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13ª Conferência Internaci-
onal sobre a SIDA realizou-
-se em Durban, na África do

Sul, de 9 a 14 de Julho. A conferência
foi marcada por um intenso debate
político, nomeadamente, sobre a re-
duzida disponibilidade de tratamento
nos países em desenvolvimento e,
também, sobre velhas questões tais
como de saber se o VIH causa efecti-
vamente a SIDA.

O debate da primeira questão pode
ser considerado um progresso muito
importante e positivo. No entanto, o
debate da segunda representa um
recuo dramático no que se refere à
prevenção e tratamento, particular-
mente, nos países em desenvolvi-
mento, onde os mitos e ideias sobre
a SIDA constituem já um importante
obstáculo aos esforços de preven-
ção. As informações recolhidas no
âmbito do Programa das Nações
Unidas contra o VIH/SIDA (ONUSIDA)
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Calendário do OEDT

6–8 de Setembro – 20a reunião do Conselho

de Administração do OEDT,

Lisboa. 

8–9 de Setembro  – Reunião sobre a

viabilidade do controlo dos meios de

comunicação de jovens,

Turim.

13 de Setembro – Visita ao OEDT do Embai-

xador da Argentina em Portugal,

Lisboa. 

22 de Setembro – Visita ao OEDT de uma

delegação do Ministério da Justiça sueco,

Lisboa.

25–26 de Setembro – Reunião de avalia-

ção de riscos do GHB e da cetamina,

Lisboa.

11–12 de Dezembro – 14ª reunião do Comité

Científico do OEDT, Lisboa.

29 de Setembro – Reunião de coordena-

dores nacionais no domínio da droga, Paris.

6–7 de Outubro – 1º Simpósio Nacional

sobre a Toxicodependência na Mulher,

Madrid. 

12–13 de Outubro – Conferência Ministe-

rial do Grupo Pompidou, Sintra, Portugal.

18–23 de Outubro – Feira do Livro de

Frankfurt.

9–11 de Novembro – Reunião de 2000 da

ELISAD: ”Linking Together”, Praga.

10–11 de Novembro – 5ª Conferência Inter-

nacional sobre a Hepatite C, Amesterdão.

Reuniões Seleccionadas da UE

21 de Setembro – Grupo Horizontal

«Droga», Bruxelas.

10 de Outubro – Grupo Horizontal ”Droga”,

Bruxelas.

EM FOCO

Trend Tendances

m Setembro de 1999, o OFDT
lançou o seu projecto TREND
(Tendances Récentes et Nouvelles

Drogues) no contexto das novas me-
didas adoptadas no domínio do con-
sumo da droga em França, conforme
estava previsto no Plan de lutte contre
la drogue et de prévention des dépen-
dances 1999–2001 (Plano de luta contra
a droga e de prevenção das dependências).

Procurando responder às deficiências
do sistema de informação nacional
sobre a droga e a toxicodependência, a
Mission interministérielle de lutte con-
tre la drogue et la toxicomanie (orga-
nismo francês de coordenação inter-
ministerial responsável pela droga),
solicitou ao OFDT que introduzisse um
sistema de observação destinado a
detectar as novas tendências ao nível
do consumo de substâncias psicoactivas.

E

13a Conferência Inter-
nacional sobre Sida

Rede Global de Investigação

revelam que a SIDA está a causar
uma grande devastação em África,
estando, também, a alastrar em
muitas outras partes do mundo.

O consumo de droga injectada
mereceu pouca atenção na confe-
rência, apesar de ser a principal
forma de transmissão do VIH na
Europa, na Rússia, nos Novos Esta-
dos Independentes e em muitas
partes da Ásia. Esta situação reflecte
a grande falta de financiamentos
para investigação nesta área. No en-
tanto, foram apresentadas comu-
nicações excelentes sobre redução
dos riscos e tratamento do VIH nas
prisões; transmissão sexual do VIH
por consumidores de droga injec-
tada; e contenção das tendências
epidemiológicas dos consumidores
de droga injectada.

Foram apresentadas na conferên-
cia técnicas novas e potencial-
mente importantes, tais como:
análises rápidas de VIH e um algo-
ritmo de análise para a detecção
de infecções incidentes. Mais uma
vez, foi feito um relato extremamente
preocupante sobre a situação na

Outras Reuniões

11–14 de Setembro – Seminário de formação

do PNUCID para juízes e delegados do Minis-

tério Público, Kromeritz, República Checa.

21–22 de Setembro – Reunião de peritos

sobre jovens consumidores de droga

problemáticos, Amesterdão

21–23 de Setembro – 11ª Conferência Anual

da European Society for Social Drug

Research, Trinity College,

Dublim.

