/. 
28 Ver parágrafos 3º, 6º dos considerandos iniciais e artigo 1º da Decisão n.º 2005/387/JAI. 
29 Ferramenta desenvolvida pelo OEDT de forma a recolher dados nacionais de forma harmonizada A Rede 

é constituída por um ponto focal para cada país da UE participante no OEDT e um ponto focal para a 

Comissão. Em Portugal o ponto focal é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências - SICAD através da Divisão de Relações Internacionais. 
http://www.sicad.pt/pt/relacoesinternacionais/paginas/detalhe.aspx?itemId=2&lista=sicad_pontofocal&bkUr
l=/bk/relacoesinternacionais 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006R1920 
31 O regulamento revê e revoga o Regulamento (CEE) n.º 302/93 que criou o OEDT. As sucessivas 
alterações do Regulamento (CE) n.o 1920/2006 foram integradas no texto de base. 
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101&qid=1615147804363 
33 https://www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning 
34 https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index16776EN.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31997F0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31997F0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0387&qid=1615332292299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31997F0396
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32006R1920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101&qid=1615147804363
http://www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index16776EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31997F0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0387&qid=1615332292299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:31993R0302
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:23040102_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:4369105
http://www.unodc.org/unodc/index.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.emcdda.europa.eu/
http://www.sicad.pt/PT/RelacoesInternacionais/SitePages/detalhe.aspx?itemId=3&lista=SICAD_PONTOFOCAL&bkUrl=BK/RelacoesInternacionais/
http://www.sicad.pt/PT/RelacoesInternacionais/SitePages/detalhe.aspx?itemId=3&lista=SICAD_PONTOFOCAL&bkUrl=BK/RelacoesInternacionais/
http://www.sicad.pt/pt/relacoesinternacionais/paginas/detalhe.aspx?itemId=2&lista=sicad_pontofocal&bkUrl=/bk/relacoesinternacionais
http://www.sicad.pt/pt/relacoesinternacionais/paginas/detalhe.aspx?itemId=2&lista=sicad_pontofocal&bkUrl=/bk/relacoesinternacionais
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006R1920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101&qid=1615147804363
https://www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning
https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index16776EN.html
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A Diretiva (UE) 2017/210335 36 revogou a Decisão 2005/387/JAI do Conselho, criando 

um procedimento para a inclusão das NSP na definição de «droga» e veio alterar a 

Decisão-Quadro 2004/757/JAI estabelecendo que se entende por «droga» qualquer 

substância abrangida pela Convenção sobre Estupefacientes, pela Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas e qualquer substância enumerada no anexo da Decisão-

Quadro e vem definir NSP como uma substância na forma pura ou numa preparação 

que não estando abrangida por nenhuma daquelas Convenções, pode colocar riscos 

sociais ou para a saúde semelhantes aos colocados pelas substâncias abrangidas pelas 

referidas Convenções. 

Por conseguinte, qualquer alteração das listas anexas às referidas Convenções afeta 

diretamente as regras comuns da UE e altera o alcance das mesmas, em conformidade 

com o artigo 3.º, n.º 2, do TFUE. Tal sucede independentemente de a substância em 

causa já ser objeto de controlo em toda a União. A Comissão deve igualmente adotar 

atos delegados que alterem o anexo da Decisão-Quadro. 

Assim, com base numa avaliação dos riscos ou avaliação combinada de riscos, o anexo 

da Decisão-Quadro 2004/757/JAI, vai sendo alterado por forma a aditar novas 

substâncias na definição de «droga». 

No que à iniciativa em apreço concerne, a Diretiva Delegada (UE) 2020/168737 altera o 

anexo da Decisão-Quadro no que respeita à inclusão de uma NSP (isotonitazeno) na 

definição de «droga», aditando-a à lista do anexo da Decisão-Quadro. 

Ainda sobre iniciativa em questão, a proposta de decisão do Conselho relativa à posição 

a tomar, em nome da UE, na 63ª sessão da Comissão dos Estupefacientes das Nações 

Unidas [CND], sobre as substâncias a incluir nas listas da Convenção sobre os 

Estupefacientes e da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (COM(2019) 631 

final38) refere que nenhuma das 13 substâncias, analisadas pelo Comité de Peritos em 

Toxicodependência, era já objeto de medidas de controlo em toda a União. A proposta 

da Comissão de posição da União sugere apoiar as recomendações da OMS, uma vez 

 
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2103&qid=1615147804363 
36 Transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 8/2019 de 1 de fevereiro. Ver: 
https://dre.pt/pesquisa/-/search/118950627/details/maximized 
37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1687  
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0631  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2103&qid=1615147804363
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32004F0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32004F0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1687
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2103&qid=1615147804363
https://dre.pt/pesquisa/-/search/118950627/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/118950627/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1687
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0631
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que estas são conformes com o estado atual dos conhecimentos científicos. No que diz 

respeito às NSP, a inclusão destas substâncias nas listas das convenções é igualmente 

apoiada pela informação disponível na base de dados europeia sobre as novas drogas 

do OEDT. 

