RELATÓRIO ANUAL DO EMCDDA SOBRE AS TENDÊNCIAS MAIS RECENTES

Disponível brevemente: Relatório Europeu sobre Drogas 2015
(15.4.2015, LISBOA) Quais as tendências mais recentes no mercado de drogas e quais os fatores que
as determinam? Quais as últimas evoluções em matéria de prevenção, tratamento e políticas? Quantas
novas drogas foram detetadas no último ano na Europa, e quais as consequências para aqueles que as
consomem? Estas, entre outras questões, serão analisadas pelo Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (EMCDDA) no dia 4 de junho, na sua panorâmica anual sobre o fenómeno da
droga na Europa.
O Relatório Europeu sobre Drogas 2015: Tendências e Evoluções, é o principal componente do
pacote informativo multimédia e multilingue, apresentando uma análise abrangente das mais recentes
tendências observadas nos 28 Estados Membros da União Europeia, Turquia e Noruega. Disponível
em 24 línguas, em versão impressa e eletrónica, o relatório analisa: a oferta e o mercado de droga;
o consumo e os problemas relacionados com a droga; e as respostas sociais e na área da saúde a
esses problemas.
Juntamente com o relatório publicar-se-ão Perspetivas sobre drogas (Perspectives on drugs/PODs),
artigos interativos em linha com informações mais aprofundadas sobre questões específicas no domínio
da droga. Os quatro temas em foco este ano são: o abuso de benzodiazepinas entre os consumidores
de alto risco; as intervenções psicossociais; as salas de consumo assistido de drogas; e as rotas de
tráfico de heroína. O pacote informativo será completado pelo Boletim Estatístico 2015 (Statistical
bulletin), que contém o conjunto completo de dados em que o relatório se baseia, e pelas Panorâmicas
por país (Country overviews), que apresentam dados e análises a nível nacional.
Será disponibilizada uma versão e-PUB, com mapas e gráficos interativos, em inglês. Haverá também
material audiovisual disponível.
Pormenores do lançamento
Data: quinta-feira, 4 de junho de 2015
Hora: 10h00 – Hora da Europa Ocidental (Lisboa) (11h00 – Hora da Europa Central)
Local: Centro de Conferências, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206 Lisboa
Conferência de imprensa: Com a presença de Dimitris Avramopoulos, Comissário Europeu
responsável pela Migração, Assuntos Internos e Cidadania, João Goulão, Presidente do Conselho de
Administração do EMCDDA, e Wolfgang Götz, Diretor do EMCDDA.
Entrevistas: No dia do lançamento, estarão presentes em Lisboa representantes da agência para
responder às perguntas dos jornalistas. Em toda a Europa, os serviços dos pontos focais nacionais da
rede Reitox responderão às questões específicas de cada país (informações sobre as entrevistas podem
ser obtidas na hiperligação em baixo indicada).
Saiba mais em: www.emcdda.europa.eu/edr2015 • twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda •
youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • emcdda.europa.eu/rss
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