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RELAÇÕES ENTRE A UE E A RÚSSIA 

As agências de informação sobre a droga da UE e da Rússia assinam acordo em Mafra 

(26.10.2007, LISBOA) A União Europeia e a Federação da Rússia irão proceder no futuro a uma troca de 
informação mais sistemática no domínio da droga graças a um acordo assinado hoje entre o Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), com sede em Lisboa, e o Serviço Federal da 
Federação da Rússia para o controlo do tráfico de estupefacientes (FDCS). 

O Memorando de Entendimento foi assinado à margem da Cimeira UE–Rússia que teve lugar hoje em Mafra 
no contexto da Presidência portuguesa da UE. Os signatários foram o Director do OEDT, Wolfgang Götz e o 
Director do FDCS, Viktor Cherkesov.  

O Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel 
Durão Barroso, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum Javier 
Solana e o Primeiro Ministro de Portugal, José Sócrates estiveram presentes na cerimónia de assinatura 
do acordo. 

O novo acordo permitirá uma troca de informação e de conhecimentos especializados numa série de áreas, 
tais como:  

• consumo e tráfico de drogas ilícitas nos Estados-Membros da UE e na Federação da Rússia; 
• novos tipos de drogas e tendências emergentes no que se refere ao consumo de drogas; 
• tecnologias utilizadas na produção de drogas ilícitas; 
• métodos emergentes de tráfico; 
• medidas legislativas e administrativas para reduzir o consumo ilícito de drogas; e  
• prevenção do crime relacionado com as drogas. 

 
O Memorando de Entendimento é o resultado de conversações bilaterais que tiveram início em Lisboa em 
2004, e de subsequentes sessões de trabalho realizadas entre o OEDT e o FDCS no decurso de 2006, em 
Moscovo (Janeiro de 2006), e Lisboa (Setembro de 2006).  

Entre outros, o Memorando de Entendimento prevê: 
• o desenvolvimento e a melhoria de indicadores comuns para avaliar a situação da droga;  
• a participação de peritos do FDCS em reuniões do OEDT e vice-versa; 
• acesso mútuo a informações estatísticas e troca de resultados de investigações científicas; e 
• formação, desenvolvimento de capacidades, e intercâmbio de programas, planos e práticas. 
 

Comentando o Memorando de Entendimento, Wolfgang Götz afirmou: “A Federação da Rússia é o país 
vizinho da UE de maiores dimensões, na sequência do Alargamento de 2004. A expansão das nossas 
fronteiras comuns comporta desafios igualmente comuns e abre oportunidades de cooperação. Entre estes 
desafios, encontram-se o consumo de drogas e as suas consequências para a saúde, o tráfico de droga e 
actividades ilegais com ela relacionadas. É com entusiasmo que encaramos o estreitamento de relações com 
o FDCS, sobretudo pela oportunidade que nos dá de aprofundarmos o nosso conhecimento mútuo sobre um 
conjunto vasto de assuntos que caracterizam problemas comuns na área da droga”.  
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Notas: 
Para aceder ao texto integral do Memorando de Acordo consulte o sítio Internet do OEDT: http://www.emcdda.europa.eu 
Cimeira UE–Rússia, Mafra (26.10.2007): http://www.delrus.ec.europa.eu/en/cis_12.htm  
Informação na imprensa: http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ChefesEstado/EURussia.htm 
Relações UE–Rússia: http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/index.htm 
Plano de Acção no âmbito do Espaço Comum de Liberdade, Segurança e Justiça: 
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/summit_05_05/finalroadmaps.pdf#fsj  


