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I. INTRODUÇÃO

 Os Estados-Membros da UE e a Comunidade Europeia têm vindo a adoptar, desde
meados da década de 80, importantes medidas comuns com vista a combater a
toxicodependência e o tráfico de droga e a promover a cooperação internacional. Estas
medidas, de carácter multidisciplinar, inscrevem-se no âmbito de vários planos
europeus de luta contra a droga e programas de acção aprovados pelos sucessivos
Conselhos Europeus, desde 19901.
 
 O actual Plano de Acção da UE em matéria de luta contra a droga (1995-1999)2

salienta a necessidade de uma abordagem global, multidisciplinar e integrada, baseada
em quatro elementos essenciais, a seguir enunciados: (i) redução da procura, (ii)
redução da oferta e luta contra o tráfico ilícito, (iii) cooperação internacional e (iv)
coordenação a nível nacional e da União. Ao propor o actual Plano de Acção, a
Comissão sublinhou que uma acção eficaz de luta contra a droga exigia uma
abordagem global e integrada. Tal abordagem não significava que todos deviam
combater esse fenómeno em todas as frentes e a todos os níveis simultaneamente, mas
sim que devia ser assegurada a coordenação e a interacção dos intervenientes e das
abordagens para obter a máxima eficácia.
 
 O Plano de Acção para 1995-1999 foi completado pelo relatório elaborado pelo grupo
de peritos em matéria de droga, aprovado pelo Conselho Europeu de Madrid
(Dezembro de 1995)3.
 
 O Tratado de Amsterdão introduziu o objectivo de assegurar aos cidadãos um elevado
nível de segurança no âmbito de "um espaço de liberdade, de segurança e de justiça",
três noções estreitamente interligadas. A luta contra a  droga constitui um objectivo
indissociável do espaço de liberdade, de segurança e de justiça.
 
 A presente Comunicação constitui o seguimento dado pela Comissão às conclusões
dos Conselhos Europeus de Cardiff e de Viena, que solicitavam ao Conselho, à
Comissão e ao Parlamento Europeu que desenvolvessem, no quadro de um plano
global, a estratégia em matéria de luta contra a droga para o período subsequente a
1999, com base nos elementos essenciais enunciados pelo Conselho Europeu de
Cardiff4. Esses elementos constituem um fundamento eficaz para a acção a nível da
UE. A presente Comunicação também dá resposta às conclusões do Conselho de
Viena, que convidavam os Estados-Membros e a Comissão a examinarem as medidas
possíveis para intensificar a luta contra o doping no desporto.
 

                                               
 1 O primeiro plano europeu em matéria de luta contra a droga foi adoptado pelo Conselho Europeu de
Roma (1990); seguidamente, em Dezembro de 1992, no  Conselho Europeu de Edimburgo, foi
adoptada uma versão revista e actualizada.
2 COM(94) 234 final.
 3 Doc. 12247/95 Cordrogue 69 de 30.11.95
 4 Doc. 7930/98 Rev 2 Cordrogue 26 de 2.6.98
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 Esta Comunicação dá igualmente resposta a um compromisso, assumido pela própria
Comissão aquando da adopção do actual Plano de Acção (1995-1999), no sentido de
apresentar um relatório final sobre a execução do Plano de Acção.
 
O Plano de Acção da UE em matéria de luta contra a droga para o período de
2000-2004 é apresentado no Capítulo IV. O Plano abrange os seguintes domínios:
 
 1. Informação
 2. Acção relativa à redução da procura
 3. Acção relativa à redução do tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias

psicotrópicas
 4. Acção a nível internacional
 5. Coordenação
 
 A Comunicação inclui os seguintes anexos:
 
 - Para uma avaliação dos instrumentos comunitários e da União Europeia (ANEXO I);
 
 - Tendências actuais no domínio da redução da procura de droga  (ANEXO II);
 
 - Situação actual em matéria de legislação e de políticas (ANEXO III);
 
 - Financiamentos da Comunidade no domínio da luta contra a droga-1998 (quadro)
(ANEXO IV).
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II. TENDÊNCIAS RECENTES NO CONSUMO E NO TRÁFICO DE
DROGA NA UE

Ao nível da União Europeia, a eficácia e validade das políticas e estratégias dependem
da colocação à disposição de informações objectivas, fiáveis e comparáveis acerca da
situação em matéria de droga, o que, por sua vez, exige a adopção de definições e
conceitos comuns. Para efeitos da presente Comunicação, o termo "drogas ilícitas"
corresponde às substâncias que figuram nas listas das três Convenções da ONU de
1961, 1971 e 1988. O termo "drogas sintéticas" refere-se às novas drogas sintéticas
existentes actualmente no mercado, que ainda não figuram nas citadas Convenções.

O alcance e a dimensão do fenómeno da droga são actualmente mais bem conhecidos
graças ao valioso trabalho realizado pelo Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT) e pela Unidade "Drogas" da Europol (UDE). A criação
destes dois organismos conferiu ume nova dimensão à cooperação entre os
Estados-Membros no domínio da informação acerca da situação em matéria de droga
na UE.

Tendo em conta as informações fornecidas pelo Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT) no seu relatório anual de 1998 e pela UDE, é possível
descrever as principais características da situação em matéria de droga na UE do
seguinte modo:

A. Tendências no consumo ilícito de drogas

• O canabis é a droga ilícita mais frequentemente utilizada na UE, tendo sido
experimentada por 1 a 8% da população total e até 20% dos adultos mais jovens.
O seu consumo é estável em termos globais.

 
• As anfetaminas são a segunda droga ilícita mais utilizada na maioria dos países

(tendo sido experimentadas por 2 a 4% da população adulta e até 10% dos adultos
mais jovens). O seu consumo continua a aumentar e deverá provavelmente vir a
ser mais significativo do que o consumo de ecstasy.

 
• O consumo de ecstasy deixou de aumentar nos Estados-Membros em que

apareceu primeiramente, mas ainda continua a aumentar nos restantes.
 
• O consumo de cocaína está em lento mas contínuo aumento, embora a sua

incidência ainda seja baixa.
 
• O crack permanece um fenómeno limitado.

 
• O consumo de heroína revela-se relativamente constante, embora existam alguns

indícios do aparecimento de uma nova geração de jovens fumadores de heroína.
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• Outras substâncias: os solventes são frequentemente a segunda substância mais
utilizada pelos adolescentes. Regista-se um aumento do consumo abusivo, por
parte dos adultos, de medicamentos como benzodiazepinas, muitas vezes
juntamente com o consumo de álcool.

 
• Droga e saúde: o nexo mais significativo entre o consumo ilícito de drogas e os

danos infligidos à saúde encontra-se nos indivíduos que se injectam. Enquanto as
taxas de SIDA se estabilizaram, os casos de hepatite registados podem ter graves
implicações na saúde pública. A mortalidade relacionada com o consumo de
drogas é, em geral, estável ou tende a diminuir, excepto em alguns Estados-
Membros.

B. Tendências na produção e no tráfico ilícito de drogas

 
• A maior parte da heroína confiscada na UE é originária do Sudoeste asiático. A

Ásia Central está a ser cada vez mais utilizada para o trânsito de heroína
proveniente do Sudoeste asiático, que se destina à Rússia ou à UE, através da rota
dos Balcãs. Na Europa Central e Oriental, têm sido criados stocks de heroína, a
partir dos quais as drogas são posteriormente transportadas, em menores
quantidades, para a UE. O tráfico de droga é quase sempre controlado por
organizações criminosas. Grupos criminosos turcos, e progressivamente também
albaneseso-jugoslavos, desempenham um papel importante no comércio da
heroína. A heroína colombiana também é destinada, em parte, aos mercados da
UE.

• O tráfico de cocaína para a UE realiza-se predominantemente por via marítima. A
Colômbia é o principal país produtor de cocaína destinada aos Estados-Membros.
As Caraíbas são uma das principais áreas de trânsito do tráfico de cocaína para a
Europa. Regista-se um aumento das expedições de cocaína para a Europa Central e
Oriental, a partir da qual as drogas são transportadas subsequentemente, por via
terrestre, para a UE.

 
• A UE é uma das regiões mais importantes no que respeita à produção de drogas

sintéticas. A produção de drogas sintéticas na Europa Central e Oriental afecta
principalmente os Estados-Membros setentrionais e constitui uma séria ameaça
para os Estados-Membros, devido à falta de controlo dos precursores nessa região
e à grande disponibilidade de químicos profissionais.

 
• As apreensões de canabis nos Estados-Membros são consideráveis, chegando a

atingir 600 toneladas por ano. Marrocos é um dos principais fornecedores de resina
de canabis (haxixe) aos Estados-Membros. O Paquistão é outro país de origem. O
canabis sob forma de erva (marijuana) é oriundo, principalmente, da Colômbia,
África do Sul, Nigéria e Tailândia. A Europa Central e Oriental é uma região de
trânsito para o canabis destinado aos Estados-Membros. Cultivar canabis para
consumo pessoal ou revenda é um fenómeno que se verifica actualmente em quase
todos os Estados-Membros, embora não existam indícios de tráfico
intracomunitário em larga escala.
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• Constata-se uma redução substancial do cultivo ilícito de coca e de papoila
dormideira, em conformidade com o compromisso assumido pelos dirigentes
mundiais aquando da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das Nações
Unidas subordinada ao tema da Droga (Junho de 1998, Nova Iorque). Estes
resultados, obtidos nos principais países produtores, decorrem da mobilização da
comunidade internacional para apoiar os esforços envidados pelos países
produtores, com o objectivo de eliminar o cultivo ilícito através de um
desenvolvimento sustentável, que tem em conta sobretudo as medidas relacionadas
com outras modalidades de desenvolvimento e o acesso aos mercados
internacionais.
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III. O PLANO DE ACÇÃO DA UE EM MATÉRIA DE LUTA CONTRA A
DROGA (2000-2004)

 
A. A abordagem da União Europeia: uma estratégia global, multidisciplinar

e integrada de luta contra as drogas ilícitas

No limiar do ano 2000, o problema da droga continua a ser uma ameaça e a exigir que
sejam enfrentados novos desafios, como é provado pelo crescente sucesso das drogas
sintéticas entre os jovens e pelo preocupante fenómeno da crescente participação de
menores, por vezes pré-adolescentes, nos grupos criminosos que vendem drogas
ilícitas. Do mesmo modo, a prática desportiva também se tornou uma actividade
susceptível de conduzir ao desenvolvimento de novas dependências. Os aspectos
sociais e sanitários do problema da droga, que ameaça os próprios consumidores, bem
como as respectivas famílias, estão a ser cada vez mais reconhecidos nos Estados-
Membros da UE. A relação entre o consumo abusivo de drogas e uma maior
precariedade em termos sociais, com a pobreza, a degradação, o desemprego, o
desalojamento e a exclusão, bem como as relações entre o consumo abusivo de drogas,
a delinquência e a criminalidade, mostram a necessidade de assegurar uma abordagem
equilibrada entre a redução da procura e a redução da oferta.

Segundo os resultados do primeiro Eurobarómetro sobre a segurança pública5, as
drogas ilícitas afectam consideravelmente a vida do cidadãos. O contacto concreto
com cenas em que a droga está presente (ver pessoas a comercializar drogas
abertamente ou encontrar seringas no parque), bem como o facto de estar a aumentar
o número de vítimas de crimes com violência, são importantes factores que estão na
origem de sentimentos de insegurança nas cidades europeias. Em média, 14% dos
residentes na UE estiveram em contacto na sua própria área, no decurso dos últimos
12 meses, com problemas relacionados com a droga.

Desde o início dos anos 90, as questões relativas à droga estão em destaque na agenda
política da União Europeia, facto revelador de que as drogas ilícitas representam uma
ameaça comum e que a luta contra a droga exige uma abordagem integrada do
fenómeno da droga e uma cooperação intensa a todos os níveis.

É um dado adquirido que a dimensão internacional da luta contra a droga implica uma
cooperação mais intensa. Se os problemas são comuns, as soluções também têm que
ser comuns. Os progressos alcançados durante os últimos anos são importantes, tendo
sido obtido um acordo quanto a alguns princípios fundamentais relativos à cooperação
internacional para o controlo da droga. Enquanto no início da década de 90, esta
cooperação era dominada por uma dicotomia entre países produtores e consumidores,
bem como por uma grande ênfase na repressão, a prioridade mudou agora para um
amplo consenso entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido, entre os
países ditos "produtores" e "consumidores". Actualmente, reconhece-se que o controlo
da droga faz parte dos esforços globais para promover o desenvolvimento social e
económico num sentido mais lato. Os conceitos de "partilha de  responsabilidades" e
                                               
5 Realizado pela Comissão na perspectiva de um seminário conjunto CE/PE/Presidência sobre a
prevenção da delinquência no meio urbano ligada à toxicodependência (Bruxelas, 21-22.11.1996).
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de "parceria" tornaram-se a base para a cooperação neste domínio. O problema da
droga está a ser visto no quadro mais vasto das questões do bem-estar humano, que
põem em evidência as dimensões económica e social do desenvolvimento sustentável
nos países produtores e consumidores.

B. Avaliação
 
 A avaliação tem de ser parte integrante da abordagem da UE em matéria de luta contra
a droga. Os necessários instrumentos metodológicos para a avaliação das políticas e
estratégias em matéria de droga são actualmente insuficientes e têm de ser
desenvolvidos. Os esforços encetados no período 1995-1999, ao nível da UE, não são
suficientes e serão intensificados. Há que recorrer, ao nível da UE, cada vez mais a
peritos externos independentes para fins de avaliação. A Comissão realizará uma
avaliação intercalar do presente Plano de Acção da UE, que será apresentada ao
Conselho e ao Parlamento.  A avaliação regular da magnitude e natureza do consumo
de drogas, realizada pela OEDT, e os dados relativos ao tráfico, elaborados pela UDE,
constituem recursos preciosos com vista a identificar todas as tendências emergentes e
a melhorar, a nível da UE, o conhecimento acerca do fenómeno da droga.
 
 Não é fácil fazer uma avaliação nesta matéria, pois avaliar a eficácia da luta contra o
consumo abusivo, a produção e o tráfico de drogas ilícitas coloca a difícil questão de
como definir indicadores de desempenho apropriados. Além disso, alguns dos
programas e acções comunitários e da UE só foram lançados há pouco tempo e ainda
não foram objecto de avaliação.
 
 Até ao presente, a questão da avaliação ainda não foi tratada como prioritária, mas a
situação está a evoluir. Consequentemente, há que concentrar os esforços neste
domínio, à medida que for progredindo a avaliação dos programas comunitários por
parte da Comunidade, através de peritos independentes. No que diz respeito aos
programas da UE, será proposta uma avaliação conjunta.
 
 A questão da avaliação tem sido objecto de alguns estudos de viabilidade limitados e
de estudos em pequena escala na Europa, realizados em especial pelo OEDT e pelo
Grupo Pompidou do Conselho da Europa. Contudo, o OEDT está a orientar o seu
trabalho de natureza científica para a avaliação e já formulou - e continuará a formular
- orientações para avaliar as actividades de redução da procura e modelos de avaliação
das políticas.
 
 Será de extrema importância concentrar esforços na avaliação regular dos resultados
das iniciativas, programas e políticas iniciadas ou prosseguidas durante o período de
2000-2004. Neste contexto, sempre que possível, deverá ser efectuada uma avaliação
do impacto. Em especial, afigurar-se-á essencial adaptar os meios e instrumentos de
avaliação existentes, incluindo os elaborados pelo OEDT, de modo a facilitar a
avaliação do nível de realização dos objectivos descritos na presente Comunicação.
 
 É óbvio que, futuramente, há que prestar mais atenção a esta actividade. Os peritos
externos deveriam participar na criação de indicadores de avaliação e no próprio
processo de avaliação. Foram dados passos neste sentido com a avaliação externa,
actualmente em curso, do programa de acção comunitário de prevenção da
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toxicodependência. Um relatório intercalar será transmitido ao Parlamento e ao
Conselho durante o primeiro semestre de 1999. Os principais elementos desta
avaliação estão incluídos na Secção F.2.1. do Capítulo III.

C. Novos desafios
 
 É necessário melhorar a supervisão dos problemas relativos à droga, para identificar
rapidamente os novos desafios e adoptar as estratégias adequadas
 
 Foram identificados os novos desafios, seguidamente enunciados:
 
• Canabis, anfetaminas e ecstasy: A UE é uma grande região de produção e de

consumo destas três drogas ilícitas, como já foi indicado no capítulo II. É
necessário continuar a realizar consideráveis esforços para combater a produção e
o consumo abusivo. Há que sublinhar que surgiram novos desafios, com o
crescente sucesso das drogas sintéticas (anfetaminas e estimulantes do tipo do
ecstasy) entre os jovens.
 

• Delinquência no meio urbano: o fenómeno preocupante do número crescente de
menores, por vezes pré-adolescentes, envolvidos em grupos criminosos que se
dedicam à venda de drogas ilícitas6 evidencia a necessidade de medidas sociais de
prevenção da toxicodependência e/ou da sua degeneração em formas mais
prejudiciais, ou seja, formas de criminalidade. Provavelmente, os projectos globais
que conjugam medidas de diversa ordem são os mais susceptíveis de produzir
resultados mais duradouros. É também necessário compilar estatísticas, a nível da
UE, sobre a  criminalidade relacionada com a droga.

• Outros desafios nos domínios sanitário, social e da justiça penal: consumo
simultâneo de vários tipos de drogas, hepatite, exclusão social, participação das
comunidades locais na prevenção, consumo de drogas nos estabelecimentos
prisionais, alternativas à detenção, reinserção social e profissional.

• Preparação para o alargamento:
 

Participação no OEDT e nos diversos programas comunitários e da UE em
matéria de droga

A estratégia de pré-adesão incluía a possibilidade de os países candidatos se
tornarem membros de algumas Agências como o OEDT, ainda antes da sua
adesão à União. Em Setembro de 1998, a Comissão concordou que seria desejável
a máxima participação dos 11 países candidatos e da Turquia nestas Agências,
sendo as decisões sobre a adesão de cada um desses países tomadas
casuisticamente. A Comissão tenciona apresentar um projecto de mandato de
negociação com todos os países candidatos, com vista à sua participação no
OEDT, através de uma negociação bilateral com cada país que o solicitar
formalmente. A estratégia de pré-adesão também abrange a participação dos

                                               
6 Seminário conjunto CE/PE/Presidência sobre a prevenção da delinquência urbana ligada à
toxicodependência (Bruxelas, 21-22.11.96).



10

países candidatos nos programas comunitários, como os existentes no domínio da
saúde pública. Em 1998, o programa comunitário de prevenção da
toxicodependência foi aberto à participação da Hungria e espera-se que outros
países candidatos nele participem em 1999. No que diz respeito aos programas de
cooperação no âmbito do Título VI (Justiça e Assuntos Internos) do Tratado da
União Europeia, a Comissão prevê alterar a actual base jurídica desses programas
de forma a permitir a plena participação dos países candidatos.

O programa PHARE (multi-beneficiários) em matéria de luta contra a droga

Este é o principal programa com apoio PHARE destinado a desenvolver a
capacidade institucional dos dez países candidatos da Europa Central e Oriental
para elaborarem políticas multidisciplinares e coordenadas em matéria de luta
contra a droga, em conformidade com a estratégia da UE neste domínio. O
programa prevê também a participação de países não candidatos, designadamente
a Albânia, a Bósnia-Herzegovina e a Antiga República Jugoslava da Macedónia.

O programa está articulado em torno de três prioridades: (1) sistemas de
informação sobre a droga, (2) redução da oferta de droga e (3) redução da
procura de droga, sendo a ênfase colocada na capacidade para desenvolver
programas de prevenção integrados, incluindo a participação activa da sociedade
civil. Na sequência da extensão da assistência PHARE ao domínio da Justiça e
Assuntos Internos, também é dado destaque à aplicação da lei em matéria de luta
contra a droga.

A fim de facilitar a transposição do acervo comunitário no domínio da luta contra
a droga, o programa centra-se no apoio à capacidade institucional para elaborar a
legislação e as normas necessárias e reforçar as capacidades operacionais das
estruturas de controlo da droga.

D. O novo enquadramento jurídico do Tratado de Amsterdão

Após o Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht), que alargou o campo de
acção da Comunidade no domínio da droga, bem como o âmbito de cooperação entre
os Estados-Membros da UE, a entrada em vigor do Tratado de Amsterdão constituirá
uma nova etapa na luta contra a droga no domínio da saúde pública, na medida em que
nele se prevê a possibilidade de introduzir medidas preventivas (artigo 152º) no
domínio da aplicação da lei, através de um reforço da cooperação na luta contra o
tráfico ilícito de droga (Título VI) e no domínio da cooperação internacional.

(i) A droga, uma prioridade da saúde pública (Título XIII , artigo 152º do Tratado
CE)

O primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 152º do Tratado CE indica que "na definição e
execução de todas as políticas e acções da Comunidade será assegurado um elevado
nível de protecção da saúde". Este objectivo implica a tomada em consideração das
prioridades de saúde pública em todas as políticas e acções da Comunidade, tais como
os programas destinadas aos jovens, os programas de investigação e os programas e
actividades no domínio social.
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Nos termos do segundo parágrafo do nº 1 do artigo 152º, "a acção da Comunidade,
que será complementar das políticas nacionais, incidirá na melhoria da saúde pública e
na prevenção das doenças e afecções humanas e na redução das causas de perigo para
a saúde humana. Esta acção abrangerá a luta contra os grandes flagelos, fomentando a
investigação sobre as respectivas causas, formas de transmissão e prevenção, bem
como a informação e a educação sanitária". Embora o Tratado já não especifique a
toxicodependência como um dos grandes flagelos, esta continua a ser uma das
prioridades da acção comunitária em matéria de saúde pública. De facto, o terceiro
parágrafo do nº 1 do artigo 152º determina que "a acção da Comunidade será
complementar da acção empreendida pelos Estados-Membros na redução dos efeitos
nocivos da droga sobre a saúde, nomeadamente através da informação e da
prevenção". A redução dos efeitos nocivos da droga na saúde é um novo objectivo da
cooperação entre os Estados-Membros, paralelamente à cooperação tradicional em
matéria de prevenção.

Nos termos do nº 3 do artigo 152º, "a Comunidade e os Estados-Membros fomentarão
a cooperação com os países terceiros e as organizações internacionais competentes no
domínio da saúde pública". O nº 4 do mesmo artigo determina que o Conselho,
deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado CE (procedimento de co-decisão),
pode adoptar "acções de incentivo destinadas a proteger e melhorar a saúde humana,
com exclusão de qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares
dos Estados-Membros".

É necessário tirar o maior partido das novas disposições do artigo 152º com vista a
reforçar a cooperação no domínio da redução da procura e a obter, sempre que
possível, uma aproximação das práticas em domínios como os dos métodos e
processos de avaliação. Deverá ser incentivado o intercâmbio de informações sobre as
"melhores práticas" em matéria de prevenção da droga e noutros domínios, como o das
medidas alternativas às sanções penais. A nível da UE, os actuais resultados do
programa de prevenção da toxicodependência terão de ser considerados como a base
de qualquer evolução futura no sentido da aproximação das práticas em matéria de
redução da procura e de prevenção.

