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ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DA DROGA NA EUROPA 

Relatório anual 2009 da agência da UE de informação sobre droga 
 
(21.10.2009, LISBOA) O Relatório anual 2009: a evolução do fenómeno da droga na Europa, publicação 
emblemática do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), vai ser lançado em 
Bruxelas, no princípio de Novembro. 
 
o Data de lançamento: quinta-feira, 5 de Novembro 
o Hora: 10h00 CET (hora de Bruxelas) 
o Local: sala de imprensa do Parlamento Europeu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelas 
o Pacote informativo e página do evento: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
O relatório, que será lançado brevemente, apresenta os dados e comentários mais recentes sobre a situação 
do fenómeno da droga nos 27 Estados-Membros da União Europeia, bem como na Croácia, Turquia e 
Noruega. Os capítulos dedicados a drogas específicas são complementados por actualizações relativas a 
doenças infecciosas e mortes relacionadas com o consumo de droga, novas drogas e tendências emergentes, 
assim como respostas ao problema da droga na Europa nos planos legislativo, político e social.    

Pacote informativo 
 
Relatório anual — disponível em 23 línguas (21 da EU, norueguês e turco): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Temas específicos — documentos que apresentam análises aprofundadas do policonsumo de drogas e de 
estatísticas referentes às penas por infracção à legislação sobre droga, disponíveis em inglês com resumos 
em várias línguas: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Boletim estatístico de 2009 — fornece quadros e gráficos estatísticos: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Situação por país — sinopses das tendências e características dos problemas relacionados com as drogas 
em cada país: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Relatórios nacionais Reitox — descrevem detalhadamente o fenómeno da droga em cada país, disponíveis 
em inglês: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Pacote de imprensa — disponível em 23 línguas (também disponíveis: ficheiros Mp3 com os comentários do 
Director a propósito das conclusões do ano em referência): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Os produtos acima referidos estarão online a partir das 10h00 (CET) do dia 5 de Novembro. No dia do 
lançamento, um serviço de helpdesk será assegurado pelo OEDT (Lisboa) para responder às perguntas dos 
jornalistas (Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59). Os pontos focais nacionais da rede Reitox terão também 
um serviço de helpdesk para responder a questões específicas (ver página do evento acima).   
 
Para subscrever o nosso feed RSS de notícias: http://www.emcdda.europa.eu/rss  •  Para nos seguir no Twitter: http://twitter.com/emcdda 

 


