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OEDT ACOLHE CONFERÊNCIA SOBRE INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO DA PREVENÇÃO   

Peritos internacionais analisam a influência dos ambientes social e económico                                 

no consumo de substâncias 

(5.12.2011 LISBOA) Peritos internacionais no domínio da investigação da prevenção reunir-se-ão em Lisboa, 
nos dias 8 e 9 de dezembro, para analisar a influência dos ambientes social e económico no consumo de 
substâncias. Mais de 100 participantes oriundos de cerca de 20 países estarão presentes na 2.ª Conferência 

Internacional da EUSPR (European Society for Prevention Research), que terá lugar na Agência da UE de 

informação sobre droga (OEDT) (1). 

A EUSPR é uma organização sem fins lucrativos empenhada em reforçar o conhecimento científico na área da 
prevenção do consumo de droga na Europa. Um dos seus objetivos é aumentar a qualidade da investigação e 
da educação em matéria de prevenção, assim como promover a divulgação ativa dos resultados da 
investigação. Criada em dezembro de 2010, a sociedade está sediada no Instituto de Psiquiatria e Neurologia de 
Varsóvia. O OEDT apoiou a sua criação (2). 

“A alteração do comportamento em matéria de saúde requer estratégias integradas e sinergéticas”, diz 
Wolfgang Götz, Diretor do OEDT. “Sabemos que não há uma solução simples para prevenir o consumo de 
droga e que precisamos de um vasto leque de intervenções que visem grupos, indivíduos e os próprios 
ambientes nos quais as pessoas fazem opções sobre consumo de droga”. 

Dedicada ao tema “Sinergia na promoção da prevenção e da saúde: abordagens individual, comunitária e 

ambiental”, a conferência debruçar-se-á sobre o atual leque de abordagens à prevenção (universal, selectiva, 
específica, ambiental) (3). Centrar-se-á sobretudo nos conhecimentos atuais em matéria de intervenções 
ambientais e na respetiva avaliação.  
Estratégias ambientais de prevenção são as que têm impacto sobre as sociedades e visam alterar os ambientes 
cultural, social, físico e económico imediatos, que servem de base às opções que as pessoas fazem em matéria 
de consumo de substâncias. Entre estes podem contar-se a proibição da publicidade, os controlos da idade, a 
proibição do tabaco, a tributação ou a criação de um clima escolar positivo. 
Durante os trabalhos da conferência, no dia 9 de Dezembro, o OEDT lançará as European drug prevention 

quality standards (normas europeias de qualidade em matéria de prevenção do consumo de droga) que 
estabelecem o primeiro quadro europeu sobre como realizar uma prevenção de alta qualidade (4).   
A conferência será precedida por um workshop sobre “Fumar nos filmes: provas e opções políticas”.              
Serão apresentadas as conclusões do maior estudo realizado até à data sobre a prática de fumar nos filmes e a 
sua relação com a iniciação ao fumo (5). Cofinanciado pela Comissão Europeia, este estudo foi conduzido em 
seis países europeus (Alemanha, Islândia, Itália, Polónia, Países Baixos e Reino Unido). Os seus resultados 
serão publicados na edição de dezembro da revista Tobacco control (Controlo do tabaco). 

O evento terá lugar no Centro de Conferências do Cais do Sodré. Os jornalistas podem estar presentes na sessão de 

lançamento das European drug prevention quality standards, às 12h00 do dia 9 de Dezembro.   

 

(1) Consultar www.euspr.org e a brochura da conferência: www.euspr.org/images/pdfs/euspr2011_v20110920.pdf  
(2) Consultar Drugnet Europe: www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/73/article7 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article5 
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(3) Consultar o Capítulo 2, Relatório Anual do OEDT 2011 www.emcdda.europa.eu/online/annual-report/2011/responding/2                
Consultar ainda perfis de prevenção do OEDT www.emcdda.europa.eu/country-data/prevention/2011/about 
(4) Consultar o comunicado de imprensa n.º 11/2011 a publicar brevemente em www.emcdda.europa.eu/news/home 
(5) Consultar www.smokefreemovies-europe.eu/downloads/Press_release_Lisbon.pdf 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/current 

 

 

 


