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NOVO GUIA PRÁTICO DIRIGIDO A PROFISSIONAIS DA ÁREA DA PREVENÇÃO 

OEDT lança as primeiras normas de qualidade europeias para a melhoria da prevenção do 

consumo de drogas na União Europeia 

(9.12.2011, LISBOA) No debate público sobre a problemática das drogas, a prevenção é uma das primeiras 
questões a ser mencionada, mas as provas do que funciona na prática em matéria de prevenção do consumo 
tendem a ser negligenciadas. A Agência da União Europeia (UE) de informação sobre droga (OEDT)  
lança hoje o primeiro guia sobre como conduzir uma prevenção de alta qualidade do consumo de drogas. 
Intitulado European drug prevention quality standards: a manual for prevention professionals            

(“Normas de qualidade europeias para a prevenção do consumo de drogas — Manual para profissionais da 
área da prevenção”), o Guia será apresentado por ocasião de uma conferência internacional que a Agência 
acolhe esta semana em Lisboa (1). 

A definição e a implementação de melhores práticas na prevenção do consumo de drogas são dois dos 
objetivos consagrados na estratégia e no plano de ação atuais da União Europeia (2). Em consonância com 
esses objetivos, o manual que hoje se publica é o resultado de um projeto de dois anos que teve por finalidade 
avaliar as orientações existentes nesta área e responder à necessidade de um quadro europeu estabelecido 
de comum acordo para a melhoria da prevenção do consumo de drogas na UE.  

O projecto, que contou com o apoio da Comissão Europeia, é fruto da colaboração entre as sete 
organizações da Parceria para as normas de prevenção, que trabalha em estreita colaboração com o OEDT 

(3). Fazendo a ponte entre ciência, política e prática, mais de 400 peritos e partes interessadas aos níveis 
internacional, europeu e nacional deram o seu contributo para o desenvolvimento das normas, através de um 
processo dinâmico que envolveu grupos-alvo, consultas e estudos.  

Wolfgang Götz, diretor do OEDT, referiu: “O novo manual sintetiza dados atuais para orientar a condução de 
uma prevenção de boa qualidade na UE. As normas de qualidade não visam a uniformização das práticas de 
prevenção em toda a UE, mas sim a obtenção de níveis semelhantes de elevada qualidade, sem deix ar de 
reconhecer a diversidade das práticas.”   

“A implementação correta de medidas de prevenção com componentes baseados na evidência contribuirá 
para garantir a eficácia e a eficiência do financiamento e evitar efeitos nocivos involuntários”, acrescenta.         
“O manual será uma fonte de orientação útil a este respeito e permitirá que as intervenções atinjam a sua 
máxima potencialidade.” 

As normas de qualidade interessam a todos os profissionais que, direta ou indiretamente, contribuem para a 
prevenção do consumo de drogas (por ex.:, psicólogos, assistentes sociais, professores, decisores, gestores 
de serviços, polícia). Descrevem os passos a dar aquando da planificação, condução ou avaliação de 
programas de prevenção do consumo de drogas, podendo ser utilizadas para informar estratégias de 
prevenção, fomentar o desenvolvimento profissional e avaliar e desenvolver organizações que prestam 
serviços na área da prevenção.  

As normas de qualidade são aplicáveis a uma vasta gama de actividades de prevenção do consumo de drogas 
(por ex.:, educação, trabalho de proximidade), cenários (por ex.: meios escolar, comunitário e 
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familiar, ambientes recreativos, justiça penal) e populações-alvo (por ex.: alunos, jovens delinquentes, 
famílias), independentemente da duração do programa.  

O manual define um ciclo de projecto de oito fases que inclui: avaliação de necessidades; avaliação de 
recursos; formulação do programa; desenho da intervenção; gestão e mobilização de recursos; produto final e 
monitorização; avaliações finais; e divulgação e melhoria. O manual inclui cenários reais e conselhos de 
utilização das normas de qualidade e é complementado por um sítio Web que disponibiliza ferramentas 
adicionais (www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards/annex). 

Notas 

 

(1) 2.ª Conferência Internacional da EUSPR (European Society for Prevention Research), 8–9 de dezembro, Lisboa 

www.emcdda.europa.eu/news/2011/10. O manual está disponível em inglês em: 

www.emcdda.europa.eu/publications/manuals                                  

(2) Ver pág.44 do manual (‘What policies do the standards support?’)  

(3) Ver sítio Web do projeto www.cph.org.uk/drugprevention 
 


