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ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DA DROGA NA EUROPA 

Relatório Anual 2007 da Agência da União Europeia de informação sobre droga  

o Droga: factos, números e análises a nível da Europa e por país  
o Últimas tendências e respostas a nível jurídico, político, social e de saúde 
o Temas específicos: drogas e condução; consumo de droga entre os menores de 15 anos; cocaína  

(5.11.2007, LISBOA) Os temas-chave relativos às drogas na Europa são abordados no Relatório Anual 2007, 
a publicar em breve pela Agência da UE de informação sobre droga (OEDT) sedeada em Lisboa.  

o Data de lançamento: Quinta-feira, 22 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 
 
Este ano, o Relatório Anual sobre a evolução do fenómeno da droga na Europa contém dados dos         
27 Estados-Membros da UE, da Noruega e da Turquia. Capítulos individuais dedicados a drogas 
específicas apresentam a panorâmica europeia mais recente da prevalência e padrões de consumo, oferta e 
disponibilidade, tratamento e outras intervenções. Estes são complementados por capítulos relativos a 
tendências novas e emergentes no consumo de drogas; políticas e legislações; resposta aos problemas de 
consumo de droga; doenças infecto-contagiosas e mortes relacionadas com o consumo de droga.  

O relatório e o pacote de imprensa estarão disponíveis em 23 línguas (21 UE + NO e TR) e serão 
acompanhados por três Temas específicos em inglês. Este ano, estas análises aprofundadas debruçam-se 
sobre as drogas e a condução; o consumo de drogas entre os menores de 15 anos e problemas associados;  
e o impacto do consumo de cocaína e cocaína crack na saúde pública. 

A Agência lançará, em simultâneo, o seu Boletim Estatístico de 2007, um produto online que apresenta 
cerca de 400 quadros e gráficos estatísticos, apoiando grande parte das análises incluídas no relatório deste 
ano. Os perfis de dados nacionais completarão o quadro, fornecendo um resumo gráfico dos 
aspectos-chave da situação do fenómeno da droga a nível nacional. 

Os Relatórios nacionais dos pontos focais Reitox — fonte primária do Relatório Anual 2007 — estarão 
igualmente disponíveis (em inglês), traçando um retrato geral do fenómeno da droga em cada país.  

Os produtos supracitados estarão disponíveis online às 10h00 (CET). No dia do lançamento, o OEDT       
(Lisboa) terá em funcionamento um serviço de helpdesk para responder às perguntas dos jornalistas            
— Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 — ao passo que os pontos focais Reitox prestarão o mesmo serviço, 
respondendo a questões específicas relativas a cada país.  

Informações sobre todos os produtos, serviços e eventos ligados ao Relatório Anual, bem como links para os  
mesmos, estarão disponíveis em: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

e num sítio web alternativo em: http://docs.emcdda.europa.eu  

RSS feed disponível em: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


