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I. INTRODUÇÃO 
 
A. O Conselho Europeu de Cardiff de Junho de 1998 aprovou os elementos--chave da 
estratégia da União de luta contra a droga após 1999, delineados no relatório que lhe foi 
apresentado para o efeito (doc. 7930/2/98 LIMITE 
CORDROGUE 26/SAN 80/PESC 118/EUROPOL 70); além disso, solicitou que fosse elaborado 
um plano global neste domínio. 
 
Posteriormente, com base na estratégia da União Europeia de luta contra a droga (1995–1999) 
(9012/99 CORDROGUE 33), o Conselho Europeu de Viena de Dezembro de 1998 convidou as 
Instituições a desenvolverem uma estratégia integrada e equilibrada contra a droga para o período 
pós–1999, tendo em conta as novas possibilidades proporcionadas pelo Tratado de Amesterdão. 
Segundo o Conselho Europeu, deveria ser plenamente utilizada a experiência do Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência, bem como a da Europol, neste contexto. 
Foi com este pano de fundo, e de acordo com estas orientações, que a Comissão apresentou  ao 
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões a sua 
Comunicação relativa a um plano de acção da União Europeia em matéria de luta contra a droga 
(2000–2004). 
 
A nova estratégia contra a droga é também necessária, dado que a actual estratégia expira em finais 
de 1999. O Tratado de Amesterdão criou numerosas possibilidades novas que devem ser analisadas 
e utilizadas, tanto em matéria de luta contra a droga, no contexto da protecção da saúde humana, 
como no domínio da cooperação policial, aduaneira e judiciária. 
 
Na sessão extraordinária de Tampere, em Outubro de 1999, o Conselho Europeu salientou a 
importância de abordar o problema da droga de uma forma abrangente e apelou ao Conselho para 
que adoptasse a Estratégia Europeia de Luta contra a Droga 2000–2004 antes da reunião do 
Conselho Europeu em Helsínquia. 



 

 

 
Com base nas directrizes do Conselho Europeu, nos trabalhos das anteriores presidências e na 
Comunicação da Comissão, bem como nos contributos dos Estados--Membros e dos grupos de 
trabalho do Conselho sobre a referida Comunicação, a Presidência apresenta a presente proposta de 
uma estratégia da União Europeia de luta contra a droga (2000–2004), tendo devidamente em conta 
os pareceres do Parlamento Europeu e das Instituições acima referidas, e implicando-as plenamente 
na fase de execução da estratégia. 
 
B. A actual situação em matéria de droga, bem como as medidas e os resultados obtidos no 
contexto da luta contra este problema, a nível da UE e dos Estados--Membros, foram descritos no 
relatório anual do OEDT sobre a situação do problema da droga na UE e no relatório da Europol 
sobre a produção e o tráfico de droga na UE. 
 
Embora seja de referir que os mais graves problemas de saúde são causados pelo consumo de 
opiatos (sobretudo heroína), anfetaminas e cocaína e pela utilização múltipla de drogas, a canábis 
continua a ser a droga ilegal mais vulgarmente utilizada. 
Impõe--se prestar constante atenção ao problema das novas drogas sintéticas e da transmissão de 
doenças através do uso intravenoso de drogas. A criminalidade organizada está a desempenhar um 
papel cada vez mais preponderante no que respeita à produção e ao tráfico de droga, o que torna 
necessário reforçar a cooperação aduaneira, policial e judiciária, intensificando também, em 
especial, as medidas contra o branqueamento de capitais. 
 
As autoridades locais e regionais e as colectividades locais desempenham um importante papel no 
planeamento e na implementação da estratégia europeia contra a droga. 
 
II. NOVAS POSSIBILIDADES PROPORCIONADAS PELO TRATADO DE 
AMESTERDÃO 
 
O artigo 152º do Tratado CE estipula que, na definição e execução de todas as políticas e acções da 
Comunidade, será assegurado um elevado nível de protecção da saúde. Este artigo contém uma 
referência específica à droga, estipulando que a acção da Comunidade será complementar da acção 
empreendida pelos Estados--Membros na redução dos malefícios da droga, nomeadamente através 
da informação e da prevenção. 
 
O Título VI do Tratado da União Europeia fornece um novo enquadramento para a cooperação nos 
domínios da justiça e dos assuntos internos. O artigo 29º estabelece que é objectivo da União 
facultar aos cidadãos um elevado nível de protecção num espaço de liberdade, segurança e justiça. 
Esse objectivo deverá ser atingido prevenindo e combatendo a criminalidade. O tráfico ilícito de 
droga é referido neste contexto.  
 
Nos termos do artigo 31º, a acção em comum no domínio da cooperação judiciária em matéria penal 
terá por objectivo, nomeadamente, a adopção gradual de medidas que prevejam regras mínimas 
quanto aos elementos constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis nos domínios da 
criminalidade organizada, do terrorismo e do tráfico de droga. 
 