(ii) A droga como uma prioridade da cooperação nos domínios da justiça e dos
assuntos internos (Título VI do Tratado da União Europeia )

Este novo enquadramento jurídico insere a cooperação entre os Estados-Membros em
matéria de luta contra o tráfico ilícito num novo quadro institucional, consagrando no
Tratado a obrigação de colaboração, num espírito de diálogo e de conciliação, entre as
diferentes abordagens seguidas pelos Estados-Membros.

A principal inovação do Tratado de Amsterdão reside no objectivo de cooperação
policial e judiciária previsto no artigo 29º (ex-artigo K.1), com vista a facultar aos
cidadãos um elevado nível de protecção "num espaço de liberdade, segurança e
justiça". Este objectivo será atingido prevenindo e combatendo ao nível mais adequado
"a criminalidade, organizada ou não, em especial (...) o tráfico ilícito de droga". Para o
efeito, são previstos três métodos:
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- uma cooperação mais estreita entre forças policiais, autoridades aduaneiras e outras
autoridades competentes, directamente ou por intermédio da Europol;
- uma cooperação mais estreita entre as autoridades judiciárias e outras autoridades
competentes dos Estados-Membros;
- uma aproximação, quando necessário, das disposições de direito penal dos Estados-
Membros.

Nos termos do artigo 34º (ex-artigo K.6), a Comissão partilha agora o seu direito de
iniciativa com os Estados-Membros em todos os domínios previstos no Título VI. As
decisões adoptadas pelo Conselho continuarão a ser tomadas por unanimidade. Além
das posições comuns e convenções, foram introduzidos dois novos instrumentos:

- as decisões-quadro (que vinculam os Estados-Membros quanto aos resultados a
alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e
aos meios) para efeitos de aproximação das disposições legislativas e regulamentares
dos Estados-Membros;
- as decisões (que têm carácter vinculativo, mas não produzem efeito directo) para
quaisquer outros efeitos compatíveis com os objectivos do Título VI, com exclusão da
aproximação das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros.

O Tratado fixa ainda um certo número de objectivos para a cooperação policial e
judiciária, que constituem pistas a explorar com vista a intensificar a luta contra a
droga.

É dentro deste quadro e com o apoio da Europol, que na arquitectura de
Amsterdão assume um papel especial de apoio e coordenação na aplicação da
cooperação entre os serviços responsáveis pela aplicação da lei (nº 2 do artigo 30º), e
do OEDT, que o Conselho, em aplicação do Tratado de Amsterdão, tomará medidas e
promoverá a cooperação no sentido de contribuir para a realização dos objectivos da
União (artigo 34º), deliberando por unanimidade, na sequência da aplicação do poder
de iniciativa de qualquer Estado-Membro ou da Comissão.

A alínea e) do artigo 31º prevê a adopção de medidas que estabeleçam regras mínimas
quanto aos elementos constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis nos
domínios da criminalidade organizada, do terrorismo e do tráfico ilícito de droga.
Numa declaração relativa a este artigo, confirma-se que estas disposições não terão a
consequência de obrigar um Estado-Membro a adoptar penas mínimas, se o seu
sistema jurídico não o prever.

O artigo 35º (ex-artigo K.7) reforça o papel do Tribunal de Justiça, uma vez que este
terá competência para decidir, a título prejudicial, sobre a validade e a interpretação
das decisões estabelecidas ao abrigo Título VI. Essa competência será exercida,
contudo, sob reserva de uma declaração de aceitação da mesma por parte dos Estados-
Membros (nº 2). Além disso, o Tribunal de Justiça não é competente para fiscalizar a
validade ou a proporcionalidade de operações efectuadas pelos serviços de polícia ou
outros serviços responsáveis pela aplicação da lei. O papel do Parlamento Europeu foi
igualmente reforçado por força do artigo 39º (ex-artigo K.11), uma vez que passará a
emitir parecer antes da adopção de decisões-quadro, de decisões e de convenções, em
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vez de ser simplesmente consultado sobre as principais actividades decorrentes do
Título VI.

O artigo 40º do Título VI prevê a possibilidade de instaurar uma cooperação reforçada
entre os Estados-Membros, desde que a cooperação prevista (a) respeite as
competências da Comunidade Europeia e os objectivos estabelecidos no Título VI e
(b) tenha por objectivo possibilitar que a União se transforme mais rapidamente num
espaço de liberdade, segurança e justiça. Nestas condições, o Conselho poderá
autorizar a instauração de uma cooperação reforçada, deliberando por maioria
qualificada, a pedido dos Estados-Membros em causa e após a Comissão ter sido
convidada a apresentar o seu parecer. Contudo, se um Estado-Membro declarar que,
por importantes e expressas razões de política nacional, tenciona opor-se à concessão
de uma autorização por maioria qualificada, não se procederá a votação.

A integração do acervo de Schengen no âmbito da União Europeia está prevista num
protocolo anexo ao Tratado. Trata-se de uma alteração fundamental do alcance desta
cooperação. Com os novos poderes operacionais concedidos à Europol (nº 2 do artigo
30º), a cooperação será mais concreta e dará um novo impulso aos esforços
desenvolvidos no âmbito da luta contra as drogas ilícitas.

(iii) A droga, uma prioridade da cooperação internacional

O Tratado de Amsterdão não prevê quaisquer instrumentos para além dos que já
existem a título do antigo Tratado, ou seja, as acções comuns e as posições comuns
previstas, respectivamente, nos artigos 14º e 15º do TUE (ex-artigos J.4 e J.5). A UE
reconheceu a importância da questão da droga na política externa, pondo em prática
duas grandes categorias de acção: (a) uma acção multilateral de apoio activo às
políticas globais, ao reforço das estratégias das instituições das Nações Unidas e ao
funcionamento eficaz de organismos não oficiais; (b) acções bilaterais e regionais
concretizadas sobretudo através de três tipos de instrumentos de cooperação com os
países terceiros, no âmbito das cláusulas relativas à droga introduzidas nos acordos
celebrados entre a UE e os países terceiros: diálogo político, política comercial e
assistência financeira e técnica.

E. Principais objectivos

 Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, os cinco objectivos gerais do
Plano de Acção da UE para o período 2000-2004 são os seguintes:
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• Assegurar que a questão da luta contra a droga continue a ser prioritária em termos
da acção da UE, a nível interno e externo;

• Prosseguir a abordagem integrada e equilibrada adoptada pela UE na luta contra a
droga, no quadro da qual a redução da oferta e da procura são consideradas
elementos que se reforçam mutuamente;

• Garantir a recolha, a análise e a divulgação de dados objectivos, fiáveis e
comparáveis sobre o fenómeno da droga na UE, com o apoio do OEDT e da
Europol;

• Promover a cooperação internacional e a integração do controlo da droga na
cooperação para o desenvolvimento da UE, bem como apoiar os esforços
envidados pelas Nações Unidas e pelo PNUCID (Programa das NU para o
Controlo da Droga), especialmente com vista a desenvolver a cooperação
internacional, com base nos princípios adoptados na sessão extraordinária da
Assembleia Geral das Nações Unidas;

• Realçar que, embora não se trate de solicitar novos recursos, é óbvio que a
concretização das medidas propostas neste Plano de Acção exige a disponibilidade
de recursos apropriados.

 
 As principais características do presente Plano de Acção são as seguintes:
 
• salienta a necessidade de avaliar as experiências realizadas e identificar as

melhores práticas, tendo em vista assegurar a coerência e continuidade da acção
comunitária de luta contra a droga; o presente Plano de Acção baseia-se,
portanto, no anterior;

• identifica novos desafios e estratégias a aplicar a nível da UE e em cooperação
com os nossos parceiros internacionais;

• reafirma o nosso compromisso relativamente às Convenções da ONU em matéria
de controlo da droga, em conformidade com a Resolução do PE de Outubro de
19987.

 
F. Acções específicas

 Os objectivos específicos do presente Plano de Acção nos cinco domínios de acção são
os seguintes:

I. Informação

 A estratégia global da UE com vista a combater a droga deve ser baseada numa
avaliação regular da natureza e da magnitude do consumo de drogas pela população
e nas consequências que daí advêm, bem como nos conhecimentos adquiridos com
base na investigação e nas ilações tiradas dos programas anteriores.
 
 O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) tem por
atribuição recolher, analisar e comparar os dados existentes sobre o fenómeno da
droga. É especialmente importante assegurar que as informações que lhe são
transmitidas sejam de elevada qualidade. A principal missão do OEDT consiste em

                                               
7 Relatório da Senhora Deputada d’Ancona, Doc. A4-0211/98.
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melhorar a comparabilidade dos dados. Os centros de informação nacionais da rede
REITOX deverão desempenhar um papel central neste contexto. Urge proceder à
harmonização progressiva dos indicadores epidemiológicos fundamentais relativos à
prevalência e consequências do consumo de drogas no plano da saúde8. Trata-se de
um desafio importante visto que as estruturas de recolha dos dados relativos a cada
indicador diferem de um Estado-membro para o outro. As autoridades nacionais
deveriam reafirmar o seu empenhamento perante este desafio mediante um apoio
político e institucional. Não será uma empresa rápida, nem fácil. A melhoria da
comparabilidade das estatísticas deveria também ser acompanhada de medidas para
garantir a qualidade (incluindo a formação) e interpretar e compreender os dados
nos contextos nacional e local.
 
 O OEDT, em estreita cooperação com a sua rede de centros nacionais da rede
REITOX, prosseguirá e centrará os seus esforços nos seguintes domínios:

- recolha, análise e divulgação regulares de dados a nível europeu relativos à
droga e à toxicodependência e suas consequências;

- aperfeiçoamento dos métodos de comparação dos dados;
- implementação de indicadores comuns nos Estados-Membros;
- avaliação sistemática e científica das actividades de redução da procura,

incluindo relação custo-eficácia;
- cooperação com entidades e organizações europeias e internacionais, bem

como com países terceiros.

Até 2004, o OEDT cobrirá progressivamente todas as áreas definidas no regulamento
que o institui, que são as seguintes:

- procura e redução da procura de droga;
- estratégias e políticas nacionais e comunitárias;
- cooperação internacional e geopolítica da oferta (com especial ênfase nos

programas de cooperação e nas informações sobre os países produtores e de
trânsito de droga);

- controlo do comércio de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e
precursores, como previsto nas convenções internacionais e nos actos
comunitários actual ou futuramente vigentes e;

- implicações do fenómeno da droga para os países produtores, consumidores e
de trânsito de droga, incluindo o branqueamento de capitais, como estabelecido
nos actos comunitários actuais ou futuros.

No quadro do Programa Estatístico 1998-2002, o Eurostat (Serviço de Estatísticas das
Comunidades Europeias) e o OEDT colaborarão de forma estreita no desenvolvimento
das definições e de outros métodos de obtenção de informações estatísticas
comparáveis a nível comunitário. No que diz respeito à recolha de dados sobre a

                                               
8 Os cinco indicadores fundamentais são: 1) a procura de tratamento por parte dos consumidores de
drogas; 2) as mortes decorrentes do consumo de drogas, mortalidade e causas de morte dos
consumidores de drogas; 3) a incidência de doenças infecciosas relacionadas com o consumo de
drogas (SIDA, hepatites B e C); 4) a comparabilidade dos estudos sobre o consumo de drogas, o
comportamento e as atitudes da população em geral e 5) a comparabilidade das estimativas sobre a
prevalência do problema do consumo de drogas.
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mortalidade decorrente do consumo de drogas e aos dados compilados através de
estudos relativos à saúde, o OEDT já trabalha em colaboração com o Eurostat.

2. Acção relativa à redução da procura

 Convém atribuir a maior prioridade às actividades nos domínios da saúde, educação,
investigação e formação e aos instrumentos destinados a combater a exclusão social.
Deverá ser apoiado o intercâmbio de experiências e das melhores práticas em matéria
de redução da procura, bem como a promoção de redes de profissionais e de redes a
nível municipal. Deveriam ser colocados à disposição recursos adequados para estes
tipos de actividades.
 
 Tendo em conta a comparabilidade dos métodos de estudo e de recolha de dados a
nível comunitário, foram definidos dois objectivos fundamentais, que deverão ser
avaliados antes de 2004:
 (i) reduzir significativamente a prevalência do consumo ilícito de drogas nos jovens
com idade inferior a 18 anos, neste período de 5 anos;
 (ii) reduzir substancialmente o número de mortes decorrentes do consumo de droga,
neste período de 5 anos.
 
2.1 Saúde pública

Os principais problemas neste domínio são os seguintes:

• o aumento da procura de droga, especialmente entre os jovens;
• o aumento do consumo de drogas ilícitas por via oral, como o “ecstasy”, as novas

drogas sintéticas e a heroína para fumar;
• o problema crescente do consumo abusivo de anfetaminas;
• a frequente subestimação dos riscos para a saúde;
• a elevada prevalência de hepatite C e HIV/SIDA, bem como de outras doenças

graves resultantes do consumo de drogas por via intravenosa;
• o elevado número de mortes decorrentes do consumo de drogas em muitos dos

Estados-Membros.

Há que tomar em consideração os principais desafios seguintes:

• identificar as melhores práticas em matéria de prevenção com vista à sua posterior
utilização e assegurar as influências dos homólogos e o apoio a instrumentos de
prevenção concebidos para o grupo-alvo;

• necessidade de uma abordagem global de prevenção nas escolas, em colaboração
com toda a comunidade escolar, incluindo a formação específica de professores
para a detecção precoce dos problemas dos jovens;

• necessidade de dar maior ênfase aos instrumentos para combater a exclusão social,
de forma a prevenir o consumo abusivo de drogas e apoiar a reintegração dos
antigos consumidores de drogas;

• aspectos sanitários e sociais inerentes à mobilidade dos grupos de risco no interior
e para os Estados-Membros da UE, dos migrantes e populações deslocadas, bem
como problemas causados pelo turismo da droga;
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• melhorar a qualidade dos programas de tratamento substitutivo com metadona
ministrada por via oral e prosseguir a experimentação de substitutos alternativos
que impliquem menor dependência;

• necessidade de encontrar um equilíbrio entre vários tipos de considerações, como
os objectivos em matéria de cumprimento da lei e as necessidades de tratamento
dos consumidores de drogas, assim como a aplicação de medidas alternativas à
detenção.

 
 As orientações futuras no domínio da saúde pública deverão ter em conta:
 
 (i) a necessidade de enfatizar os imperativos da saúde pública como base de acção e de
completar os instrumentos específicos em matéria de saúde pública através de outras
políticas e actividades comunitárias relevantes. Afigura-se também necessário um
financiamento adequado dos instrumentos específicos no domínio da saúde pública;
 
 (ii) a experiência adquirida até ao presente na realização do programa de acção
comunitária de prevenção da toxicodependência e de outros programas pertinentes em
matéria de saúde pública (prevenção da SIDA e promoção da saúde);
 
 (iii) a integração com o futuro plano para uma política de saúde pública, com três
domínios de acção: melhorar a informação tendo em vista o desenvolvimento da saúde
pública; reagir rapidamente às ameaças contra a saúde e tratar os factores
determinantes da saúde, através da promoção da saúde e da prevenção das doenças9;
 
 (iv) os princípios orientadores em matéria de redução da procura de droga, adoptados
pela sessão extraordinária da Assembleia Geral das NU subordinada ao tema da Droga,
realizada em Junho de 1998, que prevêem a definição de uma estratégia global de
redução da procura e dão uma ênfase sem precedentes à redução da procura como
parte de uma abordagem integrada do problema da droga.
 
 Na sequência da avaliação intercalar do programa de prevenção da toxicodependência
para 1996-2000, é possível formular as seguintes recomendações para a acção futura
no quadro da prevenção da toxicodependência:
 
• tomar em consideração estudos e projectos-piloto sobre: (i) identificação precoce

das alterações das tendências no consumo de drogas quer substâncias já
conhecidas, quer novas substâncias e (ii) avaliação do impacto das acções de
prevenção: as intervenções alcançam os seus objectivos? qual o seu impacto sobre
os indivíduos/os grupos/a nível da Comunidade?

• melhorar a ligação entre os projectos e as actividades das agências internacionais
relevantes. Fomentar a cooperação internacional entre os organismos públicos
nacionais de modo a intensificar as percepções conjuntas de eventos.

• adoptar uma abordagem mais pró-activa da prevenção e da redução dos riscos em
termos de saúde, que deverá ser baseada numa estratégia global que pode ser

                                               
9 COM (98) 239 final de 15.4.98.
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utilizada para definir uma afectação dos recursos segundo critérios de
custo-eficácia.

• aperfeiçoar mais estudos-piloto de grupos-alvo no quadro da prevenção e redução
dos riscos inerentes, tendo em conta a extensão geográfica e a diversidade social e
cultural dos Estados-Membros. Tais estudos deverão abranger um vasto contexto
susceptível de permitir comparações entre todos ou, pelo menos, a maior parte dos
Estados-Membros.

• desenvolver projectos de prevenção no domínio da informação e instrumentos
pedagógicos destinados a grupos-alvo, tendo em conta as linhas directrizes em
matéria de avaliação para os projectos de prevenção, concebidos pelo OEDT. Os
resultados dos projectos deverão ser apresentados em conformidade com o
estabelecido nesse documento.

• continuar a subsidiar o funcionamento de redes cujo objectivo consista em
promover intercâmbios a nível das comunidades, em matéria de prevenção local.
Estas redes, que têm na devida conta as exigências das políticas nacionais,
prosseguem o objectivo de desenvolver estratégias de política da droga, no plano
municipal, em colaboração com outras cidades dos Estados-Membros. O objectivo
consistiria então em fomentar a cooperação entre as redes de natureza comparável
actualmente existentes e assim obter talvez novos efeitos de complementaridade.

• elaborar programas de formação relacionados com a prevenção da
toxicodependência tendo em vista desenvolver de forma mais intensiva: (i)
estratégias de formação inovadoras que permitam enfrentar novos desafios e (ii)
mecanismos de integração que assegurem uma formação com base na comunidade.

Considera-se ainda que uma abordagem global constitui a melhor estratégia para
resolver os problemas futuros. Essa abordagem deverá cobrir todos os domínios
relacionados com a prevenção do consumo abusivo de drogas, desde desencorajar o
consumo inicial até reduzir as consequências nefastas no plano sanitário e social
decorrentes do consumo abusivo de drogas. Os programas de prevenção com base na
comunidade e os projectos de educação dos grupos de influência deverão ser
realizados em maior escala nos Estados-Membros.

Numa abordagem global, devem ser tidos em conta todos os tipos de drogas objecto
de consumo e abuso, quer sejam lícitas ou ilícitas. Os riscos para a saúde não se
limitam às drogas proibidas. Muitas das novas drogas sintéticas ainda não estão
sujeitas ao controlo dos Estados-Membros. Trata-se de substâncias semelhantes às
drogas controladas e proibidas, que comportam, mais ou menos, os mesmos riscos
potenciais para a saúde.

Deverá ser consagrada mais atenção à ligação entre o tabagismo precoce, a introdução
precoce ao álcool e o início do consumo de drogas ilegais. Indubitavelmente, está
demonstrado que o tabaco e o álcool constituem, só por si, drogas que se demonstrou
causam sérios danos à saúde. Assim, as estratégias de prevenção aplicadas no domínio
do tabaco e do álcool poderão produzir também um impacto na prevenção da iniciação
ao consumo de drogas ilegais.
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Uma questão fulcral deverá ser a ênfase ao apoio a conceder aos consumidores de
drogas, para que reduzam o nível actual de procura de droga. Deveriam ser igualmente
envidados esforços para atenuar as consequências nefastas no plano sanitário e social
resultantes do consumo abusivo de drogas. A colocação à disposição de uma vasta
gama de serviços de tratamento de elevada qualidade, tanto para pacientes
hospitalizados como para pacientes externos, afigura-se também uma questão de
grande relevância do ponto de vista da redução da procura. Constata-se uma
necessidade especial de maior desenvolvimento de serviços de fácil acesso e de
melhoria dos cuidados de saúde prestados nos estabelecimentos prisionais.

Tendo em conta que, em geral, o consumo ilegal de drogas continua ainda a aumentar,
apesar de todos os esforços encetados, os Estados-Membros deveriam conceder mais
atenção à definição não só de normas concretas para os programas de prevenção -
quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos - de forma a facilitar o
acesso ao tratamento a todos os níveis, mas também de medidas para prevenir
recaídas.

2.2 Educação e consciencialização através de campanhas de informação

 O objectivo consiste numa acção de formação e sensibilização que possa desempenhar
um papel de relevo na prevenção da toxicodependência e na redução dos riscos. Essas
actividades deverão (i) melhorar o conhecimento da toxicodependência mediante a
concepção e utilização de materiais e metodologias pedagógicas e (ii) permitir a todos
assumir uma atitude responsável perante a droga.
 
 Educar os jovens e os seus pais sobre a natureza e os perigos do consumo abusivo de
drogas é um elemento vital para enfrentar o problema. Urge sensibilizar as crianças
para a questão da droga desde a escola primária. Importa também permitir aos pais e
aos professores aprender mais acerca das drogas, para que possam detectar e ajudar
qualquer pessoa que se possa debater com um problema de droga.
 
 Os programas escolares nacionais constituem um meio para a prevenção primária.
Foram lançados vários programas educativos, a nível nacional e europeu, com vista a
definir factores de protecção contra o consumo abusivo de drogas, mediante o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais no tratamento das situações de
conflito e a promoção das atitudes críticas e da capacidade de tomada de decisões.
Estes tipos de abordagem foram adoptadas com êxito como um meio para integrar a
prevenção primária nas actividades de lazer.
 