25–28 de Setembro – Conferência do OISIN

sobre análise criminal de investigações no

domínio do combate à droga, Roma.

28–29 de Setembro – Reunião de peritos

europeus sobre valorização e divulgação de

informação sobre a droga e a exclusão

social, com especial incidência nas

minorias, Lisboa.

Antes da conferência sobre a SIDA, foi
realizada em Durban a 3ª Reunião da
Rede Mundial de Investigação. Esta
rede (coordenada pelo Instituto Nacio-
nal da Toxicodependência, dos Estados
Unidos e outras organizações) está a
revelar-se uma importante instância
internacional e um ponto de encontro
para aqueles que se dedicam à inves-
tigação do VIH e a prevenção da hepa-
tite em populações de consumidores de
droga. Foram apresentados estudos de
alta qualidade, revelando, pela primei-
ra vez, dados sobre o aumento do con-
sumo de droga injectada na Nigéria.

Na reunião, foi apresentada uma base
de dados mundial sobre intervenções
destinadas a combater o VIH e a hepatite
em consumidores de droga injectada,
baseada no trabalho anterior do OEDT.

Lucas Wiessing

m 11 de Julho, o OEDT lançou
um alerta através da rede REITOX
em matéria dos comprimidos e

cápsulas de ecstasy que contêm doses
muito elevadas de MDMA.1 Estes
foram detectados na Bélgica e em
França antes do Verão.

Em alguns casos, os comprimidos con-
tinham mais de 200 mg de MDMA,
aproximadamente o dobro da dose nor-
malmente vendida aos consumidores.
A folha informativa do OEDT advertiu
os Pontos Focais REITOX e as suas redes
de que a ingestão de um desses compri-
midos seria equivalente a tomar dois

comprimidos “normais”. Informou ainda
de que uma overdose de comprimidos
poderia causar eventuais efeitos tóxicos,
tais como: alucinações; confusão; con-
vulsões; subida da temperatura do
corpo; transpiração; problemas cardíacos;
coma ou morte. A informação aconse-
lhava os consumidores a não tomarem
nenhum comprimido de ecstasy, já que
os efeitos eram imprevisíveis.

Em 19 de Julho, o OEDT lançou um
segundo alerta através da rede REITOX
sobre a presença de parametoxianfeta-
mina (PMA) em comprimidos de ecstasy
com um logótipo da Mitsubishi, apreen-

E

endances é uma publicação
lançada em 1999 pelo Ponto
Focal francês, Observatoire

français des drogues et toxicomanies
(OFDT). O seu objectivo consiste em
apresentar aos dirigentes políticos, pro-
fissionais e investigadores bem informa-
dos uma visão retrospectiva, prospectiva,
regular e global das tendências do
consumo de substâncias psicoactivas.

A publicação consiste num resumo de
quatro páginas, elaborado com base
em estudos e inquéritos. No seguimen-
to do interesse manifestado recente-
mente pelo comité científico do OFDT,
a publicação será aberta a contributos
externos em finais de 2000.

Actualmente, são publicados cinco a seis
números por ano. Os pedidos de exem-
plares anteriores e informações sobre
assinaturas devem ser dirigidos ao OFDT,
em: 105 rue Lafayette, 75010 Paris, França.

Jean-Michel Costes, OFDT

Tel: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-mail: ofdt@ofdt.fr. Também é possível transferir a pu-
blicação Tendances em http://www.drogues.gouv.fr. Todos
os números serão traduzidos para inglês até ao final do ano. 

T didos na Dinamarca em Junho. Nos termos
da Convenção das Nações Unidas sobre
as Substâncias Psicotrópicas, de 1971,
o PMA é uma substância controlada e
que tomada em overdose, pode ser
mais perigosa do que o MDMA. Em doses
superiores a 60 mg, o PMA pode
provocar uma subida súbita, acentuada
e potencialmente fatal da temperatura
do sangue, da temperatura do corpo e
da tensão arterial.

Estes avisos lançados pelo OEDT às
redes nacionais revelam a eficácia do
sistema de alerta precoce sobre novas
drogas sintéticas, instituído no âmbito
da Acção Comum de 1997.

Lena Westberg 

1 3,4-metilenodioxi-N-metilanfetamina (MDMA) é o
principal composto químico dos comprimidos vendidos
sob a designação de ecstasy. Actualmente, muitos com-
primidos de ecstasy contêm aproximadamente 80–120mg
de MDMA por comprimido.

