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Coordenador americano da luta contra a droga visita o OEDT  
para participar num fórum UE-EUA sobre droga 

 

O director do Serviço Nacional da Casa Branca de Política de Controlo de Droga dos Estados Unidos (SNPCD), o 
General Barry R. McCaffrey, visitará Lisboa no próximo dia 17 de Julho, sexta-feira, para participar num fórum sem 
precedentes entre a União Europeia e os Estados Unidos, que vai ter lugar no Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT). No fórum em questão, que será participado por cerca de 30 altos funcionários e 
responsáveis políticos dos EUA e da UE, far-se-á uma descrição do problema da droga em ambos os lados do Atlântico, 
examinar-se-ão as estratégias da UE e dos EUA em matéria de combate à droga, e discutir-se-ão as perspectivas das 
políticas europeia e americana nesta matéria. Realizando-se fora de qualquer quadro formal, o fórum permitirá o debate 
livre e a comparação de ambas as situações e abordagens à problemática da droga. Espera-se que este acontecimento 
leve à descoberta de ideias inovadoras no domínio da cooperação euro-americana em matéria de droga e tornando-a 
mais intensiva e mais regular.  
 
Do lado da União Europeia participarão: Bernard Kouchner (F), Secretário de Estado da Saúde; Eric Tomas (B), Ministro 
da Saúde Pública da região de Bruxelas; Hedy D’Ancona (NL), a presidente da Comissão de Liberdades Públicas e dos 
Assuntos Internos do Parlamento Europeu; Sir Jack Stewart-Clark (UK), membro do Parlamento Europeu; Gustaaf 
Borchardt (NL), Director na Task Force "Justiça e Assuntos Internos" do Secretariado-Geral da Comissão Europeia; 
Pierre Defraigne (B), Director da Comissão Europeia responsável pelas relações Norte-Sul; Marianne da Costa de 
Moraes (A), presidente do Grupo CODROG do Conselho da UE; Sandeep Chawla (IN), Coordenador de Investigação do 
PNUCID; Willy Bruggeman (B), Coordenador adjunto da EUROPOL; F.J. Bindert (D), presidente do Conselho de 
Administração do OEDT e Marcel Reimen (L), vice-presidente do Conselho de Administração do OEDT. Integra ainda a 
“delegação” europeia, o novo representante de Portugal no Conselho de Administração do OEDT, o Dr. Alexandre Rosa. 
Do lado americano, fará naturalmente parte o General Barry R. McCaffrey e o embaixador dos EUA junto das Nações 
Unidas, Vernon Weaver, para além de outros altos funcionários do SNPCD.  
 
Referindo-se ao fórum, o Sr. F.J. Bindert fez a seguinte afirmação: “A América e a Europa são diferentes em muitos 
aspectos. Actualmente, dada a crescente importância do OEDT como centro de informação e como parceiro 
internacional no âmbito da luta contra a droga, é particularmente importante dar um passo em frente em termos de 
diálogo trans-Atlântico. É, por isso, com grande prazer que o OEDT vê esta oportunidade de proporcionar um fórum para 
troca de experiências a tão alto nível.” 
 
Por seu turno, Georges Estievenart, director do OEDT, afirmou que “a comparação de experiências, situações, respostas 
e ideias sobre o problema da droga a nível global, entre a UE e os EUA, constitutui um elemento essencial no esforço 
internacional para refrear a produção, o tráfico e o consumo de drogas. Uma forma de conseguir esta comparação é 
através da criação de oportunidades de discussão livre, sem uma agenda ou conclusões formais, entre funcionários e 
personalidades de alto nível. É precisamente, este o propósito deste primeiro fórum informal sobre drogas entre a União 
Europeia e os Estados Unidos.”  
 
Os objectivos da primeira ronda europeia do General McCaffrey para se inteirar da situação da UE em matéria de droga 
são os seguintes: visitar o PNUCID e analisar as suas iniciativas; conhecer melhor a política europeia de controlo de 
drogas; desenvolver e estimular o diálogo e a cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos em matéria de 
drogas ilícitas; e, por último, apresentar publicamente os objectivos da estratégia americana em matéria do controlo de 
drogas para o ano de 1998. Esta viagem de oito dias que, para além de Lisboa, cobre ainda seis cidades, permitirá ao 
General McCaffrey testemunhar em primeira mão a aplicação dos programas de prevenção e tratamento. O General 
McCaffrey vai ainda aproveitar esta oportunidade para se encontrar com o Eng. José Sócrates, Ministro Português 
responsável pela coordenação do combate à droga, na manhã do dia 17 de Julho. 
 

Programa no OEDT 17 de Julho de 1998, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1100 Lisboa:  
Uma sessão de fotografia de 15 minutos para a imprensa terá lugar às 13h45;  

O FÓRUM UE-EUA NÃO ESTÁ ABERTO À IMPRENSA;  
Uma conferência de imprensa terá lugar às 17h30. 

Para mais informações sobre a visita do General McCaffrey, por favor contacte: Alfred Head ou Ana do Carmo na 
Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa Tel: (351 1) 770 2443. Fax: (351 1) 727 6791/727 3300. 

Para informações adicionais sobre o SNPCD: http://www.whitehousedrugpolicy.gov/  
Para informações adicionais sobre o Fórum UE-EUA, por favor contacte: Kathy Robertson, OEDT. Tel: (351 1) 811 3000.  

Fax: (351 1) 813 06 15/813 1711 Para informações adicionais sobre o OEDT: web site http://www.emcdda.org 
 


