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RELATÓRIO ANUAL DO EMCDDA SOBRE TENDÊNCIAS 

A agência da UE de informação sobre droga lança o Relatório Europeu sobre Drogas 2014 

(24.4.2014, LISBOA) A agência da UE de informação sobre droga (EMCDDA) irá apresentar no dia 27 
de maio a sua panorâmica anual sobre a situação europeia em matéria de droga, num pacote informativo 
multimédia e multilingue focalizado em refletir a rápida transformação que caracteriza o actual fenómeno 
da droga.  

O Relatório Europeu sobre Drogas 2014: Tendências e evoluções (disponível em 23 línguas, em 
versão impressa e eletrónica) é o principal componente desse pacote informativo, apresentando 
resumidamente as mais recentes tendências observadas nos 28 Estados Membros da União Europeia, 
Turquia e Noruega. Esta análise abrangente debruça-se sobre: a oferta; o consumo e os problemas 
relacionados com a droga; as respostas sociais e na área da saúde a esses problemas; e as políticas de 
luta contra a droga.  

Juntamente com o relatório publicar-se-á Perspetivas sobre drogas (Perspectives on drugs/PODs), 
análises interativas em linha com informações mais aprofundadas sobre seis temas da actualidade             
(entre os quais os mercados de canábis na Europa e o tratamento da toxicodependência através da 
Internet). O pacote informativo será completado pelo Relatório Europeu sobre Drogas:                               
Dados e Estatísticas (European Drug Report: Data and statistics) e por Panorâmicas por país                
(Country overviews), que apresentam dados e análises a nível nacional. 

Será disponibilizada uma versão em inglês para tablets, com mapas e gráficos interativos.                         
Haverá também material audiovisual disponível.  

Para mais informações, ver www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 Data de lançamento: terça-feira, 27 de maio de 2014 
 Hora: 10h00 – Hora da Europa Ocidental (Lisboa) (11h00 – Hora da Europa Central) 
 Local da conferência de imprensa: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa 
 Entrevistas: No dia do lançamento, estarão presentes em Lisboa representantes da 

agência para responder às perguntas dos jornalistas. Em toda a Europa, os serviços 
dos pontos focais nacionais da Reitox responderão às questões específicas de cada 
país (informações sobre as entrevistas podem ser obtidas na hiperligação acima 
indicada)   
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