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Este produto foi desenvolvido por Laurie Jevons no âmbito do Programa de 

Bolsas do Centro de Transferência de Tecnologia de Prevenção (PTTC, do inglês 

"Prevention Technology Transfer Center") de Nova Inglaterra para 2021. O PTTC 

de Nova Inglaterra e o presente programa são apoiados pela Administração dos 

Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (SAMHSA, do inglês "Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration") do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos (HHS, do inglês "Health and Human Services") dos EUA. Os 

conteúdos são da responsabilidade da autora e não representam 

necessariamente as opiniões oficiais ou qualquer tipo de endosso da 

SAMHSA/HHS ou do Governo dos EUA. 
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O consumo de canábis por qualquer cidadão estrangeiro 

pode resultar na sua deportação dos Estados Unidos 

Apesar de o Maine ter legalizado o consumo de canábis (marijuana) 

por adultos, os Estados Unidos consideram a canábis uma droga, nos 

termos do Anexo 1, o que resulta na sua ilegalidade, de acordo com a 

lei federal. Uma vez que a lei federal se sobrepõe à lei estadual, os não 

cidadãos podem ser sancionados por consumirem ou possuírem 

canábis e até mesmo por trabalharem na indústria da canábis. Neste 

conjunto de ferramentas, o termo "não cidadão" refere-se a qualquer 

indivíduo que viva, trabalhe ou viaje nos Estados Unidos sem ser 

detentor de cidadania dos EUA. Isso inclui os titulares de cartões 

verdes (residentes permanentes), os refugiados e asilados, os 

imigrantes sem documentos e outros indivíduos com outros estatutos 

(por exemplo, ao abrigo da política de Ação Diferida para Chegadas de 

Crianças), bem como os detentores de vistos especiais para imigrantes 

(SIVs, do inglês "Special Immigrant Visas") destinados a 

tradutores/intérpretes iraquianos e afegãos. 

                                         Saiba Mais: 

                                       O que os Não Cidadãos Devem Saber 
 

Consumo de Marijuana por Adultos no Maine 

Ao abrigo da Lei em Matéria de Consumo de Marijuana por Adultos do 

Maine, os adultos com mais de 21 anos de idade podem comprar, 

possuir e cultivar canábis. A posse ou consumo de canábis é legal para 

os cidadãos americanos com mais de 21 anos de idade enquanto 

estiverem no Maine, mas não é legal transportar canábis para lá das 

fronteiras estaduais ou internacionais. O consumo de canábis em 

espaços públicos (incluindo parques, passeios e restaurantes) é ilegal 

para toda a gente. Mesmo no Maine, continua a ser ilegal para qualquer 

pessoa com menos de 21 anos possuir ou transportar canábis. 
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Definição de Canábis 
A canábis 1(também conhecida como marijuana, erva, ganza, liamba) 

contém muitos compostos, incluindo THC (delta-9-tetra-

hidrocanabinol), CBD (canabidiol) e cânhamo. 

A canábis pode ser consumida de várias formas, incluindo: 

fumada (brocas, charros, "bongs", narguilés) 

produtos comestíveis (produtos para infusões), 

cigarros eletrónicos 

"dabbing" (cera concentrada, "shatter", "budder") 

 
 

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) 
O THC é o componente da marijuana que altera a mente. O THC 

provoca sensações de euforia e relaxamento, aumenta a perceção 

sensorial e altera a perceção do tempo. O THC também prejudica as 

capacidades motoras, pode provocar ansiedade ou alucinações e 

prejudica a função pulmonar, com a repetição da prática de fumar. O 

THC é a substância ativa da canábis que é detetada nos testes de 

drogas. Dependendo da quantidade e frequência do consumo de THC, 

os seus vestígios podem permanecer no organismo durante vários dias 

ou várias semanas. 

O "símbolo universal" indica que o produto contém THC e 

pode ser apresentado em doces/alimentos, na própria flor 

de marijuana ou em concentrados. 