O projecto tem por base uma rede
permanente de observadores, distri-
buídos por dez pontos em França.
Cada ponto é  composto por re-
presentantes que, devido à sua posição
específica, apresentam pontos de 
v i s t a  e  obse rvações  d i f e ren te s ,  
mas complementares.

Dois ambientes foram já objecto de
investigação: o “ambiente de festa”
(cena techno), que abrange os consu-
midores de droga num contexto recre-
ativo; e o “ambiente urbano”, ligado,
em grande medida, àqueles que estão
em contacto com serviços que asse-
guram tratamento e abrigo. As tendên-
cias que tinham sido já identificadas
no final dos primeiros seis meses são
as seguintes:

no ambiente  de  fes ta ,  domi-
nam os est imulantes (ecstasy, 
speed e cocaína) e as substâncias
alucinogénicas (especialmen-
te, LSD);

no ambiente urbano, prevalece o
consumo de opiáceos. No entanto,
verifica-se uma diminuição do
consumo de heroína, estando a
aumentar o consumo de outros
estimulantes (cocaína e crack).

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Uma nova rubrica em que se fala dos últimos recursos e projectos dos Pontos Focais Nacionais REITOX

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

Rússia, onde o consumo epidémico de
heroína pelos jovens surge associado à
infecção pelo VIH e pelo vírus da
hepatite C.



PUBLICAÇÕES
DO OEDT
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Melhorar a avaliação

Investigação

qualitativa

va lua t ion :  a  key  too l  fo r
improving drug prevention 
(Avaliação: Uma ferramenta

fundamental para melhorar a prevenção
da droga) (Monografia Científica n.º5 do
OEDT), contém as comunicações apre-
sentadas na segunda conferência euro-
peia sobre a avaliação da prevenção da
droga, realizada em Estrasburgo (2–4
de Dezembro de 1999). Para além das
referidas comunicações, este volume
inclui as recomendações elaboradas e
adoptadas pelos participantes no final
do encontro. 

Este volume é um complemento de
Evaluating drug prevention in the
European Union (Avaliação da Preven-
ção da Droga na União Europeia)
(Monografia Científica n.º2 do OEDT),
e representa um importante passo no
sentido de promover a cooperação ao
nível do esforço permanente para
melhorar as estratégias de prevenção

7
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O OEDT publica duas novas
Monografias Científicas

Em Setembro deste ano, o OEDT irá publicar dois novos números da série Monografias Científicas. 

nderstanding and responding
to drug use: the role of quali-
tative research (Compreen-

der e responder ao uso de drogas: o
papel da investigação qualitativa)
(Monografia Científica n.º4 do OEDT)
é fruto do trabalho realizado pelo
Observatório desde 1996 para formar
uma ideia geral da investigação
qualitativa sobre drogas na Europa. 

Um dos principais objectivos do OEDT
consiste em difundir conhecimentos
úteis com vista à definição de políticas
racionais e intervenções eficazes desti-
nadas a combater o consumo de droga
e os problemas da droga na Europa. A
investigação qualitativa incide nos signi-
ficados, percepções, processos e con-
textos do ”mundo da droga”, ajuda a
compreender padrões de consumo de

U

principal problema identificado foi o
facto de os países utilizarem categorias
diferentes (por exemplo, grupos etários,
perfis dos consumidores de droga, etc.).

Conhecimento: Em média, constatou-se
que o nível de conhecimento era bas-
tante elevado, graças a um bom domínio
da situação do país. No entanto, a
interpretação nem sempre se baseou
em provas científicas. As análises rela-
cionadas com as diferenças entre os
sexos, idades e outros aspectos sociais
poderiam ter sido mais aprofundadas.

Eficiência: Verificou-se haver uma boa
adesão aos aspectos contratuais, em-
bora, no caso de alguns países, os
atrasos na prestação de informação
possam comprometer a possibilidade
de se formar uma ideia completa do
panorama europeu.

Aceitabilidade: Considerou-se suficien-
temente elevada a clareza e acessibi-
lidade dos relatórios. Nomeadamente,
os relatórios continham bons exemplos
de tendências e padrões de consumo,
bem como descrições pormenorizadas
dos vários subgrupos (por exemplo,
grupos de consumidores de droga,
alvos específicos para intervenção).

Utilidade: Os relatórios estavam, dum
modo geral, bem apresentados e a infor-
mação prestada correspondia ao preten-
dido. No entanto, considerou-se que,
em alguns casos, poderia ter sido feito
um esforço maior para se conseguir
uma maior homogeneidade e clareza.