O Plano de Acção do Conselho e da Comissão sobre a melhor forma de pôr em prática as 
disposições do Tratado de Amesterdão que estabelecem uma área de liberdade, segurança e justiça, 
adoptado em Viena na reunião de Dezembro de 1998 do Conselho Europeu (cf. doc. 13844/98 
JAI 41), prevê um calendário para aprovar, dentro de dois e cinco anos após a ratificação do 
Tratado, medidas de aplicação da lei e de cooperação judiciária em matéria penal, o que implica 
uma cooperação operacional reforçada em matéria de aplicação da lei. O reforço da cooperação 



 

 

entre as autoridades judiciais e de investigação, designadamente através da criação de uma rede de 
autoridades judiciárias, é um objectivo fundamental. 
A implementação do Sistema de Informação Aduaneiro e da Convenção de Nápoles II permitirá 
igualmente melhorar o intercâmbio de informações e a cooperação em matéria de aplicação da lei. 
 
Contam--se entre as novas possibilidades criadas pelo Tratado de Amesterdão: 
1. O requisito de assegurar a protecção da saúde humana em todas as políticas e acções 
comunitárias; 
2. Disposições para actividades mais alargadas e inter--sectoriais no domínio das drogas; 
3. Uma orientação geral das acções em matéria de saúde pública no sentido de alcançar um 
melhor nível de saúde pública, prevenir as doenças e afecções humanas e reduzir os factores de 
perigo para a saúde pública; 
4. O incentivo à investigação sobre as causas e a prevenção dos grandes flagelos da saúde, 
facilitando assim a plena utilização dos programas comunitários de investigação; 
5. A cooperação através de iniciativas destinadas a assegurar o intercâmbio de experiências e 
melhores práticas, a fim de combater a exclusão social; 
6. O apoio à cooperação a nível da UE entre a polícia, as alfândegas e outros serviços de 
aplicação da lei nos Estados--Membros; 
7. A habilitação da Europol, num prazo de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do 
Tratado de Amesterdão, para facilitar e apoiar os preparativos e incentivar a coordenação entre os 
Estados--Membros; 
8. A promoção de novas técnicas de investigação, de cooperação entre os serviços de aplicação 
da lei nos Estados--Membros, e de investigação e documentação sobre a criminalidade relacionada 
com a droga; 
9. O contributo para o reforço do acervo em matéria de justiça e assuntos internos, que assume 
especial importância no processo de alargamento; 
10. A reflexão sobre as condições em que as autoridades de aplicação da lei e as autoridades 
judiciárias podem actuar noutro Estado, em articulação e em acordo com as autoridades desse 
Estado, especialmente nos termos do Acordo de Schengen; 
11. A facilitação e a aceleração da cooperação judiciária em matéria penal. 
 
Os objectivos estabelecidos no Tratado de Amesterdão foram corroborados pelo Conselho Europeu 
de Tampere, o qual apelou à criação de equipas de investigação conjuntas para combater a 
criminalidade transfronteiras, bem como à aplicação de medidas concretas contra o branqueamento 
de capitais, incluindo a aproximação do direito e do processo penal nesta matéria. 
III. PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS DA ESTRATÉGIA DA UE DE LUTA CONTRA A 
DROGA (2000–2004) 
 
Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, são os seguintes os objectivos principais da 
estratégia da UE de luta contra a droga em 2000-2004: 
1. Assegurar que a questão da droga continue a ser uma prioridade fundamental na acção 
interna e externa da UE; 
2. Assegurar que as acções contra a droga sejam submetidas a uma avaliação; 
3. Prosseguir a estratégia global, multidisciplinar, integrada e equilibrada da UE, segundo a 
qual a redução da oferta e da procura são encaradas como elementos que se reforçam mutuamente, 
tal como foi salientado na Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas 
(SEAGNU); 
4. Dar maior prioridade à prevenção da toxicodependência e à redução da procura e, em 
especial, ao número de novos consumidores, bem como à diminuição dos efeitos nocivos do 
consumo de droga; 



 

 

