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RELATÓRIO ANUAL 2011: DESTAQUES 1 

As políticas e as respostas têm de estar à altura dos desafios da próxima década, diz o Director do OEDT  

(15.11.2011, LISBOA SOB EMBARGO até às 10h00 UTC/hora de Lisboa) O Relatório anual 2011:                       

a evolução do fenómeno da droga na Europa é «um relatório de contrastes», afirma a agência da UE de 

informação sobre droga (OEDT). Lançado hoje em Lisboa, o relatório revela que o consumo de droga se 
mantém relativamente estável na Europa, verificando-se alguns sinais positivos de que o consumo de cocaína já 
terá atingido o seu pico máximo e de que o consumo de cannabis continua a baixar entre os jovens. Contudo, os 
sinais de estabilidade de algumas das drogas mais conhecidas são contrariados por novas ameaças. O relatório 
analisa a evolução do mercado de drogas sintéticas, o rápido surgimento de novas drogas e o policonsumo 
generalizado de drogas. Ao apresentar esta apreciação anual feita pela agência, o Director do OEDT, 

Wolfgang Götz, declarou: «As políticas de luta contra a droga e as respostas europeias têm de ser adaptadas 
aos desafios da próxima década». 

Cocaína — terá a bolha rebentado? 

Ao longo da última década, a cocaína estabeleceu-se como a droga estimulante ilícita mais frequentemente 
consumida na Europa, embora a maioria dos consumidores esteja concentrada num número restrito de países 
ocidentais da UE. Cerca de 14,5 milhões de europeus (15–64 anos) experimentaram cocaína pelo menos uma 
vez na vida, tendo cerca de 4 milhões consumido esta droga no último ano (Capítulo 5, Quadro 9). Contudo, 
novos dados hoje apresentados levam-nos a perguntar se a sua popularidade não terá já atingido o seu pico 
máximo. 

Inquéritos recentes sobre o consumo de cocaína revelam alguns sinais positivos nos países mais afectados.           
A Dinamarca, a Espanha, a Itália e o Reino Unido, por exemplo – quatro dos cinco países com os níveis de 
consumo mais elevados – revelam alguma diminuição do consumo de cocaína no último ano entre os jovens 
adultos (15–34 anos), reflectindo a tendência observada no Canadá e nos Estados Unidos (Capítulo 5, 
Figura 10; Figura GPS-14, parte ii) (1). Inquéritos recentes em contextos recreativos, realizados em alguns 
países, também revelaram uma diminuição do consumo de cocaína.  

«O encargo financeiro associado ao consumo regular de cocaína pode torná-lo uma opção menos atractiva nos 
países em que a austeridade está agora na ordem do dia», afirma o relatório. O preço médio de venda a retalho 
da cocaína na maioria dos países da UE varia entre os 50 e os 80 euros por grama (Capítulo 5, Quadro 8; 
Quadro PPP-3, parte i). A «imagem positiva» desta droga, associada a um estilo de vida abastado está também 
a ser posta em causa pelo crescente reconhecimento dos problemas relacionados com a cocaína (por exemplo, 
emergências hospitalares, procura de tratamento e mortes). 

Cerca de 17 % dos consumidores de droga que iniciaram tratamento especializado, identificam a cocaína como a 
sua droga principal (Figura TDI-2, parte ii). Além disso, registam-se anualmente na Europa cerca de mil mortes 
relacionadas com a cocaína. O consumo de cocaína e o consumo episódico de grandes quantidades de álcool 
(«binge drinking») estão frequentemente associados. Estudos recentes revelam que mais de metade dos 
consumidores dependentes de cocaína em tratamento era também dependente de álcool (ver caixa, Capítulo 5) 
(2). Os Estados-Membros estão agora a comunicar melhores respostas terapêuticas e experiências positivas no 
tratamento de consumidores problemáticos de cocaína. 
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O número de apreensões de cocaína continua a aumentar na Europa (de 56 000 em 2004 para cerca de 99 000 em 
2009 – Quadro SZR-9), mas o volume apreendido e a pureza da droga diminuíram consideravelmente nos últimos 
anos. A quantidade total de cocaína interceptada na Europa atingiu o seu pico em 2006 e, desde então, diminuiu 
para metade, estimando-se em 49 toneladas a quantidade de cocaína apreendida em 2009 (Capítulo 5, Quadro 8). 
As rotas de tráfico através da África Ocidental poderão estar em declínio, mas existem indícios de um aumento da 
actividade na Europa Oriental.  

