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CHEFE DE ESTADO PORTUGUÊS VISITA O OEDT 

Presidente manifesta confiança na resposta portuguesa ao problema da droga 

(21.12.2005 LISBOA) Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, visitou 
hoje a agência da UE de informação sobre droga (OEDT) em Lisboa, com o objectivo de se inteirar das 
últimas tendências e desenvolvimentos da situação da droga na Europa e em Portugal. 

Durante a reunião, em que estiveram presentes do lado do OEDT, o Presidente do Conselho de 
Administração, Marcel Reimen, o Director, Wolfgang Götz, bem como diversos funcionários científicos,      
o Presidente Sampaio elogiou o importante trabalho da agência em matéria de recolha, análise e difusão de 
informação objectiva sobre o fenómeno da droga na União Europeia, como contributo para a tomada de 
decisões políticas sólidas. 

Comentando as situações europeias e nacionais nesta área, o Presidente disse que: ‘o alargamento da União 
Europeia trouxe novos desafios, novas complexidades, novas fronteiras e novos padrões de prevalência de 
droga. Para fazer face a estes obstáculos, os responsáveis políticos da Europa deixaram uma abordagem 
ideológica do problema, para passar a assentar as suas políticas em bases científicas, tais como as que são 
fornecidas pelo OEDT'. 

O Presidente acrescentou: ‘Tem havido encorajantes sinais de progresso em Portugal durante a última 
década, particularmente o aumento do tratamento e de outros serviços relacionados com a droga. Comparado 
com outros países europeus, o uso da droga entre os jovens em Portugal ainda é relativamente baixo e há 
sinais de que o nosso reconhecido problema de heroína está agora estabilizado. Tenho plena confiança nas 
estruturas nacionais que dia a dia respondem ao problema da droga’. 

Esta foi a quarta visita do Presidente ao Observatório. As anteriores visitas tiveram lugar em 1997 (por 
ocasião do lançamento do 2º Relatório anual do OEDT) e em 1999, por duas vezes, acompanhado do 
Presidente Francês Jacques Chirac e do Rei Alberto da Bélgica. 

Durante a visita desta manhã, foi ainda abordada a questão da nova sede do OEDT e da Agência de 
Segurança Marítima (EMSA) – a segunda agência da UE com sede em Lisboa. Wolfgang Götz sublinhou a 
importância de instalar as duas agências em simultâneo e em igualdade de condições, até Novembro de 2007, 
como previsto. Os edifícios ficarão localizados na Av. Ribeira das Naus (Cais do Sodré). 

Igualmente presentes na reunião de hoje estiveram: 
• o Ministro da Saúde, Dr. António Correia de Campos; 
• a Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, Dra. Maria de Belém Roseira; 
• o Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência, Dr. João Goulão, e 
• o Coordenador Nacional para a infecção do VIH/SIDA, Prof. Dr. Henrique Barros. 

 
Informação mais detalhada sobre o trabalho do OEDT disponível em: http://www.emcdda.eu.int 
Para obter informações sobre o recém publicado Relatório anual 2005 sobre a evolução do fenómeno da droga na Europa 
e produtos derivados, por favor ver: http://annualreport.emcdda.eu.int 


