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2. 2.1999
Presidentes Jacques Chirac e Jorge Sampaio visitam o OEDT

No dia 4 Fevereiro de 1999, no primeiro de uma visita de Estado a Portugal de dois
dias, o Presidente Francês Jacques Chirac juntar-se-á ao Presidente Português Jorge
Sampaio numa visita ao OEDT, em Lisboa. Ambos os presidentes têm revelado uma
sensibilidade especial relativamente ao problema da droga tendo sido responsáveis por
duas importantes declarações sobre o assunto durante a Sessão Especial sobre Droga
da Assembleia Geral das Nações Unidas que teve lugar em Nova York em Junho de
1998.

Durante a visita, os dois Chefes de Estado encontrar-se-ão com o Presidente do
Conselho de Administração do OEDT, Franz-J. Bindert e com o seu Director, Georges
Estievenart. Estarão igualmente presentes altas individualidades de Portugal e França,
entre as quais: José Sócrates, Ministro Adjunto do Primeiro Ministro de Portugal;
Alexandre Rosa, Coordenador da luta contra a droga em Portugal; Hubert Vedrine,
Ministro francês dos Negócios Estrangeiros; Christian Sauter, Secretário de Estado
francês do Orçamento; Hervé Mécheri, delegado na Missão Francesa Inter-ministerial
para a Luta contra a Droga; e Paul Lafargue, perito francês em questões de droga, do
Secretariado-geral do Primeiro Ministro francês.

O Director do OEDT apresentará o trabalho da agência no quadro do seu segundo
Programa de Trabalho trienal (1998–2000), destacando em particular as realizações
evidenciadas no Relatório Geral de Actividades de 1998 que será publicado na
Primavera. Esta visita assume uma relevância especial para o OEDT com a
aproximação das presidências francesa e portuguesa do Conselho da União Europeia
no ano 2000.

A França tem desempenhado um papel crucial na história da luta contra a droga na
Europa e esteve na linha da frente da criação do OEDT. Em Outubro de 1989, quando
o tema da  droga ainda não constituía um competência comunitária, o então
Presidente Francês François Mitterrand recomendou a criação de um organismo
europeu de monitorização do problema da droga e de um instrumento de coordenação
política entre os Estados-membros e a Comunidade Europeia. Já antes, o Presidente
Georges Pompidou tinha preparado este caminho com a instituição do Grupo
Pompidou do Conselho da Europa em 1971.

Como país sede do OEDT, Portugal tem desempenhado um papel significativo no
desenvolvimento deste. Particularmente gratificante têm sido as excelentes relações do
OEDT com as autoridades portuguesas bem como os laços de proximidade mantidos
com a Presidência da República, forjados através da realização de iniciativas
conjuntas como é o caso do Seminário Euro-Iberoamericano sobre ‘As políticas de
drogas e toxicodependência’ que teve lugar no Porto em Outubro de 1998.

O Observatório Europeu é uma das 11 agências descentralizadas criadas ao nível da
União Europeia para desenvolverem trabalho especializado, abarcando assuntos que
vão desde a melhoria das condições de trabalho, ao ambiente, até ao combate ao
racismo e às drogas. A missão do OEDT é a de fornecer aos cidadãos da UE,
profissionais do sector e responsáveis políticos com competência neste domínio, a
informação de que necessitam para tomarem as medidas apropriadas no quadro do
problema da droga e das suas consequências. As tarefas do Centro podem dividir-se em
quatro categorias: recolha e análise dos dados existentes; melhoria da metodologia da
comparação dos dados; difusão dos dados; cooperação com organismos e
organizações europeus e internacionais e ainda com países terceiros.

A sessão (que terá lugar das 17.20 às 17.50) não será aberta à comunicação social. Não haverá
uma conferência de imprensa oficial. No entanto, haverá uma oportunidade para se tirarem
fotografias a partir das 17.20. Seguir-se-á às 17.50 uma sessão informal com oportunidade para
se tirarem fotografias e colocarem questões. Convidam-se os media interessados a chegar ao
OEDT cerca das 16.50 para acreditação. Por razões de segurança, apenas 30 membros da
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