Conforme suprarreferido, tendo a CND aprovado a inclusão das 13 NSP nas listas 

anexas às referidas Convenções, estas alterações afetam as regras comuns da UE e o 

alcance das mesmas, independentemente de as substâncias em causa já serem objeto 

de controlo em toda a União. 

A proposta de Decisão do Conselho relativa à posição a exprimir, em nome da UE, na 

64.ª sessão da CND já se encontra disponível (COM(2020) 814 final39). 

Por último cumpre ainda fazer referência à Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões - COM(2020) 606 final 40 - apresentando a nova Agenda e Plano de Ação da 

UE de Luta contra a Droga para 2021-2025. 

 

Enquadramento internacional  

• Países europeus 

 

Considerando que a presente iniciativa transpõe para o direito nacional a substância 

psicoativa contida na Diretiva Delegada (UE) 2020/1687 da Comissão, de 2 de setembro 

de 2020 que altera o anexo da Decisão-Quadro 2004/757/JAI do Conselho no 

respeitante à inclusão da nova substância psicoativa N,N-dietil-2-[[4-(1-

metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-etanamina (isotonitazeno) na 

definição de «droga» e de acordo com a informação prestada pelos Estados-membros 

disponível no portal da internet eur-lex41, verifica-se que apenas a Eslovénia e a Lituânia 

declaram ter incluído a referida substancia na definição nacional de «droga». 

 

Organizações internacionais 

 
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0814&qid=1617476881085 
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0606&qid=1615300777048 
41 Consultado a 30 de março de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0814&qid=1617476881085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0606&qid=1615300777048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1687&qid=1617096641237
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0814&qid=1617476881085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0606&qid=1615300777048
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

A UNODC42 é a agência das Nações Unidas responsável por apoiar os países na 

implementação das três convenções da ONU sobre drogas: 

•A Convenção Única sobre Entorpecentes43(1961), emendada pelo protocolo de 

1972; 

•A Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas44(1971); e  

•A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas45(1988). 

«Com base nessas convenções, o UNODC auxilia os Estados-membros a desenvolver 

suas legislações nacionais sobre drogas, buscando estabelecer marcos legais de 

referência sobre o assunto, tanto nacional, quanto regional e globalmente. Além disso, 

o UNODC apoia os países a desenvolver respostas ao uso problemático de drogas e 

suas consequências adversas à saúde, por meio da implementação de ações de 

prevenção e da oferta de uma rede de serviços integrada de atenção e assistência, com 

base em evidências científicas, no respeito aos direitos humanos e em padrões éticos.» 

As suas competências abrangem, por exemplo, a realização de análises sobre a 

situação mundial das drogas46, bem como o desenvolvimento e propostas para lutar 

contra os problemas relacionados com elas. 

 

 

V. Consultas e contributos 

A apresentação da presente proposta de lei não foi acompanhada por qualquer 

documento que eventualmente a tenha fundamentado (cfr. n.º 3, do artigo 124.º do 

Regimento), e na exposição de motivos não são referidas pelo Governo quaisquer 

consultas que tenha realizado sobre a mesma (cfr. Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de 

outubro). 

 
42 Do inglês “United Nations Office on Drugs and Crime”. 
43 https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-unica-de-1961-sobre-os-estupefacientes-0  
44 https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-substancias-psicotropicas-0  
45 https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-contra-o-trafico-ilicito-
de-estupefacientes-e-substancias-1  
46 O último relatório, referente a 2019, encontra-se disponível no portal da Internet das Nações Unidas, 
acessível aqui. <url= https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/index.html> 

https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-unica-de-1961-sobre-os-estupefacientes-0
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-substancias-psicotropicas-0
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-contra-o-trafico-ilicito-de-estupefacientes-e-substancias-1
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-contra-o-trafico-ilicito-de-estupefacientes-e-substancias-1
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-unica-de-1961-sobre-os-estupefacientes-0
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-substancias-psicotropicas-0
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-contra-o-trafico-ilicito-de-estupefacientes-e-substancias-1
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-contra-o-trafico-ilicito-de-estupefacientes-e-substancias-1
https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/index.html
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Em 31 de março de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). 

Este e outros contributos que vierem a ser recebidos pela Comissão serão publicados 

na página da iniciativa na Internet.  

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração maioritariamente neutra do impacto de género.  

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110566/details?showDescriptors=false
http://arnet/sites/XIVLeg/DocumentosIniciativa/2cffdaa1-903f-480c-a68d-a8a11c344d8a.pdf