 As campanhas realizadas pelos meios de comunicação social têm sido amplamente
utilizadas para sensibilizar o público para as questões relativas à droga. Para ser
eficazes, as mensagens dessas campanhas deveriam ser orientadas, fundamentadas e
realistas. Afigura-se de primordial importância que essas campanhas de informação
constituam um elemento de apoio às acções desenvolvidas a nível local numa
perspectiva educativa, quer para os jovens quer para as pessoas que desempenham um
papel fundamental no seu ambiente. A Semana Europeia de Prevenção da Droga, em
1998, é um bom exemplo de campanha europeia para evidenciar o tema da semana e
apoiar a visibilidade dos eventos locais.
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 As principais prioridades da acção de formação e de sensibilização na Europa são as
seguintes:
 
– necessidade de uma abordagem global de prevenção nas escolas, em colaboração

com toda a comunidade escolar, incluindo a formação específica de professores
para a detecção precoce dos problemas dos jovens. Esta abordagem global deveria
incluir igualmente as famílias;

– necessidade de incluir e melhorar a formação relativa à droga no ensino superior
para os profissionais que trabalharão mais tarde no domínio da saúde, no sector
social e nos organismos incumbidos da aplicação da lei;

– concepção de instrumentos e metodologias pedagógicas flexíveis destinadas a
favorecer a execução e avaliação dos programas de prevenção. Convém explorar
plenamente a experiência e os conhecimentos do OEDT nestes domínios;

– utilização eficaz dos novos meios de comunicação, especialmente a Internet, na
concepção, execução e avaliação de programas de prevenção no domínio da
educação;

– a importância dos grupos de influência é amplamente reconhecida.
Frequentemente, a primeira experiência de consumo de droga ocorre porque algum
conhecido oferece droga. Os grupos de influência também podem actuar como um
factor de protecção. Os próprios jovens deveriam ser associados, desde o início, à
elaboração dos programas de prevenção. Quando um programa se destina a uma
população de consumidores de droga, pode ser desejável a participação de antigos
consumidores;

– a participação activa em actividades desportivas e noutras actividades de lazer deve
ser encorajada. É especialmente importante que as escolas, conjuntamente com as
ONG, as associações de jovens, etc., organizem actividades após o horário escolar
para propor alternativas interessantes aos jovens.

2.3 Investigação

 O objectivo ao nível da UE consiste em encorajar a investigação para prevenir e
controlar os problemas sanitários relacionados com a droga, utilizando inteiramente as
possibilidades que existem no âmbito do 5º programa-quadro em matéria de
investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração. Dado que o
orçamento do 5º programa-quadro representa apenas uma percentagem limitada do
total da despesa pública no domínio da investigação na UE, há que ter em conta, na
concretização dos objectivos deste plano de acção, outras iniciativas pertinentes,
sobretudo as levadas a cabo no plano nacional ou noutras instâncias europeias.

O 5º programa-quadro de acções da Comunidade Europeia em matéria de
investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração (1998 - 2002)10

atribuiu uma prioridade específica às actividades de investigação relativas à luta contra
a droga com vista a prevenir e, se necessário, controlar os problemas sanitários
decorrentes da droga mediante (i) a definição dos factores psicológicos e sócio-

                                               
10 Decisão nº 182/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.12.98. JO nº L 26 de 1.2.99.
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económicos que intervêm no consumo e abuso de drogas, (ii) uma melhor
compreensão das consequências sanitárias e sociais a longo prazo decorrentes do
consumo abusivo de drogas e (iii) o desenvolvimento de estratégias de tratamento mais
eficazes.

As prioridades em matéria de investigação, mencionadas no programa de trabalho sob
o tema "Qualidade de vida e gestão dos recursos do ser vivo" no âmbito da linha de
acção "Investigação em matéria de saúde pública e serviços de saúde", são as
seguintes:

– abordagens biomédicas da redução da procura de droga e tratamento, incluindo
investigação sobre a reabilitação e apoio biomédico não estruturado (estudos de
morbilidade/mortalidade, resultados do tratamento, co-morbilidade,
comportamento e doenças, consumo abusivo de múltiplas drogas, grupos de risco);

– aspectos sanitários e sócio-económicos do consumo de droga e da
toxicodependência (jovens e outros grupos de alto risco ou vulneráveis, padrões de
consumo de droga, consequências sociais, custos económicos do consumo de
droga e da toxicodependência, investigação sobre os serviços sanitários
relacionados com a droga, prevenção, factores ambientais determinantes e
percepção do público);

– detecção física, caracterização das drogas e acompanhamento biológico das
drogas, dos precursores e dos solventes.

A linha de acção "Ciências Neurológicas", que se insere também no âmbito da
"Qualidade de vida e gestão dos recursos do ser vivo" será destinada, em especial, à
compreensão dos mecanismos de recompensa e punição e suas implicações na
aprendizagem e na toxicodependência.

Além disso, no quadro do tema "Crescimento competitivo e sustentável", é atribuída
atenção à avaliação e teste das metodologias de luta contra a fraude. Esta actividade
deveria permitir detectar substâncias ou componentes utilizadas ilegalmente, drogas
proibidas no desporto, tráfico ilegal de droga e comércio ilegal (de animais).
 
 Em geral, prestar-se-á atenção ao impacto sócio-económico do fenómeno da droga,
em estreita colaboração com o OEDT que realiza estudos-piloto neste domínio. Neste
contexto, foi seleccionado um projecto coordenado pelo OEDT no decurso do terceiro
convite à apresentação de propostas, no âmbito do programa de investigação sócio-
económica orientada. O projecto intitula-se "Rede europeia para o desenvolvimento
de modelos e análises sócio-económicas do consumo de droga, consequências e
intervenções".
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2.4 Outras questões fundamentais relativas à droga

 - Droga e condução
 
 Os objectivos ao nível da UE são os seguintes:

 - avaliar a situação em matéria de droga e condução;
 - analisar a incidência das drogas ilícitas nos acidentes rodoviários, com base nos dados
disponíveis;
 - recomendar metodologias mais fiáveis de recolha de tais dados;
 - avaliar e apoiar o desenvolvimento de métodos de teste no plano rodoviário e de
análises laboratoriais mais aprofundadas, bem como definir as suas limitações;
 - avaliar e aprofundar os estudos de controlo experimental sobre os efeitos na
condução e a farmacocinética;
 - avaliar e comparar as medidas adoptadas no domínio da reabilitação.
 
 Embora o efeito do álcool sobre a condução tenha sido bem determinado, assim como
o seu papel nos acidentes rodoviários, não existem provas tão evidentes desse tipo no
que se refere a outras drogas. A base científica ainda é insuficiente para desenvolver
medidas específicas em matéria de droga. Esta questão não foi abordada no âmbito do
Plano de Acção em matéria de luta contra a droga para 1995-1999. Contudo, foi
introduzida no primeiro programa de acção em matéria de segurança rodoviária,
adoptado pela Comissão em 199311, que deu origem a um grupo de trabalho “Álcool,
Drogas, Medicamentos e Condução”, criado no início de 1994 no quadro do grupo de
alto nível sobre segurança rodoviária.
 
 O referido grupo de trabalho elaborou um relatório que incluía uma primeira série de
recomendações entre as quais, nomeadamente, considerar como primeira prioridade a
definição da verdadeira natureza do problema através da investigação epidemiológica.
As recomendações diziam respeito (i) ao modo de definir a prevalência das drogas
ilícitas na população de condutores e os respectivos riscos de envolvimento num
acidente rodoviário por parte dos consumidores de várias drogas utilizadas separada
ou conjuntamente, (ii) ao consumo conjunto de drogas ilícitas e de álcool e (iii) à
legislação para controlar a presença de drogas ilícitas nos condutores.
 
 Mais recentemente, o grupo de trabalho criado em 1994 foi reactivado. O tema que
anima os seus trabalhos mantém-se no âmbito do segundo programa de acção em
matéria de segurança rodoviária, adoptado pela Comissão em Abril de 199712 e que
abrange o período de 1997-2001, com especial ênfase para o aperfeiçoamento dos
controlos rodoviários. Foi estabelecida uma coordenação adequada com o OEDT e
com o Grupo Pompidou do Conselho da Europa. No âmbito do 5º programa-quadro
de investigação e desenvolvimento tecnológico, prosseguirão as actividades de
investigação sobre as questões relacionadas com a condução sob o efeito de drogas
ilícitas e de medicamentos prescritos.

                                               
 11 Com (93) 246 final de 9.6.93.
 12 Com (97) 131 final de 9.4.97.
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 - Doping no desporto

A nível comunitário, foram definidos os seguintes objectivos para os próximos cinco
anos: (i) melhorar a informação acerca do doping e das suas consequências para o
público em geral; (ii) sensibilizar os médicos para o problema; (iii) introduzir e
melhorar a coordenação no domínio legislativo; (iv) estabelecer definições claras,
elaborar listas das substâncias proibidas e definir normas para os testes; e (v) melhorar
a protecção da saúde dos jovens atletas.

Tem sido de tal forma grave o aumento do doping no desporto, nos últimos anos, que
o Conselho Europeu de Viena manifestou a sua preocupação quanto à gravidade do
problema, que prejudica a ética desportiva e põe em perigo a saúde pública.
Actualmente, no desporto profissional, assiste-se ao desenvolvimento de métodos de
doping cada vez mais sofisticados. Muitas pessoas, para as quais a prática desportiva é
um meio para melhorar a sua qualidade de vida, podem ser expostas às drogas através
do desporto. Muitas vezes, o doping no desporto não significa consumir substâncias
ilícitas, mas utilizar abusivamente drogas legais.

O problema do doping no desporto requer uma dupla abordagem. A nível profissional,
o doping deveria ser tratado como uma questão profissional. De facto, as regras em
matéria de luta contra o doping implicam uma estreita coordenação entre os Estados,
as organizações desportivas e as organizações internacionais. A nível amador, eliminar
o doping implica medidas mais uniformes, já testadas na luta geral contra a droga.
Afigura-se importante ter em mente o impacto das actividades desportivas no público
em geral e a influência do comportamento dos grandes desportistas nos jovens. Por
conseguinte, a luta contra a droga no domínio do desporto constitui um meio excelente
para passar a mensagem da luta contra a droga num plano mais geral.

Os Estados-Membros e a Comissão concordaram com a necessidade de desenvolver
novas medidas a nível comunitário de forma a tornar mais eficaz a aplicação das
diversas políticas comunitárias e harmonizar a legislação. Na medida em que o doping
no desporto também pode implicar o tráfico de substâncias ilícitas, o quadro da
cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos poderá igualmente ter um
papel a desempenhar nesta matéria.

Por último, a luta contra o doping no desporto exige uma cooperação internacional
mais estreita. Os atletas estão cada vez mais sujeitos à mobilidade e necessitam de um
quadro jurídico claro e preciso, a fim de evitar situações de infracção.
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3. Acção relativa à redução do tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias
psicotrópicas

 A UE deverá dar atenção prioritária ao reforço de medidas e de instrumentos relativos
(i) ao controlo do desvio de precursores químicos no interior da UE e nos países
terceiros, (ii) à prevenção e luta contra o branqueamento de capitais, (iii) à cooperação
eficaz entre as autoridades policiais, aduaneiras e judiciais, (iv) à execução do Plano de
Acção da UE contra a Criminalidade Organizada, (v) à prevenção da utilização de
novos sistemas de comunicação (por exemplo, a Internet) como meio para desenvolver
o consumo abusivo, a produção e o tráfico de drogas, (vi) a cooperação internacional
na luta contra o tráfico de drogas ilícitas. A coordenação e a cooperação constituem
elementos fundamentais para a execução de tais políticas com êxito.
 
3.1 Consolidação do acervo comunitário

 
 3.1.1 Desvio dos precursores e das substâncias psicotrópicas
 
Os precursores são um sector importante numa abordagem do problema da droga em
termos da redução da oferta, visto tratar-se de substâncias químicas básicas
indispensáveis para o fabrico das drogas; essas substâncias são comercializadas
correntemente e são utilizadas para o fabrico de produtos lícitos como os plásticos ou
os medicamentos. Todavia, uma pequena parte das referidas substâncias são desviadas
para o fabrico ilícito de drogas, nomeadamente, heroína, cocaína e drogas sintéticas.

Em termos mais específicos, consideram-se precursores qualquer uma das 22
substâncias químicas inventariadas no Quadro I ou II da Convenção das Nações
Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988
(Convenção das NU de 1988), na qual a Comunidade é Parte Contratante nos termos
do seu artigo 12º, que tem por objecto os precursores. Nos termos do artigo 113º do
Tratado CE, o controlo do comércio externo dos precursores é da competência da
Comunidade.

A Comunidade adoptou a legislação interna adequada para combater o desvio dos
precursores, a nível comunitário e internacional. Assim, a Directiva 92/109/CEE do
Conselho13 refere-se à produção e colocação no mercado comunitário de certos
precursores, enquanto o Regulamento 3677/90 do Conselho14 aborda o comércio de
precursores entre a Comunidade e os países terceiros, determinando uma série de
exigências para a exportação.

                                               
13 JO L 370 de 19.12.92. Os anexos da Directiva foram alterados pela Directiva 93/46 CEE da
Comissão de 22.6.93.
14 Regulamento (CEE) nº 3677/90 do Conselho, de 13.12.1990 - JO L 357 de 20.12.90, p.1, alterado
pelo Regulamento (CEE) nº 900/92 do Conselho, de 31.3.1992 - JO L 96 de 10.4.1992, p.1, posto em
execução pelo Regulamento (CEE) nº 3769/92 da Comissão, de 21.12.1992 - JO L 383 de 29.12.92,
p.17, alterado pelo Regulamento (CEE) nº 2959/93 da Comissão, de 27.1.1993 - JO L 267 de
28.10.93, p.8, alterado pelo Regulamento (CE) nº 2093/97 da Comissão, de 24.10.1997 - JO L 292 de
25.10.1997, p.11.
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O sistema comunitário de controlo dos precursores actualmente existente tem
funcionado correctamente. Prevê-se que seja melhorado através (i) do reforço da
cooperação com a indústria e (ii) da conclusão de acordos sobre o controlo dos
precursores com mais países de risco que sejam capazes de aplicar mecanismos de
controlo no âmbito de tais acordos.

 Como o desvio de precursores constitui a excepção às transacções comerciais lícitas,
uma abordagem meramente repressiva em matéria de controlo dos precursores revelar-
se-ia insuficiente. Os esforços envidados para combater o desvio têm que ter em conta
as necessidades do comércio lícito.
 
 Os acordos bilaterais relativos ao controlo dos precursores com países terceiros
(Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, Chile, México e Estados Unidos)
surtiram os seus efeitos, pois contribuem, em grande medida, para a partilha de
informações em grande escala na luta contra o desvio de precursores. A conclusão de
acordos bilaterais semelhantes com mais países e regiões no mundo deverá ser
prosseguida como uma boa base para o reforço e extensão do sistema de controlo dos
precursores; tais acordos deveriam inscrever-se numa perspectiva regional, de modo a
evitar o tráfico ilícito de precursores que escapam aos controlos nacionais através dos
países vizinhos. Por conseguinte, no quadro dos acordos europeus, a Comunidade
deverá encetar brevemente negociações relativas a acordos de controlo dos
precursores com os países associados da Europa Central e Oriental, que são
especialmente importantes para o fabrico das chamadas novas drogas sintéticas
(anfetaminas, etc.).

A luta contra o desvio de precursores a nível internacional pode implicar o intercâmbio
de informações sensíveis sobre indivíduos ou empresas. Estas informações estão
protegidas ao abrigo da legislação nacional e comunitária. Contudo, a Comunidade
conseguiu facilitar esse intercâmbio através da conclusão do já referido acordo sobre o
controlo dos precursores, que prevê a cobertura jurídica indispensável para o
intercâmbio de informações sensíveis. A Comunidade deverá prosseguir estes esforços,
salientando a sua utilidade e o facto de constituírem um grande êxito da Comunidade
na luta contra a utilização de precursores no fabrico ilícito de drogas.

Abordar o problema dos precursores para o fabrico de novas drogas sintéticas implica
ter em conta o grande número de precursores disponíveis no mercado, cuja natureza
pode mudar e evoluir rapidamente. Parece, portanto, irrealista estabelecer um
mecanismo de controlo semelhante ao aplicável às de 22 substâncias inventariadas,
uma vez que a imposição de restrições adicionais relativamente a mais substâncias só
poderá enfraquecer a eficácia global do sistema de controlo dos precursores e dificultar
a cooperação, muito frutuosa, que existe entre os operadores e as autoridades.

Os 22 precursores identificados na Convenção das NU de 1988 não são suficientes
para tratar exaustivamente a questão do desvio de percursores. Assim, tendo em mente
o novo desafio lançado pelas novas drogas sintéticas, acima descrito, é razoável
elaborar “listas de vigilância especiais” para os percursores não inventariados. Essas
listas deveriam reflectir, numa perspectiva evolutiva, os modelos de desvio na
Comunidade das substâncias químicas incluídas nas listas de vigilância, bem como o
princípio da cooperação com a indústria.
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 As recomendações formuladas em 1991 pela Task Force "Acção Química", no âmbito
do G 7, apontavam para uma abordagem dos mecanismos de controlo internacional
dos precursores centrada num número limitado e específico de substâncias químicas
correspondentes à natureza e aos padrões de comercialização de cada produto. Esta
abordagem revela-se mais realista e correcta em termos de custo-eficácia do que um
vasto controlo de uma ampla gama de substâncias químicas.
 
 3.1.2 Branqueamento de capitais
 
 O segundo relatório da Comissão, adoptado em 1 de Julho de 198815, sobre a
aplicação da Directiva relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para
efeitos de branqueamento de capitais16 foi transmitido ao Conselho e ao Parlamento.
Nele se refere que todos os Estados-Membros aplicaram a Directiva em questão; o
único processo por infracção actualmente em curso diz respeito às contas de poupança
anónimas na Áustria.
 
 O relatório também apresenta uma avaliação bastante positiva do impacto da Directiva.
No entanto, um objectivo importante da Directiva consiste na prevenção e é impossível
avaliar em termos quantitativos, os montantes correspondentes às operações de
branqueamento de capitais que puderam ser evitadas. Por outro lado, os dados
relativos às denúncias de transacções suspeitas, apresentados no Anexo 8, mostram
que o sector financeiro respondeu bastante bem às responsabilidades que lhe
incumbiam no âmbito da Directiva. Em suma, todos os Estados-Membros continuam a
assumir uma posição activa contra o branqueamento de capitais.
 
 Um subgrupo de peritos do Grupo Multidisciplinar que se dedica ao branqueamento de
capitais analisou a eficácia dos sistemas de luta contra o branqueamento de capitais
relativamente à cooperação no âmbito do Título VI do TUE, visto os resultados dos
esforços envidados na luta contra o branqueamento de capitais em termos de processos
judiciais, condenações e apreensões de bens permanecerem relativamente modestos até
ao momento. De forma a intensificar uma cooperação eficaz entre os Estados-
Membros neste domínio, o Conselho adoptou, em 3 de Dezembro de 1998, com base
no artigo K.3 do TUE, uma Acção Comum relativa ao branqueamento de capitais,
identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e produtos
do crime.17

 
 Além disso, a Comissão anunciou no seu segundo relatório e no respectivo
comunicado de imprensa que encetou os trabalhos de elaboração de uma proposta de
segunda directiva relativa ao branqueamento de capitais, com vista a estender e
actualizar a Directiva de 1991. Essa proposta terá por objectivo dar seguimento às
recomendações relacionadas com os domínios de competência comunitária do Plano de
Acção contra a Criminalidade Organizada, bem como a alguns desejos expressos pelo
Parlamento Europeu. Em especial, pretende estender o campo de aplicação da
directiva a determinadas actividades e profissões não financeiras.

                                               
15 COM(1998) 401 final.
 16 JO L 166 de 28.6.91.
17 JO L 333 de 9.12.98.
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 O branqueamento de capitais constitui uma preocupação global e os esforços para
combatê-lo só podem ser eficazes se todos os países e regiões do mundo partilharem o
mesmo objectivo. Por muito sofisticados que sejam os sistemas comunitários de luta
contra o branqueamento de capitais (ou os sistemas dos membros da TFAF), tornar-se-
ão ineficazes se outros países ou regiões tiverem sistemas inadequados ou não os
possuírem. Daí, a importância da Task Force Acção Financeira (TFAF) e dos esforços
globais das NU, assim como da acção externa da UE neste domínio.
 
 A TFAF continua a ser o principal organismo internacional de luta contra o
branqueamento de capitais, tendo sido decidido que o seu mandato fosse prorrogado
por mais cinco anos, a partir de meados de 1999. A TFAF está agora a preparar a
adesão de um pequeno número de novos membros, de importância estratégica, e a
criação de uma rede de organismos regionais de luta contra o branqueamento de
capitais, à escala mundial. Também foram encetados trabalhos com vista à realização
de duas tarefas complexas e sensíveis atribuídas pelo G7/8 à TFAF, a saber, a falta de
cooperação por parte de algumas jurisdições (excessivo segredo bancário e não
transparência das estruturas das sociedades) e a utilização de mecanismos de luta
contra o branqueamento de capitais para combater a fraude fiscal.
 
 O Programa PHARE tem desempenhado um papel especialmente activo nos esforços
no domínio da luta contra o branqueamento de capitais, incluindo o seu apoio ao
projecto de avaliação recíproca do Conselho da Europa. Actualmente, estão a decorrer
trabalhos no âmbito de TACIS (estudo de viabilidade na Rússia, Ucrânia e Moldávia).
Foi lançado um projecto de grande envergadura com os EUA nas Caraíbas e está em
curso um projecto de muito menor envergadura para os cinco países da Comunidade
Andina. O programa de controlo da droga da SADC (Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral) também comporta uma vertente de
branqueamento de capitais. Prosseguem os trabalhos a fim de verificar se será possível
co-financiar medidas de luta contra o branqueamento de capitais no quadro do ASEM.
 
 Estes esforços internacionais são importantes e contribuem igualmente para uma maior
visibilidade da Comissão e da UE, no plano internacional. Deverão ser prosseguidos e
desenvolvidos ainda mais.
 
 3.1.3 Prevenção da utilização de novos sistemas de comunicação (por exemplo, a

Internet) como meio para desenvolver o consumo abusivo, a produção e o
tráfico de drogas.

 
 As novas tecnologias, em especial a Internet, podem produzir um impacto quer
positivo, quer negativo para o consumo de drogas. Como exemplo de um impacto
positivo, a Internet pode ser utilizada para sensibilizar o público quanto ao consumo
abusivo de drogas e para fornecer informações exactas sobre os danos causados pelas
drogas, especialmente as novas drogas sintéticas. Como impacto negativo, cite-se o
facto de a Internet poder ser utilizada para propósitos ilícitos relacionados com as
drogas, tendo em vista sobretudo (i) fornecer informações sobre os precursores
químicos e as substâncias básicas, possibilitar o acesso a literatura especializada e ao
mercado dos equipamentos laboratoriais necessários para o fabrico ilícito de drogas,
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(ii) permitir uma formação para o fabrico ilícito e (iii) incentivar o consumo abusivo de
drogas.
 
 Mediante uma Decisão de 25 de Janeiro de 1999, o Parlamento Europeu e o Conselho
adoptaram um plano de acção comunitário plurianual para fomentar uma utilização
mais segura da Internet através do combate aos conteúdos ilegais e lesivos nas redes
mundiais18. O plano de acção abrange um período de quatro anos, de 1 de Janeiro de
1999 até 31 de Dezembro de 2002, tendo-lhe sido atribuída uma dotação total de 25
milhões de euros. A execução do plano de acção relativo à Internet terá por objectivos:
(i) a criação de um ambiente mais seguro mediante a instituição de uma rede europeia
de linhas directas (hot lines) no contexto da qual uma melhor cooperação entre a
indústria e as autoridades encarregadas do cumprimento da lei será essencial para
explorar plenamente o potencial das linhas directas e (ii) a promoção de acções de
sensibilização. A responsabilidade da incriminação e punição dos responsáveis pelos
conteúdos ilegais continua a incumbir às autoridades nacionais encarregadas do
cumprimento da lei, assistidas sobretudo pela Europol.
 
