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O Relatório Anual sobre a Evolução do Fenómeno da Droga na União Europeia de 1998, do 
OEDT, e que contém dados relativos ao ano de 1997, vai ser lançado no próximo dia 18 de Dezembro 
pelas 10 horas em Viena. Uma conferência de imprensa seguir-se-á à apresentação. Um número 
limitado de cópias do Relatório está à disposição no OEDT dos jornalistas que o solicitarem. O 
‘Sumário e tópicos principais’ do Relatório em todas as línguas oficiais da UE estará igualmente 
disponível a partir das 18h00 do dia 17 de Dezembro na Internet: http://www.emcdda.org  O Relatório 
bem como o seu ‘Sumário e tópicos principais’ estarão sob embargo até ao dia 18 de Dezembro 1998.  
Não há qualquer embargo relativamente ao conteúdo deste comunicado. 
 
Este ano, para além dos capítulos tradicionais sobre áreas como a prevalência do uso de drogas na 
União Europeia, as actividades redução da procura e as estratégias nacionais, o Relatório Anual sobre 
a Evolução do Fenómeno da Droga na União Europeia integra dois novos capítulos.  
 
O primeiro destes alarga o espectro geográfico do Relatório, ao analisar pela primeira vez a natureza e 
a extensão do consumo de droga em 13 países da Europa Central e Oriental (PECOs)1, que integram 
o Programa Phare da Comissão Europeia (10 dos quais são candidatos à adesão à EU). Este capítulo 
dedicado aos PECOs dá uma panorâmica dos problemas associados ao consumo, tráfico e trânsito de 
drogas ilícitas em cada um desses países. Nos últimos dois anos, no quadro do Programa Phare, o 
OEDT forjou uma relação mais próxima com os PECOs. Daqui resultou a criação, em muitos países, 
de Pontos Focais Nacionais que vêm desempenho um papel cada vez mais activo no Programa de 
Trabalho do OEDT melhorando a qualidade, fiabilidade e comparabilidade da informação sobre droga 
que é recolhida na região. Tal como os seus parceiros da UE, os Pontos Focais dos PECOs 
elaboraram Relatórios Nacionais com o intuito de ‘alimentarem’ o sistema de informação do OEDT. 
 
O segundo novo capítulo do Relatório analisa a despesa pública relativa à droga na EU. Neste, o 
OEDT dedicou-se estudar o impacto financeiro das políticas de droga na EU e a analisar o quadro da 
despesa pública na área da droga. Os 3 domínios abordados neste capítulo são: repressão e controlo; 
tratamento (em especial custos de saúde decorrentes da SIDA) e prevenção.   
 
No que diz respeito ao capítulo sobre Tendências, padrões e Prevalência do Consumo de Droga, é 
estabelecida uma distinção entre tendências actuais (baseadas em opiniões sustentadas e medidas 
qualitativas relativas aos acontecimentos mais recentes) e os indicadores-chave na área da 
epidemiologia (que fornecem dados mais científicos e fiáveis, embora menos actuais). O objectivo 
geral é o de utilizar uma panóplia de metodologias por forma a estabelecer uma perspectiva 
abrangente de actividades e medidas. Quanto ao capítulo relativo à Redução da procura, este 
apresenta novos projectos, ao mesmo tempo que promove uma filosofia de inovação adaptada a um 
sistema de avaliação científico e bem sistematizado.  
 
Os restantes capítulos cobrem as seguintes áreas: Estratégias nacionais, através do qual se analisam 
comparativamente as legislações nacionais dentro da EU; Acção da União Europeia, que sublinha as 
mudanças nas despesas da EU no decurso do ano transacto; e a Acção Internacional, no qual se 
fornecem dados actuais sobre as mais recentes actividades da principais organizações internacionais 
na área do combate à droga.  
 
Este Relatório Anual do OEDT é um documento de referência para se poderem perceber melhor as 
diversas vertentes do problema da droga, bem como o alcance das medidas legislativas, políticas e 
sociais tomadas no quadro da UE. Nas palavras do Director do OEDT, Georges Estievenart, o 
Relatório é: ‘…essencial para o avanço continuado de um conhecimento concertado sobre o qual 
devem assentar as respostas e as medidas estratégicas a adoptar no combate à droga, no quadro e 
para lá da União Europeia’. Contacte. K. Robertson, OEDT. Tel: (351 1) 811 3000. Fax: (351 1) 813 1711. Rua 
da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, PT- 1149-045 Lisboa, Portugal.  
 

                                                 
1 Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, República Checa, Estónia, antiga República Jugoslava da Macedónia, 
Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, República Eslovaca e Eslovénia.  


