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PRIMEIRO FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE NOVAS DROGAS, 11–12 MAIO 2011, LISBOA 

Peritos de alto nível avaliam evoluções globais na área das novas drogas e “euforizantes legais” 

(5.5.2011, LISBOA) Peritos europeus e internacionais de alto nível na área das novas drogas vão reunir-se em 
Lisboa, nos dias 11 e 12 de Maio, para fazer o balanço de um tópico que hoje em dia é considerado um 
fenómeno global. O Primeiro fórum internacional multidisciplinar sobre novas drogas, organizado pela 
agência da UE de informação sobre droga (OEDT), traçará uma panorâmica geral das novas substâncias 
psicoactivas e identificará pontos de referência comuns, tendo em vista a futura tomada de acções informadas.  

Sobre o evento, Wolfgang Götz, Director do OEDT, fez referência à natureza dinâmica das novas drogas — 
também conhecidas como “euforizantes legais" — e ao carácter oportuno de um evento deste tipo.  

“O ritmo a que este fenómeno das novas drogas se está a desenvolver reflecte-se não só no elevado número 
de substâncias disponíveis no mercado, mas também na sua diversidade e nos métodos de produção, 
distribuição e colocação no mercado. Tais desenvolvimentos constituem um desafio significativo à forma como 
actualmente monitorizamos, avaliamos e respondemos às novas substâncias psicoactivas”, afirmou.  

O evento centrar-se-á em tópicos como os sistemas de alerta precoce, a avaliação de riscos e de formas de 
controlo, bem como as opções em termos de prevenção e tratamento. Cerca de 100 peritos irão informar 
sobre o desenvolvimento do fenómeno nos últimos 10 anos e comparar, através de estudos de casos, diversas 
experiências à escala nacional.  

“O objectivo deste fórum é delinear uma visão abrangente para o futuro sobre o impacto que estas substâncias 
terão no consumo de droga, nas respostas e nas políticas”, refere Götz. 

Os debates centrar-se-ão em seis temas: 
� Análise global: perspectivas sobre um fenómeno dinâmico  

� Compreender a base científica: ciência forense, uma componente-chave  

� Epidemiologia: auditoria das actuais capacidades e identificação de futuras prioridades 

� Optimizar o uso da base científica: alerta precoce  

� Definição de um plano de respostas equilibrado  

� Uma visão abrangente para o futuro 
 
Os peritos convidados a participar foram seleccionados com base nas suas competências técnicas e de 
investigação no domínio das novas substâncias psicoactivas, incluindo cientistas forenses; epidemiologistas; 
médicos; peritos da área da aplicação da lei; bem como pessoal técnico da Comissão Europeia, da Europol 

e da Agência Europeia de Medicamentos.  
 
Para além dos participantes dos 27 Estados-Membros da UE, Croácia, Turquia e Noruega, foram também 
convidados peritos provenientes da Austrália, Bielorrússia, Canadá, RAE Hong Kong, Israel, Japão, Nova 
Zelândia, Rússia, Suíça, Ucrânia e Estados Unidos. 
 
O fórum será precedido pela 11.ª reunião anual da rede do sistema de alerta precoce OEDT–Reitox.         
O sistema europeu de alerta precoce proporciona aos Estados-Membros da UE um mecanismo de intercâmbio 
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de informações sobre a emergência de novas substâncias psicoactivas. Constitui um elemento-chave no 
sistema europeu acelerado de avaliação e resposta a novas substâncias www.emcdda.europa.eu/drug-
situation/new-drugs).  

O fórum não será aberto aos meios de comunicação social mas o programa completo e mais informações 
serão disponibilizados em: www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

 

 