Cannabis — análise da tendência decrescente   

Cerca de 78 milhões de europeus – um em cada cinco adultos com idades compreendidas entre 15 e 64 anos – 
experimentaram cannabis pelo menos uma vez na vida, tendo 22,5 milhões consumido esta droga no último ano 
(Capítulo 3, Quadro 4). Isto continua a fazer da cannabis a droga ilícita mais frequentemente consumida na 
Europa. Contudo, os dados europeus mais recentes confirmam a tendência geral para a estabilização ou o 
decréscimo do consumo de cannabis entre os jovens adultos (15–34 anos) referida em Relatórios anuais 
anteriores do OEDT (Capítulo 3, Figura 5). Inquéritos realizados junto de jovens em idade escolar (15–16 anos) 
reflectem este declínio (Health behaviour in school-aged children [Comportamentos de saúde dos jovens em 
idade escolar]/Inquérito HBSC 2006/2010, Quadro EYE-10).  

A diminuição do consumo de tabaco pode estar a exercer alguma influência sobre as tendências do consumo de 
cannabis na Europa, onde as duas substâncias são geralmente consumidas em conjunto (Capítulo 3, Figura 6). 
Uma comparação entre os dois últimos inquéritos escolares ESPAD (2003 e 2007) realizados em 23 países da 
UE revelou uma diminuição global do consumo de tabaco (de 33 % para 28 %) e do consumo de cannabis (de 
9 % para 7 %) no último mês. Outras explicações possíveis incluem o estilo de vida, a moda, a substituição por 
outras drogas e as atitudes actuais face à droga. Um inquérito Eurobarómetro publicado pela Comissão 

Europeia em Julho de 2011 revelou que o consumo regular de cannabis é classificado como sendo de «alto 
risco» para a saúde por 67 % dos jovens inquiridos (15–24 anos) (3). A influência que as alterações nas políticas 
de luta contra a droga exercem sobre o consumo de cannabis é uma questão muito debatida. Os dados 
apresentados no relatório não revelam uma associação clara entre as alterações recentes na legislação em 
matéria de droga e os níveis de consumo de cannabis (ver caixa, Capítulo 3). 

O consumo regular de cannabis na Europa continua a ser um motivo de preocupação: cerca de 9 milhões de 
jovens europeus (15–34 anos) consumiram cannabis no último mês. Os jovens do sexo masculino parecem 
correr um maior risco de se tornarem consumidores frequentes de cannabis (Capítulo 3, Figura 7), factor que 
pode ser combatido em actividades de prevenção direccionadas.  

A apetência da Europa pela cannabis reflecte-se em apreensões anuais de cerca de 700 toneladas 
(aproximadamente 600 toneladas de resina de cannabis e 100 toneladas de cannabis herbácea) (Capítulo 3, 
Quadro 3) (4). Ao longo da última década, as políticas europeias de combate à cannabis tenderam a direccionar 
os esforços da aplicação da lei mais para os traficantes do que para os consumidores. No entanto, as infracções 
relacionadas com o consumo de cannabis continuam a aumentar, o que sugere uma possível disparidade entre 
as políticas e a prática (Capítulo 2, Figura 4).  

Drogas sintéticas — um mercado cada vez mais complexo 

Relatórios anuais anteriores do OEDT mostraram como os fornecedores de alternativas legais às drogas ilícitas 
se mantêm um passo à frente do controlo da oferta ao disponibilizarem rapidamente novas alternativas aos 
produtos proíbidos. O relatório hoje apresentado revela um jogo do gato e do rato semelhante no domínio dos 
precursores, os químicos utilizados para fabricar drogas ilícitas (ver caixa, Capítulo 4).  

