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Encontro sobre Droga entre o ONDCP e o OEDT
Conferência de imprensa: 14:00–14:30 esta quinta-feira (28 de Outubro)

O Director do Office of National Drug Control Policy – ONDCP – (Gabinete da Política Nacional de Controlo
de Droga) da Casa Branca (EUA), Barry R. McCaffrey, visitará Lisboa no próximo dia 28 de Outubro para
uma troca de pontos de vista com o Conselho de Administração e com o pessoal do Observatório Europeu
da Droga e da Toxicodependência (OEDT), sediado em Lisboa. Está previsto um debate sobre a co-
operação e intercâmbios no domínio da informação sobre droga em geral, e sobre as perspectivas de
cooperação entre o ONDCP e o OEDT, em particular.

Esta será a segunda visita do Director McCaffrey ao OEDT, após uma primeira visita realizada em Julho de
1998, por ocasião do primeiro Fórum Informal sobre Droga UE–EUA, organizado pelo OEDT e pelo
ONDCP.

A vinda a Lisboa do Director McCaffrey, está integrada numa viagem de 6 dias à Europa onde passará por
quatro países (Reino Unido, Bélgica, Portugal e França) para se encontrar com responsáveis nacionais e da
União Europeia da área da droga, tendo por objectivo debater a política de controlo de drogas dos Estados
Unidos e coordenar-se com os esforços europeus no âmbito da luta contra a droga. O debate pode ainda
incluir o agendamento para o ano 2000 de um segundo Fórum Informal sobre Droga UE–EUA.

No primeiro Fórum Informal sobre Droga UE–EUA, no qual participaram cerca de 30 funcionários de alto
nível dos Estados Unidos e da União Europeia debateram-se: o estado do problema da droga em ambos os
lados do Atlântico; as estratégias americana e europeia de luta contra a droga; ideias inovadoras para a
cooperação entre a UE e os EUA; e uma troca mais aberta e regular de informações em matéria de droga.

Durante a sua visita a Portugal, o Director McCaffrey encontrar-se-á com o Presidente da República, Jorge
Sampaio.

Conferência de imprensa, OEDT, 14:00–14:30, Quinta-feira 28 de Outubro

Convidam-se os jornalistas interessados, para uma conferência de imprensa a realizar na sede do OEDT
pelas 14:00 horas, esta Quinta-feira 28 de Outubro, onde estarão presentes: o Director do ONDCP Barry
R. McCaffrey, o Presidente do Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT) Franz-J. Bindert, e o Director Executivo do OEDT Georges Estievenart. Aos
jornalistas interessados pede-se o favor de confirmarem antecipadamente a sua presença a Kathy
Robertson ou Maria José Louro através do telefone 01 811 3000. Por razões de segurança, os jornalistas
devem acreditar-se no OEDT no dia 28 de Outubro o mais tardar até às 13.30 horas.

Nota aos editores
Para mais informações sobre a visita à Europa do Director McCaffrey é favor contactar: Kerem Bilge da
Embaixada dos EUA em Lisboa. Tel: 01 770 2575. Fax: 01 726 9109. Para mais informações sobre o
ONDCP é favor consultar o respectivo site: http://www.whitehousedrugpolicy.gov
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