5. Reforçar a luta contra a criminalidade organizada, o tráfico de estupefacientes e a 
criminalidade organizada que lhe está associada, e também contra outros delitos relacionados com a 
droga, e intensificar a cooperação policial, aduaneira e judiciária entre os Estados--Membros; 
6. Incentivar a cooperação inter--agências e a implicação da sociedade civil; 
7. Aproveitar plenamente as novas possibilidades oferecidas pelo Tratado de Amesterdão, em 
especial os artigos relativos à protecção da saúde e ao controlo da droga, à cooperação policial e à 
cooperação judiciária, bem como as normas mínimas comuns no âmbito da legislação. Na alínea e) 
do artigo 31º, é estabelecida como objectivo a adopção gradual de medidas que prevejam regras 
mínimas quanto aos elementos constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis nos 
domínios da criminalidade organizada, do terrorismo e do tráfico de droga; 
8. Assegurar a recolha, análise e divulgação de dados objectivos, fiáveis e comparáveis sobre o 
fenómeno da droga na UE, com o apoio do OEDT e da Europol; 
9. Integrar gradualmente os países candidatos e intensificar a cooperação internacional com 
outros países e organizações; 
10. Promover a cooperação internacional e a  integração do controlo das drogas nas acções 
desenvolvidas pela UE no domínio da cooperação para o desenvolvimento, e apoiar os esforços das 
Nações Unidas e do PNUCID, nomeadamente no sentido de desenvolver a cooperação 
internacional, com base nos princípios adoptados na SEAGNU em Junho de 1998; 
11. Sublinhar que o êxito da aplicação da estratégia e das acções nela referidas exigirá recursos 
adequados. 
 
São os seguintes os principais objectivos da estratégia da UE de luta contra a droga: 
1. Reduzir significativamente, em cinco anos, a prevalência do consumo de estupefacientes e o 
número de novos consumidores, especialmente entre os jovens com menos de 18 anos de idade; 
2. Reduzir substancialmente, em cinco anos, a incidência de danos para a saúde que estão 
relacionados com o consumo de droga (VIH, hepatite B e C, tuberculose, etc.) e o número de 
mortes relacionadas com a droga; 
3. Aumentar substancialmente, o número de toxicodependentes cujo tratamento é 
bem--sucedido; 
4. Reduzir substancialmente, em cinco anos, as possibilidades de acesso a drogas ilícitas; 
5. Reduzir substancialmente, em cinco anos, o número de delitos relacionados com a droga; 
6. Reduzir substancialmente, em cinco anos, o branqueamento de capitais e o tráfico de 
precursores. 
 
IV. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM DA UE 
 
A abordagem europeia é equilibrada, multidisciplinar e integrada. No espírito dos textos adoptados 
na SEAGNU em 1998 – Declaração sobre os Princípios Orientadores da Redução da Procura de 
Droga e correspondente Plano de Acção –, a abordagem europeia tem por objectivo: 
 
a) Reduzir a procura de droga, através da prevenção, especialmente entre os jovens, do 
tratamento e da reabilitação, e da atenuação dos seus efeitos nocivos; 
b) Prevenir a oferta de droga, através de acções de aplicação da lei, tendo em especial atenção a 
cooperação policial, aduaneira e judiciária, bem como a luta contra a criminalidade organizada e o 
branqueamento de capitais relacionados com a droga; 
c) Reduzir o cultivo ilícito, através de acções como a promoção do desenvolvimento 
alternativo; 
d) Promover a cooperação internacional. 
 
Estas medidas complementar-se-ão e reforçar-se-ão mutuamente. 
 



 

 

Deve ser incentivada a cooperação entre Estados--Membros em matéria de políticas contra a droga, 
nomeadamente o intercâmbio de informações entre autoridades responsáveis. 
Os problemas relacionados com a toxicodependência devem ser vistos num contexto de 
desfavorecimento social mais amplo, caracterizado pela pobreza, as privações, o desemprego, a 
falta de habitação e a exclusão social. Um maior bem-estar social, em especial o apoio às famílias e 
às pessoas em circunstâncias mais difíceis, constituirá um escudo eficaz contra os problemas 
relacionados com a droga. 
 
Combater o problema da droga é uma prioridade para a cooperação nos domínios do bem-estar, 
saúde e ensino públicos e da justiça e dos assuntos internos, bem como das relações com países não 
membros e instâncias internacionais pertinentes. Este factor traduz a natureza horizontal do 
problema. 
 
A prevenção da toxicodependência e da oferta de droga deverá, por conseguinte, contar com a 
participação de representantes de todas as autoridades relevantes, bem como da sociedade civil. Os 
diferentes intervenientes no campo da prevenção devem desenvolver uma estreita cooperação. Tal 
exige uma forte política de acção multi--sectorial e de acordos conjuntos sobre estratégias, medidas 
e objectivos, e a consciência das vantagens mútuas dessa cooperação. O sector social e o sector da 
saúde, bem como os educadores e os serviços de aplicação da lei, devem trabalhar em estreita 
colaboração para assegurar serviços adequados aos infractores em matéria de droga e noutras áreas 
de prevenção. 
 
