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26 DE JUNHO: DIA INTERNACIONAL CONTRA O ABUSO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

União Europeia apela à criação de uma ”linguagem comum” para descrever a 

criminalidade relacionada com a droga  

(25.6.2007, LISBOA) Garantir um elevado nível de segurança para o público em geral é uma das prioridades  
da agenda política europeia e a intensificação da acção preventiva contra a criminalidade relacionada com a 
droga é um dos principais objectivos do actual Plano de Acção da União Europeia em matéria de luta contra a 
droga (2005–2008). Porém, para que seja possível avaliar a extensão dessa criminalidade ou o impacto das 
medidas de combate à mesma, será necessário começar por chegar a acordo sobre uma linguagem comum 
de caracterização do problema. 
 
Esta questão é abordada pela agência da UE de informação sobre droga (OEDT) na última edição da série 
de notas sobre políticas Drogas em destaque (1), publicada no Dia Internacional contra o Abuso e o 
Tráfico Ilícito de Drogas (26 de Junho). 
 
O Presidente do Conselho de Administração do OEDT, Marcel Reimen, comenta: "A adopção de uma 
definição clara de criminalidade relacionada com a droga constitui um primeiro passo essencial para 
desenvolvermos as metodologias necessárias para avaliar não só a verdadeira dimensão deste problema, 
mas também o impacto das nossas políticas e acções". 
 
O Plano de Acção em matéria de luta contra a droga prevê que, até ao final de 2007, se apresente uma 
definição comum a nível europeu de "criminalidade relacionada com a droga". A Comissão Europeia deve 
submeter essa proposta de definição ao Conselho da UE o mais tardar até ao fim do ano, com base em 
estudos facultados pelo OEDT.  
 
Na nota de hoje (um dos recursos a apresentar à Comissão) são sugeridos os elementos de uma definição de 
"criminalidade relacionada com a droga" que engloba as seguintes categorias: 
 

• Crimes psicofarmacológicos: delitos cometidos sob a influência de uma substância psicoactiva; 
• Crimes económicos compulsivos: delitos cometidos com o intuito de obtenção de dinheiro (ou drogas) para 

alimentar o consumo de droga; 
• Crimes sistémicos: delitos cometidos no âmbito do funcionamento dos mercados de drogas ilícitas (como 

parte da actividade de venda, distribuição e consumo de droga); 
• Infracções à legislação em matéria de droga: delitos por infracção à legislação em matéria de droga (e de 

outra conexa). 
 

Actualmente apenas são recolhidos na UE dados de rotina sobre este último tipo de crime e essa recolha é 
efectuada com base em práticas de notificação muito diferentes. Os dados sobre os três primeiros tipos de 
crimes são raros ou incompletos e geralmente recolhidos em estudos ad hoc efectuados a nível local. 
 
O Director do OEDT, Wolfgang Götz, diz: "Da mesma forma que já desenvolvemos métodos europeus 
comuns para monitorizar e descrever outros aspectos do problema da droga (por ex. mortes relacionadas com  
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a droga), temos agora de dedicar-nos à criação de instrumentos fiáveis de avaliação da extensão e das 
tendências da criminalidade relacionada com a droga. A definição de um quadro conceptual comum que 
permita descrever o problema e investigar a relação entre droga e criminalidade proporcionar-nos-á a base de 
que necessitamos para debater este fenómeno complexo com confiança no futuro". 
 
O número de infracções à legislação em matéria de droga aumentou na maioria dos Estados-Membros da UE 
no período de 2000 a 2005. A percentagem de infracções relacionadas com a cocaína foi a que mais 
aumentou nesse mesmo período de cinco anos. 
 
"A sua vida. A sua comunidade. Deixe as drogas de fora." 
 
O Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas tem por objectivo sublinhar o carácter 
internacional do problema da droga. O tema escolhido este ano pela ONU para assinalar este dia é o seguinte: 
"Drogas: quem controla a sua vida? " (2). Sob o lema "A sua vida. A sua comunidade. Deixe as drogas de fora", 
somos convidados a reflectir sobre o impacto das drogas ilícitas não só para os que as consomem, mas 
também para toda a sociedade em que vivemos. 
 
Wolfgang Götz diz: "Infelizmente, hoje a droga afecta todas as nossas comunidades, tanto na Europa, como 
muito para além das suas fronteiras. Dar resposta aos problemas causados pela produção, pelo tráfico e pelo 
consumo de drogas é um desafio e uma responsabilidade que partilhamos todos, quer o nosso trabalho seja 
desenvolvido a nível internacional ou local". 
 
O OEDT assinalará este Dia Internacional com um evento de sensibilização dirigido à comunidade diplomática  
em Lisboa e às autoridades portuguesas suas parceiras. O Gabinete das Nações Unidas para o Controlo 
da Droga e Prevenção do Crime (UNODC) lançará o seu Relatório Mundial sobre a Droga 2007. 
 
O Coordenador português de luta contra a droga e Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência 
(IDT), Dr João Goulão visita o OEDT a 25 de Junho para fazer uma apresentação aos funcionários da 
agência sobre os futuros eventos na área das drogas planeados para a Presidência Portuguesa da UE que 
terá início este Domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
(1) Drogas em destaque Nº. 16: “Droga e criminalidade: uma relação complexa”. Disponível em mais de 20 línguas em: 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=439 
 
(2) Para mais informações sobre esse Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, consulte o sítio 
Internet do UNODC, em: http://www.unodc.org/unodc/event_2007_06_26_1.html 
 
Para dados sobre a criminalidade relacionada com a droga, consulte a publicação do OEDT Relatório anual 2006: a 
evolução do fenómeno da droga na Europa, em: http://ar2006.emcdda.europa.eu/pt/page005-pt.html#4.6 
 
O conteúdo deste comunicado destina-se a publicação/divulgação pelos media na manhã de terça-feira 26 de Junho. 