3.2 Drogas sintéticas

O Conselho Europeu de Dublin, de Dezembro de 1996, sublinhou a necessidade de dar
atenção prioritária à questão das drogas sintéticas, tanto na UE como nos outros
países, em especial na Europa Central e Oriental, e enfrentar o problema a três níveis:
(a) legislação; (b) cooperação prática na luta contra a produção e o tráfico, incluindo o
reforço da cooperação entre as autoridades nacionais e a indústria química; (c)
cooperação internacional19

O recentemente criado sistema de alerta rápido para as novas drogas sintéticas20,
coordenado pela Europol e pelo OEDT, deverá contribuir para dar resposta aos novos
desafios que se colocam devido ao consumo e à produção destas novas drogas.

Na sua comunicação relativa ao controlo das novas drogas sintéticas21, a Comissão
indicou que, numa fase mais adiantada, alguns instrumentos adicionais poderiam
reforçar a eficácia da luta contra o tráfico e o consumo ilícitos de drogas sintéticas, a
avaliar com base numa análise dos méritos relativos da abordagem "lista de
emergência, da "abordagem genérica" e da "abordagem analógica" mencionadas nessa
mesma comunicação.

3.3 Execução do Título VI do Tratado de Amsterdão

 Tratado de Amsterdão
 

                                               
18 Decisão n° 276/1999/CE, JOL 33 de 6.2.99.
19 A conferência conjunta CE/PE/Presidência sobre as drogas sintéticas (Bruxelas, 27-28.11.96)
emitiu uma série de recomendações sobre a forma de tratar este problema em todas as frentes
(prevenção, informação, investigação, cuidados de saúde, redução da procura e aplicação da lei). LIBE
103 EN.PE 167.784.
20 Acção Comum adoptada pelo Conselho, em 16 de Junho de 1997, relativa ao controlo das drogas
sintéticas (JO L 167 de 25.6.1997)
21 COM(1998) 249 final de 23.5.1997, p.5.
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 O novo enquadramento jurídico proporcionado pelo Tratado de Amsterdão é descrito
na secção D do capítulo III. Na sua Comunicação de 14 de Julho de 1998 “Um espaço
de liberdade, de segurança e de justiça”22, a Comissão considerou que o Tratado de
Amsterdão iria permitir reforçar a capacidade da Comissão para contribuir para a luta
contra a droga, travada pela União também em domínios em que anteriormente não
tinha qualquer direito formal ou iniciativa.
 
 Plano de acção para um espaço de liberdade, segurança e justiça
 
 A abordagem perfilhada na Comunicação supracitada foi tomada em consideração no
plano de acção do Conselho e da Comissão, adoptado pelo Conselho Europeu de
Viena, sobre a melhor forma de aplicar o disposto no Tratado de Amsterdão a fim de
criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça.
 
 No plano de acção, faz-se especial alusão às drogas sobretudo no tocante ao espaço de
segurança. Em termos concretos, o plano de acção refere que as drogas constituem
uma ameaça para a segurança colectiva e individual, sob diversas formas que
frequentemente, mas não sempre, estão ligadas ao crime organizado. Indica ainda
tratar-se de um domínio em que a Europa introduziu uma abordagem própria e
influente, insistindo numa política global, baseada na responsabilidade partilhada entre
os países consumidores e produtores. No contexto desse quadro global, é evidente que
a mobilização de todos os recursos disponíveis em termos judiciais e de cumprimento
da lei contra os traficantes e as organizações criminosas será uma componente
fundamental.
 
 A cooperação ao nível da UE entre os serviços policiais e aduaneiros e outros serviços
encarregados do cumprimento da lei dos Estados-Membros merece especial atenção. O
plano de acção para a criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça apoia e
reforça a cooperação entre todos estes serviços incumbidos do cumprimento da lei, já
que é precisamente esta que contribuirá para a eficácia dos esforços da União para
enfrentar o problema da droga.
 
 Relativamente aos aspectos que se prendem com a cooperação em matéria de
cumprimento da lei e com a cooperação judiciária em matéria penal, o plano de acção
para a criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça contém um
calendário das medidas a adoptar dois e cinco anos após a ratificação do Tratado de
Amsterdão. As medidas a desenvolver e aplicar produzirão um impacto real no tráfico
de droga e nas actividades relacionadas com as drogas ilegais, como o branqueamento
de capitais.
 
 No domínio da droga, todas as medidas propostas no plano de acção são
extremamente importantes, mas talvez as mais significativas sejam as que devem ser
adoptadas dois anos após a entrada em vigor do Tratado. Tais medidas abrangem tanto
a cooperação policial como a cooperação judiciária em matéria penal.
 

                                               
22 COM(1998) 459 final.
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 Quanto à cooperação policial, o plano de acção centra-se no trabalho desenvolvido
pela Europol em matéria de cooperação operacional23. As outras medidas de
cooperação policial e aduaneira incluem:
 
– a avaliação comum de técnicas específicas de inquérito relacionadas com a

detecção de formas graves de crime organizado (por exemplo, entregas
controladas, vigilância);

– a avaliação das modalidades segundo as quais um serviço encarregado do
cumprimento da lei de um Estado-Membro pode operar no território de outro,
tendo em conta o acervo de Schengen.

 No que respeita à cooperação no quadro da Europol, são igualmente significativas as
seguintes medidas a serem executadas no prazo de cinco anos:

– promover contactos entre magistrados e funcionários encarregados das
investigações, especializados na luta contra o crime organizado;

– criar uma rede de investigação e documentação sobre a criminalidade
transfronteiras;

– melhorar as estatísticas sobre a criminalidade transfronteiras;

– instituir um sistema para o intercâmbio de informações e análises sobre o
branqueamento de capitas.

 
 Em relação à cooperação judiciária em matéria penal, o plano de acção refere a
definição de regras mínimas relativas aos elementos constitutivos das infracções e às
penalidades no domínio do tráfico de droga, como medida a tomar no prazo de dois
anos a contar da entrada em vigor do Tratado de Amsterdão.
 
 A integração do acervo de Schengen em matéria de luta contra a droga constituirá um
elemento importante, tendo em conta as actividades operacionais e as medidas tomadas
no quadro de Schengen, que conduziram à intensificação dos esforços gerais para
reduzir o tráfico de droga.
 
 Por último, o plano de acção alude ao processo de alargamento em ligação com a
estratégia de pré-adesão. As questões relativas à justiça e assuntos internos constituem
uma prioridade para a União Europeia. As medidas propostas pelo plano de acção
contribuirão para reforçar o acervo no domínio da justiça e assuntos internos,
estabelecendo a favor dos países candidatos à adesão uma definição clara e global das
prioridades da União nesse domínio.
 
 
4. Acção a nível internacional

 A dimensão internacional da luta contra a droga requer uma cooperação mais
intensiva. Tal cooperação deve ser desenvolvida com países e regiões específicos, para
                                               
23 Uma das prioridades estabelecidas no Tratado de Amsterdão consiste em determinar a natureza e a
extensão dos poderes operacionais da Europol, que deverá poder “solicitar às autoridades competentes
dos Estados-Membros a condução e coordenação dos (seus) inquéritos” e também actuar no quadro de
“acções operacionais de equipas conjuntas”.
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apoio aos planos nacionais e/ou regionais (planos directores) já existentes, com base
em princípios orientadores, utilizando plenamente todos os instrumentos existentes
(desenvolvimento, vertente técnica, financeira e comercial, diálogo político,
cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos). A cooperação da UE com
os países industrializados e com o PNUCID e outros grupos e instâncias internacionais
relevantes deverá prosseguir e ser intensificada.

• Princípios básicos da cooperação internacional

O facto de as drogas constituírem uma séria ameaça comum aos países desenvolvidos e
em desenvolvimento, exige uma cooperação mais intensa a nível nacional, regional e
global. Em 1998, a sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas
sobre a Droga reconheceu que a cooperação internacional em matéria de controlo da
droga deve ser considerada parte integrante dos esforços globais com vista a promover
o desenvolvimento social e económico, em sentido lato.

Com a adopção da Declaração Política na sessão extraordinária da Assembleia Geral
das Nações Unidas, a comunidade internacional - incluindo a UE - subscreveu alguns
princípios básicos:

– Partilha das responsabilidades: a acção de luta contra a droga constitui uma
responsabilidade comum e partilhada que requer uma abordagem integrada e
equilibrada;

– Integração do controlo da droga na problemática do desenvolvimento: os
esforços de redução da procura/oferta têm que ser integrados e devem apoiar as
políticas de desenvolvimento sócio-económico existentes,

– Abordagem equilibrada entre redução da procura e da oferta: pela primeira
vez, a redução da procura foi reconhecida como um dos principais pilares da
estratégia global em matéria de droga;

– Respeito pelos direitos humanos,

– Apoio às abordagens multilaterais: os problemas relacionados com o controlo
da droga devem ser abordados numa perspectiva multilateral; as NU (PNUCID)
constituem um centro por excelência e um ponto fulcral de grande importância
para o conhecimento das questões relacionadas com a droga e há outras
organizações internacionais específicas que também podem contribuir com
experiências válidas.

• Execução da Declaração da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das NU
sobre a droga

Na reunião da Comissão das NU sobre os Estupefacientes (CND), realizada em Viena
em Março de 1999, foram dados passos importantes pela comunidade internacional,
incluindo a União Europeia, com vista a apoiar a execução dos vários planos de acção
e outras medidas adoptadas em Junho de 1998 pela sessão extraordinária da
Assembleia Geral das Nações Unidas  consagrada à Droga . Os planos de acção dizem
respeito (i) à cooperação internacional para a eliminação do cultivo de drogas ilícitas e
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desenvolvimento alternativo, (ii) aos princípios orientadores da redução da procura de
droga e (iii) ao fabrico, tráfico e consumo ilícitos de estimulantes do tipo das
anfetaminas e respectivos precursores. As restantes medidas referem-se ao controlo
dos precursores, à cooperação judiciária e ao branqueamento de capitais.

• Integração da cooperação internacional da UE em matéria de luta contra a droga
nos objectivos mais vastos das relações externas da UE

A UE reconheceu a importância das preocupações suscitadas no domínio da droga em
termos da política externa, aplicando duas grandes categorias de acções. Em primeiro
lugar, a acção multilateral a nível global através de (i) um apoio activo para a
elaboração das políticas a nível global, (ii) o reforço da estratégia definida pelas
instituições das NU e (iii) o funcionamento eficaz dos órgãos informais. Em segundo
lugar, a acção bilateral e as acções regionais através de três tipos de instrumentos para
a cooperação com os países terceiros: diálogo político, política comercial e assistência
técnica e financeira. A UE deve continuar a integrar a cooperação internacional em
matéria de luta contra a droga nos objectivos mais vastos das relações externas da UE.

• Plena utilização dos instrumentos comunitários para a cooperação internacional
(desenvolvimento, assistência técnica e financeira e instrumentos comerciais como
o Sistema de Preferências Generalizadas)

A CE deverá utilizar plenamente os instrumentos comunitários de cooperação
internacional (desenvolvimento, assistência técnica e financeira e instrumentos
comerciais como o Sistema de Preferências Generalizadas) no contexto das estratégias
e dos planos de desenvolvimento dos países terceiros e/ou das regiões. Isto implica que
o controlo da droga deve ser considerado parte integrante da cooperação para o
desenvolvimento da UE. No tocante ao SPG, a Comissão considera útil manter as
disposições comerciais especiais que apoiam os esforços envidados em matéria de luta
contra as produções agrícolas ilícitas, desde que os países em causa prossigam os seus
esforços para combater a droga e sejam obtidos resultados. Baseado numa avaliação
do impacto do SPG na luta contra a droga, o sistema comunitário de preferências
generalizadas na agricultura a favor dos países andinos e da América Central foi
prorrogado até 31 de Dezembro de 2001 e o sistema para a indústria também foi
aplicado, pela primeira vez, à América Central.
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• Plena utilização dos instrumentos da PESC na cooperação bilateral e no quadro
multilateral, incluindo o diálogo político, as posições e acções comuns

O Tratado abre a via para uma acção externa global mais firme de luta contra a droga,
mediante a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) que prevê o recurso à
acção comum em áreas específicas em que os Estados-Membros têm interesses
consideráveis comuns, bem como o estabelecimento da cooperação sistemática na
União Europeia em áreas de interesse geral. Até ao momento, as acções levadas a cabo
pela UE assumiram principalmente a forma de diálogo político com os países terceiros.
O diálogo tem sido mais aprofundado pela inclusão sistemática de cláusulas relativas à
luta contra a droga nos acordos de cooperação. Além disso, a UE coordenou
regularmente as suas actividades em instâncias internacionais.

Estas actividades têm que prosseguir e ser intensificadas como parte integrante da
cooperação entre a UE e os países terceiros, em instâncias multilaterais e bilaterais. No
respeitante às relações bilaterais, deveria ser dado também mais ênfase à ligação entre
a cooperação para o desenvolvimento e o compromisso político por parte dos países
terceiros no sentido de promover o bom governo, o Estado de Direito e o respeito
pelos direitos humanos.

• Desenvolvimento da cooperação internacional no domínio da JAI

Constata-se uma necessidade crescente de desenvolver uma abordagem coerente
relativamente ao modo como a UE deve cooperar com os países terceiros e as regiões
no combate ao tráfico ilícito de droga. Este aspecto já constitui uma componente
importante das principais iniciativas em matéria de droga, realizadas pela UE na
América Latina, nas Caraíbas e na Ásia Central. Muitos acordos de cooperação (e de
parceria) com países terceiros e regiões também contêm disposições para a cooperação
neste domínio. Serão necessários esforços conjuntos por parte de todas as autoridades
competentes da UE, sendo de destacar o papel específico da Europol nos domínios da
recolha e análise de informações, bem como no apoio à coordenação dos inquéritos
conduzidos no plano nacional. A Comissão contribuirá para estes esforços comuns
sobretudo através de uma coordenação eficaz com os instrumentos do primeiro pilar
(branqueamento de capitais, precursores) e da colocação à disposição dos fundos
existentes, sempre que possível.

• Coordenação operacional entre a Comissão e os Estados-Membros em
determinados países terceiros/regiões para efeitos de uma avaliação conjunta e da
execução de programas

Para dar, de forma eficaz, uma resposta global e integrada ao fenómeno da droga a
nível da União, urge realizar acções a níveis diferentes que envolvam uma vasta gama
de agentes governamentais e não governamentais. A execução do presente Plano de
Acção exigirá esforços de coordenação permanentes para avaliar conjuntamente e pôr
em execução os programas.
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• Principais regiões e países destinatários

As principais regiões-alvo são constituídas pelos países candidatos24, a América Latina,
as Caraíbas e a Ásia Central até à Transcaucásia.

No referente aos países da América Latina, a UE espera reforçar o diálogo sobre esta
questão com os diversos grupos sub-regionais, bem como o diálogo especializado
sobre a droga com os países andinos. Além disso, a UE espera que os países da
América Latina desempenhem um papel fundamental no novo mecanismo relativo à
cooperação/coordenação em matéria de droga entre a Europa e os países da América
Latina e Caraíbas, cuja primeira reunião se realizou em Abril de 1999. No domínio da
cooperação, foi adoptado um plano de acção global para a América Latina, que
salienta a importância para ambos os lados de manter uma abordagem equilibrada do
problema, reafirma a importância do princípio da responsabilidade partilhada e define
uma lista de tópicos sobre os quais se deveria centrar a ajuda da Comissão e dos
Estados-Membros no futuro, tendo especialmente em vista reforçar a cooperação
inter-regional entre a América Latina e as Caraíbas, bem como entre os vários grupos
sub-regionais da América Latina.

A iniciativa comunitária em matéria de droga nas Caraíbas melhorou significativamente
a cooperação e a coordenação das acções de controlo da droga quer entre os países
das Caraíbas, quer entre os países dadores, beneficiando assim a região. A criação de
um Serviço de Controlo da Droga por parte da Comissão, nos Barbados, conferiu
grande visibilidade à UE nesse domínio e melhorou a supervisão das actividades de
controlo da droga financiadas pela Comunidade, que envolvem num montante de cerca
de 20 milhões de euros, para apoiar o plano de acção dos Barbados. Neste contexto, a
criação do Serviço de Cooperação Marítima UE/Caraíbas/EUA facilitou um diálogo
mais estreito e intensificou a cooperação no domínio marítimo para enfrentar os
problemas relacionados com o tráfico de droga.

Observa-se um nível elevado de circulação de drogas do Afeganistão e países vizinhos
através dos NEI, sobretudo com destino à UE. A cooperação no âmbito de TACIS
relativa às questões da droga está contemplada em três programas: (i) cooperação
aduaneira, (ii) programa relativo à passagem das fronteiras e (iii) Justiça e Assuntos
Internos, um programa que está actualmente a ser desenvolvido. O programa
aduaneiro na Ásia Central presta assistência, em especial mas não exclusivamente, à
instauração de controlos eficazes nas fronteiras e à utilização de métodos de
investigação, incluindo caracterização e análise de riscos na identificação da circulação
de drogas. O programa relativo à passagem das fronteiras concede apoio e
infra-estruturas em todas as agências que trabalham em determinados pontos de
passagem entre a parte Ocidental dos NEI e da Europa Central e a UE. Presta
assistência a todas as agências situadas nesses pontos de passagem e espera-se que
tenha um impacto positivo no comércio, aumentando as taxas de detecção dos
movimentos de substâncias ilícitas. O programa JAI destina-se também a outras
agências, como os Ministérios dos Assuntos Internos e as forças policiais,
especialmente na Ásia Central e no Cáucaso, concedendo apoio para um reforço
institucional com actividades previstas a nível operacional, em aeroportos e pontos de

                                               
24 Ver descrição do programa PHARE relativo à luta contra a droga, na página 9-10.
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passagem das fronteiras. Está a ser dada igualmente ênfase à luta contra o
branqueamento de capitais na Rússia, Ucrânia e Moldávia. Além disso, estão a ser
desenvolvidas actualmente actividades a título do programa, em estreita colaboração
com, entre outros, o Programa das Nações Unidas para o Controlo Internacional da
Droga (PNUCID) e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD)

Outro objectivo fundamental consiste em prosseguir o diálogo com os países do Norte
de África (especialmente Marrocos) e do Médio Oriente no âmbito de Euro-Med,
assim como promover a cooperação com países da região da SADC (Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral) e da região da África Ocidental. A África Austral
é uma nova região-alvo em termos da cooperação comunitária no domínio da luta
contra a droga, que foi lançada em Mmabatho/África do Sul, em Novembro de 1995, e
cujo compromisso político foi reafirmado aquando da Conferência de Gaborone, em
Fevereiro de 1998, entre a UE e a SADC sobre o Controlo da Droga. Na reunião
ministerial entre a UE e a SADC em Viena, em Novembro de 1998, a UE
comprometeu-se a apoiar a execução do plano de acção regional para o controlo da
droga da SADC. Foram lançados programas regionais em 16 países da África
Ocidental, destinados a apoiar o desenvolvimento de planos nacionais, estruturas
institucionais adequadas e legislação adequada para enfrentar a ameaça da droga na
região.

Outra região em que a cooperação deveria ser desenvolvida e intensificada nos
próximos anos é a Ásia, em especial a China e os parceiros asiáticos participantes no
ASEM (Encontro Ásia-Europa). No que se refere à China, a Comunicação da
Comissão, de Março de 1998, intitulada "Desenvolvimento de uma parceria global
com a China", salienta a necessidade de promover um diálogo substancial e encorajar a
cooperação com esse país relativamente a várias questões, incluindo o combate ao
tráfico ilegal de droga. Este compromisso deve ser desenvolvido e a China deveria
participar nas actividades internacionais de luta contra o tráfico de droga. O primeiro
passo para entabular um diálogo construtivo com a China consiste em identificar a
natureza e o alcance dos problemas relativos ao tráfico ilegal de droga no país. A
questão deveria, então, ser discutida com a China no quadro do Diálogo Político entre
a UE e a China.

Convém reforçar a cooperação com os países asiáticos no quadro do ASEM.
Iniciativas como o intercâmbio de altos funcionários aduaneiros e seminários
destinados aos funcionários aduaneiros deverão prosseguir, assim como deverão ser
desenvolvidas acções semelhantes numa base mais vasta.

• Prossecução da cooperação bilateral com os países industrializados (EUA, Canadá
e Japão) e reforço da cooperação multilateral em instâncias internacionais
relevantes, como o G8 e o Grupo de Dublin

Deverá ser reforçada a cooperação com os nossos parceiros industrializados quer
bilateralmente, quer a nível das instâncias multilaterais. O nosso primeiro objectivo
deverá consistir em apoiar a execução de políticas e programas integrados e/ou
regionais, com o objectivo global de promover o diálogo.



36

Ao mesmo tempo, deveríamos ter como objectivo melhorar a complementaridade das
nossas acções. A melhor forma de assegurar a complementaridade é uma cooperação
baseada na avaliação comum das necessidades, no plano nacional e sectorial. Assim, o
apoio a dar pode ser seleccionado com base nas vantagens comparativas de cada um
dos dadores e tendo em conta as preocupações e os interesses políticos potenciais.

A nível bilateral, deveríamos estabelecer canais de comunicação fortes para assegurar o
intercâmbio de informações sobre o tráfico ilegal de droga e o crime organizado com
ele associado.

O melhor exemplo de cooperação bem sucedida com um parceiro industrializado é a
cooperação global UE – EUA, no âmbito da Nova Agenda Transatlântica (NAT). Esta
relação deverá ser prosseguida e reforçada. Nos próximos anos, ambos os parceiros
continuarão a trabalhar em projectos conjuntos como a Iniciativa para as Caraíbas e
tomarão em consideração outras acções construtivas noutras regiões do globo,
nomeadamente na África Austral, Nigéria, Europa Oriental, Ásia Central, América
Latina/região andina.

A UE e os EUA também prosseguirão a cooperação entre as agências europeias e
americanas incumbidas do cumprimento da lei e continuarão a trabalhar em conjunto
para a aplicação das convenções internacionais.

 A nossa cooperação com o Canadá e o Japão deverá igualmente ser intensificada. A
cooperação com o Canadá assumirá novas dimensões nos próximos cinco anos, na
medida em que o Canadá ultimou recentemente a sua política interna em matéria de
droga e está agora a trabalhar sobre a definição de uma política internacional nesse
domínio. Neste contexto, a cooperação com a UE nas questões relacionadas com a
droga será alargada.

 Por ocasião das cimeiras entre a UE e o Japão, o Japão manifestou a sua intenção de
encetar um diálogo no domínio da luta contra o tráfico de droga, que poderá evoluir
no sentido do intercâmbio regular de informações no quadro de um grupo de peritos. É
de destacar a possibilidade de concluir um acordo relativo aos precursores com o
Japão.