Linda Montanari

droga e as respostas que lhes são dadas.
Pode constituir um primeiro passo
eficaz no sentido de gerar hipóteses ou
identificar questões que exigem uma
recolha de dados mais alargada e siste-
mática. No entanto, a investigação qua-
litativa é importante, sobretudo, por
complementar os dados quantitativos e
análises estatísticas, ajudando a revelar
e interpretar os fenómenos em que as
estatísticas se baseiam.

Esta nova monografia destaca, nomea-
damente: o impacte da investigação qua-
litativa na formulação de políticas; e o
papel dessa investigação na identifica-
ção de novas tendências da droga e na
compreensão dos riscos para a saúde
associados ao consumo de droga injec-
tada. Analisa, também, a forma como
esta investigação permite explorar a
relação entre o consumo de heroína e a
exclusão social e, ajuda a compreender o
desenvolvimento dos mercados de
drogas ilícitas. A monografia debruça-
se ainda sobre a avaliação dos serviços
da droga, mostrando que uma avalia-
ção qualitativa pode levar a uma maior

• Understanding and responding
to drug use: the role of qualita-
tive research, Monografia cien-
tífica n.º 4 do OEDT (inglês).

• Evaluation: A key tool for
improving drug prevention,
Monografia científica n.º 5 do
OEDT (inglês).

•  Rela tó r io  anual  sobre  a
evolução do fenómeno da droga
na União Europeia de 2000
(11 línguas oficiais da UE).

Novas Publicações:

Brevemente:

website externo da Rede
Europeia de Investigação
Qualitativa sobre a Droga do

OEDT foi recentemente equipado com
um motor de busca, permitindo que 
os visitantes realizem pesquisas com-
pletas dos textos disponíveis no
website e localizem informação mais
facilmente. O motor de busca também
permite que o gestor do website
conte e faça levantamentos das pes-
quisas efectuadas.

O

Relatórios Nacionais REITOX: resultados da avaliação

m colaboração com os Pontos
Focais Nacionais (PFN), o OEDT
lançou, em Maio, uma avaliação

dos Relatórios Nacionais da REITOX, a
fim de assegurar informação da mais alta
qualidade. O processo de avaliação foi
realizado com base em vários critérios
de qualidade, tendo suscitado reacções
positivas por parte dos centros nacionais.

Relativamente à qualidade global dos
relatórios, a avaliação permitiu constatar
que, apesar de diferenças substanciais
entre os países, a qualidade da informa-
ção recolhida pelos PFN era suficiente-
mente elevada e completa para ofere-
cer um bom panorama do fenómeno da
droga na União Europeia. Os prin-
cipais problemas identificados relacio-
navam-se com questões metodológicas,
tais como a comparabilidade dos dados
e a cobertura global de novos tipos de
métodos e intervenções (avaliação de
resultados, fiabilidade, etc.).

As conclusões, baseadas nos seis
critérios de avaliação, foram as seguintes:

Validade: Os PFN utilizam várias me-
todologias para recolher e processar os
dados. As fontes de informação são
indicadas nos relatórios e, os dados
são, dum modo geral, coerentes. As
deficiências detectadas relacionam-se
com algumas metodologias (por exem-
plo, investigação qualitativa) e infor-
mação em domínios específicos (por
exemplo, avaliação dos resultados).

Fiabilidade: Os Relatórios Nacionais
respeitam, de um modo geral, as
orientações definidas pelo OEDT. O

E

s Monografias Cien-
tíficas do OEDT são
publicações espe-

cializadas que contêm docu-
mentos científicos prepa-
rados no contexto dos estu-
dos de investigação, confe-
rências e seminários do OEDT.
A série tem como objectivo
proporcionar uma maior visi-
bilidade ao organismo enquanto
autor idade c ient í f ica  no
domínio da droga. Os temas
abrangem uma grande varie-
dade de questões, desde ciên-
cia, política, teoria e méto-
dos até casos e factos práticos.

Grupos alvo: Especialistas e
profissionais no domínio da
droga, incluindo cientistas e
académicos (alvo primor-
dial); responsáveis pela ela-
b o r a ç ã o  d e  p o l í t i c a s  e  
seus assessores.

da droga e a sua avaliação na Europa.
Uma pergunta frequente no contexto
da prevenção da droga é ”Quais as
medidas que resultam?” a que pro-
curam responder os vários capítulos,
cada um de uma perspectiva diferente.

Embora as opiniões expressas não
conduzam a uma resposta definitiva,
contribuem, para uma melhor compre-
ensão desta área complexa, que é uma
das prioridades do Plano de Acção da
União Europeia em matéria de Luta
contra a Droga (2000–2004).

A monografia destaca o progresso e
evolução recentes no domínio da avali-
ação, apresentando exemplos de acções
e instrumentos que têm contribuído
para melhores práticas. É, também, um
fórum em que os diferentes interveni-
entes podem partilhar as suas experi-
ências e adaptar os seus conhecimentos
aos diferentes contextos nacionais.

