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Última nota sobre políticas da agência europeia de informação sobre droga 

 
EXPANSÃO RÁPIDA DE DROGAS RECREATIVAS NA VIDA 
NOCTURNA EUROPEIA EXIGE RESPOSTAS INOVADORAS 

 
Um problema sobretudo dos jovens com poder de compra 

 
São necessárias respostas inovadoras para lidar com o fracasso da redução da disponibilidade 
alargada de drogas recreativas na cena nocturna europeia, diz a agência europeia de informação 
sobre droga, OEDT, na última edição das suas notas sobre políticas, que hoje foi publicada. 
 
Com o título �O consumo recreativo de drogas � um importante desafio na EU�, esta publicação 
procura alertar os decisores políticos para as questões relacionadas com esta área controversa. A 
nota diz que �reduzir os riscos em que incorre um número cada vez maior de jovens �normais� da UE, 
que consomem essas substâncias nesses locais, é uma das principais preocupações dos decisores 
políticos a nível local, nacional e internacional�. 
 
A nota diz ainda que a música de dança e o ecstasy tinham-se �espalhado por toda a UE, à 
velocidade e com a intensidade características da era digital�. 
 
Mike Trace, Presidente do Conselho de Administração do OEDT, refere que �O consumo 
recreativo de drogas, nomeadamente de drogas sintéticas, é cada vez mais frequente. Saliente-se 
que os seus consumidores não são maioritariamente pessoas marginalizadas ou de meios sociais 
desfavorecidos, mas sim jovens estudantes, ou jovens que exercem uma actividade profissional, e 
que apresentam uma situação financeira relativamente estável. Estas tendências parecem ter-se 
afirmado rapidamente em toda a UE�. 
 
Ligação muito importante com o álcool 
 
O comunicado de hoje salienta que sendo: �embora baixo na população em geral, o consumo 
recreativo de drogas é muito mais elevado entre os jovens que frequentam locais de diversão 
nocturna... Cálculos aproximados sugerem que entre 3 a 3,5 milhões de adultos da UE já 
experimentaram ecstasy pelo menos uma vez. Destes, 400 000�500 000 consumiram-no uma vez 
por semana ou mais, durante um determinado período�.  
 
A agência acrescenta ainda que: �as principais razões pelas quais as pessoas dizem consumir 
ecstasy é para sentirem maior prazer ao dançar e para se divertirem. Outras drogas recreativas são 
consumidas para dar confiança ou energia, ou para proporcionar novas experiências�. A agência 
assinala que há uma ligação muito importante entre as drogas e o álcool, que �continua a ser a 
substância psicoactiva consumida com mais frequência e de forma mais generalizada para fins 
recreativos�. 
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Considerações sobre as políticas 
 
Esta nota identifica seis áreas que deverão constituir matéria de acção para os decisores políticos da 
UE:  
 
1. O consumo relativamente elevado de drogas em locais de diversão exige respostas orientadas e 

específicas. Estas, por seu turno exigem uma investigação específica em matéria de padrões e 
contextos de consumo, percepção dos riscos e identificação de respostas adequadas.   

 
2. As indústrias da diversão e de bebidas alcoólicas deverão ser controladas e participar nas 

medidas de redução da oferta, da promoção e da procura de substâncias psicoactivas nocivas 
para os jovens, incluindo o álcool.  

 
3. As consequências e os riscos do consumo recreativo de drogas deverão ser objecto de uma 

avaliação científica. Os sectores social e da saúde deverão dar respostas adequadas a esses 
riscos. Será necessário aprofundar os conhecimentos em matéria dos riscos de longo prazo 
associados ao consumo dessas drogas.   

 
4. Para reduzir os riscos para a saúde individual e pública, serão necessárias respostas realistas 

adequadas aos espaços de diversão nocturna, centradas na divulgação de informação 
personalizada, equilibrada e baseada em provas, que incida, nomeadamente, nos possíveis 
distúrbios de longo prazo.    
 

5. A segurança nos locais de diversão deve ser regulada por legislação própria e assegurada pelos 
responsáveis da organização desses locais. As orientações relativas à segurança dos clubes 
nocturnos são as medidas mais promissoras e politicamente mais viáveis de redução de riscos 
imediatos.   

 
6. A UE e os seus Estados-Membros devem continuar a manter um elevado grau de cooperação e 

de intercâmbio de informação, em estreita colaboração com o OEDT, para que possam 
concentrar-se na resolução desta questão importante e conceber soluções realistas e eficazes. 

 
Notas para redactores: 
 
As drogas em destaque 
Edição Nº 6 (Novembro-Dezembro 2002): �O consumo recreativo de drogas � um importante desafio 
na EU�. 
ISSN 1681-6374 
Versão original: Inglês 
Preço: 0 � 
Edição Nº 6 está disponível em: http://www.emcdda.org/infopoint/publications/focus.shtml 
Registo para novas edições: http://www.emcdda.eu.int/infopoint/register.cfm 
Este comunicado está disponível em: http://www.emcdda.org/infopoint/news_media/newsrelease.cfm 
 
As drogas em destaque são notas concebidas para facultar aos decisores políticos informação 
sobre assuntos-chave na área da droga. Cada edição inclui: uma breve introdução ao tema em 
discussão; últimos resultados e estatísticas; panorama dos questões políticos fundamentais; 
gráficos/tabelas; consideração sobre as políticas; informação Web e outras fontes de leitura. As notas 
são publicadas seis vezes por ano nas 11 línguas oficiais da UE mais o Norueguês.  
 
 

Contacto: Kathy Robertson, Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), 
 Rua da Cruz de Santa Apolónia 23�25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal. 

Tel: ++ 351 21 811 3000 � Fax: ++  351 21 813 1711 � E-mail : Kathryn.Robertson@emcdda.org 
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