 No âmbito do G8, os debates deverão prosseguir e ser intensificados. O G8
reconheceu a relação entre a droga e o crime à escala nacional e internacional e
empenhou-se quanto às parcerias e à responsabilidade partilhada na comunidade
internacional, a fim de combater as drogas ilícitas. Isto deverá incluir o reforço da
cooperação para reduzir o tráfico ilícito de droga e percursores químicos, acções para
reduzir a procura (incluindo através de políticas tendentes a diminuir a
toxicodependência) e apoio a uma abordagem global com vista a eliminar as culturas
ilícitas.

 Outra instância importante em que os países industrializados podem debater questões
relativas à droga é o Grupo de Dublin. Trata-se de um mecanismo de consulta informal
dos principais agentes mundiais, que reagrupa os Estados-Membros da UE e a
Comissão, a Austrália, a Noruega, o Canadá, o Japão e os EUA. O Programa das
Nações Unidas para o Controlo Internacional da Droga (PNUCID) também participa
nessas reuniões. As principais reuniões gerais decorrem duas vezes por ano,
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assentando as discussões nos relatórios regionais preparados com base nos relatórios
elaborados a nível nacional (local) pelos chamados “mini-grupos” de Dublin.

• Cooperação com o organizações internacionais
 
 Deve ser prosseguida e reforçada a cooperação com as organizações internacionais
competentes em matéria de luta contra a droga. A Comunidade Europeia considera o
PNUCID como um centro por excelência e um valioso ponto focal para o
conhecimento das questões relacionadas com a droga. O PNUCID é um parceiro
importante que pode oferecer vantagens comparativas nos seus serviços, constituindo
o principal instrumento para a coordenação das actividades internacionais de controlo
da droga. Há outras organizações  internacionais específicas que podem também
contribuir com experiências válidas, como por exemplo o CICAD.
 
5. Coordenação, integração e simplificação

 A coordenação é essencial devido às múltiplas facetas de que se reveste o fenómeno da
droga e aos aspectos “interpilares” das actividades realizadas pela UE. A coordenação
deverá ser intensificada a todos os níveis e envolver todas as instituições e entidades da
UE.
 
5.1 Coordenação a nível do Conselho

A coordenação das actividades realizadas pela UE no domínio da droga é efectuada
pelo Grupo Horizontal "Droga" (GHD), criado pelo COREPER em Fevereiro de
1997. O seu mandato consiste em controlar e coordenar todas as actividades no
domínio da droga que envolvem os diversos pilares e relatar os resultados ao
COREPER. As suas actividades incluem as iniciativas de controlo internacional da
droga envolvendo os diversos pilares, realizados pela UE em zonas geográficas
específicas, que foram determinadas pelos sucessivos Conselhos Europeus (i.e.
Caraíbas, América Latina, Ásia Central). Dado que os Estados-Membros têm
interesses diversos conforme as diferentes regiões em que são tomadas iniciativas em
matéria de droga, pode ser adequado, em alguns casos, adoptar uma abordagem
flexível e pragmática em termos de coordenação. A criação de grupos informais
específicos de coordenação entre os Estados-Membros em causa, no quadro do GHD,
melhorou significativamente a coordenação entre as actividades financiadas pela
Comunidade e as actividades bilaterais dos Estados-Membros no domínio do controlo
da droga. Foram criados grupos informais de coordenação para as Caraíbas, a América
Latina e a Ásia Central.

O GHD pode basear-se na experiência dos grupos de trabalho específicos, instituídos
pelo Conselho, que tratam de aspectos pontuais do fenómeno da droga como:

- o Grupo de Trabalho do Conselho "Política Externa e de Segurança Comum"
(PESC) em matéria de Droga (CODRO), que está incumbido de coordenar e
implementar iniciativas no domínio da política externa relacionadas com a cooperação
com os países terceiros no controlo da droga. Neste contexto, a UE incitou os países
que ainda não assinaram ou ratificaram as três Convenções das NU a procederem à sua
assinatura e ratificação.
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- o Grupo "Saúde", que examina questões relativas especialmente ao Programa de
Acção Comunitária de Prevenção da Toxicodependência.

- o Grupo "Questões Económicas", que analisa questões relativas ao controlo dos
precursores químicos.

- o Grupo "Sistemas de Preferências Generalizadas", que é responsável pelo
acompanhamento da aplicação do SPG.

- vários grupos de trabalho instituídos no âmbito do Título VI do TUE, como o
Grupo "Cooperação Aduaneira" e o Grupo "Cooperação Policial".

5.2 Cooperação entre as instituições e outras entidades da UE

Em geral, a coordenação entre as instituições comunitárias e outras entidades da UE
quanto às questões relativas à droga deverá ser encorajada, de modo a assegurar uma
abordagem coerente e fundamentada, a nível da UE, das políticas e estratégias em
matéria de droga.

A coordenação informal sobre as questões relativas à droga, iniciada em 1995 pela
Comissão Europeia em colaboração com o Parlamento Europeu, a Presidência do
Conselho, o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões, constituiu um
contributo válido para a compreensão mútua das políticas em matéria de droga,
executadas pelos Estados-Membros da UE, e para a identificação de tendências
comuns na forma como as questões relativas à droga são tratadas em termos práticos
na UE.



39

IV. CONCLUSÕES

O presente Plano de Acção tem a ambição de dotar a UE dos meios e instrumentos
adequados para lutar contra a droga. Tendo em conta a necessidade de uma acção
coordenada a todos os níveis, deverá contribuir para assegurar uma abordagem
verdadeiramente global e equilibrada do fenómeno da droga e privilegiar os objectivos
mais prioritários. O Plano de Acção beneficiará dos muitos instrumentos de informação
e de estruturas de coordenação reforçadas.

A sistematização da avaliação e a melhoria do acompanhamento dos problemas
relativos à droga contribuirão para garantir uma boa relação custo-eficácia e facilitar a
tomada rápida de decisões nos níveis adequados.

No domínio da redução da procura, o Plano de Acção sublinha a necessidade de a UE
atribuir a maior prioridade à prevenção relacionada com a saúde, educação,
investigação e formação e aos instrumentos destinados a combater a exclusão social.
Encoraja o intercâmbio de experiências e das melhores práticas e o apoio às redes a
nível municipal, bem como às redes de profissionais. O Plano de Acção salienta ainda
que deverão ser colocados à disposição os recursos adequados para a realização dessas
actividades.

Os próximos cinco anos serão cruciais para o desenvolvimento de uma abordagem
coerente tendo em vista combater a droga no desporto. Os Estados-Membros e a
Comissão anunciaram a sua vontade de contribuir para a criação de uma agência
internacional que se ocupe deste problema, em colaboração com as organizações
desportivas.

No domínio da redução da oferta e da acção contra o tráfico ilícito de droga, a UE
deverá atribuir prioridade ao reforço de medidas e instrumentos relativos ao controlo
do desvio de precursores químicos na UE e nos países terceiros, à prevenção e luta
contra o branqueamento de capitais, à cooperação eficaz entre as autoridades policiais,
aduaneiras e judiciais, à integração das actividades de Schengen em matéria de luta
contra a droga, à execução do Plano de Acção da UE contra a Criminalidade
Organizada e à cooperação com regiões e países terceiros na luta contra o tráfico
ilícito de droga.
 
 No domínio da cooperação internacional, a UE passará a integrar sistematicamente a
componente do controlo das drogas nas sua políticas de cooperação para o
desenvolvimento. Seguindo o princípio da partilha de responsabilidades, a UE tenciona
dar prioridade ao controlo da droga no contexto da sua cooperação para o
desenvolvimento com os governos nacionais e as organizações regionais que adoptem
medidas adequadas para definir planos nacionais de controlo da droga e que assumam
um firme compromisso político na luta contra as drogas ilícitas. Afigura-se importante
o controlo e o acompanhamento de todas as actividades de controlo da droga,
incluindo o desenvolvimento alternativo.
 
 Paralelamente às actividades de cooperação para o desenvolvimento, as questões
relativas à droga deverão ser abordadas regularmente no contexto do diálogo político
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com os países e as regiões em causa. Além disso, a UE continuará a participar
activamente nas instâncias internacionais, a fim de realçar a eficácia dos esforços
desenvolvidos, no plano global e regional, para o controlo da droga. A coordenação
dos esforços de controlo da droga envidados pelos dadores internacionais é essencial.
Neste contexto, convém intensificar as relações já existentes com os parceiros do
mundo industrializado. Deveremos trabalhar conjuntamente para identificar, financiar e
executar projectos nas regiões do mundo mais afectadas pelos problemas relacionados
com a droga, assegurando assim a complementaridade das nossas acções.
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 Anexo I
 
 

 PARA UMA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PROGRAMAS
COMUNITÁRIOS E DA UE

 
 
 A Comissão comprometeu-se a apresentar um relatório sobre a execução do Plano de
Acção para 1995-1999, bem como propostas adequadas para o período quinquenal
2000-200425. A avaliação dos diversos instrumentos e programas comunitários e da
União Europeia relativos ao fenómeno da droga e abrangidos pelo Programa de Acção
foi apenas efectuada parcialmente, como a seguir se indica.
 
 I INFORMAÇÃO
 
Desde 1995, o OEDT - em estreita colaboração com os centros nacionais da REITOX
(Rede de Informação sobre Droga e Toxicodependência) em cada Estado-Membro -
elaborou três relatórios sobre a situação da droga na Europa e desenvolveu cinco
indicadores fundamentais comuns para a recolha de dados. Publicou igualmente
relatórios de investigação sobre tópicos específicos como as tendências
epidemiológicas e as respostas à utilização de novas drogas sintéticas. Os esforços
concentraram-se em quatro princípios essenciais relativos à redução da procura
(prevenção, redução dos efeitos nocivos, tratamento e reabilitação):

• a definição de terminologia, metodologia e tecnologia adequadas para o
intercâmbio de informações eficaz, à escala da União,
• a promoção da avaliação sistemática e científica e a colocação à disposição de
instrumentos e directrizes, a serem utilizados pelos investigadores e pelos
profissionais;

O OEDT, conjuntamente com os centros nacionais da REITOX, desenvolveu outros
instrumentos, incluindo a base de dados EDDRA, um sistema de informação sobre as
actividades de redução da procura, que tem um grande potencial não só como
instrumento de definição de políticas, mas também como recurso para os peritos
interessados em comparar metodologias e boas práticas ou para iniciar parcerias com
iniciativas noutros Estados-Membros. Actualmente, a base EDDRA contém
informações sobre mais de 100 projectos a decorrer nos Estados-Membros. Todos os
projectos registados têm que corresponder a níveis de qualidade definidos em
colaboração com os Estados-Membros.

Outra iniciativa empreendida pelo OEDT foi o Sistema de Alerta Precoce relativo às
novas drogas sintéticas, que constitui um instrumento relevante e oportuno para a
adopção rápida de estratégias e actividades de prevenção, destinadas especialmente aos
jovens.
 

                                               
25 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a um plano de acção da
União Europeia em matéria de luta contra a droga (Com(94) 234 final de 23.6.94; p. 33.
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 Em 1999, será lançado um estudo de avaliação externa independente do OEDT, cujos
resultados são esperados antes do final do ano.
 
 II. ACÇÃO RELATIVA À REDUÇÃO DA PROCURA
 
 2.1 Primeiro programa quinquenal de acção comunitária de prevenção da

toxicodependência (1996-2000)26.
 
 O Tratado da União Europeia definiu a toxicodependência como uma prioridade para a
acção comunitária no domínio da saúde pública. A Comissão considerou que a melhor
maneira de consolidar e desenvolver os progressos actuais consistia em lançar um
programa específico de prevenção da droga. O programa quinquenal da Comunidade
de prevenção da toxicodependência (1996-2000) foi adoptado em Dezembro de 1996
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, após consulta do Comité Económico e
Social e do Comité das Regiões, tendo sido lançado em Janeiro de 1997 por um
período que vai até ao final do ano 2000, com um orçamento total de 27 milhões de
ecus.
 
 O Programa insere-se num duplo contexto, ou seja, no quadro para a acção
comunitária no domínio da saúde pública27 e no Plano de Acção da União Europeia em
matéria de luta contra a droga (1995-1999), no qual participa na secção intitulada
“Acção relativa à redução da procura”.
 
 Os objectivos que presidem ao Programa são os seguintes: encorajar a cooperação
entre os Estados-Membros, prestar apoio às suas acções e promover a coordenação
das suas políticas e programas, com vista a prevenir a toxicodependência. O programa
também pretende intensificar a cooperação com os países terceiros e as organizações
internacionais activas no domínio da prevenção da droga. As acções são empreendidas
em estreita colaboração com os Estados-Membros, sendo a Comissão assistida por um
comité de funcionários dos Estados-Membros e dos países do EEE.
 
 Até ao ano 2000, deverão ser realizadas 16 acções prioritárias agrupadas em duas
rubricas principais: (a) Dados, investigação e avaliação e (b) Informação, educação
para a saúde e formação.
 
 Com base nos programas de actividades anuais que identificam as prioridades, as
características essenciais dos projectos financiados são: intercâmbio de profissionais e
incentivo à interacção entre os investigadores e os profissionais; aperfeiçoamento dos
métodos de definição das necessidades (prevenção/tratamento) e dos factores que
favorecem a prevenção e o tratamento; teste e avaliação comum dos instrumentos de
prevenção. Neste contexto, foram criadas várias redes transnacionais como o EATI
(European Addiction Training Institute), com centros de formação em Atenas,
Amsterdão e Helsínquia, a ENDHASP (European Network of Drug and HIV/SIDA
services in Prisons), o EPSP (European Peer Support Project), Drug Addiction-
Europe- Exchange-Training (T3E), a federação dos profissionais europeus que
trabalham no domínio da droga (ERIT), a Federação Europeia dos Serviços de Ajuda

                                               
 26 JO nº L 19 de 22.1.97.
 27 Art. 129º e Comunicação da Comissão de 24.11.1993, COM (93) 559 final.
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Telefónica no domínio da Droga (FESAT), a EURO-METHWORK (fórum para o
intercâmbio de conhecimentos entre os fornecedores de metadona nos países
europeus) e a IREFREA (rede de investigação e avaliação sobre a prevenção).
 
 As redes supramencionadas têm por objectivo definir, melhorar e pôr em prática
modelos de prevenção destinados a grupos ou ambientes específicos. Muitos projectos
estão focalizados na cooperação multidisciplinar e na coordenação entre os sectores
público e privado.
 
 Denotam interesse especial os seguintes projectos:
 

• Desenvolvimento da cooperação entre municípios: intercâmbios de
experiências sobre as estratégias de prevenção local e de redução dos riscos;
incentivo e apoio à cooperação multidisciplinar; criação de um núcleo de peritos
europeus em temas específicos e promoção de projectos inovadores;
diagnósticos e projectos-piloto relativos aos aspectos sociais e sanitários do
turismo relacionado com droga entre cidades especialmente afectadas pelo
fenómeno;

 
• Aperfeiçoamento das estratégias e práticas destinadas a grupos específicos
e/ou especialmente vulneráveis:

 
 (a) promoção e avaliação de programas para o tratamento de
toxicodependentes em estabelecimentos prisionais; projectos-piloto neste
domínio; elaboração de linhas directrizes sobre medidas de prevenção e de
redução dos riscos em estabelecimentos prisionais; formação de pessoal que
trabalha em estabelecimentos prisionais ou fora deles para permitir-lhes
enfrentar os problemas inerentes à toxicodependência no meio prisional e
melhorar as práticas;

 
 (b) promoção da investigação e da utilização dos resultados da investigação
relativa ao tratamento de pais toxicodependentes e dos futuros pais, assim
como dos respectivos filhos;

 
 (c) diagnóstico, promoção e avaliação de estratégias para atingir grupos
identificados como sendo especialmente vulneráveis, como as minorias
étnicas, as populações migrantes e determinados grupos de
toxicodependentes;
 
 (d) desenvolvimento de conhecimentos especializados em matéria de
programas de substituição das drogas (sobretudo metadona) e criação de uma
rede de referência para pessoas que viajam na Europa durante o processo de
tratamento da toxicodependência; avaliação do impacto dos programas de
distribuição de seringas na Bacia do Mediterrâneo.

 
• Adaptação e melhoria das práticas destinadas aos jovens e novas formas de
consumo de droga: comparação, avaliação, teste e divulgação de novas
abordagens para prevenir o consumo do "ecstasy"; recurso às novas tecnologias
para efeitos de prevenção, incluindo no mundo da educação; promoção, melhoria
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e adaptação dos serviços, incluindo as linhas telefónicas de apoio em matéria de
droga;

 
• Identificação e exploração de abordagens promissoras no domínio da
prevenção primária, com o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação
entre organismos locais responsáveis, profissionais da educação, assistentes
sociais, etc., teste e promoção de instrumentos de prevenção no quadro de
abordagens baseadas na participação dos cidadãos, incluindo os jovens, nas
estratégias locais de prevenção;

 
• Formação: com base no resultado de um seminário organizado pela
Comissão Europeia em Novembro de 1997, prevê-se a promoção de iniciativas
no sentido de melhorar o aspecto relativo à prevenção da droga nos programas
de formação profissional para os professores e os responsáveis por jovens, bem
como encorajar intercâmbios de estudantes. Também será atribuída prioridade ao
apoio à elaboração de mais programas de formação, materiais e módulos
pedagógicos para os indivíduos que provavelmente entrarão em contacto com
consumidores de drogas e grupos de risco.

 
 A terceira Semana Europeia de Prevenção da Droga decorreu em Novembro de 1998,
sob o lema: “O primeiro passo é falar” (Talking is the first step). Nos domínios da
sensibilização do público em geral e das parcerias, uma vasta gama de actividades
foram realizadas nos 16 países participantes, assim como a nível transnacional. Vários
projectos nacionais foram executados numa base de longo prazo, pelo que produzirão
um impacto no futuro.
 
 Após a publicação de um anúncio de concurso, foi lançada uma ampla campanha de
comunicação pela Publicis Etoile (Paris), em estreita colaboração com os
coordenadores nacionais e a Comissão. A campanha incluía um "spot" televisivo de 30
segundos, um anúncio radiofónico, um anúncio para a imprensa escrita, uma brochura
redigida em 16 línguas e um cartaz. A semana foi lançada com uma conferência
internacional de dois dias sobre a prevenção e política em matéria de droga, organizada
pela cidade de Viena em colaboração com o PNUCID e com o apoio da Comissão.
 
 A avaliação externa do Programa de Acção Comunitária de Prevenção da
Toxicodependência está em curso. No primeiro semestre de 1999, será transmitido um
relatório intercalar ao Parlamento e ao Conselho.
 
 Eis alguns dos principais resultados evidenciados pela avaliação intercalar:
 
 A realização da maioria das acções começou no decurso dos primeiros dois anos do
programa quinquenal. Contudo, muito resta por fazer em domínios como: prevenção
da reincidência e reabilitação; avaliação da eficácia das campanhas de informação e
educação sanitária; instrumentos para a toxicodependência múltipla; extensão da rede
europeia das "cidades-teste" e promoção de iniciativas tendentes a melhorar o aspecto
relativo à prevenção da droga na formação profissional de professores; profissões no
domínio da saúde e do serviço social e outros profissionais responsáveis por jovens.
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 Muito depende também do seguimento dado aos projectos e das oportunidades de que
disponham o OEDT e outras instituições europeias para divulgarem os resultados, na
medida em que a divulgação pelos contratantes dos projectos permanece, muitas
vezes, bastante limitada. Na mesma linha, o financiamento das redes europeias no
domínio da acção de saúde pública relativa à toxicodependência deverá ser uma
prioridade, com o objectivo de divulgar os resultados dos projectos.
 
 Os resultados de alguns projectos são verdadeiramente impressionantes. Muitas das
redes e equipas multinacionais apoiadas pelo programa parecem ser um bom meio, em
termos da relação custo-eficácia, para criar um valor acrescentado a nível comunitário.
Porém, os relatórios dos projectos das redes nem sempre conseguem dar uma imagem
convincente da sua verdadeira capacidade para reunir conhecimentos especializados e
experiências de todos os Estados-Membros e de todos os organismos relevantes nos
Estados-Membros e para divulgar as informações fornecidas através dessas redes. Um
aspecto positivo é o número de redes que colocam à disposição canais de informação
electrónicos, como "websites", bases de dados electrónicas e outras utilizações da
Internet.
 
 Os projectos financiados parecem privilegiar as abordagens destinadas directamente
aos indivíduos, constatando-se uma lacuna a nível dos projectos que preconizam uma
abordagem mais vasta dos problemas de saúde pública relacionados com a droga.
Seriam necessários tais projectos para melhorar os conhecimentos acerca do impacto
de um contexto mais vasto no fenómeno da droga e na viabilidade dos modelos
específicos de intervenção em contextos  diferentes.
 
 Na medida em que estão a decorrer amplos debates políticos, quer a nível internacional
e da UE, quer a nível nacional e municipal, sobre as estratégias futuras dos poderes
públicos relativamente aos problemas da droga, há uma grande necessidade de dados
comprovados pela investigação, susceptíveis de ajudar os responsáveis pela elaboração
de políticas a orientarem a sua escolha entre as diversas alternativas estratégicas.
 
2.2 Iniciativas de emprego (EMPREGO-INTEGRA e YOUTHSTART)

EMPREGO é uma das iniciativas adoptadas pela Comissão Europeia e dirigidas pelo
Fundo Social para o período de 1995 - 1999. O orçamento total para os cinco anos
abrangidos pela Iniciativa Comunitária EMPREGO, incluindo as contribuições da UE e
dos Estados-Membros, eleva-se a quase 3 500 milhões de ecus. A iniciativa
EMPREGO destina-se a ajudar as pessoas que denotam especiais dificuldades em
encontrar ou manter um emprego ou uma carreira adequados. EMPREGO tem quatro
vertentes diferentes:

YOUTHSTART (para jovens desfavorecidos)
INTEGRA (para pessoas excluídas do mercado de trabalho)
NOW (para as mulheres)
HORIZON (para os deficientes)

As duas primeiras iniciativas são de interesse especial em matéria de droga. INTEGRA
e YOUTHSTART financiam projectos inovadores e que implicam um elevado nível de
participação local. Todos os projectos desenvolvem-se no quadro de parcerias
transnacionais com projectos de outros Estados-Membros e alguns projectos de boas
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práticas participam no trabalho de grupo impulsionado pelos Estados-Membros no
plano nacional e europeu, com vista a aperfeiçoar os resultados dos projectos. O
objectivo último dos projectos consiste em introduzir mudanças positivas nas políticas
e práticas de formação e de emprego, bem como em partilhar informações e
experiências com todos os interessados. Os projectos encorajam as pessoas envolvidas
a assumir um controlo mais activo das suas vidas e a desempenhar um papel
reconhecido nas suas comunidades locais.