 
 
 
 
 

Flor/charro                      Produtos comestíveis Concentrados 
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Definição de Canábis (continuação) 

Haxixe (haxe) 
O haxixe é uma das formas mais concentradas de canábis. O haxixe é um 

derivado do "kief" (resina seca) da planta de canábis e é refinado em óleos, 

manteigas e ceras (concentrados de THC). A concentração média de THC na 

flor de canábis é de cerca de 20%, mas pode chegar a 80% nos concentrados. 

CBD (canabidiol) 
O CBD é um componente da canábis que não altera a mente. O CBD pode ser 

utilizado para tratar a ansiedade, a insónia e a dor crónica (por exemplo, 

artrite), embora a pesquisa sobre os impactos do CBD seja limitada. O CBD 

pode ser adicionado a loções / cremes, géis, líquidos ou cigarros eletrónicos. 

Uma vez que a regulamentação dos produtos de CBD é escassa, pode ser difícil 

ficar a saber qual é realmente o teor de CBD ou THC de certo produto. 

Parafernália 
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos define parafernália como 

qualquer equipamento utilizado para produzir, ocultar ou consumir drogas. 

Isso pode incluir mortalhas, cachimbos, "bongs", trituradores ou "dab rigs". 

Apesar de alguma parafernália poder ser utilizada para fins legais (como o 

tabaco), os agentes da autoridade podem testar os materiais, a fim de 

verificarem se contêm resíduos de substâncias ilícitas. A recusa por parte dos 

não cidadãos em consentir a revista dos seus objetos pessoais é legal, uma vez 

que a posse de parafernália pode conduzir a um escrutínio mais aprofundado. 

  
 
 
 
 
          Trituradores                     Cigarro eletrónico 

https://www.drugs.com/illicit/hashish.html
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Marijuana Medicinal no Maine 
Ao abrigo da Lei da Marijuana Medicinal do Maine, os pacientes com 

mais de 18 anos de idade, portadores de um cartão de identificação de 

marijuana medicinal válido, podem comprar canábis a um prestador de 

cuidados registado. No entanto, a canábis é considerada ilegal nos 

termos da legislação federal, o que pode resultar em consequências 

negativas para os não cidadãos (ainda que sejam portadores de cartões 

de marijuana medicinal válidos). Se é um não cidadão e considera que a 

canábis medicinal é a única forma de tratar os seus sintomas, é 

importante que consulte um advogado. Lembre-se: os seus direitos 

enquanto residente do Maine alteram-se quando viaja para fora desse 

estado. Na qualidade de não cidadão, os seus direitos também se 

alteram quando viaja para fora dos Estados Unidos. 

 

Impactos do Consumo de Marijuana na Saúde 
O consumo de canábis com THC afeta a memória e a aprendizagem, o 

que pode ter consequências negativas na escola ou no trabalho. O THC 

também afeta o tempo de reação e prejudica a coordenação e o 

equilíbrio. Uma vez que o fumo da canábis contém os mesmos químicos 

que o tabaco, quem a fuma pode ter doenças pulmonares ou problemas 

respiratórios.2   Não existe uma quantidade segura de canábis que possa 

ser consumida durante a gravidez ou amamentação, uma vez que o THC 

tem sido associado a impactos no desenvolvimento do bebé.3

                                  Saiba Mais: 

   Good to Know 
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Informações para Não Cidadãos 

 
O Centro de Recursos Legais para Imigrantes recomenda que se evite a 

canábis de todas as formas. Isso inclui: 

possuir canábis ou qualquer parafernália associada (mortalhas, 

cachimbos, trituradores) fora de casa 

publicar fotos relacionadas com a canábis nas redes sociais 

ter imagens ou vídeos associados à canábis no telemóvel 

usar roupas com textos ou logótipos referentes à canábis 

falar sobre o consumo ou a posse de canábis com funcionários 

da imigração ou fronteiriços 
4
 

 

Nos Estados Unidos, os não cidadãos têm direitos relativamente aos 

agentes da polícia e à Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, do 

inglês "Immigration and Customs Enforcement"). Esses direitos incluem o 

direito a guardar silêncio, bem como o direito de se recusar a dar o seu 

consentimento para que o revistem ou aos seus objetos pessoais. Se 

algum agente da imigração ou da polícia lhe perguntar se já possuiu ou 

consumiu canábis em qualquer momento do passado, não admita nada 

sem consultar o seu advogado. 

