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COMPREENDER A DINÂMICA, A NATUREZA E A ESCALA DO CONSUMO DE DROGA NA EUROPA 

Conferência: 20 anos de monitorização e de comunicação de dados sobre as drogas 

(18.9.2015, LISBOA) Compreender a dinâmica, a natureza e a escala do consumo de droga na Europa,  
bem como os ensinamentos adquiridos e os desafios futuros, são os principais objetivos da conferência 
técnica do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) que terá lugar em 
Lisboa nos dias 21 e 22 de setembro (1). O evento, organizado em antecipação à conferência           
Lisbon Addictions 2015 (2), comemora os 20 anos de monitorização e de comunicação de dados sobre 
as drogas da agência da UE (3). 

Nas últimas duas décadas, o Observatório trabalhou de forma a estabelecer e desenvolver mecanismos 
para a monitorização do fenómeno da droga na Europa, baseado nas atividades nacionais e europeias 
inicialmente desenvolvidas. No âmago das suas atividades têm sido desenvolvidos esforços para 
aumentar a comparabilidade das informações sobre droga em toda a Europa e para elaborar as normas, 
os métodos e os instrumentos necessários de forma a alcançar este objetivo. Entre os principais 
resultados da agência encontram-se os seus cinco indicadores epidemiológicos chave (KI), desenvolvidos 
por grupos de peritos do EMCDDA, e que permitem aos países descrever numa «linguagem comum» a 
dimensão e a natureza do consumo de droga, bem como as suas consequências (4). 

A conferência reunirá mais de 180 peritos de todo o mundo, incluindo representantes das redes de peritos 
responsáveis pelos indicadores epidemiológicos chave do EMCDDA; dos pontos focais da rede Reitox e 
de outros domínios técnicos desenvolvidos pela agência. O evento irá reforçar os contínuos esforços da 
agência para promover a realização de análises interdisciplinares baseadas em indicadores múltiplos do 
fenómeno da droga, bem como a troca de pontos de vista dos diferentes domínios técnicos. 

Wolfgang Götz, Diretor do Observatório, diz: «O EMCDDA tem apoiado, ao longo dos anos, o 
desenvolvimento de sistemas de vigilância à escala europeia, que asseguram uma monitorização regular e 
sistemática da evolução na área das drogas, bem como, de mecanismos de alerta rápido que permitam 
respostas céleres ao aparecimento de novas substâncias. É um grande feito o facto de que os incipientes 
instrumentos de monitorização criados há 20 anos evoluiram e tornaram o sistema europeu mais 
abrangente e reconhecido em todo o mundo». 

O programa de trabalhos previsto para estes dois dias está preenchido e conta com mais de 70 
intervenções, oito sessões e 11 workshops. Serão tratados temas tais como: maximização da qualidade e 
comparabilidade dos dados recolhidos; introdução de novos instrumentos e temas; assegurar que o 
sistema europeu de monitorização da droga permaneça apto a enfrentar eficazmente os novos desafios.               
O workshop final será subordinado ao tema «Fazer com que a monitorização de dados se imponha à 
política e informar, de forma mais clara, as boas práticas». 

A conferência visa refletir os êxitos do passado, mas estará igualmente virada para o futuro. As principais 
questões-chave para ajudar o Observatório a atingir os seus objetivos incluem: maior qualidade e 
comparabilidade dos dados; informação ainda mais atual; melhor identificação das tendências 
emergentes; monitorização de abordagens mais rápidas e mais sensíveis; e a integração dos métodos de 
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monitorização tradicionais com métodos novos (por exemplo, a análise de águas residuais e inquéritos na 
Internet). O objetivo último deste evento de marco é o de contribuir de forma a reduzir os danos causados 
pelas drogas através de políticas mais fundamentadas e avaliadas com maior rapidez.  

Notas 

(1) O programa completo está disponível em www.emcdda.europa.eu/events/2015/20-years 
Esta reunião técnica de peritos é fechada. No entanto, podem ser agendadas entrevistas ao EMCDDA mediante 
contacto para: press@emcdda.europa.eu 
(2) www.lisbonaddictions.eu/start — www.lisbonaddictions.eu/start#pressRelease 
(3) www.emcdda.europa.eu/news/2015/20-years-monitoring                                                                                                                      
(4) www.emcdda.europa.eu/activities/key-indicators  
 
 