EMPREGO-YOUTHSTART tem por objectivo introduzir mudanças positivas nas
políticas e práticas de formação e de emprego destinadas aos jovens e partilhar
informações e experiências com todos os interessados. Não há muitos projectos
YOUTHSTART que se ocupem directamente da toxicodependência, mas alguns
desenvolvem estratégias e abordagens relevantes no tocante à prevenção do consumo
abusivo de droga que incluem abordagens individualizadas que requerem a
participação activa dos próprios jovens na busca das soluções mais adequadas para os
seus problemas.

A experiência dos projectos mostra que a participação activa dos jovens é essencial
para o seu sucesso e que os problemas dos jovens devem ser abordados numa base
individualista. Esta abordagem constituiu a actividade central da maior parte dos
projectos YOUTHSTART, que podem assim abrir novas perspectivas e fornecer
exemplos de boas práticas. A ideia de capacidade de acção está estreitamente
associada à de participação activa.

Um bom exemplo da acção preventiva de YOUTHSTART é um projecto designado
Centro Phoenix, em Dublin, que se destina primordialmente aos adolescentes
residentes nos bairros do Sul da cidade de Dublin, os quais se tornaram gravemente
marginalizados na respectiva comunidade por uma conjunção de factores como o
consumo abusivo de droga, a delinquência juvenil e o absentismo escolar. O projecto
tem por objectivo fornecer um programa global de reciclagem adequado às
necessidades do grupo-alvo, que assegurará a qualificação desses jovens como
educadores nas suas próprias comunidades. O grupo-alvo realizará, graças à utilização
das tecnologias de informação, um programa de prevenção para as escolas das suas
próprias comunidades. O segundo objectivo consiste em fomentar a sensibilização de
uma vasta camada de jovens para o fenómeno da droga e evidenciar o facto de o
consumo abusivo de droga tornar os jovens vulneráveis no sistema educativo.

EMPREGO-INTEGRA é em termos de recursos financeiros a iniciativa mais
significativa, que aborda o problema da droga, tendo lançado projectos focalizados na
integração no mundo do trabalho de grupos excluídos ou que correm o risco de
exclusão do mercado de trabalho. Na sequência de dois convites à apresentação de
propostas (1995 e 1997), foram seleccionados 1559 projectos, no total, a serem
co-financiados pelo Fundo Social Europeu e por fontes públicas ou privadas nos
Estados-Membros.

INTEGRA coloca especial ênfase nos migrantes e refugiados discriminados no
mercado de trabalho devido, por exemplo, ao racismo e à xenofobia. Mais de metade
dos projectos dizem sobretudo respeito à integração dos migrantes ou à redução da
discriminação decorrente do racismo ou da xenofobia. INTEGRA também visa apoiar
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pessoas que vivem em áreas urbanas desfavorecidas. Os toxicodependentes constituem
uma percentagem significativa dos beneficiários de INTEGRA (mais de 20% dos
projectos). Outros grandes grupos-alvo são os (ex-)delinquentes, os desempregados de
longa duração e as pessoas sem abrigo. Muitos projectos envolvem diversos grupos-
alvo e perfilham abordagens transversais.

No âmbito de INTEGRA, é dada prioridade a projectos-piloto que, entre outros
aspectos:

- assegurem que as pessoas tenham conhecimento dos serviços locais disponíveis e
possam utilizá-los

- ajudem as pessoas a controlar melhor as suas próprias vidas e desempenhar um
papel activo na tomada das decisões que as afectam

- encorajem o emprego por conta própria e a parceria público-privado, criando assim
novos postos de trabalho.

Um exemplo elucidativo desta abordagem é um projecto desenvolvido no âmbito de
INTEGRA em Atenas, designado "Acção para a integração sócio-económica dos
toxicodependentes". Trata-se de um projecto dirigido por uma ONG em colaboração
com uma série de outras organizações locais e nacionais. Um objectivo específico do
projecto em termos de prevenção consiste em ajudar, através de agentes locais
intermediários, ex-toxicodependentes a não recair na dependência de drogas.
Globalmente, o projecto destina-se a integrar os toxicodependentes no mundo do
trabalho, desenvolvendo uma série de disposições integradas:

- criação de grupos de auto-ajuda a nível da vizinhança, que fornecem informações
- aconselhamento
- competências sociais e formação quer para as necessidades dos toxicodependentes,

quer para as necessidades do mercado de trabalho local
- colaboração com as autoridades locais em actividades de prevenção e acções de

sensibilização.

O projecto inscreve-se numa parceria transnacional com outros projectos no âmbito de
INTEGRA em Espanha, na Bélgica e na Irlanda. Esta parceria transnacional elaborou
um manual relativo a questões metodológicas para os grupos vítimas de exclusão
social. O facto de vários Estados-Membros terem participado na elaboração do manual
assegurou a sua aplicação em toda a União.
 
 2.3 Programas em matéria de educação e formação profissional (Juventude para a

Europa, Leonardo da Vinci e Socrates)
 
 - Juventude para a Europa
 
 Juventude para a Europa é um programa de acção comunitário, adoptado em 1995,
que abrange o período de 1995 – 1999 e foi dotado de um orçamento de 126 milhões
de ecus. O seu objectivo consiste em contribuir para o processo educativo dos jovens,
facilitando, por exemplo, o intercâmbio de jovens (no interior da Comunidade e com
países terceiros), encorajando as acções locais a favor dos jovens e, em especial, o
acesso dos jovens desfavorecidos às actividades realizadas sob a égide do programa.
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 Os projectos financiados pelo programa partilham objectivos como:

 
 - promover a sensibilização para os perigos relativos à exclusão, incluindo o
racismo e a xenofobia, através de medidas sócio-educacionais para os jovens e
por eles aplicadas,
 - encorajar os jovens a desempenhar um papel activo na sociedade por meio de
associações e organizações sem fins lucrativos,
 - encorajar a independência, a criatividade e o espírito empresarial entre os
jovens,
 - permitir aos jovens expressar as suas opiniões e encorajar as autoridades
envolvidas a prestar atenção a essas opiniões,

 
 As actividades desenvolvidas a título do programa são complementares relativamente
às actividades realizadas pelos Estados-Membros e às actividades previstas nos
programas comunitários em matéria de educação e formação (Socrates e Leonardo da
Vinci). A execução está parcialmente descentralizada, para que as acções sejam
desenvolvidas o mais próximo possível dos beneficiários e sejam adaptadas à
diversidade dos sistemas nacionais e das situações.
 
 Apesar de a luta contra a droga não constituir uma das principais questões abrangidas
por este programa, pode ser elegível no âmbito das seguintes actividades: facilitar os
intercâmbios de jovens, encorajar iniciativas locais e, em especial, o acesso dos jovens
desfavorecidos. O programa Juventude para a Europa financiou diversos projectos de
pequena envergadura relacionados com o problema da droga.
 
 - Leonardo da Vinci
 
O programa Leonardo da Vinci, adoptado por um período de 5 anos (1995-1999), tem
por objectivo fundamental o apoio ao desenvolvimento de políticas e acções
inovadoras nos Estados-Membros, promovendo projectos transnacionais que envolvam
organizações interessadas na formação. O programa está aberto aos 15 Estados-
Membros e à maior parte dos países da Europa Central e Oriental em processo de pré-
adesão.

O seu principal objectivo consiste em permitir que a formação profissional prepare
para as profissões do futuro, antecipe as mudanças, prepare e teste novas abordagens e
novos métodos. A formação profissional encontra-se no centro das estratégias dos
Estados-Membros para dar resposta aos desafios económicos e sociais do futuro.

A luta contra a droga não é um dos principais objectivos do programa, mas poderia ser
incluída nas medidas relativas à acção contra a exclusão social. O programa permitirá
preparar, por exemplo, material pedagógico de sensibilização dos estudantes e
formadores. Neste contexto, o Programa Leonardo da Vinci já financiou projectos
relativos ao problema da droga:
 
 (i) desenvolvimento de instrumentos pedagógicos flexíveis e metodologias destinadas a
apoiar a reintegração dos jovens delinquentes através do processo de formação,
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 (ii) concepção, teste e execução de um programa de formação contínua e interactiva
sobre a informação relativa à toxicodependência, destinado aos profissionais da
comunicação,
 
 (iii) formação profissional para jovens que abandonaram o sistema prisional,
 
 (iv) melhoria da qualidade da formação profissional no domínio sanitário e social.
 
 - Socrates
 
O programa SOCRATES, adoptado por um período de 5 anos (1995-1999), destina-se
a melhorar a qualidade e a pertinência da educação para as crianças, os jovens e os
adultos, intensificando a cooperação europeia e aumentando o acesso às oportunidades
de aprendizagem existentes na União. Trata-se de um programa aplicável aos 15
Estados-Membros da UE e aos países candidatos, bem como à Islândia, Liechtenstein
e Noruega.

A luta contra a droga não figura entre os pontos centrais do programa mas, apesar de
não estar prevista qualquer acção específica nesse sentido, esta questão pode ser
elegível como tema didáctico na maior parte dos níveis de educação e na acção no
âmbito do programa Socrates.

No que diz respeito ao ensino superior, o programa ERASMUS pode contribuir para a
prevenção e investigação através dos projectos de redes temáticas.

No domínio da educação escolar, o programa COMENIUS pode contribuir para
sensibilizar os professores e o pessoal que trabalha no meio escolar para o problema do
consumo abusivo de droga, bem como para promover parcerias a nível das escolas,
actividades de formação para os professores e projectos pedagógicos interculturais.
 
 2.4 Programas-quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Demonstração
 
 No contexto do 4º programa-quadro em matéria de investigação e de desenvolvimento
tecnológico (1994-1998), foram efectuadas investigações sobre a redução da procura
principalmente no âmbito do Programa Biomed 2. A título da Área 3 "Investigação
sobre o cérebro", foram financiados três projectos, a fim de estudar os receptores
cerebrais e os mecanismos físicos da dor e da toxicodependência. Além disso, foi ainda
financiado um projecto suplementar no domínio do doping no desporto, que se refere
ao uso das hormonas de crescimento por parte dos atletas.
 
 Igualmente no contexto do 4º programa-quadro de investigação e desenvolvimento
tecnológico, foram realizadas investigações nas seguintes áreas:
 
 - custos sociais e eficácia de custos: o programa de investigação sócio-económica
orientada possibilitou o financiamento do desenvolvimento de instrumentos
metodológicos de análise de dados como os custos sociais e a eficácia de custo das
políticas, a análise dos diversos cenários políticos e a criação de redes de cientistas
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provenientes de diferentes disciplinas, a fim de elaborar análises sócio-económicas
acerca do consumo abusivo de drogas, suas consequências e intervenções possíveis.
 
 - controlos nas estradas: foram iniciados dois projectos de investigação relativos à
detecção de droga nos condutores (intitulados ROSITA e CERTIFIED). ROSITA
concentra-se no equipamento para testar a presença de drogas e medicamentos na
urina, saliva e suor, bem como nas exigências a nível operacional, jurídico, institucional
e de utilização. CERTIFIED concentrar-se-á nos métodos de detecção psicofisiológica
(capacidades perceptiva e motora) da droga. Estes projectos prosseguirão até 2000.
 
 No contexto de COST (cooperação europeia no domínio da investigação científica e
técnica), foi encetada, em 1992, uma acção sobre "avaliação da acção de luta contra o
consumo abusivo de droga", na sequência da qual foi elaborado um relatório de
avaliação em Agosto de 1998. Também no âmbito de COST foi financiado um estudo
sobre a "qualidade e os aspectos éticos das intervenções contra o consumo abusivo de
droga na Europa", que começou recentemente.

Na sequência de uma iniciativa conjunta das presidências neerlandesa e luxemburguesa
do Conselho, decorreu em Bruxelas, em 16 de Setembro de 1997, um seminário de
alto nível sobre as prioridades da investigação no domínio das drogas sintéticas, que
identificou as prioridades da investigação nesta área.

O 5º programa-quadro em matéria de Investigação, de Desenvolvimento Tecnológico
e de Demonstração (1998-2002) consagrou uma atenção específica à investigação
sobre as questões relativas à droga, em especial a título do Programa "Qualidade de
vida e gestão dos recursos do ser vivo". As áreas prioritárias são enunciadas no
Capítulo IV.B.3 do documento principal.

2.5 Concessão de ajuda aos produtores de cânhamo
 
 Em Junho de 1998, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) n° 1420/9828 que altera
o Regulamento (CE) n° 619/71, que fixa regras gerais de concessão da ajuda para o
linho e o cânhamo. A alteração restringe a concessão da ajuda aos produtores de
cânhamo que tenham concluído um contrato com um primeiro transformador
reconhecido ou que transformem o cânhamo em palha. A ajuda apenas será concedida
se o peso de THC (tetrahidrocanabinol) relativamente ao peso de uma amostra mantida
a peso constante não for superior a:
 
 - 0,3%, para efeitos da concessão da ajuda até à campanha de 2000/2001
 - 0,2%, para efeitos da concessão da ajuda para as campanhas seguintes.
 
 III. ACÇÃO RELATIVA À REDUÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE

ESTUPEFACIENTES E DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
 
 3.1 Desvio de precursores e de substâncias psicotrópicas
 

                                               
28 JO n° L 190 de 4 de Julho de 1998.
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 No domínio do controlo dos precursores, a Comunidade tem a responsabilidade de
propor legislação e formular políticas. Os Estados-Membros estão incumbidos da
aplicação quer da legislação, quer das políticas.
 
 No domínio da vigilância intracomunitária, a Directiva 92/109/CEE, de 14 de
Dezembro de 1992, relativa à produção e colocação no mercado de certas substâncias
utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e psicotrópicos, constitui o quadro
legislativo posto em execução pelos Estados-Membros. São mantidos estreitos
contactos com as associações comerciais do sector químico, com vista a melhorar a
cooperação necessária na partilha de informações relativas ao desvio dos percursores
químicos enunciados no Anexo 1 da Directiva.
 
 Este mecanismo de cooperação entre as associações comerciais e as autoridades
competentes dos Estados-Membros poderá ser alargado às substâncias não
enumeradas no Anexo 1 da Directiva, quando a alteração à legislação vigente for
adoptada, em 1999, para abranger os precursores das novas drogas sintéticas29.
 
 No domínio do controlo do comércio externo de substâncias químicas, os
instrumentos jurídicos comunitários são os seguintes: Regulamento 3677/90 do
Conselho e Regulamento 3769/92 da Comissão, bem como uma série de acordos sobre
o controlo dos precursores que a Comunidade concluiu, numa base bilateral, com oito
países da Organização dos Estados Americanos (OEA). Além disso, com base nesses
acordos, a Comunidade pode prestar assistência técnica no domínio do controlo
químico aos países andinos (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), ao Chile
e ao México.
 
 Sob a égide do Comité "Precursores de Droga", instituído a título do artigo 10º do
Regulamento 3677/90 e da Directiva 92/109/CEE, decorrem reuniões regulares a nível
de peritos entre a Comissão e os Estados-Membros. Estas permitem debater a
legislação comunitária no domínio dos precursores e a sua aplicação por parte dos
Estados-Membros. Nesse fórum, é efectuada uma avaliação dos instrumentos
comunitários em matéria de controlo dos precursores. Não foi levada a efeito qualquer
avaliação externa da eficácia desses instrumentos comunitários.
 
 Em Setembro de 1995, graças a um mandato do Conselho, a Comissão negociou os
acordos bilaterais sobre o controlo dos precursores com os países da OEA. As
negociações levaram à conclusão de oito acordos com: a) os países andinos (Bolívia,
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), em Dezembro de 1995; b) o México, em
Março de 1997; c) os EUA, em Maio de 1997; d) o Chile, em Novembro de 1998.
Decorreram também negociações com os países do MERCOSUL.
 
 Em Setembro de 1993, um mandato do Conselho permitiu à Comissão negociar
acordos em matéria de controlo dos precursores com os países da ASEAN.
Realizaram-se debates, a nível dos serviços, com a Indonésia, a Malásia, as Filipinas e a
Tailândia.
 

                                               
 29 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 92/109/CEE do
Conselho (COM(1998) 22 final de 21.01.98).
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 A nível das Nações Unidas, a Comunidade participou de forma activa em várias
reuniões e negociações internacionais sobre o controlo dos precursores, entre as quais:
a) reuniões de negociação no âmbito da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral
das Nações Unidas consagrada à Droga para o plano de acção relativo aos
precursores, em 1997 e 1998; b) sessões anuais da Comissão sobre os Estupefacientes
(CDN) em que foram abordadas as questões relativas ao controlo dos precursores; c)
uma série de seminários organizados pelo Órgão Internacional de Controlo dos
Estupefacientes (OICE) sobre o controlo dos precursores; d) reuniões dos Chefes dos
Serviços nacionais de Repressão da Droga (HONLEA), organizadas pelo Programa
das Nações Unidas para o Controlo Internacional da Droga (PNUCID).
 
 A Comissão e a US-DEA (Drug Enforcement Agency dos EUA) organizaram
conjuntamente uma série de reuniões em que participaram os maiores países que
produzem e comercializam precursores, de forma a definir linhas directrizes comuns
para o intercâmbio informal e voluntário de informações (Multilateral Chemical
Reporting Initiative). As reuniões mais recentes foram realizadas em Praga (Fevereiro
de 1997) e Lisboa (Novembro de 1997).
 
 Entre 1994 e 1997, a Comissão organizou seminários de formação, destinados a dar a
conhecer melhor a questão do controlo dos precursores aos funcionários dos Estados-
Membros. Em 1997, os seminários também se realizaram a nível nacional.
 
 Em 1994, a Comissão criou uma base de dados relativa aos precursores - PREXCO -
para ajudar os Estados-Membros a instituir estruturas legislativas adequadas em
matéria de controlo dos precursores, na medida em que esta actividade extremamente
técnica era totalmente nova para muitos Estados-Membros. Após a entrada em vigor
do Regulamento 515/9730, a base PREXCO deixou de ter utilidade, mas os dados nela
contidos serão mantidos no Sistema de Informação Aduaneira (SIA) para serem
acessíveis às autoridades competentes nos Estados-Membros.
 
 3.2 Branqueamento de capitais
 
 O segundo relatório de execução da Comissão sobre a Directiva relativa à prevenção
da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais31,
adoptado em 1 de Julho de 1998, foi transmitido ao Conselho e ao Parlamento. Nele se
salienta que todos os Estados-Membros transpuseram a Directiva. O único processo
por infracção actualmente em curso diz respeito às contas de poupança anónimas na
Áustria. O relatório também apresenta uma avaliação bastante positiva do impacto da
Directiva. Contudo, um objectivo importante da Directiva é de natureza preventiva,
pelo que se afigura impossível avaliar, em termos quantitativos, os montantes
correspondentes às operações de branqueamento de capitais que foi possível evitar.
Por outro lado, os dados relativos às denúncias de transações suspeitas mostram que o
sector financeiro cumpriu bastante bem as responsabilidades que lhe incumbiam no
âmbito da Directiva.
                                               
30 Este Regulamento criou a base jurídica do Sistema de Informação Aduaneira (SIA), uma base de
dados central comunitária que permite às autoridades administrativas nos Estados-Membros investigar
e instaurar processos judiciais por infracção à legislação aduaneira e agrícola, incluindo os
precursores.
 31 JO nº L 166 de 28.6.91.
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 Todavia, afigura-se necessário adoptar medidas reforçadas, tal como solicitado pelo
Parlamento Europeu e pelo Plano de Acção contra a Criminalidade Organizada. Estão
a ser dados passos no sentido de alargar o campo de acção da Directiva aos sectores
não financeiros.
 
 3.3 Cooperação judiciária, aduaneira e policial no âmbito do Título VI do Tratado

da União Europeia (TUE)
 
 Desde a entrada em vigor do Tratado da União Europeia, a cooperação na luta contra
o tráfico ilícito de droga conduziu à adopção pelos Estados-Membros, no âmbito do
Título VI do TUE, de muitos instrumentos jurídicos entre os quais se incluem
programas relativos à formação e intercâmbio do pessoal incumbido da aplicação da
lei. Desde a adopção do Plano de Acção da UE contra a Criminalidade Organizada,
estão a ser aplicadas muitas medidas concretas referidas nas recomendações
formuladas no Plano de Acção.
 
 O impacto dos instrumentos jurídicos no âmbito do Título VI ainda não foi avaliado.
Com efeito, estes instrumentos jurídicos e programas foram recentemente adoptados e
postos em execução. No futuro, a Comissão tenciona prestar o seu contributo para o
acompanhamento e aplicação dos referidos instrumentos e programas. Uma avaliação
externa dos programas no âmbito do Título VI será levada a efeito em 1999.
 
 3.3.1 Quadros gerais para a cooperação
 
• COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA:

 
 Extradição
 
 Os acordos de extradição dos Estados-Membros baseiam-se numa série de acordos
internacionais, em especial a Convenção Europeia de 1957 relativa à Extradição. Para
facilitar e melhorar esses acordos, a Convenção da UE relativa ao processo
simplificado de extradição foi adoptada em 199532, a que se seguiu, em 1996, uma
convenção mais geral sobre a extradição33. A Convenção de 1996 prevê a extradição
dos nacionais e, embora os Estados-Membros possam, mediante declaração, introduzir
uma derrogação desta regra, tais declarações são limitadas no tempo e estão sujeitas a
revisão. Porém, esta Convenção ainda não entrou em vigor.
 
 Assistência jurídica mútua
 
 A assistência jurídica mútua entre Estados-Membros é prestada sobretudo ao abrigo da
Convenção Europeia relativa à Assistência Mútua. Estão em curso os trabalhos para a
adopção duma nova Convenção e Protocolo para facilitar e melhorar as disposições da
Convenção de 1959 em matéria de assistência mútua entre Estados-Membros. A nova
Convenção permitirá um contacto directo entre autoridades judiciais e prevê uma série
de disposições para dar resposta às necessidades dos modernos meios de investigação

                                               
 32 JO nº C 78 de 30.3.95.
 33 JO nº C 313 de 23.10.96.
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e processuais, incluindo o recurso a entregas controladas, intercepção de
telecomunicações e registos vídeo. Serão prosseguidos os trabalhos sobre o recurso a
outras medidas especiais de investigação no contexto de um protocolo posterior à
Convenção.
 
 Rede judiciária europeia
 
 A Acção Comum da UE, de 29 de Junho de 1998, que cria uma rede judiciária
europeia  prevê um quadro para o contacto e intercâmbio de experiências entre
magistrados para melhorar a cooperação judiciária entre Estados-Membros34. A rede
foi criada em 1998 e estabeleceu pontos de contacto em cada Estado-Membro. A rede
prevê um fórum para reuniões periódicas dos pontos de contacto e fornece igualmente
informações actualizadas. Os pontos de contacto estão à disposição das autoridades
judiciais nos respectivos países e noutros Estados, com o objectivo de facilitar os
pedidos de cooperação judiciária.
 
