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ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O PROBLEMA DAS DROGAS NA EUROPA   

Relatório Anual 2004 da Agência da UE de informação sobre droga  

o Droga: factos, números e análises a nível da Europa e por país 
o Últimas tendências e respostas a nível social, jurídico e político 
o Temas específicos: cannabis, co-morbilidade e avaliação das estratégias nacionais de luta contra a 

droga 
 
(4.11.2004 LISBOA) O Relatório Anual 2004, a publicar em breve pela Agência da UE de informação sobre 
droga (OEDT) sedeada em Lisboa, aborda questões-chave do problema das drogas na Europa.  

o Data de lançamento: quinta-feira, 25 de Novembro 
o Hora: 10h00 hora da Europa Central/hora de Bruxelas (9h00 hora de Lisboa) 
o Local: sala de imprensa do Parlamento Europeu (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelas 
 
Este ano, o Relatório Anual sobre a evolução do fenómeno da droga na União Europeia e na Noruega 
contém dados sobre os 25 Estados-Membros da UE e a Noruega, e está disponível em 19 línguas oficiais da 
UE e em norueguês. Pela primeira vez, o relatório inclui capítulos dedicados individualmente às drogas objecto 
de análise e, em complemento, outros que abordam os seguintes quatro temas transversais: políticas e 
legislações, criminalidade e detenções, prevenção e tratamento.  

Em simultâneo com o lançamento da versão impressa, será disponibilizada, em formato PDF, uma versão 
alargada, que poderá ser obtida através da Internet (http://annualreport.emcdda.eu.int). Neste endereço 
estarão igualmente disponíveis os Relatórios Nacionais da rede Reitox, comunicados de imprensa, bem 
como uma série de quadros, gráficos e estatísticas que completam e ilustram o conteúdo do relatório.  

O Relatório Anual e três comunicados de imprensa (em 20 línguas) serão colocados “online” às 9h00 
(hora de Lisboa). Para acesso a comunicados de imprensa, consultar igualmente a secção InfoPoint/News 
and media services do site da Agência (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Ainda no mesmo dia, o OEDT lançará o seu primeiro Boletim Estatístico “online” que faculta uma vasta gama 
de quadros estatísticos, gráficos e análises referentes à situação da Europa em matéria de droga 
(http://statistics.emcdda.eu.int). As sínteses da situação por país que apresentam uma breve sinopse dos 
dados e tendências actualizados referentes a cada um dos 25 Estados-Membros da UE e à Noruega, 
completarão o quadro (http://profiles.emcdda.eu.int). 

No dia do lançamento, o OEDT (Lisboa) terá em funcionamento um serviço especial (Helpdesks) para 
responder às perguntas dos jornalistas (Tel. 351 218 11 30 00). Entretanto, este serviço será igualmente 
assegurado pelos Pontos Focais Nacionais. Para mais pormenores sobre contactos, consultar o capítulo 
InfoPoint/News and media services/Helpdesks do site da Agência (http://www.emcdda.eu.int).  

No sentido de evitar sobrecargas de tráfego no website principal, o OEDT criará um website alternativo 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) para acesso ao relatório e aos comunicados de imprensa. Subscreva o serviço do 
OEDT de notificação de actualizações registando-se em http://www.emcdda.eu.int/register 


