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26 DE JUNHO: DIA INTERNACIONAL CONTRA O ABUSO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

Quota de mercado da canábis herbácea aumenta com o crescimento da produção doméstica,            

afirma a agência da UE de informação sobre droga (OEDT) 

(26.6.2012, LISBOA) «A quota de mercado da canábis herbácea está a aumentar em Europa, em detrimento da 
relativa à resina de canábis». Esta é a conclusão da primeira análise global sobre Produção e mercados da 

canábis na Europa, hoje publicada pela agência da UE de informação sobre droga (OEDT) para assinalar o 
Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas (1). O relatório descreve um mercado de canábis 
em «contínua evolução» e a forma como a Europa, uma das maiores consumidoras de canábis, passou a ser 
também um importante produtor dessa, que é a sua droga ilícita mais popular. O relatório refere ainda a enorme 
variedade de produtos à venda, e a associação cada vez maior do aumento do cultivo da canábis herbácea dentro 
das fronteiras da Europa a danos colaterais tais como a violência e a criminalidade. 

Mais de 78 milhões de europeus (entre os 15 e os 64 anos) já experimentaram canábis e cerca de 9 milhões de 
jovens europeus (entre os 15 e os 34 anos) consumiram-na no último mês. Estes números representam um 
mercado importante que tem vindo a evoluir significativamente. De acordo com o relatório, o atual mercado europeu 
de canábis contrasta de forma considerável, em termos da sua dimensão e sofisticação, com o da década de 1960, 
quando a importação era sobretudo assegurada por «amadores e entusiastas». O relatório descreve ainda a forma 
como os lucros resultantes do comércio de canábis o transformaram numa das principais atividades das 
organizações criminosas, frequentemente associado ao tráfico de outras mercadorias ilícitas (por ex. a cocaína). 

Contudo, isso não significa que toda a produção de canábis seja assegurada por criminosos organizados:                    
o relatório apresenta as várias categorias de produtores de canábis atualmente existentes e as suas motivações 
(por ex. sociais ou comerciais).  

«Uma dos principais alterações com impacto no atual mercado de canábis é simplesmente o aumento da sua 
escala», comenta o Diretor do OEDT, Wolfgang Götz. «Hoje na Europa, onde quer que vivamos, é provável que 
haja canábis a ser comprada ou vendida não muito longe de nós. Na EU, a maioria das infrações à legislação em 
matéria de droga que são notificadas estão relacionadas com a canábis. Anualmente, no território europeu, são 
apreendidas cerca de 700 toneladas de canábis herbácea e de resina de canábis. Entretanto, praticamente todos 
os Estados-Membros da União Europeia já referem estar a ser afetados pelo cultivo doméstico de canábis, uma 
evolução que tem consequências em termos de saúde pública e segurança. Neste relatório, reunimos dados 
atualizados que permitem uma análise aprofundada da produção e dos mercados de canábis em toda a Europa». 

Os dois principais produtos produzidos a partir da canábis cultivada ilicitamente são a cannabis herbácea 
(«marijuana») e a resina de canábis («haxixe»), mas estes produtos podem dividir-se em numerosos subtipos, com 
composições e efeitos variáveis. Perante a complexidade do atual mercado de canábis, o relatório conclui:              
«É como se estivéssemos a examinar o consumo de álcool, mas sem a capacidade de distinguir entre o consumo 
de cerveja, de vinho e de uísque».  

Aumento da produção doméstica e substituição das importações  

Na Europa, o cultivo de canábis herbácea dentro de casa é limitado apenas pelo acesso à eletricidade e à 
água, sendo muitas vezes utilizadas técnicas sofisticadas (incluindo as hidropónicas) para aumentar a 
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quantidade e a “qualidade” (potência) do produto. Actualmente, 29 dos 30 países que enviam dados ao OEDT 
mencionam algum tipo de cultivo de canábis herbácea.  

