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PROJETO EUROPEU DE INQUÉRITOS EM MEIO ESCOLAR SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

O novo estudo ESPAD regista um consumo de drogas genericamente estável entre os 

alunos e uma redução do «consumo esporádico excessivo de bebidas alcoólicas», 

mas nenhuma redução no consumo de tabaco 

(31.5.2012, LISBOA) Em geral, o consumo de drogas ilícitas entre os alunos com idades compreendidas entre os 
15 e os 16 anos parece ter estabilizado, de acordo com o mais recente inquérito europeu relativo a esta faixa 
etária hoje publicado no âmbito do Projeto Europeu de Inquéritos em meio Escolar sobre o Álcool e outras 
Drogas (ESPAD). O relatório, que tem por base um inquérito de 2011 efetuado em 36 países europeus, revela 
igualmente uma diminuição do «consumo esporádico excessivo de bebidas alcoólicas» (cinco ou mais bebidas 
numa única ocasião). No entanto, as conclusões do estudo destacam diferenças entre países e apontam para a 
necessidade de vigilância naqueles onde o consumo de canábis, inalantes e tabaco tem vindo a aumentar.  

Este é o quinto exercício de recolha de dados no âmbito do projeto ESPAD, com inquéritos nacionais  
realizados a cada quatro anos desde 1995 (1). No mais recente inquérito, participaram mais de 100 000 
alunos. Entre os países participantes, 23 eram Estados-Membros da UE. O Relatório ESPAD 2011: 

consumo de substâncias entre os alunos de 36 países europeus (2011 ESPAD report: substance use 

among students in 36 European countries), disponível em inglês, será acompanhado de um resumo multilingue 
elaborado com o apoio do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) (2). O OEDT 
inclui os dados ESPAD nos seus relatórios anuais sobre a evolução do fenómeno da droga, dado que ambos 
os organismos trabalham em estreita colaboração ao abrigo de um acordo de cooperação assinado em 2007 
(3). Esta cooperação foi alargada em 2011, tendo os parceiros assumido o compromisso de incrementar o 
trabalho conjunto e a cooperação técnica, com vista a melhorar o conhecimento das tendências a longo prazo 
do consumo de drogas na Europa, neste estrato da população.  

Os resultados do mais recente inquérito revelam que o aumento do consumo de drogas ilícitas nesta faixa 
etária, registado entre 1995 e 2003 nos países abrangidos pelo ESPAD, estagnou desde então, tendo a 
prevalência média permanecido inalterada entre 2007 e 2011 em 18% (11% em 1995; 20% em 2003).             
A grande maioria dos alunos abrangidos pelo inquérito de 2011 que já tinham experimentado drogas ilícitas, 
consumiu canábis. O consumo médio de canábis ao longo da vida foi referido por 17% dos alunos (4), o 
consumo desta substância nos últimos 12 meses foi referido por 13% e o consumo nos últimos 30 dias por 7% 
(inalterado em geral). No entanto, apesar deste panorama geral estável, a percentagem de alunos que já 
tinham experimentado canábis aumentou significativamente entre 2007 e 2011 em 11 (dos 36) países 
abrangidos pelo ESPAD (tendo diminuído em cinco outros).  

Os dados do ESPAD 2011 revelam que mais de três quartos dos alunos das escolas (79%) tinham consumido 
álcool nos últimos 12 meses e que mais de metade (57%) o havia feito nos últimos 30 dias, dando continuidade 
aos ligeiros decréscimos verificados desde 2003. No total, 11 países relataram uma diminuição do consumo de 
álcool nos últimos 30 dias e do «consumo esporádico excessivo de bebidas alcoólicas» durante o mesmo 
período (este último tinha registado um aumento de 8 pontos percentuais ao longo do período de 1995–2007). 
Foi igualmente referido o pequeno decréscimo para 38% neste padrão de consumo entre as raparigas, em 
contraste com o notável aumento verificado na última fase do inquérito (29% em 2003 aumentando para 41% em 



Projeto europeu de inquéritos em meio escolar sobre o álcool e outras drogas (ESPAD)                                      31.5.2012 

 

Relatório ESPAD 2011: Consumo de substâncias entre os alunos de 36 países europeus 
 
 
 

2 

2007). Entre os rapazes, os valores foram também ligeiramente inferiores em 2011 (43% contra 45% em 2007). 
Em 22 países, ainda se verifica, que mais rapazes do que raparigas referem ainda um «consumo esporádico 
excessivo de bebidas alcoólicas» nos últimos 30 dias, embora a disparidade entre os géneros tenha registado 
uma diminuição de 12 pontos percentuais, em 1995, para cinco pontos percentuais, em 2011.  
 
