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Jornada de Reflexão sobre Novas Substâncias Psicoativas 

Intervenção do Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, João Vasco Costa, em 

representação de Sua Exa. O Presidente da ALRAA 

 

Exmo. Senhor Representante da República para a Região Autónoma 

dos Açores, 

Exmo. Senhor Secretário Regional da Saúde e Desporto; 

Magnífico Reitor da Universidade dos Açores; 

Exmas. e Exmos.  Senhores Magistrados; 

Exmo. Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária; 

Senhor Coordenador de Investigação Criminal dos Açores; 

Exmo. Senhor Comandante da Zona Marítima dos Açores; 

Demais autoridades presentes, militares, civis e religiosas, 

Minhas Senhoras e meus Senhores 
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Em nome de Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa, 

que por motivos inadiáveis de agenda aqui não pode estar, e em meu 

nome pessoal, queria primeiro que tudo agradecer o amável convite que 

muito nos honra e gostava de começar por felicitar a Polícia Judiciária 

pela realização desta Jornada, que assim nos convoca a todos a olhar de 

forma descomplexada, aberta e mais profunda para um problema muito 

sério que a sociedade em geral hoje enfrenta, e a Açoriana em particular 

não constitui, infelizmente exceção, que é a gravidade da disseminação 

do consumo de novas substâncias psicoativas. 

 

Este flagelo, para além de constituir um sério problema de saúde 

pública, que primordialmente se dissemina nas faixas etárias mais 

jovens, carrega associado muitíssimos problemas sociais e económicos, 

que se repercutem, como não poderia deixar de ser nos tribunais e na 

administração da justiça. Um verdadeiro rolo compressor da sociedade 

que se manifesta em modo de bola de neve e que urge pensar, perceber 

e combater. Também por isso, tem o mérito a presente Jornada, de nos 

fazer refletir sem tabus ou reserva mental para as causas que lhe estão 

subjacentes, o que seguramente ajudará na real perceção do problema e 

consequentemente tornará mais eficaz o seu combate. 
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A pertinência da presente Jornada é por demais evidente tendo em conta 

que o fenómeno das novas drogas assume contornos e uma dimensão 

alarmante no nosso país e na nossa região em particular. 

A prevenção e sensibilização será uma das formas de olhar para o 

problema, e esta começa na família, na escola e depois na sociedade em 

geral. Sabendo nós como sabemos, que apenas a repressão do fenómeno 

não o resolve temos todos de ser imaginativos e congruentes na busca 

de todos os meios necessários e possíveis para ultrapassar este flagelo, 

cientes, contudo, de que o mundo do crime por regra, anda a uma 

velocidade superior à da Justiça, obrigando-a a sistematicamente se 

reinventar. 

 

Não estando na esfera de poder da Assembleia Legislativa Regional 

regular esta matéria, está, claramente, no âmbito da esfera de 

intervenção da nossa Região, a definição e concretização de políticas 

que, a montante e a jusante, possam contribuir para precaver esse 

fenómeno e para lidar com as consequências, desde logo, sociais da sua 

verificação. 

A autonomia não pode demitir-se, nem virar a cara, às causas e às 

consequências desse drama. 

A começar pelo contributo para envolver a classe política neste 

desiderato. Este é o compromisso que podemos assumir convosco, de 
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disponibilidade total para sermos parte da solução como é, também 

nosso dever. 

Somos assim da opinião que apenas uma ação articulada e proativa 

entre todos: Poder Legislativo, executivo e judicial, sem esquecer os 

órgãos de polícia criminal, as autarquias locais, as escolas, os serviços 

de saúde mental, 

 

 as IPSS, as associações de jovens, a comunicação social e o mundo 

digital, poderá tornar eficaz esta luta que é de todos, de combater os 

efeitos nefastos do consumo das novas drogas, que se repercutem desde 

logo nos próprios consumidores, maioritariamente jovens, mas também 

nas famílias, nas escolas, no serviço regional de saúde, na segurança 

pública e nos tribunais. 

Estou certo de que, mais uma vez, responderemos positivamente a esta 

emergência social. 

Finalmente, renovando o agradecimento à Polícia Judiciária, gostaria 

de expressar votos de sucesso na reflexão, desejando a todos um ótimo 

trabalho. 

 

Ponta Delgada, 27 de maio de 2022 
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