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OEDT e PNUCID UNIDOS NA LUTA CONTRA A DROGA 
 

Acordo de Cooperação entre o  
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) e o  

Programa das Nações Unidas para o Contrôlo Internacional das Drogas (PNUCID) 
 
Um Acordo estabelecendo formalmente a cooperação entre o Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT), sediado em Lisboa, e o Programa das Nações Unidas para o Contrôlo 
Internacional das Drogas (PNUCID), foi assinado na passada sexta-feira, dia 13 de Março, em Viena, pelo 
Director do OEDT, Sr. Georges Estievenart e pelo Director Executivo do PNUCID, Sr. Pino Arlacchi. O Acordo 
estabelece formalmente a cooperação entre as duas instituições nos termos dos princípios da Carta das 
Nações Unidas e do previsto no Art. 12 do Regulamento do Conselho que instituiu o OEDT1. 
 
O PNUCID, o órgão responsável pela coordenação e supervisão das actividades das Nações Unidas em 
matéria do contrôlo da Droga, compromete-se a assegurar uma maior unificação dos objectivos e uma maior 
coerência de acção, na luta global contra a droga. Para isso, é necessária uma complementaridade e uma 
não duplicação de esforços no âmbito do sistema das Nações Unidas. O OEDT tem como objectivo principal 
produzir “informações objectivas, fiáveis e comparáveis a nível europeu sobre o fenómeno da droga e da 
toxicodependência e respectivas consequências”. O quadro geral sobre o fenómeno da droga, fornecido pelo 
OEDT, sustenta as decisões e políticas estabelecidas, tanto a nível nacional como comunitário. 
 
As duas organizações estão assim especialmente vocacionadas e apetrechadas para estudar o crescente 
problema da droga. A cooperação, que este Acordo consubstancia, constituirá um enorme passo em frente 
no esforço de combate global a este fenómeno, tanto a nível nacional, europeu, como internacional. A 
cooperação entre as duas organizações, processar-se-á de acordo com os princípios da reciprocidade e da 
divisão de tarefas baseada na complementaridade. 
 
O Acordo, une o OEDT e o PNUCID, nos esforços que ambos desenvolvem para: melhorar a recolha e a 
análise de dados; desenvolver e promover os métodos de comparação dos mesmos; e reforçar a 
disseminação da informação produzida. Está igualmente prevista no acordo, a conjugação de esforços 
referentes à melhoria da utilização da informação disponível, bem como a troca de pareceres e de 
experiências técnicas. Ao OEDT, competirá promover a integração dos dados sobre a droga e a 
toxicodependência (recolhidos pelos Estados Membros ou provenientes da Comunidade), em programas 
internacionais de monitorização e contrôlo da droga, criados pelas Nações Unidas e suas agências 
especializadas e, em particular, pelo PNUCID. 
 
Cada uma das organizações irá designar um elemento do seu pessoal que assegurará a efectiva 
implementação do Acordo, devidamente enquadrados por funcionários superiores que se reunirão 
regularmente. Os termos do Acordo de Cooperação serão revistos no ano 2000. 
 
 

Para informações adicionais, é favor contactar: 
Sra. Da. K. Robertson, OEDT, Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25, 1100 Lisboa, Portugal 
Tel: (351 1) 811 30 00 Fax: (351 1 ) 813 17 11 
Sr. Tucci, PNUCID, Viena; Áustria 
Tel. (43 1) 21345 

                                                
1 Regulamento (CEE) N° 302/93, do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1993. O artigo 12, institui que o Centro deverá ter um papel activo na 
busca de cooperação entre organizações internacionais e outras, particularmente, agências europeias governamentais e não governamentais 
competentes no sector da droga. Os seis principais parceiros do OEDT são: o Programa das Nações Unidas para o Contrôlo Internacional 
das Drogas (PNUCID), a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Grupo Pompidou do Conselho da Europa, a Interpol, a Unidade de 
Luta contra a Droga da Europol (EDU) e a Organização Mundial das Alfândegas (OMA). 
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