Espera-se que esta monografia seja útil
e estimulante para os dirigentes polí-
ticos e, também, para os profissionais
de prevenção da droga.

A

compreensão dos consumidores de
droga o que, por sua vez, permite aos
responsáveis pelo planeamento desses
serviços responder eficazmente às suas
necessidades. 

A monografia pretende contribuir para
uma melhor compreensão do consumo
de droga e das soluções adoptadas e,
realçar a importância do contributo que
a investigação qualitativa pode dar. 

O  w e b s i t e a p r e s e n t a  p a ra  c a d a  
Estado-Membro:

um directório de investigadores;
uma bibliografia;
uma lista de projectos em curso; e
um perfil da investigação qualitativa
realizada no país em causa.

Também contém análises de grupos de
trabalho, relatórios de seminários e um
jornal da rede.

O website é uma ferramenta essencial
da rede, que se está a tornar rapidamente
um recurso muito útil para se compreender
o consumo e as novas tendências da droga.

Jane Fountain e Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug-substitution treatment in
the European Union, “Insights”
n.º 3 do OEDT (inglês).

Mais informações sobre todas as publicações do

OEDT e pormenores sobre o modo de enco-

mendar exemplares encontram-se disponíveis no

website do OEDT: http://www.emcdda.org/

publications/publications.shtml.

http://www.qed.org.uk

NAVEGANDO
NA INTERNET •

•
•
•



m dos principais pontos da
ordem dos trabalhos da 20ª
reunião do Conselho de Admi-

nistração do OEDT, a realizar de 6 a
8 de Setembro, será uma série de re-
comendações sobre as perspectivas a
médio prazo do programa de tra-
balho do OEDT, elaboradas pelo
Grupo de Trabalho do Conselho de
Administração (Presidente: Sir Jack
Stewart-Clark). Essas recomendações
constituirão a base do programa de
trabalho do Observatório para 2001,
bem como do seu próximo programa
de trabalho trienal (2001–2003). 
O Conselho irá examinar ambos os
programas em pormenor.

Um outro ponto da ordem dos
trabalhos será o plano de reforma
interna do OEDT, preparado pelo
Director, Georges Estievenart, com
base nos resultados da avaliação do
Observatório, realizada em 1999–
–2000 por consultores externos.

investigação qualitativa, realizada sob designações
diversas, tais como antropologia, etnografia ou socio-
logia, desempenhou um papel importante e honroso no

domínio das ciências sociais ao longo de todo o século XX. 
No domínio da droga, porém, só em muito poucos países, quer da
Europa ou de outras partes do mundo, existe algo que se possa
assemelhar a uma tradição significativa de investigação quali-
tativa ou um acervo de estudos publicados. Em muitos países, é
pouca ou quase inexistente a investigação realizada com uma
preocupação fundamentalmente qualitativa, e mesmo onde existe
– por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido – este tipo de
investigação é suplantado pela investigação estatística, clínica ou
biomédica (Fountain e Griffiths, 1999).

Embora tenham sido feitas, na Europa – e, também, nos EUA e na
Austrália – algumas tentativas modestas para reunir em grupos ou
redes mais organizados aqueles que se dedicam à investigação
qualitativa no domínio da droga, há que atingir ainda a massa
crítica necessária para que este tipo de abordagem adquira um
perfil e reconhecimento adequados, quer entre a comunidade de
investigadores no seu conjunto, quer entre os utilizadores 
(e financiadores) da investigação. Trata-se de uma situação lamen-
tável, pois a investigação e análise qualitativas podem contribuir
muito para o esclarecimento do ”mundo da droga”, bem como ajudar
a compreender o consumo de droga e as soluções adoptadas,
constituindo não só um complemento das análises quantitativas e
estatísticas, mas também um valioso contributo para as mesmas.

Há muito a fazer para se conseguir atingir essa massa crítica e
assim aproveitar plenamente o potencial e valor das abordagens
qualitativas do conhecimento e da compreensão do fenómeno da
droga e das soluções adoptadas pelas sociedades. Por conseguinte,
é essencial que os progressos feitos até à data sejam consolidados
e utilizados como base para o trabalho a realizar no futuro.

Os rumos que o OEDT está a tentar seguir são de três tipos: 

consolidar e reforçar a infra-estrutura europeia para a comu-
nidade de investigadores (intercâmbio de informação, criação
de redes etc.);
estimular a cooperação, investigação comparativa sobre temas-
chave; e
promover a interligação entre a investigação e as políticas.

