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PRÉMIO DE ESCRITA CIENTÍFICA 2015 DO EMCDDA — LISBOA 

Cerimónia anual para distinguir a excelência da escrita científica sobre drogas ilícitas 

(22.9.2015, LISBOA) Os vencedores do Prémio de escrita científica 2015 do Observatório Europeu 
da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) irão reunir-se em Lisboa, no dia 23 de setembro, para a 
quinta cerimónia anual de entrega de prémios organizada pela agência da EU (1). Os autores 
galardoados receberão um prémio não monetário pelos seus artigos, à margem da conferência Lisbon 
Addictions 2015, que terá início esta semana na capital portuguesa (2). 

O prémio, criado em 2011 pelo Observatório e pelo seu Comité Científico, distingue a escrita científica 
e a elevada qualidade da investigação no domínio das drogas ilícitas. Este ano, os membros do Comité 
Científico, os pontos focais nacionais da rede Reitox, as associações e as revistas científicas europeias 
especializadas na área das drogas e os membros do pessoal do EMCDDA nomearam mais de 50 
artigos, de entre cinco categorias. Os artigos premiados em 2015, que serão apresentados na cerimónia, 
são os seguintes: 

• «Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication» (2014) (A pregnenolona pode 
proteger o cérebro contra a intoxicação por cannabis), autora principal Monique Vallée (França). 
Publicado na revista Science, 343, 6166, pp. 94–98. 
Categoria: Investigação comportamental, neurobiológica e biológica. 

• «Challenges of surveying wastewater drug loads of small populations and generalizable aspects on 
optimizing monitoring design» (2014) (Desafios na pesquisa das quantidades de droga presentes nas 
águas residuais, provenientes de pequenas populações, e aspetos generalizados para otimizar o 
processo de monitorização», autor principal Christoph Ort (Suíça, fazendo-se acompanhar pelo        
co-autor suiço Jonas Eppler). Publicado na revista Addiction, 109, 3, pp. 472–481.                                                       
Categoria: Investigação epidemiológica e baseada nas  populações. 

• «Use of contingency management incentives to improve completion of hepatitis B vaccination in 
people undergoing treatment for heroin dependence: o cluster randomised trial» (2014)                       
(Utilização de incentivos de gestão de contingências para melhorar a realização da vacinação contra 
a hepatite B em pessoas submetidas ao tratamento por dependência da heroína: um estudo 
randomizado em grupos), autores principais Tim Weaver e Nicola Metrebian (Reino Unido). 
Publicado em The Lancet, 384, 9938, pp.153–163. 
Categoria: Investigação sobre redução da procura.  

• «A social cost perspective in the wake of the Portuguese strategy for the fight against drugs»                    
(Uma perspetiva dos custos sociais na sequência da estratégia portuguesa de luta contra a droga) 
(2015/publicado em linha em 2014), autor principal Ricardo Gonçalves (Portugal). 
Publicado em International Journal of Drug Policy, 26, 2, pp.199–209.                                                            
Categoria: Política de luta contra a droga. 

• «Hashish revival in Morocco» (2014) (Resurgimento do haxixe em Marrocos), autor principal       
Pierre-Arnaud Chouvy (França, representado no evento pelo co-autor marroquino Kenza Afsahi).       
Publicado em International Journal of Drug Policy, 25, 3, pp. 416–423.  

     Categoria: Oferta de droga.  
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O Prof. Dr. Gerhard Bühringer, Presidente do Comité Científico do EMCDDA, disse: «Este ano, o 
EMCDDA comemora 20 anos de monitorização do fenómeno da droga na Europa. Promover a 
excelência científica tem estado no centro do trabalho da agência ao longo deste período, e foi a razão 
para a criação deste prémio de escrita científica. Este prémio permitiu-nos destacar os principais 
avanços realizados no domínio das drogas e chegar a uma comunidade ativa de investigadores em toda 
a UE, e ajuda-nos igualmente a destacar as lacunas da investigação no sentido de melhorar as políticas 
e as práticas». 
 
 
Notas 
 
Cerimónia de atribuição do prémio: Quarta-feira, 23 de setembro, entre as 18h30 e as 19h30 na FIL, Parque das 
Nações (aberta à imprensa — press@emcdda.europa.eu). 
 
(1) Para mais informações sobre os artigos finalistas e vencedores, ver: www.emcdda.europa.eu/activities/scientific-
paper-award 
 
(2) Para mais informações sobre a Lisbon Addictions 2015, ver www.lisbonaddictions.eu 
 
O EMCDDA organiza também esta semana (nos dias 21 e 22 de setembro) uma conferência técnica para 
comemorar duas décadas de monitorização www.emcdda.europa.eu/news/2015/nr7/20-years-of-monitoring-
conference 
 
 
 
 