O papel dos cidadãos, incluindo os próprios grupos de risco, assume uma importância determinante 
na acção contra a droga. As organizações não governamentais têm uma longa tradição na 
consciencialização do público e na educação dos jovens, bem como na ajuda aos toxicodependentes 
e suas famílias e na superação dos danos causados pela droga. Encontram-se muitas vezes numa 
posição pioneira no desenvolvimento de esquemas e métodos para o nosso trabalho. A participação 
dos cidadãos é igualmente necessária para assegurar a transparência da estratégia da União, dado 
que a elaboração da política em matéria de droga pressupõe uma preocupação especial com um 
debate aberto, franco e crítico. A estratégia europeia de luta contra a droga será concebida e 
executada em estreita cooperação com a sociedade civil. Serão apoiadas as redes não 
governamentais e as actividades desenvolvidas a nível de cidades, num contexto internacional, para 
enfrentar o problema da droga. 
 
A cooperação internacional baseia-se nos princípios de responsabilidade partilhada e parceria, 
sendo desenvolvida na observância das convenções internacionais. O problema da droga é visto no 
contexto de um conjunto mais amplo de questões de bem-estar humano, abordando as dimensões 
social e económica do desenvolvimento sustentável. 
V. ACÇÃO EM MATÉRIA DE REDUÇÃO DA PROCURA 
 
A. Abordagem para a redução da procura 
 
Tomando como base a experiência anterior, obtida com a implementação e avaliação intercalar do 
primeiro programa de acção da Comunidade para a prevenção da toxicodependência, a União 
Europeia está a prosseguir a sua acção em matéria de redução da procura de droga. 
 
O Tratado de Amesterdão prevê actividades alargadas e trans--sectoriais no domínio da droga. De 
acordo com o artigo 152º, a acção da Comunidade será complementar da acção empreendida pelos 
Estados--Membros na redução dos malefícios da droga, nomeadamente através da informação e da 
prevenção. 
 



 

 

Na Declaração sobre os Princípios Orientadores da Redução da Procura de Droga, adoptada na 
SEAGNU em 1998, são abrangidas todas as áreas de prevenção, do desincentivo ao consumo inicial 
à redução das consequências negativas da toxicodependência dos pontos de vista social e da saúde. 
Tanto os Princípios Orientadores como o Plano de Acção para a Redução da Procura devem ser 
plenamente implementados por todos os Estados--Membros. 
 
Há igualmente necessidade de agir relativamente à condução de veículos sob o efeito de drogas 
ilícitas e de medicamentos; nomeadamente, há que promover a análise científica da ligação entre a 
droga e os acidentes rodoviários, para os Estados-Membros poderem elaborar estratégias baseadas 
em provas e promoverem o intercâmbio de experiências para a abordagem e o tratamento deste 
problema. 
 
As políticas comunitárias em matéria de saúde deverão incluir, como parte integrante, estratégias de 
prevenção da toxicodependência e tratamento de doenças causadas pelo consumo de drogas, legais 
ou ilegais. 
 
É necessário desenvolver e implementar acções e estratégias para todas as faixas etárias, 
nomeadamente para as crianças e os jovens. Em lugar de se centrarem exclusivamente nas drogas 
ilegais, essas acções devem dirigir-se aos comportamentos de risco e à dependência em geral, 
nomeadamente aos aspectos do consumo de álcool, medicamentos, substâncias dopantes no 
desporto e tabaco. 
As crianças devem ser consciencializadas sobre os riscos associados ao consumo de droga, álcool e 
tabaco, ainda antes de se verem confrontadas com essas substâncias. As crianças e os jovens 
necessitam tanto de conhecimentos como de capacidade para fazerem escolhas relativamente ao seu 
comportamento. Os esforços dirigidos aos jovens e a outros grupos–alvo deverão envolver os seus 
próprios contributos, por forma a assegurar influências e apoio entre pessoas da mesma faixa etária. 
 
Há que proporcionar às crianças e aos jovens alternativas positivas e actividades de tempo livre. É 
imperioso que os pais, os educadores e outros adultos tomem consciência da forte influência que 
necessariamente exercem através do seu próprio comportamento e das suas atitudes. Um método 
eficaz de prevenção consiste na detecção precoce de um comportamento de risco e de eventuais 
problemas subjacentes nas crianças e nos jovens, juntamente com uma acção adequada para os 
apoiar e às respectivas famílias antes do consumo de drogas. Igualmente benéfica é a aplicação de 
programas dirigidos aos pais, sobretudo em áreas onde se verifica uma elevada incidência de abuso 
de drogas. 
 
O público em geral deverá ser informado sobre os efeitos da exclusão social, em especial do ponto 
de vista do problema da droga. Deverão ser elaboradas nos órgãos de informação campanhas de 
apoio a uma acção local e prática. 
 
A prevenção deverá ser vista como uma questão inter--administrativa que implica todos os agentes 
sociais, devendo ser incentivada uma maior cooperação e a elaboração de estratégias e projectos 
comuns entre diferentes autoridades, bem como estratégias e acções de redução da procura de 
droga, concebidas com base na investigação. Para assegurar a eficácia da acção, é condição prévia a 
formação de profissionais dos sectores social, da saúde, do ensino, da polícia e do desporto. 
 
