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PRÉMIO DE ESCRITA CIENTÍFICA 2014 DO EMCDDA — LISBOA 

Cerimónia anual para distinguir a excelência da esc rita científica sobre drogas ilícitas 

(24.11.2014, LISBOA) Os quatro vencedores do prémio de escrita científica 2014 do EMCDDA serão 
distinguidos em Lisboa, no dia 25 de novembro, na quarta cerimónia anual organizada pela agência            
da UE (1). Os laureados receberão um prémio não monetário pelos seus contributos, numa cerimónia que 
se realizará à margem da terceira «semana Reitox», que reúne representantes de cerca de 40 
observatórios nacionais de monitorização da droga (2). 

O prémio, criado em 2011 pelo EMCDDA e pelo seu Comité Científico , distingue a escrita científica e a 
elevada qualidade da investigação no domínio das drogas ilícitas. Este ano, os membros do Comité 
Científico, os pontos focais nacionais da rede Reitox, as revistas científicas europeias especializadas na 
área das drogas e os membros do pessoal do EMCDDA nomearam um número recorde de 64 trabalhos. 
Fizeram parte do júri: membros do  Comité Científico , da International Society of Addiction Journal 
Editors (ISAJE), outros cientistas conceituados no domínio da droga  e especialistas científicos do  
EMCDDA. 

De acordo com os critérios de admissão, todos os artigos foram publicados em revistas científicas 
especializadas durante o ano de 2013, sendo o autor principal proveniente, ou nacional, de um 
Estado-Membro da UE , Turquia ou Noruega . Os trabalhos podiam ser submetidos para diversas 
categorias, nomeadamente: investigação de base no domínio biológico, neurobiológico e comportamental; 
investigação baseada em amostras populacionais e epidemiologia clínica; redução da procura; política de 
combate à droga; e investigação sobre a oferta, redução da oferta e criminalidade. Os trabalhos premiados 
em 2014 (autores principais) são: 

• «Amphetamine actions at the serotonin transporter rely on the availability of phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate» (Ação das anfetaminas ao nível do neurotransmissor serotonina depende da 
disponibilidade de fosfatidilinositol 4,5-bifosfato) (2013), autor principal Dr Florian Buchmayer          
(Áustria; representado na cerimónia pelo Professor Harald H. Sitte, coautor do artigo).                            
Publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110, 
28, p. 11642–47. 

• «Substance use disorders in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a 4-year follow-up 
study» (Transtornos relacionados com o consumo de substâncias em adolescentes com distúrbio do 
défice de atenção com hiperactividade: um estudo acompanhado de 4 anos) (2013), autora principal 
Annabeth Groenman, MSc  (Países Baixos). Publicado em Addiction, 108, 8, p. 1503–11. 

• «Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use?» (Definir os transtornos 
relacionados com o consumo de substâncias: Será mesmo necessário um consumo excessivo?) (2013), 
autor principal Prof.  Jürgen Rehm, PhD  (Alemanha). Publicado em Alcohol and Alcoholism, 48, 6,          
p. 633–64. 

• «Building a European consensus on minimum quality standards for drug treatment, rehabilitation and 
harm reduction» (Criação de um consenso europeu sobre normas mínimas de qualidade para o 
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tratamento da toxicodependência, reabilitação e redução de danos) (2013), autor principal                             
PD Dr Michael P. Schaub (artigo elaborado no âmbito do EQUS, um projeto financiado pela Comissão 
Europeia) (3). Publicado em European Addiction Research, 19, 6, p. 314–24. 

 

O Presidente do Comité Cientifico do EMCDDA, Professo r Dr Gerhard Bühringer , disse:                     
«O prémio de escrita científica do EMCDDA promove a excelência das publicações académicas e apoia os 
principais avanços alcançados na área das drogas, contribuindo assim para melhorar as respetivas políticas 
e práticas. O crescente número de artigos nomeados para o prémio que chegam de toda a Europa confirma 
o seu grande prestígio e o papel do EMCDDA e do seu Comité Científico na promoção da investigação 
relacionada com esta importante questão». 

 

Cerimónia:  terça-feira, dia 25 de novembro, entre as 17H00 e as 19h00 na Praça Europa, 4, em Lisboa 
(aberta à imprensa). 

 

(1) www.emcdda.europa.eu/activities/scientific-paper-award 
(2) www.emcdda.europa.eu/news/2014/third-reitox-week 
(3) http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/equs_main_report_en.pdf 