• COOPERAÇÃO POLICIAL E ADUANEIRA
 
 O quadro global para a cooperação em matéria policial foi dominado pela adopção da
Convenção, de 26 de Julho de 1995, que cria um Serviço Europeu de Polícia
(Europol), a qual entrou em vigor em 1 de Outubro de 199835. Afigura-se também de
grande importância a adopção da Acção Comum de 14 de Outubro de 1996 relativa a
um quadro comum das iniciativas dos Estados-Membros da UE relativas aos
funcionários de ligação36. O quadro geral para a cooperação policial também é
reforçado através da criação e manutenção de um repertório de competências,
técnicas e conhecimentos específicos em matéria de luta contra a criminalidade
internacional organizada, destinado a facilitar a cooperação entre os Estados-
Membros no domínio da aplicação da lei37.
 
A Resolução  do Conselho de 29 de Novembro de 199638, relativa à elaboração de
acordos entre os serviços policiais/aduaneiros em matéria de luta contra a droga tem
por objecto a estreita colaboração operacional entre as forças policiais e os serviços
aduaneiros e a definição dos respectivos papéis no contexto das actividades de
cumprimento da legislação em matéria de droga, com vista a permitir-lhes trabalhar
conjuntamente de forma mais eficaz e efectiva.
 
 Além disso, a Acção Comum do Conselho, de 9 de Junho de 1997, relativa à
redefinição dos critérios, métodos de selecção, etc. e à recolha de informações de
carácter aduaneiro e policial, destina-se a optimizar a utilização de critérios e métodos
estruturados de selecção, bem como a recolha de informações de carácter aduaneiro e
policial sobre a luta contra o tráfico de droga39.
 
• DROGA
                                               
 34 JO nº L 191 de 7.7.98.
 35 JO nº C 316 de 27.11.95.
 36 JO nº L 62 de 20.3.95.
 37 JO nº L 342/2 de 31.12.96.
38 JO nº C 375 de 12.12.96.
39 JO nº L 159 de 17.6.97.
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A Acção Comum do Conselho, de 17 de Dezembro de 1996, relativa à aproximação
das legislações e das práticas nos Estados-Membros da UE tendo em vista a luta
contra a toxicodependência e a prevenção e combate ao tráfico ilícito de droga40,
destina-se a intensificar a cooperação na luta contra a toxicodependência e a aproximar
as legislações nacionais “para torná-las reciprocamente compatíveis, sempre que
necessário, para prevenir e combater o tráfico ilegal na União”. Os Estados-
Membros também devem envidar esforços no sentido de tornar as práticas das forças
policiais, dos serviços aduaneiros e das autoridades judiciais mais compatíveis entre si
e assegurar que, no âmbito dos respectivos sistemas jurídicos, as sanções aplicáveis aos
crimes graves de tráfico de droga sejam das sanções mais pesadas aplicáveis aos crimes
de gravidade idêntica.

Relativamente a esta questão, o Conselho adoptou em 20 de Dezembro de 1996 uma
Resolução relativa à condenação por infracções graves em matéria de tráfico
ilícito de droga41 , a qual confirma que os Estados-Membros deverão proceder de
modo que as respectivas legislações nacionais prevejam a possibilidade de as infracções
graves em matéria de tráfico de droga implicarem penas privativas de liberdade que
correspondam “às penas privativas de liberdade mais pesadas impostas pelas
respectivas legislações penais para os crimes de gravidade comparável”.

Em muitos casos, o sucesso na luta contra o tráfico de droga implicou um elevado
nível de cooperação entre os serviços incumbidos do cumprimento da lei e as
organizações empresariais. De forma a consolidar a relação de cooperação já existente
entre as autoridades aduaneiras e as organizações empresariais, o Conselho adoptou,
em 29 de Novembro de 1996, uma Acção Comum42 sobre a cooperação, em que
convida os Estados-Membros a estabelecer ou desenvolver memorandos de acordo
entre as autoridades aduaneiras e as organizações empresariais.

O Conselho decidiu instituir um mecanismo para o intercâmbio de informações sobre a
caracterização química das drogas mediante a adopção da Acção Comum de 29 de
Novembro de 199643. A Unidade "Droga" da Europol foi designada como a autoridade
para a qual devem ser transmitidas as informações dos Estados-Membros relativas à
caracterização química.

Em 16 de Junho de 1997, o Conselho adoptou a Acção Comum relativa ao
intercâmbio de informações, avaliação de risco e controlo das novas drogas
sintéticas44 cujo objectivo consiste em criar um sistema de alerta precoce para as
novas drogas sintéticas, assegurando a ligação entre os Estados-Membros, a Europol,
o OEDT e a Comissão Europeia. Até ao momento, duas novas drogas sintéticas foram
objecto desse mecanismo: MBDB e 4-MTA. Afigura-se necessário utilizar plenamente
este novo instrumento antes de decidir se um instrumento mais pró-activo poderá ser
mais eficaz.

                                               
 40 JO nº L 342/6 de 31.12.96.
 41 JO nº C 10 de 11.1.97.
42 JO nº L 322 de 12.12.96.
 43 JO nº L 322 de 12.12.96.
 44 JO nº L 167 de 25.6.97.
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3.3.2 Programas no âmbito do Título VI do TUE

 OISIN
 
O Programa OISIN foi instituído no quadro da UE mediante a Acção Comum de
20.12.199645. Prevê um quadro para o desenvolvimento e intensificação da cooperação
entre autoridades policiais, aduaneiras e outras autoridades competentes para a
aplicação da lei46 dos Estados-Membros e permite-lhes compreender melhor os
métodos de trabalho dos seus homólogos noutros Estados-Membros.

Muitos dos projectos apoiados por OISIN dizem respeito à luta contra o tráfico de
droga, frequentemente considerada fulcral nas acções prioritárias enumeradas no
programa anual de trabalho de OISIN.
O programa pretende dar a conhecer às autoridades incumbidas da aplicação da lei os
métodos de trabalho das autoridades similares nos outros países da União Europeia.

Para atingir estes objectivos, são apoiadas as seguintes acções:

- acções de formação,
- intercâmbio de pessoal e colocação à disposição de conhecimentos operacionais
especializados,
- investigação, estudos operacionais e avaliação,
- projectos operacionais (incluindo reuniões de "briefing" e "debriefing"),
- intercâmbio de informações.

É de notar que continuará a ser consagrada atenção especial a projectos abertos aos
países candidatos, em conformidade com a "Agenda 2000" da Comissão e com o nº 4
do artigo 7º da Acção Comum do Conselho que estabelece este programa, nos termos
do qual “os projectos podem associar entidades responsáveis em países candidatos,
tendo em vista familiarizá-los com os avanços da UE na matéria e contribuir para
preparar a sua adesão, ou noutros países terceiros, se isso contribuir para realizar os
objectivos dos projectos.”

FALCONE

Em 19 de Março de 1998, o Conselho da União Europeia adoptou o Programa
plurianual FALCONE de intercâmbio, formação e cooperação, destinado aos
responsáveis pela acção contra a criminalidade organizada47. Este programa centra-se
nas actividades que contribuem para a execução e supervisão do Plano de Acção
contra a Criminalidade Organizada, adoptado pelo Conselho em 28 de Abril de 1997.

O Programa FALCONE pretende, através de uma abordagem multidisciplinar da
prevenção e aplicação da lei, apoiar projectos que beneficiem a União Europeia e que
envolvam participantes de vários Estados-Membros. Em especial, concederá apoio a
                                               
45 JO nº L 007 de 10.1.97.
46 Para efeitos deste programa, consideram-se “autoridades competentes para a aplicação da lei” todos
os organismos públicos existentes nos Estados-Membros responsáveis, nos termos do ordenamento
jurídico nacional, pela prevenção, detecção e combate à criminalidade.
47 JO nº L 099 de 31.3.98.
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medidas de formação e intercâmbio, projectos conjuntos para melhorar as
competências e os métodos operacionais na cooperação no domínio da luta contra o
crime organizado, investigação e estudos e outras modalidades para melhorar as
competências, com o objectivo de reforçar e facilitar a luta contra o crime organizado
e reduzir obstáculos que possam entravar a cooperação entre Estados-Membros.

Estas medidas destinam-se aos responsáveis pela luta contra o crime organizado,
nomeadamente juizes, magistrados, serviços policiais e aduaneiros, funcionários
públicos, administrações fiscais, autoridades responsáveis pelo controlo dos
organismos financeiros e dos concursos públicos, incluindo a luta contra a fraude e
corrupção, e representantes de organismos profissionais que podem estar envolvidos
na execução de algumas das recomendações do Plano de Acção, bem como do mundo
académico e científico. Nos projectos podem participar os responsáveis dos países
candidatos, a fim de ajudá-los a preparar a adesão, ou os responsáveis de outros países
terceiros sempre que tal se insira nos objectivos dos projectos.

Os projectos de cooperação em matéria de droga a ser financiados no âmbito do
Programa FALCONE deveriam concentrar-se no desenvolvimento das abordagens
multidisciplinares, com vista à prevenção e luta contra as actividades das organizações
criminosas envolvidas.
 
 GROTIUS
 
 O Programa GROTIUS foi criado pela Acção Comum de 28 de Outubro de 199648 e
prevê o incentivo e o intercâmbio dos profissionais da justiça, de forma a encorajar o
conhecimento recíproco dos sistemas jurídicos e judiciais e facilitar a cooperação
judiciária entre os Estados-Membros. O programa institui um quadro para as
actividades de formação, informação, estudo e programas de intercâmbio destinados
aos funcionários judiciais.
 
 3.4 Actividades Schengen no domínio das drogas ilícitas
 
Os Estados-Membros de Schengen levaram a efeito diversas medidas de compensação
e actividades de cooperação. Revelaram-se especialmente importantes as actividades
desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Schengen "Estupefacientes", cujas iniciativas e
propostas produziram bons resultados na luta contra as drogas ilícitas. As medidas
destinadas a melhorar os controlos das fronteiras externas e alargar a cooperação
transfronteiras a fim de combater o tráfico de droga merecem atenção especial no
quadro de Schengen. Do mesmo modo, a intensificação da cooperação directa e
prática entre autoridades policiais e aduaneiras e as medidas destinadas a facilitar a
assistência judicial e a cooperação entre as autoridades judiciais deve ser enfatizada.

No domínio do controlo da procura de droga, deverão ser mencionadas as medidas
adoptadas para controlar o tráfico transfronteiras de drogas legais, enunciadas na
Convenção de Schengen. Em 1993, foi aprovada a instituição de um certificado que
permite atravessar a fronteira com drogas exigidas para efeitos de tratamento médico.

                                               
48 JO n° L 287 de 8.11.96.
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Em 1998, foi actualizada a lista das autoridades competentes pela emissão ou
autenticação desse certificado.

 IV. ACÇÃO A NÍVEL INTERNACIONAL
 
 4.1 Relações Norte-Sul
 
 - Os vários instrumentos e programas
 
 A execução da PESC, a crescente sensibilização para a ameaça constituída pela droga
e o Plano de Acção da UE para 1995-1999 conduziram à intensificação da actividade
comunitária de luta contra a droga quer nas instâncias internacionais, quer
relativamente aos países e regiões terceiros.
 
 Graças a um maior reconhecimento da responsabilidade partilhada enquanto pedra
angular da cooperação internacional na luta contra a droga, foram inseridas cláusulas
específicas nos acordos entre a UE e os países e regiões terceiros. No contexto da
PESC, as questões relativas à droga tornaram-se um tema central no diálogo político
da UE com muitos países e regiões. É já o que se verifica nas relações da UE com os
países PECO, Chipre, a Rússia e outros NEI, os EUA, os países andinos, da América
Central e do Grupo do Rio, as regiões das Caraíbas, da África Ocidental e Austral e,
cada vez mais, nas reuniões do ASEM. Em 1998, a UE adoptou um mecanismo de
cooperação com os países da América Latina e das Caraíbas, cuja primeira reunião se
realizou em Abril de 1999. No entanto, as acções da PESC destinadas a obter
resultados específicos, por exemplo, "démarches", têm sido relativamente raras.
 
 As instâncias bilaterais e multilaterais testemunham o respeito e interesse suscitado
pela abordagem equilibrada e fundamentada da Comunidade em matéria de luta contra
a droga. O recente acordo de financiamento, assinado pela Comunidade e pela
Comunidade Andina, que constitui o fruto do diálogo contínuo entre ambas as regiões,
mostra o que a Comunidade pode realizar no domínio da harmonização da legislação,
branqueamento de capitais e precursores, graças às suas medidas positivas e ao diálogo
com os países beneficiários, e não tanto através da aplicação de medidas unilaterais.
Uma iniciativa do Conselho e o apoio da Comunidade permitiram o desenvolvimento e
a execução de um Plano de Acção coerente e concertado na região das Caraíbas. Em
1999, a UE adoptou um Plano de Acção global para a América Latina, incluindo a
cooperação inter-regional com as Caraíbas.
 
 A política comercial prevê um regime especial droga, com base no sistema comunitário
de preferências generalizadas para os países andinos e da América Central, que garante
o livre acesso ao mercado da UE da maior parte das exportações de interesse para
esses países. Esse sistema proporciona uma margem de manobra notável para a
diversificação das economias beneficiárias, no sentido de abandonarem o cultivo de
drogas e procurarem fontes alternativas de trabalho e rendimento. O sistema de
preferências, concedido - pela primeira vez - no início dos anos 90, foi renovado com
base no compromisso assumido pelos países beneficiários de que continuarão a aplicar
políticas para eliminar o cultivo das drogas e promover o desenvolvimento sustentável.
Baseado numa avaliação do impacto do SPG na luta contra a droga, o SPG
comunitário no domínio da agricultura a favor dos países andinos e da América Central
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foi prorrogado até 31 de Dezembro de 2001 e no domínio da indústria foi concedido,
pela primeira vez, à América Central. Recentes reuniões ministeriais com os países
andinos e da América Central confirmaram a utilidade política do sistema e o grande
mérito reconhecido a este instrumento pelos países beneficiários.
 
 - As rubricas orçamentais
 
 Há financiamentos consideráveis para projectos de controlo da droga nos países em
desenvolvimento, nomeadamente nos países ACP e, graças à rubrica orçamental
relativa à cooperação financeira e técnica com a América Latina, também para um
projecto de grande envergadura para o desenvolvimento alternativo na Bolívia
(Chapare), no Peru (Pozuzo-Palcazu) e na Colômbia, bem como um programa regional
de desenvolvimento das capacidades institucionais na África Austral.
 
 Outro instrumento importante para o financiamento de projectos em matéria de droga
nos países em desenvolvimento é a rubrica do orçamento comunitário destinada à
cooperação Norte-Sul na luta contra a droga. As verbas limitadas, disponibilizadas no
âmbito desta rubrica orçamental, e o vasto leque de pedidos de financiamento levaram
a escolher projectos relativamente pequenos, que desempenham um papel-piloto e
produzem um efeito catalisador. Os países do Mediterrâneo, da América Latina, da
Ásia e os países ACP podem contar, cada um, com pouco mais de 2 milhões de ecus
por ano, a título da rubrica orçamental Norte/Sul.
 
 As verbas utilizadas no decurso dos últimos anos foram consagradas ao reforço
institucional (plano director de desenvolvimento), aos esforços de redução da procura
e às actividades de redução da oferta. No respeitante à redução da procura, a maior
parte dos esforços foram canalizados através das ONG, tendo abrangido os domínios
da prevenção, tratamento e reabilitação e apoiarão a criação de um Observatório
Nacional da Droga (Venezuela). Os esforços de redução da oferta são, em geral,
orientados para a prevenção do branqueamento de capitais e desvio dos precursores
químicos, e não tanto para as medidas de aplicação da lei definidas em sentido estrito.
 
 - Avaliação
 
 Qualquer indicador de sucesso dos esforços desenvolvidos a nível externo pela CE na
luta contra a droga deve ser avaliado por referência a dois parâmetros. Em primeiro
lugar, a intensidade do desafio que, urge reconhecer, é neste caso particularmente
significativa. Em segundo lugar, os meios colocados à disposição que, embora sendo
generosos em termos de política comercial, revelam-se ainda limitados quanto aos
recursos financeiros. Além disso, ao avaliar o êxito, há que reconhecer que a acção da
CE apenas constitui um complemento e, no melhor dos casos, um catalisador das
acções dos países beneficiários. Deste triplo ponto de vista, é possível considerar que
os esforços envidados pela CE obtiveram um sucesso considerável.
 
 4.2 Programa multibeneficiários "Droga" no âmbito do programa PHARE
 
 O programa produziu os seguintes efeitos na região:
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 - No domínio do desenvolvimento das políticas: o programa (a) fomentou a
sensibilização para as questões relativas à droga nos países PECO e promoveu o
desenvolvimento de políticas multidisciplinares e coordenadas em matéria de droga, (b)
aumentou a capacidade de os países em causa desenvolverem sistemas e estratégias de
informação em matéria de droga, de acordo com a metodologia do OEDT e (c) deu
uma perspectiva mais exacta da situação nos países PECO, das medidas por eles
adoptadas e das suas prioridades na assistência prestada no domínio da droga.
 
 - No domínio da redução da procura de droga: o programa (a) promoveu a
importância da redução da procura de droga de forma a assegurar uma abordagem
equilibrada nos países PECO, (b) fomentou a sensibilização para a importância de uma
abordagem multissectorial e integrada da redução da procura e, (c) aumentou as
capacidades dos profissionais que trabalham nesta área.
 
 - No domínio da redução da oferta de droga, o programa facilitou a aproximação das
legislações e das normas em matéria de controlo dos precursores e branqueamento de
capitais.
 
 Em 1996, foi realizada uma avaliação externa do projecto-piloto de redução da
procura de droga, em que foram formuladas recomendações para definir a fase de
acompanhamento do projecto. Em 1997, o Office for Monitoring and Assessment
(OMAS) levou a efeito uma avaliação externa dos programas globais relativos a 1992
e 1993. Esta avaliação registou o elevado número de actividades realizadas pelo
programa, mas concluiu que ‘os programas ainda não tinham atingido os objectivos
desejados’, principalmente devido ao facto de definirem objectivos pouco claros e
irrealistas. Também salientou o facto de os programas parecerem centrar-se mais no
desenvolvimento dos projectos, e não na realização de objectivos claros em matéria de
controlo da droga. Prevê-se que os resultados de uma avaliação externa dos programas
relativos a 1996/1997 estejam disponíveis no final de 1999.
 
 4.3 Conferência Europeia do Grupo de Peritos "Droga/Criminalidade Organizada"
 
 No quadro da Conferência Europeia, foi instituído um Grupo de Peritos cujo objectivo
consiste em combater conjuntamente a corrupção, o crime organizado, o tráfico ilegal
e o branqueamento de capitais na Europa, através da cooperação transfronteiras. Com
base neste trabalho, a Presidência alemã do Conselho preparou uma série de
recomendações que se referem, em especial, à necessidade de o Plano de Acção da UE
em matéria de droga (2000-2004) disponibilizar os recursos adequados para as
iniciativas destinadas a combater a droga na Europa Central e Oriental e na Ásia
Central.
 
 4.4 Relações com os países industrializados
 
 Nas nossas relações com os parceiros industrializados, a cooperação em matéria de
droga centrou-se no intercâmbio de dados e na cooperação em diversos programas a
favor das regiões mais afectadas pelos problemas relativos à droga. Quer a nível
bilateral, quer a nível multilateral, reconheceu-se que o tráfico de droga constitui um
importante domínio de cooperação, que merece ser mais desenvolvido e reforçado.
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• EUA

 A cooperação mais significativa foi instaurada com os EUA. No âmbito da Nova
Agenda Transatlântica (NAT), a cooperação UE-EUA na luta contra os
estupefacientes foi intensificada nos últimos anos. Neste quadro, foi concluído em
Haia, em Maio de 1997, um acordo bilateral entre os EUA e a UE sobre o controlo
dos precursores químicos. Outro resultado da cooperação UE/EUA no âmbito da NAT
é o programa regional para a luta contra o branqueamento de capitais e a cooperação
marítima, financiado conjuntamente no quadro do Plano de Acção para os Barbados. A
iniciativa da UE para as Caraíbas em matéria de droga contribuiu de forma significativa
para melhorar a cooperação na luta contra o tráfico de droga, o branqueamento de
capitais e o crime organizado na região. As Partes empenharam-se em prosseguir e
desenvolver a cooperação existente nas Caraíbas e, sempre que possível, alargá-la a
outras regiões como a América Latina, a África e a Ásia Central. Além disso, as
relações UE/EUA foram caracterizadas pela estreita colaboração entre as respectivas
entidades incumbidas do cumprimento da lei e pela participação dos EUA no Grupo
multidisciplinar da UE sobre o Crime Organizado. Ambas as acções prosseguirão nos
próximos anos.
 
• Canadá

Entre os compromissos assumidos pelas Partes intervenientes no Plano de Acção
Conjunto UE-Canadá, assinado em 17 de Dezembro de 1996, é de mencionar a
cooperação tendo em vista reforçar a eficácia do Grupo de Dublin, enquanto fórum
informal para a coordenação da assistência internacional na luta contra a droga, com o
intuito de obter um acordo sobre o desvio dos precursores químicos e colaborar nos
projectos de assistência à luta contra os estupefacientes nas Caraíbas e noutras regiões
do mundo (África). No decurso de 1997, discutiu-se a possibilidade de concluir um
acordo sobre os precursores com o Canadá, mas ainda não foi concluído qualquer
acordo.

• Japão

 Durante a reunião ministerial UE-Japão, em Outubro de 1998, reconheceu-se que
deveriam ser envidados esforços para encorajar o intercâmbio de experiências e
informações entre os dois parceiros. O antigo primeiro-ministro japonês criou um
Comité para a promoção de medidas tendentes a prevenir o consumo abusivo de
drogas. Este Comité anunciou uma estratégia quinquenal para a prevenção do
consumo abusivo de drogas, que contribuirá para definir linhas directrizes para
medidas a médio prazo nesta área. Por ocasião das cimeiras UE-Japão, foi expressa a
intenção de entabular um diálogo neste domínio que poderá traduzir-se num
intercâmbio regular de informações no quadro de um grupo de peritos. Esta intenção
foi salientada, em especial, na Conferência asiática sobre a aplicação da legislação em
matéria de droga, organizada pelo Governo japonês em Fevereiro de 1999, que contou
com a participação de representantes dos seguintes países: Camboja, China, Laos,
Myanmar, Tailândia, Vietname, EUA, bem como do PNUCID e da Comissão
Europeia.

• G8
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 No plano multilateral, os Chefes de Estado do G8 congratularam-se, no decurso da
Cimeira de Birmingham de Maio de 1998, com a Sessão Extraordinária da Assembleia
Geral das Nações Unidas  sobre a droga e reiteraram o seu compromisso no sentido de
desenvolver uma estratégia global que permita abordar todos os aspectos relativos ao
problema da droga. O G8 reafirmou o seu compromisso relativamente à parceria e
responsabilidade partilhada na comunidade internacional para combater as drogas
ilícitas, incluindo o reforço da cooperação com vista a reduzir o tráfico ilícito de droga
e precursores químicos, as acções de redução da procura nos países do G8, incluindo
políticas para reduzir a toxicodependência e apoio a uma abordagem global tendente a
eliminar as culturas ilícitas. O G8 congratulou-se com as recentes iniciativas do
PNUCID, que prevêem a preparação de programas de desenvolvimento alternativos e
fiáveis no quadro dos actuais acordos de financiamento.