As drogas sintéticas, incluindo o ecstasy (MDMA, MDEA e MDA) e as anfetaminas, são fabricadas ilegalmente na 
Europa a partir de substâncias químicas precursoras importadas. O relatório revela como os fabricantes estão a 
utilizar técnicas sofisticadas para contornar a legislação destinada a impedir a difusão destes precursores.            
Entre estas técnicas incluem-se a sintetização dos precursores a partir dos denominados «pré-precursores» ou o 
disfarce dos precursores em substâncias químicas não controladas, reconvertendo-os depois da importação.  



15.11.2011, SOB EMBARGO até às 10h00 UTC (Hora de Lisboa)                                                          15.11.2011 

Relatório anual 2011 em 22 línguas — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
 
 

3 

As recentes flutuações registadas no mercado de ecstasy europeu são ilustrativas deste fenómeno. Após a 
adopção de medidas bem-sucedidas para limitar o desvio do precursor do MDMA, o PMK, afigura-se agora que 
os fabricantes estão a utilizar uma série de pré-precursores, incluindo o safrolo, como matérias-primas na 
síntese do MDMA. Em 2009/2010, foram apreendidos cerca de 1 050 litros de safrolo e de óleos ricos em 
safrolo, a maior parte dos quais na Lituânia.  

Após a escassez de MDMA nos compridos de ecstasy relatada nos dois últimos Relatórios anuais do OEDT, 
existem agora sinais de que esta tendência poderá estar a inverter-se. Relatórios recentes revelam uma 
disponibilidade crescente do MDMA – por exemplo, foram encontrados compridos de ecstasy com um teor 
elevado de MDMA nos Países Baixos, o país mais estreitamente associado à produção de ecstasy.  

Cerca de 11 milhões de europeus experimentaram ecstasy pelo menos uma vez na vida, tendo 2,5 milhões 
consumido esta droga no último ano (Capítulo 4, Quadro 7). E cerca de 12,5 milhões de europeus (15–64 anos) 
experimentaram anfetaminas pelo menos uma vez na vida, tendo cerca de 2 milhões consumido esta droga no 
último ano (Capítulo 4, Quadro 6). Os dados relativos à tendência verificada nos últimos cinco anos mostram 
que o consumo de ecstasy e de anfetaminas no último ano entre os jovens adultos (15–34 anos) mantém-se 
globalmente estável ou está em declínio (Capítulo 4, Figura 8).  

A Europa continua a ser o principal produtor de anfetamina do mundo. O consumo e a oferta significativos de 
metanfetaminas na Europa estão historicamente restringidos à República Checa e à Eslováquia. Contudo, 
como revelado em Relatórios anuais anteriores, a disponibilidade das metanfetaminas parece estar a aumentar 
em partes do Norte da Europa (por exemplo, Noruega, Suécia e Letónia), onde pode estar a substituir 
parcialmente a anfetamina. 

Rápido aparecimento de novas drogas e crescente interacção entre as alternativas legais às drogas 

ilícitas («legal highs») e os mercados de drogas ilícitas  

O rápido aparecimento de novas substâncias psicoactivas não controladas (frequentemente vendidas como 
«drogas lícitas»/«legal highs») representa um desafio crescente, tanto na Europa como a nível internacional (5). 
Após o recorde de 41 novas drogas notificadas ao OEDT e à Europol em 2010 (comparativamente a 24 em 
2009), dados preliminares para 2011 apresentados hoje revelam que não existem sinais de declínio. Até à data, 
foram notificadas em 2011, 39 substâncias através do sistema de alerta rápido europeu. As medidas 
destinadas a identificar novas substâncias são cada vez mais pró-activas – mais de 150 substâncias são agora 
vigiadas através do sistema de alerta rápido (ver caixa, Capítulo 8).  

