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Apresentação do primeiro Relatório Geral de Actividades do OEDT 

 
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), vai promover 
na próxima quarta-feira, dia 26 de Junho, no Palacete Mascarenhas em Santa 
Apolónia, um “Dia da Informação” por ocasião da celebração do Dia Mundial de Luta 
contra a Droga, através do qual procederá à apresentação do seu primeiro 
Relatório Geral de Actividades. 
 
Entre os convidados a intervir, destacam-se o Presidente da Assembleia da 
República, Dr. Almeida Santos, que já confirmou a sua presença, o Ministro Adjunto 
do Primeiro Ministro de Portugal, Dr. Jorge Coelho, o Presidente do Conselho de 
Administração do OEDT, Padre Vítor Feytor Pinto, um representante do Parlamento 
Europeu e um Director da Comissão Europeia, o Sr. Klaus Ebermann. Também 
intervirão na cerimónia o Director do OEDT, Sr. Georges Estievenart e o 
responsável pelo departamento de Epidemiologia do OEDT, Sr. Richard Hartnoll. Os 
embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, estão também convidados 
para assistir à cerimónia. 
 
O Relatório Geral de Actividades descreve em pormenor o programa e o trabalho do 
Observatório Europeu durante o seu ano de lançamento, discriminando ainda as 
principais decisões tomadas durante o ano, bem como as perspectivas para o 
futuro. O OEDT foi criado em 8 de Fevereiro de 1993, através da adopção, pelo 
Conselho do Mercado Interno, do Regulamento n°302/93, que entrou em vigor no 
final desse mesmo ano com a decisão de se atribuir a sede do OEDT a Lisboa. 
Tendo começado a estabelecer-se durante o ano de 1994, o Centro tornou-se 
realmente operacional no final de 1995. A publicação deste relatório, segue-se em 
Setembro próximo a divulgação do primeiro Relatório sobre a evolução do 
fenómeno da Droga na Europa. 
 
O OEDT é uma agência comunitária autónoma descentralizada, que tem por 
objectivo recolher e analisar os dados existentes a nível europeu sobre o problema 
da droga em termos globais, com especial destaque para aqueles que se 
relacionam com a procura e a redução da procura de drogas. O Observatório tem 
por função procurar melhorar os métodos de comparação dos dados disponíveis ao 
nível da União Europeia, bem como fornecer aos decisores políticos, aos técnicos e 
ao grande público, informação fiável sobre o fenómeno da droga. 
 
O Dia da Informação terá o seu início às 10.00 horas e encerrará às 13.00 horas 
com uma Conferência de Imprensa. A cerimónia está aberta, desde o seu início, à 
participação da Comunicação Social. 
 
 
Para mais informações, contactar  por favor Kathy Robertson, OEDT. 
Tel: 351 1 813 13 18. Fax: 351 1 813 17 11. 
E-mail: emcdda@reitox.net or emcdda@individual.puug.pt 
Morada: Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25, 1100 Lisboa.
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