O consumo de drogas múltiplas, muitas vezes acompanhado de álcool e outras substâncias, deverá 
ser tratado de forma mais eficaz, do mesmo modo que a toxicodependência relacionada com 
problemas de saúde mental. Há um número crescente de toxicodependentes a envelhecer que 
necessitam de uma atenção especial no que se refere à redução dos danos para a saúde relacionados 
com a droga. 
 



 

 

Deverão ser criadas medidas preventivas do consumo de droga em estabelecimentos prisionais, 
sendo também de continuar a implementar medidas alternativas à prisão e a desenvolver condições 
específicas para os presos toxicodependentes. 
Deve ser incentivado o intercâmbio de informações sobre medidas para combater as consequências 
nocivas da toxicodependência do ponto de vista social e da saúde. Essas medidas podem incluir 
serviços de "limiar baixo", se os Estados--Membros o considerarem adequado, e medidas para 
combater a exclusão dos toxicodependentes da vida social. No domínio do tratamento, deverá 
igualmente haver um intercâmbio de informações sobre experiências e melhores práticas no que 
respeita, nomeadamente, aos programas de substituição da droga. 
 
B. Tópicos específicos 
 
Para reduzir o consumo e os efeitos nocivos das novas drogas sintéticas, são necessárias, em 
especial, as seguintes acções: investigação sobre os riscos das novas drogas sintéticas e padrões de 
consumo, prevenção do abuso e redução das consequências perniciosas e divulgação de 
informações a este respeito junto da população. 
 
As novas tecnologias de informação, tais como a Internet, constituem um poderoso meio de 
intercâmbio de opiniões e informação. Representam também uma possibilidade quando se trata de 
chegar aos jovens e de os envolver directamente nas acções de prevenção, como o comprovam as 
boas experiências dos Estados--Membros. Importa promover e facilitar a utilização da Internet para 
a divulgação de informações objectivas, fiáveis e didácticas sobre a droga e os efeitos nocivos do 
consumo de droga. 
 
VI ACÇÃO EM MATÉRIA DE REDUÇÃO DA PROCURA 
 
A. Abordagem da criminalidade organizada relacionada com a droga 
 
Para combater eficazmente as actividades internacionais de tráfico organizado de droga, é 
necessária uma maior e melhor cooperação policial e judiciária entre os Estados--Membros e com 
países terceiros. 
 
O carácter internacional do tráfico da droga organizado exige uma resposta dinâmica e coordenada 
de todos os Estados--Membros, resposta essa que não só deverá ter em conta as estratégias 
nacionais, mas também ser dirigida no sentido de se converter numa estratégia integrada e 
multidisciplinar da União Europeia. No âmbito dessa estratégia, haverá que actuar a diversos níveis. 
A nível estratégico, é necessária uma avaliação fiável do papel desempenhado pelos agrupamentos 
criminosos organizados e do grau de correlação entre os diversos níveis geográficos na União 
Europeia, analisando, por exemplo, o funcionamento global do tráfico de droga. Para tal, são 
necessários dados operacionais e empíricos sobre o perfil, o móbil e o modus operandi dos 
criminosos, a dinâmica dos mercados ilegais, as rotas de tráfico, o alcance e as tendências da 
criminalidade organizada e o seu impacto na sociedade. A avaliação deverá ser efectuada e 
actualizada periodicamente, de preferência pela Europol, com a colaboração dos meios académicos 
e científicos. 
 
É igualmente necessário analisar a eficácia da luta contra as actividades da criminalidade 
organizada que estão relacionadas com a droga, incluindo o tráfico. Deverão ser desenvolvidos 
indicadores sobre a criminalidade e as políticas, a fim de avaliar os progressos realizados em termos 
de controlo e prevenção da criminalidade organizada. Também aqui se trata de um domínio em que 
os cientistas deverão ter um papel a desempenhar. 
 



 

 

Também é necessária uma estratégia integrada e multidisciplinar da União Europeia para assegurar 
que os limitados recursos nos Estados--Membros sejam canalizados de forma a alcançar um 
máximo de resultados no combate à criminalidade organizada internacional. 
 
No que toca à acção repressiva, a estratégia deverá tornar--se operacional através da implementação 
da estratégia da União Europeia, baseada em projectos, para a repressão da criminalidade 
organizada internacional (doc. Crimorg 167). Na estratégia em causa, são tomados em consideração 
os métodos de cooperação no domínio da Justiça e Assuntos Internos, tal como estão previstos no 
Tratado de Amesterdão: uma cooperação mais estreita entre forças policiais, autoridades aduaneiras 
e outras autoridades competentes, tanto directamente como através da Europol; uma cooperação 
mais estreita entre as autoridades judiciárias e outras autoridades competentes; uma aproximação, 
quando necessário, das disposições de direito penal dos Estados--Membros. 
 