O mais recente estudo selectivo do OEDT sobre os retalhistas online de «legal highs» (Julho de 2011) identificou 
um recorde de 600 lojas online que alegadamente vendem produtos psicoactivos (6) e revelou a disponibilidade 
de uma vasta variedade de novos produtos. Existem mais sítios Internet que parecem usar de prudência por 
meio de restrições nas entregas ou de declarações de exoneração de responsabilidade e de avisos (por 
exemplo, sanitários, jurídicos).  

Hoje em destaque está a crescente interacção entre as «legal highs» e os mercados de drogas ilícitas.                
As substâncias psicoactivas não controladas (por exemplo, misturas de catinonas, piperazinas ou fenetilaminas) 
podem ser vendidas no mercado ilícito em comprimidos semelhantes ao ecstasy, enquanto a droga controlada 
PMMA foi recentemente identificada em alguns produtos vendidos como «drogas lícitas». A mefedrona, uma 
droga que está a ser colocada sob controlo na UE (7), parece ser transversal aos dois mercados, sendo 
simultaneamente vendida online como «legal high» e, em alguns países, através das mesmas redes ilícitas 
utilizadas para drogas como o ecstasy e a cocaína.  

A rápida disseminação de novas drogas está a forçar os Estados-Membros a repensar e rever algumas das suas 
respostas tradicionais ao problema da droga. Em 2010, a Irlanda e a Polónia aprovaram rapidamente leis para 
limitar a venda livre de substâncias psicoactivas não controladas ao abrigo da legislação em matéria de droga. 
Outros países responderam por meio da legislação existente em matéria de protecção da saúde ou de 
medicamentos. A Comissão Europeia está actualmente a rever o modo como a Europa actua e controla as 
novas substâncias para assegurar que as respostas se mantêm actualizadas e adequadas ao seu objectivo (8).  



15.11.2011, SOB EMBARGO até às 10h00 UTC (Hora de Lisboa)                                                          15.11.2011 

Relatório anual 2011 em 22 línguas — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
 
 

4 

«O mundo em rápida evolução e cada vez mais interligado em que vivemos reflecte-se num mercado de droga 
cada vez mais dinâmico e interligado que se afigura rápido a adaptar-se quer às ameaças, quer às 
oportunidades», afirmou Wolfgang Götz no lançamento de hoje. «Este facto reflecte-se não só no número de 
novas substâncias que aparecem no mercado, como também na sua diversidade e na forma como são 
produzidas, distribuídas e comercializadas».  

«Necessitamos de uma estratégia proactiva que nos permita identificar rapidamente as novas drogas e as 
tendências emergentes para podermos antecipar as suas potenciais implicações. Necessitamos também de 
coordenar as nossas respostas em toda a Europa, pois, se não o fizermos, é provável que os esforços nacionais 
individuais se revelem ineficazes. Estes dois factores são cruciais para mantermos o controlo deste jogo do gato 
e do rato em rápida evolução», concluiu o Director do OEDT.  

Notas 

 

(1) Os dados apresentados no Relatório anual 2011 referem-se a 2009 ou ao último ano para o qual há informação 

disponível. As figuras e os quadros mencionados no presente comunicado de imprensa podem ser consultados no 

Relatório Anual ou no Boletim Estatístico 2011: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(2) A publicar em breve — perfil de droga do OEDT relativo ao álcool: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(3) Inquérito do Eurobarómetro Flash n.º 330 (2011) Youth attitudes on drugs [Atitudes dos jovens face às drogas]: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Desenvolvimentos no mercado europeu de cannabis serão analisados em pormenor numa próxima publicação 

«EMCDDA Insights» (sínteses temáticas do OEDT): www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) Em Maio de 2011, o OEDT organizou o Primeiro fórum internacional multidisciplinar sobre novas drogas: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) Estudo selectivo do OEDT, Julho de 2011: www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
(7) Ver Decisão do Conselho: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:pt:PDF 

(8) Avaliação da Comissão Europeia do funcionamento da Decisão 2005/387/JAI do Conselho: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:PT:HTML                                                                                

 

Informações sobre todos os produtos relativos ao Relatório anual, comunicados de imprensa, serviços e eventos estão 
disponíveis no seguinte endereço: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 