É necessário dar mais importância à investigação qualitativa, não
só ao nível das políticas, mas, também, da investigação, e, espe-
cialmente, do financiamento da investigação. Para isso, antes de
mais, é necessário criar-se um produto que valha a pena vender.

Esperamos que publicações como a Monografia Científica n.º 4 do
OEDT, bem como outros trabalhos de investigadores de toda a
Europa, possam contribuir para esse objectivo. No entanto, só por
si, isto não chega. Um dos grandes desafios do futuro é encontrar
maneiras de atingir uma massa crítica de investigadores e
investigação, e obter o reconhecimento que tantas vezes é negado
à investigação qualitativa, de modo que esta passe a fazer parte
das prioridades da investigação e das políticas.

Richard Hartnoll 

Fountain, J. e Griffiths, P. (1999) “Synthesis of qualitative research on drug use in the European

Union: report on an EMCDDA project”, European Addiction Research, 5, 4–20.
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Drug-misusing offenders in prison and

after release

(Delinquentes toxicodependentes na

prisão e após a libertação)

O Grupo Pompidou do Conselho da Europa publicou
os trabalhos de um seminário sobre delinquentes toxico-
dependentes na prisão e após a libertação. O semi-
nário, realizado em finais de 1999, incidiu sobre os
seguintes temas: modalidades de tratamento num
ambiente prisional; estratégias de redução de riscos
destinadas a reduzir a transmissão de infecções pro-
pagadas pelo sangue; análises para detecção e con-
trolo do consumo de droga nas prisões; articulação com
o apoio social ao nível da comunidade. Entre os trabalhos
preparativos do seminário referem-se: um inquérito
sobre os problemas da droga nas prisões; prestação
de ajuda a reclusos consumidores de droga; políticas
e prática de medidas de apoio social em 26 países.

A publicação contém os principais relatórios, comu-
nicações e conclusões do seminário. Muitas prisões já
dispõem actualmente de programas de desintoxica-
ção e unidades para reclusos que não consumem droga,
mas as acções nesta área continuam a ser restritas e a
não ser convenientemente avaliadas. A realização de
análises para detecção do consumo de droga é
realçada no livro como uma questão controversa ao
nível das prisões, consoante seja vista numa perspec-
tiva de segurança ou numa perspectiva de tratamento.
O apoio social é considerado, cada vez mais, uma
importante componente do tratamento oferecido a
reclusos consumidores de droga.

Margareta Nilson

Publicado por: Grupo de Cooperação em matéria de
Luta contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes (Grupo Pompidou). • Data: Março de 2000.
• Língua: Inglês e francês. • ISBN: 92-871-4242-4
(inglês). • ISBN: 92-871-4241-6 (francês). Les
délinquants usagers de drogues en prison et après
libération. • Preço: 14,48 euros. • Pedido de
exemplares a: Pompidou Group, Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, França. Tel: ++ 33 3 88 41
29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Website: http://www.pompidougroup.coe.int

O OEDT é responsável pela selecção de materiais para a Montra de

Livros e pelo texto apresentado. Todavia, o conteúdo desses materiais e as

opiniões neles expressas são da exclusiva responsabilidade dos autores.
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prevenção. O relatório da conferência
já se encontra disponível no endereço
abaixo indicado.

A Mentor Foundation é a única organização não
governamental que trabalha a nível global na área da
prevenção do consumo de substâncias entre os jovens.
Constituída em 1995 como instituição de caridade com
financiamento autónomo, a Mentor Foundation procura os
melhores métodos para conseguir resultados positivos e
duradouros na prevenção do consumo de substâncias. A
Fundação investe em projectos inovadores, trabalha em
parceria com outros organismos, e constitui um fórum
para um intercâmbio construtivo e a adaptação cultural de
programas e ideias prometedores.

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,

London W1M 7FA, Reino Unido. 

Tel: ++ 44 20 7291 6100. 

Fax: ++ 44 20 7291 6110. 

E-mail: secretariat@mentorfoundation.org

U

ÓRGÃOS
ESTATUTÁRIOS DO

OEDT

o princípio deste ano, a Mentor
Foundation juntou-se à Interpol
e à Europe 2000 – uma ONG

constituída para analisar as condições e
problemas decorrentes da eliminação de
fronteiras internas na Europa – a fim de
realizar a sua segunda grande confe-
rência subordinada ao título “Crime e
Consumo de Substâncias entre os
Jovens: Um Factor de Insegurança Cres-
cente”. A conferência destinou-se a
partilhar ideias e informações sobre a
relação entre a delinquência juvenil e o
consumo de substâncias, a fim de
assegurar que a questão da prevenção
seja uma das grandes prioridades
políticas internacionais e pedir aos
governos que afectem mais recursos à

N

Presidência francesa:
prioridades em

matéria de droga

a abertura da primeira reunião
do Grupo Horizontal ”Droga”
(GHD) durante a Presidência

francesa, em 17 de Julho, Nicole
Maestracci, coordenadora no domínio
dos assuntos da droga em França e
presidente do Grupo, apresentou as
prioridades da Presidência e o seu
programa de trabalho.