Neste contexto, a Rede Judiciária Europeia estabeleceu pontos de contacto em cada 
Estado--Membro, os quais estão à disposição das autoridades judiciárias para prestar assistência em 
pedidos de cooperação judiciária. De futuro, esta rede poderá estar ligada à Europol. A criação da 
EUROJUST, decidida pelo Conselho Europeu em Tampere, deverá ser igualmente um instrumento 
importante para facilitar a cooperação e a coordenação das autoridades judiciais. 
 
A integração do acervo de Schengen em matéria de luta contra a droga constituirá um importante 
elemento, tendo em conta as actividades e medidas operacionais empreendidas no âmbito de 
Schengen. Serão estudadas, a este respeito, as modalidades em que os agentes policiais de um 
Estado--Membro podem intervir no território de outro Estado--Membro, tal como previsto no 
Tratado de Schengen. 
 
As conclusões do Conselho Europeu de Tampere proporcionam uma sólida base para o 
desenvolvimento prático da cooperação policial, aduaneira e judiciária no domínio do combate à 
droga. Com a plena integração do acervo de Schengen, será acentuada a importância de um controlo 
eficaz nas futuras fronteiras externas da União. 
 
B. Tópicos específicos 
 
B.1. Branqueamento de capitais 
 
De acordo com as conclusões do Conselho Europeu de Tampere, o branqueamento de capitais está 
no cerne da criminalidade organizada. O Conselho Europeu aprovou algumas medidas destinadas a 
intensificar as acções de luta contra esse tipo de delito, a fim de garantir que sejam tomadas 
medidas concretas para detectar, congelar, apreender e confiscar os produtos do crime. 
 
Os Estados--Membros continuam a adoptar uma posição positiva contra o branqueamento de 
capitais e a tentar assegurar que o sector financeiro assuma as suas responsabilidades de acordo com 
o definido na directiva do Conselho de 1991. Em Dezembro de 1998, foi adoptada uma acção 
comum a fim de aproximar a legislação, no que respeita aos delitos de branqueamento de capitais e 
às disposições sobre confiscação, e de intensificar a cooperação a este respeito. 
 
A participação no GAFI e no Conselho da Europa, bem como no Programa OCTOPUS sobre o 
controlo da corrupção e do crime organizado, demonstra bem a vontade da UE em desempenhar um 
papel crucial em acções internacionais coordenadas nesta área. As conclusões 51 a 58 do Conselho 
Europeu de Tampere mostram que está a ser dado um novo impulso às acções de luta contra o 
branqueamento de capitais. 
Os esforços para travar o branqueamento de capitais serão intensificados pelas seguintes medidas: 



 

 

1. Rápida aprovação e subsequente aplicação das recém--propostas alterações à directiva sobre 
o branqueamento de capitais, destinadas a actualizar a directiva de 1991 e alargar o respectivo 
âmbito; 
2. Assistência aos países e regiões que não pertencem à UE para desenvolverem os respectivos 
sistemas de combate ao branqueamento de capitais, e reforço do controlo do branqueamento de 
capitais, através do apoio da UE a projectos de assistência técnica nesta matéria e em estreita 
concertação com o Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e os esforços da 
ONU; 
3. Prioridade aos esforços de combate ao branqueamento de capitais nos programas de 
assistência e cooperação actuais e futuros, nomeadamente o TACIS e o PHARE; 
4. Criação de um sistema de análise e intercâmbio de informações entre as Unidades de 
Informação Financeira (UIF) dos Estados-Membros. Independentemente das disposições relativas 
ao sigilo aplicáveis à banca e a outras actividades comerciais, as autoridades judiciárias, bem como 
as UIF, devem poder receber informações, sujeitas a controlo judiciário, sempre que tais 
informações sejam necessárias para investigar o branqueamento de capitais; 
5. Alargamento da competência da Europol, tal como solicitado pelo Conselho Europeu de 
Tampere, ao branqueamento de capitais em geral, independentemente do tipo de infracção que 
esteja na origem dos lucros submetidos a branqueamento. 
 