O relatório hoje publicado dá conta da mudança drástica que o mercado europeu de canábis sofreu nas duas 
últimas décadas, descrevendo uma tendência global para a «substituição das importações» (em que os produtos 
de canábis importados são substituídos pelos cultivados dentro das fronteiras da Europa). A análise revela que, 
em dois terços do continente europeu (30 países que enviaram dados ao OEDT; ver Figura 5.4), o consumo de 
canábis é agora dominado pelos produtos herbáceos (e pela resina importada no outro terço). Em 10 destes 
países (Bulgária, República Checa, Grécia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia 
e Croácia), 90% ou mais da canábis consumida é herbácea.  

Na Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Finlândia e Reino Unido, registou-se um forte aumento dos níveis de 
produção doméstica da canábis herbácea nas duas últimas décadas. Os dados relativos ao número de plantações 
descobertas na Europa revelam sinais de um aumento da produção doméstica de canábis na maioria dos países 
que comunicam dados desde 2004 (ver Quadro 3.2). 

Os grandes desafios colocados pelas técnicas de cultivo dentro de casa levaram à adoção de várias estratégias 
de repressão da oferta envolvendo técnicas de investigação com recurso às novas tecnologias e à partilha de 
informação. Entre as respostas inovadoras descritas no relatório, figuram as parcerias entre a polícia e os setores 
envolvidos na prevenção da produção doméstica (fornecedores de eletricidade, autoridades do setor habitacional). 
Está igualmente a surgir um setor comercial especializado que fornece serviços e equipamentos (radares, 
câmaras termográficas) no sentido de contribuir para a redução da oferta de canábis.  

No entanto, grande parte da atenção das autoridades responsáveis pela aplicação da lei continua a estar 
predominantemente centrada no consumo da canábis, mais do que na sua oferta (Figura 6.2). O relatório mostra 
que, em 19 dos 22 países que dispõem de dados suficientes, a maioria das infrações relacionadas com a canábis 
diz respeito ao seu consumo, com percentagens que variam entre 51% e 96%. 

A resina de canábis importada e as «Cinco grandes» — Marrocos continua a ser o principal fornecedor da 
Europa, mas estimativas de produção podem estar subestimadas  

A canábis é a planta estupefaciente ilegal mais cultivada em todo o mundo. O relatório hoje publicado descreve as 
«Cinco grandes» regiões consideradas como as principais fornecedoras dos produtos de canábis (principalmente 
da resina) importados pela Europa. São elas: o Norte de África (Marrocos), o Sudoeste Asiático (Afeganistão), 
os Balcãs (Albânia), o Médio Oriente (Líbano) e a África Subsariana (África do Sul) (ver Figura 2.1).  

«Apesar de a Europa ser um dos maiores e mais ricos mercados de consumo de resina de canábis há mais de 30 
anos, pouca resina de canábis é produzida internamente e quase toda a que é consumida tem de vir do exterior», 
afirma o relatório. Este facto está patente nos dados relativos à apreensão de canábis: a quantidade de resina              
de canábis apreendida em 2009, por exemplo, era quase seis vezes superior à de canábis herbácea 
(aproximadamente 600 toneladas e 100 toneladas, respetivamente).  

Marrocos continua a ser o principal exportador de resina de canábis para a Europa e o produto entra na região 
principalmente através de Espanha e Portugal. Embora algumas fontes indiquem um significativo decréscimo 
na produção de resina marroquina entre 2003 e 2009, essa diminuição é posta em causa pelos dados 
europeus, que sugerem que as atuais estimativas da produção referentes a Marrocos poderão ser demasiado 
baixas para corresponder à realidade (Quadros 2.2 e 2.3). 

(1) O OEDT assinala este dia internacional com um evento, realizado na sua sede, dirigido à Comunidade Diplomática em Lisboa e às 

Autoridades Portuguesas suas parceiras. O Gabinete para a Droga e a Criminalidade das Nações Unidas (UNODC) irá lançar o seu          

Relatório Mundial sobre a Droga 2012 e promover o tema «Uma ação global para comunidades saudáveis sem drogas». 


