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RELATÓRIO ANUAL DO EMCDDA SOBRE AS TENDÊNCIAS MAIS RECENTES  

Disponível brevemente: Relatório Europeu sobre Drog as 2019 

(8.4.2019, LISBOA) Quais são as últimas tendências do tráfico de drogas e o que está por detrás 
delas? Quais são as substâncias que estão a causar mais danos hoje em dia? O que há de novo nas 
áreas da prevenção, tratamento e política de drogas? Estas questões, entre outras, serão abordadas 
pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependênci a (EMCDDA) a 6 de junho , na sua 
panorâmica anual sobre a situação europeia em matéria de droga.  

O Relatório Europeu sobre Drogas 2019: Tendências e E voluções  apresenta uma análise 
exaustiva dos padrões emergentes na UE, Turquia e Noruega. Disponível em 24 línguas (em versão 
impressa e PDF), o relatório analisa: a oferta de drogas e o mercado; a prevalência e as tendências  
do consumo de drogas; e os danos relacionados com as drogas e as respostas aos mesmos.  
Juntamente com o relatório publicar-se-á o Boletim Estatístico 2019 (Statistical Bulletin 2019),  
que contém o conjunto de dados europeus em que se baseia a análise. 

O relatório será complementado por Relatórios Nacionais sobre Drogas  (Country Drug Reports),  
que apresentam resumos do fenómeno relacionado com a droga a nível nacional. Elaborados pelo 
EMCDDA, em colaboração com os pontos focais nacionais da rede Reitox , estes relatórios em versão 
electrónica abordam os seguintes temas: consumo de drogas e problemas de saúde pública, políticas e 
respostas em matéria de droga e oferta de droga.  

 
Data: 6 de junho de 2019 
 
Local: Bruxelas 
 
Conferência de imprensa: Dimitris Avramopoulos, Comissário Europeu responsável pela Migração, 
Assuntos Internos e Cidadania, e Alexis Goosdeel, Diretor do EMCDDA.  
 
Detalhes do lançamento: A hora e o local da conferência de imprensa estarão disponíveis no seguinte 
link www.emcdda.europa.eu/edr2019 
 
Entrevistas: No dia do lançamento, estarão presentes representantes do EMCDDA para responder às 
perguntas dos jornalistas. Em toda a Europa, os pontos focais nacionais da rede Reitox responderão às 
questões específicas de cada país. 
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