B.2. Controlo de precursores químicos 
 
Os precursores constituem um importante elemento na faceta do problema das drogas que está 
relacionada com a redução da oferta, uma vez que são indispensáveis para a produção de droga. 
Muitas dessas substâncias químicas são comercializadas em vasta escala e são de uso corrente nas 
práticas farmacêuticas e industriais de carácter legal, sucedendo porém que uma pequena parte 
desse vasto comércio é desviada para o fabrico de drogas ilegais. O artigo 12º da Convenção da 
ONU contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (1988), em que a 
Comunidade Europeia é parte, constitui o fundamento de direito internacional para o controlo dos 
precursores químicos. A nível da Comunidade, as disposições da Convenção foram implementadas 
através do Regulamento (CEE) nº 3677/90 do Conselho (versão alterada) e da 
Directiva 92/109/CEE do Conselho (versão alterada), que vieram criar sistemas de controlo do 
comércio mediante processos de concessão de licenças, de registo e de autorização de exportação. 
Além das 22 substâncias químicas actualmente submetidas a controlo, há um número crescente de 
precursores não incluídos na lista que são utilizados na produção ilegal, sobretudo de drogas 
sintéticas. Atendendo a que não é prático, nem tão--pouco seria eficaz, submeter a controlos formais 
e rigorosos todo este crescente número de substâncias químicas, em constante mutação, estão a ser 
procuradas vias para a criação de novos sistemas flexíveis. Para estabelecer um mecanismo de 
controlo voluntário para os novos precursores e a fim de intensificar a cooperação com o comércio, 
está ser seguida uma abordagem comunitária mais forte, e estão a ser preparadas orientações 
destinadas a acentuar a sensibilização para o problema das novas substâncias químicas, bem como a 
prestar assistência à indústria para efeitos de identificação e notificação de transacções suspeitas. 
 
Através de acordos bilaterais sobre o controlo de precursores, celebrados com países terceiros, são 
assegurados um diálogo contínuo, uma melhor cooperação e um maior intercâmbio de informações 
no domínio do combate ao desvio de precursores. No âmbito das relações com os países associados, 
prosseguem os debates sobre mecanismos adequados de aperfeiçoamento do controlo de 
precursores. 
 
B.3. Novas drogas sintéticas 
 
O aparecimento de novas drogas sintéticas revelou quão necessário se torna encontrar uma resposta 
rápida às novas substâncias e tendências de consumo que vão surgindo. Uma maior capacidade de 



 

 

resposta, a par do desenvolvimento de um sistema mais eficaz de recolha e gestão de informações, 
constituem desafios primordiais nesta matéria. 
 
Até agora, a Acção Comum de Junho de 1997, que atribui um papel específico à Europol e ao 
OEDT e criou um sistema de alerta rápido para as novas drogas sintéticas, tem--se revelado um 
instrumento promissor e eficaz na resposta a esse desafio, pelo que tais mecanismos devem ser 
reforçados. 
 
São necessárias novas medidas que aumentem a eficácia da acção contra o tráfico de novas drogas 
sintéticas, especialmente nos seguintes aspectos: 
– Avaliação e eventual aperfeiçoamento da Acção Comum; 
– Cooperação contra a produção e o tráfico, incluindo uma cooperação melhorada entre as 
autoridades nacionais e a indústria; 
–. Cooperação internacional com destaque especial para os países candidatos. 
B.4. Cooperação para o desenvolvimento e desenvolvimento alternativo 
 
No contexto da partilha de responsabilidades, a UE considera que uma cooperação internacional 
que tenha em vista o desenvolvimento económico e social dos países em desenvolvimento, 
principalmente daqueles onde se praticam culturas ilegais (papoila dormideira, coca e canábis), é 
uma importante contribuição para as políticas mundiais de controlo da droga. A cooperação para o 
desenvolvimento deve ajudar os grupos populacionais que abandonem as culturas ilegais para criar 
fontes alternativas de rendimento. Nos países produtores de plantas de drogas ilícitas, revestem-se 
de especial importância os programas de desenvolvimento alternativo, coordenados quando 
necessário com o PNUCID. 
 
B.5. Utilização dos novos sistemas de comunicação 
 
Não querendo embora limitar a utilização legítima da Internet, incluindo a livre troca de opiniões 
sobre drogas e políticas relativas à droga, devem ser contrariadas as tentativas de a utilizar para fins 
ilícitos relacionados com as drogas. Estes incluem particularmente a comercialização ilícita de 
drogas bem como informação, material e equipamento para a promoção do fabrico ilícito de drogas. 
Deverão ser intensificados os esforços das autoridades de controlo contra o comércio ilícito de 
drogas através da Internet. 
 
VII. ACÇÃO A NÍVEL INTERNACIONAL 
 
A natureza global do problema das drogas exige uma cooperação internacional reforçada, não 
devendo, nomeadamente, ser subestimada a sua influência desestabilizadora para as economias 
locais, em particular a corrupção. A ameaça que as drogas ilícitas constituem em comum para todos 
os países exige que a acção no domínio da droga seja mantida no topo da agenda internacional, o 
que inclui a prevenção da utilização de drogas e a redução dos seus efeitos nocivos, bem como a 
abordagem do cultivo, produção e transformação ilícitos e o tráfico de drogas e seus percursores. O 
outro tipo de crime organizado relacionado com a droga, como por exemplo a lavagem de dinheiro, 
tem que ser também abordado. 
 
