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Nota operacional/data importante
Divulgada às 12 horas (Hora da Europa Central) na segunda-feira,

22 de Novembro, em Berlim

O PROBLEMA DA DROGA NA UE EM DESTAQUE
Relatório Anual da agência europeia de informação sobre droga

Quantas pessoas na UE já experimentaram heroína?
Quantos consumidores problemáticos de droga existem na União Europeia?

Quais são as últimas tendências na UE e quais os problemas actuais?
Qual é a dimensão do uso de cannabis?

Quais são as implicações para as prisões e para o sistema penal?
Estarão os nossos filhos em risco?

Quais são as principais conclusões de cada Estado-Membro?

Estas são apenas algumas das questões principais que irão ser focadas no quarto Relatório
Anual sobre a Situação do Problema da Droga na União Europeia publicado pelo Observatório
Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) de Lisboa. O relatório será divulgado às 12
horas (Hora da Europa Central) de segunda-feira, 22 de Novembro, no Gabinete de Imprensa e
Informações do Governo federal, em Berlim, na presença da coordenadora alemã para a
questão da droga, Christa Nickels, e do Director Executivo do OEDT, Georges Estievenart.

O Relatório Anual revela-se fulcral para compreender as principais características do problema da
droga na Europa, bem como as respostas jurídicas, políticas e sociais surgidas no âmbito da UE.

Pormenores relativos à divulgação: 12 horas, segunda-feira, 22 de Novembro de 1999

• Um comunicado de imprensa delineando as principais conclusões do Relatório Anual de
1999 será enviado, por fax ou por correio electrónico, pelo OEDT, em Lisboa, para os órgãos
de imprensa que constem da sua lista de distribuição antes da hora de embargo, às 12
horas de segunda-feira, 22 de Novembro de 1999. Às 12 horas, o comunicado de imprensa
e o próprio Relatório Anual estarão disponíveis, nas onze línguas da UE, no site web do
OEDT (http://www.emcdda.org). Será ainda possível obter no site uma versão alargada do
Relatório em inglês. Se não consta da lista de distribuição de comunicados de imprensa do
OEDT e gostaria de receber este comunicado, deve contactar Kathy Robertson (ver os
pormenores infra).

• O comunicado de imprensa e o Relatório Anual estarão à disposição dos jornalistas na
reunião de informação diária com o Serviço do Porta-voz da Comissão em Bruxelas, às
12 horas (Hora da Europa Central) de 22 de Novembro.

• Um serviço de apoio estará disponível no OEDT, segunda-feira, 22 de Novembro, para
atender as chamadas dos jornalistas. Os Pontos Focais Nacionais do OEDT em cada um
dos 15 Estados-Membros estarão também disponíveis para responder a perguntas. Os
endereços para contacto podem ser encontrados em
http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

• Contacto: Kathy Robertson, Adida de Imprensa, OEDT•
 •  Te l :  ++  351  21  811  3000  •  Fax :  ++  351  21  813  1711  •

 • E-mail:  Kathryn.Robertson@emcdda.org •
•  OEDT, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25,  PT-1149-045 Lisboa,  Portugal  •

•  Contacto na Internet em     http:/ /www.emcdda.org     •