As taxas de prevalência ao longo da vida para o consumo de substâncias inalantes, relativamente inalteradas 
entre 2005 e 2007, registaram um ligeiro aumento, de 8% para 10%, entre os dois últimos inquéritos. De todas 
as variáveis do inquérito, as substâncias inalantes constituem aquela relativamente a qual a maioria dos países 
(15) referiu valores significativamente mais elevados em 2011 do que em 2007. Os países que registaram os 
aumentos mais significativos a qual no consumo de substâncias inalantes desde 2007 são a Croácia (um 
aumento de 11% para 28%) e a Letónia (13% para 23%), ao passo que Chipre regista uma das descidas mais 
notáveis (16% para 8%). Os valores mais baixos registaram-se na Moldávia (2%).  
 
Lamentavelmente, a tendência geral do consumo de cigarros nos últimos 30 dias verificada nos países 
participantes manteve-se inalterada entre 2007 e 2011, após uma descida entre 1999 (35%) e 2007 (28%). 
Nos países com os dados de tendência dos cinco inquéritos 29% tinham fumado cigarros nos últimos 30 dias. 
Por outro lado, alguns países (Mónaco, Portugal) registaram aumentos consideráveis (13 e 10 pontos 
percentuais, respetivamente). 

Seis por cento dos inquiridos em 2011 tinham experimentado uma ou mais drogas de outra natureza. O consumo 
de ecstasy e anfetaminas situa-se ex-aequo imediatamente a seguir ao da canábis (3%) enquanto a cocaína, o 
crack, o LSD e a heroína são referidos com menos frequência do que a canábis (1–2%).  

O consumo ao longo da vida de tranquilizantes ou sedativos sem receita médica surge inalterado nos últimos cinco 
exercícios de recolha de dados, mantendo-se o valor global razoavelmente estável entre 1995 e 2011, em torno de 
7% e 8%. No último inquérito, em 18 países, as raparigas registraram valores de consumo significativamente mais 
elevados do que os rapazes. Novas análises de policonsumo de droga (envolvendo duas ou mais substâncias 
lícitas ou ilícitas) revelam uma prevalência de consumo estabilizada perto dos 9% de acordo com os inquéritos de 
2007 e 2011 nos países que possuem dados comparáveis.  

Segundo o Diretor do OEDT, Wolfgang Götz, «O projeto ESPAD, com base nos seus sucessivos inquéritos, 
proporciona-nos uma visão crucial das diferenças e mudanças entre países no que diz respeito ao consumo de 
substâncias por adolescentes na Europa de hoje. O presente relatório evidencia um forte empenho na 
monitorização e conhecimento do consumo de substâncias entre esta importante população adolescente e fornece 
dados importantes para uma análise posterior. O OEDT apresenta um resumo das conclusões do ESPAD como 
parte de uma estratégia de divulgação reforçada e multilingue dos resultados do projeto. Estes dados essenciais 
ajudarão os decisores políticos a promover o conhecimento científico nesta matéria e a facilitar o desenvolvimento 
de intervenções eficazes em prol dos jovens alunos vulneráveis em toda a Europa».  

Notas 

(1) Os inquéritos ESPAD de 1995, 1999, 2003, 2007 e 2011 encontram-se disponíveis em www.espad.org/espad-reports 

(2) Este é o segundo resumo multilingue apoiado pelo OEDT. Publicado hoje em inglês, estará disponível em mais 22 

línguas nos próximos meses em www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications. A agência proporcionou 

igualmente apoio financeiro para a recolha de dados no âmbito dos inquéritos ESPAD nos Balcãs: Albânia, Bósnia e 
Herzegovina, Montenegro, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia e Kosovo (ao abrigo da Resolução do 

Conselho de Segurança da ONU n.º1244/99). 
(3) Para mais informação sobre a cooperação OEDT–ESPAD ver: www.emcdda.europa.eu/about/partners/espad e 

www.emcdda.europa.eu/news/2011/fs-6 

(4) No entanto, existe um grande diferencial entre os países que apresentam os valores mais elevados (prevalência ao longo 

da vida) — a República Checa (42% em 2011), França e Mónaco (cerca de 38% cada) — e os que registam os valores mais 
baixos — Albânia, Bósnia e Herzegovina, Ilhas Faroé, Moldávia, Montenegro e Noruega (4–5% cada). 
 


