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PRÉMIO CIENTÍFICO EMCDDA 2016 — LISBOA  

Cerimónia anual para distinguir a excelência da escrita científica sobre drogas ilícitas  

(9.11.2016, LISBOA) Os vencedores do Prémio científico 2016 do Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência (EMCDDA) irão reunir-se em Lisboa, no dia 10 de novembro, para a sexta 
cerimónia anual de entrega de prémios organizada pela agência da UE. Os autores galardoados 
receberão um prémio não monetário pelos seus artigos, à margem da reunião do Comité Científico do 
EMCDDA, que decorrerá esta semana na capital portuguesa. 

O prémio, criado em 2011 pelo Observatório e pelo seu Comité Científico, distingue a escrita científica 
e a elevada qualidade da investigação no domínio das drogas ilícitas. Este ano, mais de 50 artigos foram 
nomeados pelos membros do Comité Científico, pelos pontos focais nacionais da rede Reitox, pelas 
associações europeias de investigação, pelas revistas científicas e pelos colaboradores do EMCDDA. 
Os artigos premiados em 2016, que serão apresentados na cerimónia, são os seguintes: 
 
Categoria 1: Investigação comportamental, neurobiológica e biológica   

«Basolateral and central amygdala differentially recruit and maintain dorsolateral striatum-dependent 
cocaine-seeking habits» (Amígdala central e basolateral recrutam e mantêm diferencialmente o corpo 
estriado dorso-lateral nos hábitos de consumo de cocaína) (2015), autora principal Jennifer E. Murray, 
PhD (Estados Unidos). Publicado na revista Nature Communications, 6: 10088.  

Categoria 2: Investigação epidemiológica e baseada nas populações  

«Design and baseline findings of a large-scale rapid response to an HIV outbreak in people who inject 
drugs in Athens, Greece: the ARISTOTLE programme» (Conceção e resultados de base de uma 
resposta rápida em grande escala a um surto de infeção por VIH em pessoas que injetam drogas em 
Atenas, Grécia: programa ARISTOTLE) (2015), autor principal Angelos Hatzakis, MD, PhD (Grécia). 
Publicado na revista Addiction, 110: 1453–1467.  

Categoria 3: Investigação sobre a redução da procura 

«Opioid maintenance treatment — a call for a joint European quality care approach» (Tratamento de 
manutenção com opiáceos — um apelo a uma abordagem europeia conjunta no domínio da qualidade 
dos cuidados de saúde) (publicado em linha em 2015; impresso em 2016), autora principal Dr Laura 
Brandt (Áustria). Publicado na revista European Addiction Research, 22: 36–51. 

Categoria 4: Oferta de droga 

«Women’s gender performances and cultural heterogeneity in the illegal drug economy»                                            
(Desempenhos de género femininos e heterogeneidade cultural na economia do tráfico ilegal de drogas) 
(2015), autora principal Heidi Grundetjern, MA (Noruega). Publicado na revista Criminology, 53:         
253–279.  
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O Presidente do Comité Científico do EMCDDA, Prof. Dr. Gerhard Bühringer disse: «O prémio 
científico do EMCDDA promove a excelência na publicação académica e destaca os principais avanços 
alcançados na área das drogas. O número sistematicamente elevado de candidaturas ao prémio reflete 
uma comunidade científica dinâmica em toda a UE, com uma participação ativa num vasto leque de 
assuntos relevantes à elaboração de políticas em matéria de droga. Os trabalhos premiados este ano 
exploram novas investigações no domínio da neurobiologia; respostas inovadoras às doenças infeciosas 
relacionadas com a droga; qualidade dos cuidados conferida aos consumidores de opiáceos e questões 
de género relacionados com a economia do tráfico ilegal de drogas. O EMCDDA e o seu Comité 
Científico felicitam os vencedores e congratulam-nos pelos seus sólidos contributos à nossa base de 
conhecimentos na área das drogas e da toxicodependência». 

 
Cerimónia de atribuição do prémio: Quinta-feira, 10 de novembro, às 19h00, na Pousada de Lisboa, Praça do Comércio           
(aberta à imprensa).  
 
Jennifer Murray não poderá assistir à cerimónia mas enviará uma breve declaração por escrito. 
 
Para mais informações, consultar: www.emcdda.europa.eu/activities/scientific-award  


