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NOVO RELATÓRIO ANUAL SOBRE TENDÊNCIAS DO EMCDDA 

A agência da UE de informação sobre droga lança o Relatório Europeu sobre Droga 2013   

(30.4.2013, LISBOA) A agência da UE de informação sobre droga (EMCDDA) alterou a forma como reporta 
o problema da droga na Europa. Em 28 de maio, a agência apresentará a sua panorâmica anual sobre o 
fenómeno da droga na Europa num pacote informativo concebido para ser «mais atual, interativo e 
transversal».  

O Relatório Europeu sobre Droga 2013: Tendências e evoluções ocupa um lugar central neste pacote 
informativo e substitui o Relatório anual sobre a evolução do fenómeno da droga na Europa, normalmente 
publicado no outono. O novo relatório será publicado seis meses antes, será mais breve e incluirá mais dados 
estatísticos, apresentando resumidamente as tendências mais recentes nos 27 Estados-Membros, Noruega, 
Croácia e Turquia.  

Juntamente com o relatório, serão publicadas Perspetivas sobre drogas (Perspectives on drugs/PODs) 

interativas em linha, que contêm informações mais aprofundadas sobre uma seleção de questões importantes. 
Algumas das questões identificadas este ano são as seguintes: novas abordagens de tratamento da           
hepatite C; utilização de alto risco de canábis; situações de emergência relacionadas com a cocaína; e o 
controlo das novas substâncias psicoativas, cada vez mais disponíveis. O pacote informativo será completado 
com o Boletim estatístico (Statistical bulletin) anual e as Panorâmicas por país (Country overviews), que 
apresentam dados e análises a nível nacional. 

As alterações acima referidas ocorrem no contexto da mais recente estratégia de três anos (2013–15) da 
agência, a qual se baseia nos seguintes princípios orientadores: relevância e atualidade; eficácia e valor;         
e comunicação e orientação para o cliente. Os desenvolvimentos destinam-se a acompanhar o fenómeno da 
droga, em rápida transformação, bem como as crescentes necessidades e as mudanças nas expetativas do 
público da agência.  

O Relatório Europeu sobre Droga 2013 estará disponível em 22 línguas, em versão impressa e em linha.  
Mais informações no dia 28 de maio em www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Data de lançamento: terça-feira, 28 de maio de 2013 
• Hora: 10h00 – Hora da Europa Ocidental (Lisboa) (11h00 – Hora da Europa Central) 
• Local da conferência de imprensa: EMCDDA, 1249-289, Cais do Sodré, Lisboa 
• Entrevistas: No dia do lançamento, estarão disponíveis 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 (são disponibilizadas mais informações sobre as entrevistas na hiperligação supra)   

• Redes sociais: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Subscreva o nosso feed RSS de notícias: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