Nicole Maestracci frisou que a França
desejava ajudar a aplicar o plano de
acção da União Europeia no domínio
da luta contra a droga (2000–2004),
através das seguintes medidas:

• Reforço dos instrumentos de coor-
denação no domínio da droga a nível
europeu, em especial, entre os Estados-
Membros. Esta medida incluirá a orga-
nização da primeira reunião dos coorde-
nadores nacionais no domínio da droga
da UE e da Comissão Europeia, a rea-
lizar em Paris, em 29 de Setembro.
Nicole Maestracci afirmou que, o GHD
irá integrar contributos relacionados
com a droga de outros grupos de
trabalho do Conselho que se dedicam a
questões relacionadas com a saúde e o
tráfico de droga.

• Melhor conhecimento do fenómeno da
droga. A Presidência distribuiu um questi-
onário aos Estados-Membros, com vista
a determinar aquilo que é necessário
para proporcionar à UE uma base
comum de dados científicos sobre a
droga e a toxicodependência.

• Aperfeiçoamento da detecção e
avaliação de substâncias psicoactivas e
a sua capacidade de criar toxicodepen-
dência. A fim de se responder mais
eficaz e rapidamente ao aparecimento
de novos produtos e combinações de
substâncias, a Presidência propôs que se
reflectisse sobre procedimentos tenden-
tes a permitir que os peritos detectem
atempadamente novos produtos psico-
activos e comportamentos viciantes.
Serão também debatidas formas de
reforçar o sistema de alarme precoce no
âmbito da Acção Comum sobre Novas
Drogas Sintéticas de 1997. Será reali-
zada em Paris, em 24 de Novembro,
uma conferência europeia, a fim de se
estudarem problemas e soluções relaci-
onados com a difusão de novas drogas,
tratamentos e respostas.

Alain Wallon

N
Entre os principais elementos da refor-
ma referem-se a definição de priori-
dades num novo quadro operacional,
bem como de novos métodos de
trabalho. Está também prevista uma
nova estrutura organizativa para o
Observatório, e serão propostas es-
tratégias específicas para os recursos
humanos, a rede REITOX, a comuni-
cação e o alargamento da UE.

Por último, o Conselho irá debater
os seguintes temas: o OEDT e a estra-
tégia de alargamento da UE, preparado
por um grupo de trabalho do OEDT
(Presidente: Marcel Reimen); o regi-
mento interno do Conselho de Admi-
nistração; e a candidatura apresen-
tada pela Islândia com vista à partici-
pação nas actividades do Observatório.

Kathleen Hernalsteen

Ver informação completa no próximo número de
DrugNet Europe. A próxima reunião do Conselho de
Administração terá lugar em Janeiro de 2001.

• 

• 

• 

O Conselho de Administração

Notícias de toda a UE sobre a droga

F O R U M
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m muitos países da UE, o debate
sofre as formas mais eficazes de
combater o abuso de drogas é

uma das grandes prioridades. Os parla-
mentos nacionais, espelhos das preocu-
pações dos cidadãos, esforçam-se por
encontrar novas medidas tendentes a
reduzir o consumo de droga na população
em geral. Uma das questões que tem
merecido particular atenção é a necessi-
dade de encontrar novas respostas para
o consumo de droga a nível individual.

Os acontecimentos dos últimos meses
têm realçado esta necessidade de novas
respostas. Em 6 de Julho, a Assembleia
da República portuguesa aprovou a
revisão da lei existente em matéria de
droga. A revisão privilegia o tratamento
e a reabilitação, e prevê a descrimi-
nalização do consumo e posse de
drogas como factor fundamental para
que o consumidor de droga seja con-
siderado um doente e não um crimi-
noso. (A lei ainda não entrou em vigor
devido a uma formalidade legal, pre-
vendo-se que seja novamente enviada 
à Assembleia). 

Uma semana antes, o parlamento neer-
landês aprovara uma resolução que, a
ser adoptada pelo Governo, permitirá o

E

m Janeiro de 2000, o OEDT
encomendou um estudo preli-
minar sobre as funções e estru-

turas dos serviços de redução da procura
da União Europeia e a cooperação entre
os mesmos (adjudicatário: RAND Europe,
Países Baixos). O estudo foi concebido
como um exercício de metodologia
tendo em vista a criação de uma
ferramenta de recolha de dados para
esta área altamente complexa.