Mediante a adopção da Declaração Política na SEAGNU, a comunidade internacional aderiu aos 
princípios de responsabilidade partilhada e abordagem equilibrada, comprometendo--se a reduzir 
tanto a procura como a oferta de drogas ilícitas. 
Na UE, a cooperação internacional para enfrentar o problema das drogas é encarada como parte dos 
esforços globais da União para reforçar o desenvolvimento social e económico; as actividades de 
controlo das drogas têm que ser integradas no desenvolvimento em geral. A propriedade de 



 

 

projectos por parte de outros países parceiros, a sustentabilidade dos projectos e o respeito pelos 
direitos humanos devem ser os princípios subjacentes a toda a cooperação. 
 
Considerando que o Conselho Europeu de Viena, de Dezembro de 1998, declarou a América 
Latina/Caraíbas e a Ásia Central como sendo regiões prioritárias, a cooperação da UE no domínio 
das drogas deverá ser também orientada para os países associados, para outros países da Europa 
Central e Oriental (incluindo os países balcânicos), o Sul e o Oeste asiático, os países da SADC e 
outras regiões de África, nomeadamente o Norte de África e a África Ocidental. A cooperação com 
os países desenvolvidos tem que ser reforçada, quer bilateralmente quer em instâncias multilaterais. 
 
A UE intensificará os seus esforços a nível internacional mediante: 
1. A implementação dos vários planos de acção e séries de medidas adoptados na SEAGNU 
sobre as Drogas e a cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Controlo Internacional 
da Droga (PNUCID). 
2. A intensificação da sua cooperação com organizações internacionais e regionais, em 
especial com a Organização Mundial da Saúde e outras organizações das Nações Unidas, bem como 
com o Conselho da Europa. 
3. A integração dos esforços para incluir o problema das drogas nos objectivos mais gerais das 
relações externas da UE, inclusive na cooperação para o desenvolvimento, nos diferentes fóruns 
multilaterais e regionais, bem como na acção bilateral. 
4. A utilização plena dos instrumentos da política externa e de segurança comum, incluindo o 
diálogo político, as posições e acções comuns e as estratégias comuns, bem como dos instrumentos 
de política comercial e da assistência técnica e financeira. 
5. A intensificação da cooperação com países terceiros nos domínios da redução da procura e 
da oferta, bem como da justiça e dos assuntos internos; serão necessários neste âmbito os esforços 
combinados de todas as autoridades relevantes, com especial destaque para a Europol. 
6. A definição de uma estratégia no domínio da droga, com objectivos específicos, que esteja 
em consonância com o processo de integração dos países associados da Europa Central e Oriental. 
 
VIII. INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
A estratégia da UE no domínio da droga deve basear-se numa avaliação regular da natureza e 
amplitude do fenómeno da droga e suas consequências, bem como nos conhecimentos adquiridos 
com a investigação e com programas anteriores. A própria estratégia actualmente seguida deve 
também ser avaliada. 
 
A avaliação regular fornecida pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
(OEDT) e pela Europol constitui um recurso valioso para a identificação de quaisquer tendências 
emergentes e para o conhecimento do fenómeno da droga a nível da UE. O OEDT terá de 
desenvolver uma relação ainda mais estreita com os países membros, através das unidades centrais 
nacionais. 
 
O OEDT tem por missão recolher, analisar, comparar e comunicar os dados existentes sobre o 
fenómeno da droga. É da máxima importância assegurar que as informações que lhe sejam 
fornecidas e que ele próprio forneça sejam da mais elevada qualidade. 
 
Acções: 
1. Melhorar a comparabilidade dos dados é uma das tarefas centrais do OEDT. As unidades 
centrais nacionais desempenharão um papel fundamental neste contexto. 
2. É necessária uma harmonização progressiva dos indicadores--chave epidemiológicos sobre a 
prevalência e as consequências da toxicodependência para a saúde. 



 

 

3. As autoridades nacionais deverão reforçar o seu empenhamento neste desafio, dando apoio 
político e institucional. 
4. Deve ser desenvolvida uma avaliação sistemática e científica das actividades de redução da 
procura e da oferta. 
5. Avaliar de forma apropriada a legislação comunitária e a sua aplicação no domínio do 
controlo do comércio de precursores. 
No passado, os Estados--Membros e a Comissão não deram prioridade suficiente à avaliação das 
actividades de luta contra a droga. Esta situação tem de ser corrigida e a avaliação deve ser parte 
integrante da abordagem da União Europeia. Os programas deverão ser avaliados, sempre que 
possível, por peritos independentes. Os resultados dessas avaliações devem ser tidos em conta na 
elaboração de novos programas. Neste domínio, o OEDT tem emitido e continuará a emitir 
orientações para a avaliação das actividades de redução da procura e da oferta e a propor modelos 
para a avaliação das políticas. 
 
 
 
 
 