 
As entrevistas de imigração podem incluir questões sobre o consumo 

ou a posse de canábis, ou sobre o seu emprego na indústria da 

canábis, em qualquer momento do passado. Se nunca consumiu ou 

possuiu canábis, pode responder que não. 

Se já consumiu ou possuiu canábis no passado, pode recusar-se a 

responder à pergunta e pedir para falar com um advogado. 

 

Saiba Mais: 

Conheça os Seus Direitos 
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Outras Considerações 

Naturalização 
Os não cidadãos que admitirem já ter consumido canábis ou já ter 

trabalhado na indústria da canábis poderão ver o seu pedido de 

naturalização recusado, por falta daquilo que a lei da imigração designa 

como "bom caráter moral". O Governo dos Estados Unidos considera 

que a posse de canábis ou de qualquer parafernália associada, bem 

como o fabrico ou distribuição/fornecimento de canábis, violam a lei 

federal. Ainda que não tenha sido oficialmente acusado de consumir 

canábis ou que não tenha admitido que praticou esse ato, o não cidadão 

deve poder provar que não cometeu qualquer delito. 

 

Trabalhar na Indústria da Canábis 
Os não cidadãos devem estar cientes de que o facto de trabalharem na 

indústria da canábis (em casas de cultivo, dispensários ou instalações de 

testes) pode resultar na recusa dos seus pedidos de residência 

permanente, em detenção ou em deportação. Isso inclui trabalhos 

relacionados com o cultivo, como por exemplo, podar, regar e colher, 

bem como trabalhos de limpeza ou higienização das instalações. Os 

empregadores também podem testar os trabalhadores, e estes podem 

ser despedidos por consumirem canábis. 

 

Ajuda Financeira 
No caso dos estudantes internacionais que frequentam uma 

universidade americana (mesmo num estado como o Maine, que 

legalizou o consumo de canábis por adultos), o consumo de canábis 

constitui uma violação do seu visto FI. 

A posse de canábis por cidadãos americanos menores de idade também 

pode ter impacto no seu acesso ao ensino superior, tal como uma 

condenação pode ter impacto na sua elegibilidade para fins de ajuda 

financeira federal.
5 
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Recursos 
 

          Good to know 

 
 Centro de Recursos 

Legais para Imigrantes 

 
Conheça os Seus 
Direitos 
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A  canábis é ilegal nos termos 

da legislação  dos EUA. 
 

Os não cidadãos podem ser penalizados por consumirem ou possuírem 

canábis, ou por trabalharem na indústria da canábis (incluindo casas de 

cultivo, dispensários ou instalações de teste). O consumo de canábis por 

qualquer cidadão estrangeiro pode resultar na sua detenção ou 

deportação dos Estados Unidos. 

O Centro de Recursos Legais para Imigrantes recomenda que os não 

cidadãos evitem a canábis de todas as formas, incluindo: 

• possuir canábis ou qualquer parafernália associada (mortalhas, 
cachimbos, trituradores) fora de casa 

• publicar fotos relacionadas com a canábis nas redes sociais  

• ter imagens ou vídeos associados à canábis no telemóvel 

• usar roupas com textos ou logótipos referentes à canábis 

Conheça os Seus Direitos 

Nos Estados Unidos, os não cidadãos têm direitos relativamente aos 

agentes da polícia e à Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, do 

inglês "Immigration and Customs Enforcement"). 

Esses direitos incluem: 

• direito a guardar silêncio 

• direito de se recusar a consentir a revista da sua pessoa ou dos 

seus objetos pessoais 

• se algum agente da imigração ou da polícia lhe perguntar se já 

possuiu ou consumiu canábis em qualquer momento do 

passado, não admita nada sem consultar o seu advogado 

Saiba Mais: 

Conheça os Seus Direitos  

https://www.aclu.org/know-your-rights/
https://immigrantjustice.org/system/files/legal-resource-files/KYR_Cannabis_new-IL-law_2019-12-11.pdf
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