• China

 A Comunicação da Comissão intitulada “Desenvolvimento de uma parceria global com
a China”, de Março de 1998, sublinha a necessidade de promover um diálogo concreto
e encorajar a cooperação com a China relativamente a várias questões, incluindo a luta
contra o tráfico ilegal de droga.
 
 V. AVALIAÇÃO GLOBAL
 
 Em termos globais, pode-se fazer a seguinte avaliação:
 
 - Políticas internas
 
 As políticas em matéria de droga aplicadas até ao presente não conseguiram eliminar o
próprio problema da droga. A criminalidade ligada ao tráfico de droga e os crimes
perpetrados para satisfazer as necessidades pessoais de droga ainda continuam a ser
um grave problema em toda a UE. O reforço da aplicação de medidas de repressão
conduziu à sobrelotação das prisões com indivíduos que cometeram crimes ligados à
droga. A resposta dos Estados-Membros da UE tem consistido em consagrar mais
esforços e recursos às políticas de prevenção. A propagação da SIDA desempenhou
um papel importante no desenvolvimento de projectos destinados a reduzir os riscos
associados ao consumo de drogas por via intravenosa. Estas políticas de prevenção
demonstraram a sua eficácia. Importa, no entanto, sublinhar que uma redução
considerável do compromisso financeiro assumido pelos Estados-Membros
relativamente às actividades no sector social poderia perturbar a abordagem
equilibrada entre redução da oferta e redução da procura.
 
 No domínio da justiça penal, os Estados-Membros têm tentado, desde há vários anos,
integrar no sistema de aplicação da lei algumas medidas destinadas especialmente à
redução da procura. Com efeito, o campo de acção do sistema de justiça penal (polícia,
procedimentos judiciais, tribunais e sistema prisional) deixou de limitar-se às medidas
meramente repressivas. A maioria dos Estados-Membros criaram estruturas a fim de
informar e aconselhar os indivíduos condenados por crimes de droga. Todos os
Estados-Membros adoptaram disposições no sentido de propor, em certas
circunstâncias, alternativas à detenção para os condenados por crimes de droga. A
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comparação entre a eficácia do tratamento obrigatório ou voluntário é objecto de
estudos de avaliação, mas é sobretudo objecto de opiniões divergentes.
 
 - Políticas externas
 
Relativamente à cooperação internacional para o controlo da droga, a UE realizou
progressos significativos. A coordenação do controlo da droga a nível político, bem
como a coordenação das actividades melhoraram, mas deverão ser intensificadas. As
iniciativas comunitárias empreendidas conjuntamente lançaram os fundamentos para
uma cooperação mais estreita na UE e em relação aos países terceiros. Estas novas
iniciativas políticas levaram à elaboração e adopção de planos de acção, adoptados
conjuntamente, para as Caraíbas, a América Latina e a África Austral, que forneceram
instrumentos úteis, susceptíveis de melhorar a coordenação e assegurar
simultaneamente a complementaridade das actividades operacionais, evitando assim
uma duplicação e sobreposição das ajudas concedidas pelos dadores individuais.
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 Anexo II
 

 TENDÊNCIAS ACTUAIS NO DOMÍNIO DA REDUÇÃO DA
 PROCURA DE DROGA

 
Com base nas informações recolhidas pelo OEDT, pode afirmar-se o seguinte:

a) existe uma tendência geral para a diversificação no domínio da prevenção,
recorrendo a uma estratégia com duas vertentes – acção pedagógica generalizada e
promoção da saúde tendo em vista o público em geral – complementada por acções
específicas destinadas a grupos vulneráveis e de risco;

b) o apoio aos consumidores de droga na Europa tem-se transformado
progressivamente numa série de serviços diferenciados orientados para o indivíduo,
procurando obter a coordenação simultânea dos serviços existentes e a melhoria das
estruturas da cooperação.

No que respeita à prevenção, observa-se uma tendência crescente para lançar
programas educativos numa idade precoce com vista a criar factores dissuasivos de um
consumo posterior de droga. Contudo, continuam a ser raros na Europa os programas
integrados de prevenção. Os resultados da avaliação na Europa demonstram que a
melhoria das relações interpessoais, a autonomia e a resistência às pressões do grupo
de influência são factores de protecção decisivos.

Neste contexto, os projectos que envolvem os grupos de influência revelaram-se úteis
como meio de integrar a prevenção primária nas actividades de lazer dos jovens.

Embora a avaliação das campanhas lançadas nos meios de comunicação social seja
escassa, há sinais que indicam que essas campanhas podem contribuir para uma maior
sensibilização.

A Internet é cada vez mais utilizada para divulgar a informação. Nesta perspectiva, o
OEDT desempenha um papel crucial, propondo serviços acessíveis na Internet aos
programas e aos profissionais que trabalham no domínio da avaliação e do intercâmbio
de experiências.

Intervenção precoce e grupos de risco: em toda a Europa, existe cada vez mais a
preocupação de alertar os grupos de jovens para o perigo de experimentar ecstasy e
outras drogas nas discotecas. Esta atitude parece ser uma abordagem especificamente
europeia, que permite desenvolver rapidamente outras técnicas de intervenção
especiais para encontros de música e dança. Certas medidas específicas incluíram a
elaboração de orientações para ‘raves sem risco’, que prevêem garrafas de água
gratuitas, áreas de repouso, informação e aconselhamento, bem como meios para
efectuar testes in loco.

Um conjunto de estratégias de grande alcance, bem como acções de entreajuda e um
trabalho junto dos grupos de influência, permitiram o acesso a grupos de risco e
marginalizados, muitas vezes no âmbito das redes habituais de apoio social.
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Essas estratégias tiveram resultados encorajadores, tanto em termos de alteração dos
comportamentos de risco dum contexto e duma estratégia de prevenção, como em
termos de acesso a grupos que começam a consumir droga.

Prevenção das doenças infecciosas: a diminuição de novos casos de HIV tem sido
acompanhada por uma progressão alarmante da hepatite C entre os consumidores de
droga por via intravenosa. As medidas de prevenção desempenharam um papel
importante no combate à propagação do HIV. A conjugação de uma série de
estratégias – desde a prescrição de tratamentos de substituição à base de metadona,
aos programas de troca de seringas e agulhas, aos serviços de fácil acesso (‘low
threshold’) até às campanhas de educação e de informação – teve um impacto positivo
num certo número de países da UE. Contudo, não existem sinais do seu impacto no
que respeita à transmissão da hepatite C ou em termos de alteração do comportamento
sexual dos consumidores de droga em função dos riscos de transmissão da infecção
por HIV. O aumento da tuberculose entre os toxicodependentes é igualmente
preocupante.

Programas de tratamento e de substituição: o número de programas de substituição
disponíveis aumentou em muitos países da UE paralelamente à necessidade de
continuidade dos fornecimentos e à necessidade de dispor de indicadores claros para a
avaliação dos resultados. Embora a eficácia da metadona em termos de saúde e de
integração social seja reconhecida, a expansão dos tratamentos de substituição levanta
também questões de controlo de qualidade.

As limitações da utilização de metadona conduziram à análise de um certo número de
alternativas – LAAM, buprenorfina e prescrição de heroína. Todos os países da UE
reconhecem a importância da existência de uma gama de tratamentos de substituição
sem droga em regime ambulatório ou no quadro hospitalar, em função das
necessidades de cada um. É também generalizadamente reconhecida a necessidade de
um acompanhamento eficaz e de uma cooperação entre as equipas terapêuticas e os
prestadores de serviços de saúde e sociais.

Política em matéria penal: para além do seu papel tradicional na redução da oferta, a
polícia intervém cada vez mais na redução da procura e na educação, bem como em
estratégias de apoio a parcerias locais. Todos os Estados-membros prevêem
alternativas às penas de prisão para autores de delitos em matéria de droga,
propondo-lhes terapias ou trabalhos de interesse geral como alternativa à prisão.

 Grupos-alvo específicos: uma série de países reconheceu a necessidade de uma
abordagem diferenciada da prevenção consoante os sexos, enquanto se multiplicam em
toda a Europa sistemas que têm em conta as necessidades de tratamento específicas
das mulheres, relacionadas com a maternidade, a violência sexual e a prostituição.
Alguns países procuraram dar resposta às necessidades de toxicodependentes
provenientes de meios culturais e étnicos específicos. Por último, os programas de
prevenção e de tratamento atribuem cada vez mais importância à assistência aos filhos
dos toxicodependentes.
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Anexo III

SITUAÇÃO ACTUAL EM MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO E DE PRÁTICAS

A. Panorama dos pontos de convergência e de divergência entre as legislações e
práticas em matéria de droga nos Estados-Membros da UE

Nos debates entre os responsáveis políticos e os cientistas sobre a relação complexa
entre a toxicodependência e a criminalidade e os métodos mais adequados para reduzir
e, se possível, eliminar as suas consequências nefastas, as posições dos intervenientes
tendem por vezes a polarizar-se. Este debate implica também uma análise dos múltiplos
aspectos do problema, tais como os factores sócio-económicos (produção ilícita,
tráfico, crime organizado), as atitudes e comportamentos (estilos de vida), os efeitos
biomédicos da droga e os aspectos culturais e políticos. É esta complexidade que torna
tão difícil proceder a uma abordagem objectiva e clara do problema.

Desde 1995, as conferências e os seminários organizados conjuntamente pela
Comissão, o Parlamento Europeu e a Presidência do Conselho têm identificado os
domínios em que se impõe uma cooperação mais estreita a nível da União para
aumentar a eficácia da luta contra a droga. Estes encontros mostraram que existe um
grau de harmonização considerável entre as legislações nacionais em matéria de
estupefacientes na UE, na medida em que todas essas legislações estão em
conformidade com as Convenções das Nações Unidas sobre os estupefacientes. A
transposição efectiva da legislação comunitária relativa aos precursores químicos e ao
branqueamento de capitais proporciona igualmente aos 15 Estados-Membros um
quadro jurídico comum.

Contudo, as conclusões49 dessas Conferências e Seminários revelam que subsistem
disparidades a nível dos direitos nacionais, sobretudo no que respeita:

- à diversidade das penas que sancionam o tráfico e a posse de droga;

- à abordagem relativamente ao consumo de droga;

- à distinção introduzida na legislação de certos Estados-Membros entre, por um
lado, o canabis e seus derivados e, por outro lado, outras substâncias (descritas sob
múltiplas formas) no que respeita à definição das infracções e das penas/sanções
aplicadas ao consumo, posse e tráfico de droga.

Estas disparidades atenuam-se quando se toma em conta a convergência a nível da
execução prática por parte das autoridades judiciárias. Assim:

                                               
49 Conferência sobre a política em matéria de droga na Europa (Bruxelas, 7 e 8 de Dezembro de 1995)
e Seminário de acompanhamento sobre a aplicação das legislações nacionais em matéria de droga (25
e 26 de Março de 1996). Síntese dos debates e conclusões. Brochura disponível na Internet (site web
"Europa" da UE).
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- é dada preferência às medidas médicas ou sociais em detrimento das penas de
prisão, especialmente no caso de toxicodependentes que pretendam submeter-se a
um tratamento;

- nos casos de consumo ocasional sem circunstâncias agravantes, o consumidor de
droga é convidado a abster-se de qualquer consumo posterior, é obrigado a pagar
uma multa ou fica sujeito a sanções administrativas;

- a prisão continua a desempenhar um papel repressivo apenas quando estão em
jogo grandes quantidades de droga ou se verificam circunstâncias agravantes;

- são aplicadas sanções mais clementes às infracções relacionadas com o canabis;

- o tráfico ilícito é severamente reprimido em todos os Estados-Membros;

- aos incitadores toxicodependentes ("addict-pushers", ou seja, consumidores que
fornecem droga para financiar o seu próprio consumo) são aplicadas penas mais
clementes.

Contudo, o considerável poder discricionário de que gozam as autoridades judiciárias
em matéria de sanções significa que podem existir grandes disparidades não só entre os
Estados-Membros, mas também entre regiões de um mesmo Estado-Membro.

Com base num estudo comparativo efectuado pela Comissão e destinado à
Conferência e ao Seminário conjuntos CE/PE/Presidência de 1995/96, foi elaborado
um estudo comparativo actualizado sobre a legislação na Europa em matéria de droga
para o Conselho Europeu de Viena. Futuramente, o OEDT poderá contribuir
significativamente para a actualização deste estudo.

Tendo em conta todos estes elementos, é possível afirmar que existe já um grau
considerável de harmonização legislativa e que, por enquanto, o objectivo de levar
mais longe a harmonização dos direitos nacionais não é viável, excepto quando se trata
de preencher uma lacuna jurídica. Foi o caso do controlo das drogas sintéticas, em que
a lacuna foi preenchida mediante a adopção da Acção Comum de 16 de Junho de
1997, relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de risco e controlo das novas
drogas sintéticas50.

Contudo, deveria ser concedida mais atenção aos meios de reduzir a procura de droga.
É também necessário intensificar os esforços e canalizar mais verbas para os aspectos
da luta contra a droga relacionados com a prevenção, educação e a desintoxicação,
uma vez que os jovens não parecem estar suficientemente conscientes dos riscos em
que incorrem com o consumo abusivo da droga.

É igualmente importante que exista uma cooperação eficaz e prática entre as
autoridades policiais, judiciárias e aduaneiras dos Estados-Membros. Deverá também
ser colocada a tónica numa abordagem multidisciplinar e em parceria do problema que

                                               
50 JO nº L 167, de 25.6.97.
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inclua a participação activa de todos os intervenientes aos níveis nacional, regional e
local.

Estas conclusões foram partilhadas pelo Conselho Europeu de Dublin e, mais
recentemente, pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 6 de Outubro de 1998,
relativa à cooperação europeia no âmbito da Sessão Extraordinária da Assembleia
Geral das Nações Unidas sobre a droga51.

A situação nos Estados-Membros da UE passou a ser periodicamente examinada a
nível do Conselho desde a adopção da Acção Comum de 17 de Dezembro de 1996,
relativa à aproximação das legislações e das práticas nos Estados-Membros da UE
tendo em vista a luta contra a toxicodependência e a prevenção e combate ao tráfico
ilícito de droga52.

Este instrumento ajudará a identificar as tendências comuns e as diferenças entre as
legislações e práticas e constituirá a base necessária para promover o intercâmbio de
informações e das melhores práticas.

B. Prescrição de estupefacientes aos toxicodependentes

Certas questões actuais em matéria de droga têm sido amplamente tratadas nos meios
de comunicação social, sendo necessário apresentar objectivamente a situação a este
respeito. É o caso, em especial, da questão da prescrição de estupefacientes,
nomeadamente de heroína, aos toxicodependentes.

Importa lembrar que a Convenção Única das Nações Unidas de 1961 sobre os
estupefacientes, nos termos em que foi alterada pelo Protocolo de 1972, reconhece que
a utilização médica dos estupefacientes continua a ser indispensável para aliviar a dor e
o sofrimento e que é necessário tomar as disposições necessárias para assegurar o seu
aprovisionamento para esse fim, reconhecendo também que a habituação ao
estupefaciente constitui um sério risco para o indivíduo.

As partes signatárias da Convenção Única de 1961 devem adoptar todas as medidas
legislativas e administrativas necessárias para limitar a fins estritamente médicos e
científicos a produção, fabrico, exportação, importação, distribuição, comercialização,
consumo e posse de estupefacientes. As convenções internacionais sobre o controlo da
droga não apresentam qualquer definição da expressão “para fins médicos e
científicos”. Uma vez que cada parte na Convenção deve introduzir as suas próprias
regras de execução, é possível que os Estados cheguem a conclusões diferentes sobre
o que deve entender-se por "fins médicos e científicos".

Um exame geral das práticas actuais em matéria de prescrição de estupefacientes, em
vários países, revela que estas substâncias são prescritas para tentar resolver o
problema a longo prazo da toxicodependência crónica e para dar resposta a uma forte
progressão da utilização de drogas por via intravenosas. A metadona é o produto de
substituição mais correntemente utilizado nos casos de dependência de opiáceos.

                                               
51 Relatório d’Ancona. Doc. A4-0211/98.
52 JO nº L 342, de 31.12.96.
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Contudo, a buprenorfina (nome comercial, Subutex) está a ser estudada há muitos
anos como um produto de substituição potencialmente útil, tendo sido introduzida em
França para tratar os dependentes dos opiáceos e, mais recentemente, nalguns outros
Estados-Membros, entre os quais o Reino Unido e a Finlândia. Só alguns Estados
prescrevem heroína aos toxicodependentes. Além da Suíça, onde foi decidido por
referendo prosseguir o projecto de prescrição de heroína após a sua fase experimental,
o Reino Unido já prescreve esta substância há anos, embora numa escala reduzida. A
prescrição de heroína no Reino Unido está legalmente limitada aos médicos que
possuem uma licença especial concedida para o efeito pelo Ministro do Interior.
Quanto aos Países Baixos, estão agora a testar a prescrição de heroína a
toxicodependentes crónicos sob estrito controlo médico.
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FINANCIAMENTOS DA COMUNIDADE NO DOMÍNIO DA LUTA CONTRA A DROGA - 1998

RUBRICAS
ORÇAMENTAIS

TIPO DE ACÇÕES53

Na UE
Rubricas
especificamente
relacionadas com a
droga
B3-4302: Programa de
Acção Comunitária de
Prevenção da
Toxicodependência
(1996-2000)

16 acções prioritárias a realizar até ao ano 2000, subdivididas em dois grandes grupos:
(a) recolha de dados, investigação e avaliação e (b) informação, educação sanitária e
formação.

B3-441: OEDT O OEDT tem por objectivo contribuir para a harmonização da recolha de dados em
matéria de droga a nível da UE. Os centros nacionais REITOX desempenham um
papel primordial na implementação desta rede.

                                               
53 Com base nos dados disponíveis na base de dados CE-REITOX.
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Rubricas não
relacionadas
especificamente com a
droga
B3-1001: Socrates A luta contra a droga não é um dos aspectos principais do programa Socrates no

domínio da educação e não existe nenhuma acção específica com esse objectivo, mas
pode ser elegível como tema pedagógico na maior parte dos níveis de ensino e das
acções do programa Socrates.

B3-1010/B-3-1011:
Juventude para a
Europa/Serviço
Voluntário Europeu

A luta contra a droga não é uma prioridade do programa Juventude para a Europa,
mas é elegível no âmbito das seguintes actividades: promoção do intercâmbio dos
jovens e incentivo às acções locais, especialmente no que respeita ao acesso por parte
dos jovens deficientes.

B3-1021: Leonardo da
Vinci

A luta contra a droga não é uma prioridade do programa de formação profissional
Leonardo da Vinci, mas é elegível no âmbito das medidas relativas à luta contra a
exclusão social.

B6-7142:
BIOMEDICINA E
SAÚDE

No âmbito do 4º programa-quadro Biomedicina e Saúde 2, foram financiados 5
projectos de investigação no montante global de 2,9 MECU. Esses projectos incidem
nos seguintes domínios: desenvolvimento de uma metodologia de detecção do 
através de hormonas de crescimento, análise dos mecanismos de dor crónica com vista
a desenvolver estratégias terapêuticas, receptor D3 da dopamina na
toxicodependência, papel dos opiácios na toxicodependência, etc. Estes projectos
foram lançados em 1996 e estarão concluídos em finais de 1999.

B2-1422: EMPREGO-
INTEGRA

Na sequência de um convite à apresentação de propostas lançado em 1997, foram
financiados, em 1998, 230 projectos (com um orçamento global de cerca de 55
MECU) que incidem na reinserção profissional de grupos marginalizados, incluindo
toxicodependentes. Estes projectos têm uma duração de 3 anos (1998-2000).
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B5-800: Cooperação nos
domínios da Justiça e dos
Assuntos Internos
(OISIN, FALCONE,
GROTIUS)

No domínio da Justiça e Assuntos Internos, foram financiados, em 1998, 18 projectos
relacionados com a droga e respectivo tráfico ao abrigo do programa OISIN (reforço
da cooperação entre as autoridades competentes para aplicação da lei). Outros 6
projectos foram financiados a título do programa FALCONE (cooperação contra a
criminalidade organizada) e um projecto a título do programa GROTIUS (reforço da
cooperação entre profissionais da justiça).

Fora da UE
Rubricas
especificamente
relacionadas com a
droga
B7-6210: Cooperação
Norte-Sul na luta contra
a droga e a
toxicodependência

Esta rubrica orçamental permite financiar projectos que incidam na redução da procura
e da oferta de droga em países em vias de desenvolvimento. O orçamento de 1998 foi
dividido em partes iguais: cerca de 2 MECU para cada uma das seguintes regiões:
América Latina e Central, Ásia, Caraíbas, África e Região Mediterrânica (incluindo o
Magrebe e o Mashrek). Foram ainda concedidos cerca de 1 MECU à Região Africana.

B7-5000: PHARE:
Programa multi-países de
luta contra a droga

No contexto da estratégia de pré-adesão, o programa de 1998 tem essencialmente por
objectivo facilitar a adopção e aplicação progressivas do acervo comunitário no
domínio da droga, tendo como prioridades:
a) a aproximação da legislação e de outras disposições, bem como a criação das
estruturas institucionais necessárias, em conformidade com as normas europeias, e
b) o reforço dos meios administrativos e operacionais das autoridades competentes
para a aplicação do acervo comunitário no domínio da droga.

B7-520: TACIS Programa Geral de Cooperação Aduaneira com os NEI (com um orçamento total para
1998 de 5,8 MECU): certas actividades estão directamente relacionadas com a
detecção de estupefacientes.
Programa para a construção, equipamento e assistência técnica de 5 postos de
controlo na fronteira (com um orçamento total de 11,82 MECU).
Programa no âmbito das actividades JAI directamente relacionado com as questões da



73

droga e da emigração (com um orçamento total de 3 MECU).
Rubricas orçamentais
não especificamente
relacionadas com a
droga
B7-3100: Cooperação
financeira e técnica com
os países em
desenvolvimento da
América Latina

Serão financiados dois projectos relacionados com outras formas de desenvolvimento:
- Colômbia: aperfeiçoamento dos mapas colombianos de culturas ilícitas;
- Peru: programa de desenvolvimento alternativo na região de Pozuzo y Palcazu.

Fundo Europeu de
Desenvolvimento (FED)

Em 1998, o FED concedeu 5,41 MECU destinados a projectos relacionados com a
droga: 21% dessa verba foram gastos em África (África Ocidental, Zâmbia e
Botswana) e 79 % nas Caraíbas.


