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Lançamento às 12H00 (CET) de quarta-feira,  
dia 11 de Outubro em Bruxelas, e na Internet  

 

CONSUMO DE DROGA NA UE  
– QUESTÕES PRINCIPAIS  

 

Relatório Anual sobre o Fenómeno da Droga na UE 2000 
 

��Por que motivos está a mudar o consumo problemático de droga na UE? 
��Porque é que a politoxicodependência é uma questão nevrálgica? 
��De que modo evoluem os tratamentos de substituição? 
��Desafios particulares relacionados com as mulheres e o consumo de drogas 
��Crianças e jovens em risco 
�� Tendências no que diz respeito à SIDA e outras doenças infecto-contagiosas 
��Quantas pessoas na UE já experimentaram cannabis? 
�� Factos e números referentes a cada um dos Estados-Membros 

 

Estes são apenas alguns dos temas mais importantes abordados no quinto Relatório Anual sobre a 
Evolução do Fenómeno da Droga na União Europeia, realizado pelo Observatório Europeu da 
Droga e da Toxicodependência (OEDT), sediado em Lisboa. O relatório – disponível em 11 
línguas – será lançado às 12HOO (CET), quarta-feira, dia 11 de Outubro, no Serviço do Porta-Voz 
da Comissão Europeia. Simultaneamente, este relatório será divulgado na Internet juntamente com 
estatísticas complementares. 
 

O Relatório Anual é imprescindível para a compreensão das questões principais da problemática da 
droga a nível europeu e das respostas legais, políticas e sociais da UE a este fenómeno. 

 
Detalhes da divulgação: 12H00 (CET), quarta-feira, 11 de Outubro de 2000, Comunicação do 

Porta-Voz da Comissão Europeia, Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), Sala de imprensa 
 

A partir das 12H00 (CET), o Relatório Anual pode ser consultado no website do OEDT 
(http://www.emcdda.org/publications/publications.shtml ou http://emcdda.kpnqwest.pt) em 
todas as 11 línguas oficiais da UE. Além disso, estarão também disponíveis comunicados que 
abordam questões essenciais, no seguinte endereço http://www.emcdda.org/press/press.shtml, 
também em 11 línguas, entre as quais se destacam:  

• Consumo problemático de droga – padrões em mudança (comunicado principal) 
• As mulheres consumidoras de drogas são mais estigmatizadas do que os homens 

(comunicado especial) 
• Expansão do tratamento de substituição a nível da União Europeia – “mas ainda 

subavaliado e incompleto” (comunicado especial) 
 
No dia 11 de Outubro, o OEDT instalará um serviço de assistência telefónica aos jornalistas. Os 
pontos focais nacionais do OEDT nos 15 Estados-Membros estarão também à disposição para 
responder a quaisquer questões. Consultar http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 

• Contacto: Kathy Robertson, Adida de imprensa, Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência • 
 • Tel.: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

• EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal •  

http://www.emcdda.org/publications/publications.shtml
http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml
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