Tendo presente este objectivo, foi
criado um protocolo de entrevista que
foi utilizado a título experimental em
três países da UE (França, Portugal e Reino
Unido), em que estavam representadas
estruturas diferentes em matéria de política
da droga. Foram realizadas cerca de 25
entrevistas nesses três países. A ferramenta
de recolha de dados foi criada paralela-
mente, de modo que as perguntas feitas e
a terminologia utilizada se fossem tornando
mais compreensíveis para os entrevistados.

Estudo do OEDT
Serviços de redução da procura: funções,

estruturas e cooperação

E

Grupo de peritos
europeus sobre o
indicador da pro-

cura de tratamento
Uma importante conclusão do estudo
foi que o próprio protocolo de entre-
vista poderá ser utilizado como uma
ferramenta para a recolha de dados
qualitativos, mas em grande medida
comparáveis. No entanto, o estudo
concluiu também que este tipo de
recolha de dados absorve bastantes
recursos e tempo, ao exigir que o entre-
vistador tenha um conhecimento prévio
da política em matéria de droga e da
língua do país. Os métodos de recolha
de dados pouco dispendiosos, tais
como os inquéritos pelo correio e as
entrevistas telefónicas, não seriam
adequados para este tipo de estudo,
devido à complexidade do domínio
estudado e à necessidade de contacto
pessoal directo. 

Ulrik Solberg

Para mais informações sobre este estudo, contactar

Ulrik.Solberg@emcdda.org

Grupo de peritos euro-
peus do OEDT sobre o
indicador da procura de

tratamento realizou a sua segunda
reunião em Lisboa, de 29 a 30 de
Junho. O grupo tem por objectivo
melhorar a comparabilidade,
interpretação e utilidade política
da informação sobre os tratamentos
na UE é constituído por peritos
nacionais em informação sobre a
procura de tratamento para a
toxicodependência de todos os
Estados-Membros.

O grupo desempenhará um papel
fundamental na aplicação do
principal indicador da procura de
tratamento do OEDT, em confor-
midade com um protocolo eu-
ropeu comum – o “Protocolo
Comum OEDT/ Grupo Pompidou
para o indicador da procura de
tratamento”. A versão final revista
deste Protocolo foi lançada
através do website do OEDT, em
29 de Junho.

Com a ajuda do Ponto Focal ale-
mão da REITOX (IFT), o OEDT
realizou, em 1999, um ensaio de
campo da aplicação do Proto-
colo. Na Primavera de 2000, foi
realizado um exercício europeu
mais completo de recolha de
dados, que contou com a par-
ticipação da maioria dos países
da UE. A reunião de peritos
analisou os resultados do segundo
exercício de recolha de dados,
bem como os problemas metodo-
lógicos que surgiram durante a
aplicação do Protocolo.

Alguns desses problemas foram
examinados em vários workshops,
nos quais foram também debati-
das as possíveis utilizações dos
dados sobre tratamentos na con-
cepção de intervenções e políti-
cas no domínio da droga. Prevê-se
que no Outono esteja disponível
um relatório contendo os resultados
do segundo exercício europeu de
recolha de dados sobre tratamentos.

Julian Vicente

O

cultivo de cannabis para venda aos
cafés, o que actualmente é ilegal. 

Na Alemanha, em 28 de Junho, a
comissão das petições do parlamento
alemão, constituída por 29 deputados,
deu o seu apoio à petição do Grupo de
Entreajuda Cannabis como Medica-
mento, de Berlim, no sentido de se
autorizar a utilização de produtos de
cannabis natural e canabinóides simples
para fins terapêuticos.

Este debate também está a suscitar
grande interesse no Reino Unido onde,
em 6 de Junho, alguns deputados assi-
naram uma proposta pedindo a despe-
nalização do consumo de cannabis e a
introdução da venda controlada para
consumo, por exemplo, em cafés. Esta
proposta foi alvo de forte oposição por
parte dos restantes deputados de West-
minster e dos membros do Governo.

Está actualmente a ser analisada uma
proposta semelhante na Suíça. A
Comissão Federal de Estupefacientes da
Suíça – um organismo independente
com funções consultivas junto do Go-
verno – solicita, juntamente com alguns
cantões, a legalização da posse, venda e
consumo de cannabis. O Ministro da
Saúde federal ainda não tomou qualquer
decisão sobre este assunto, não tendo
também decidido em que medida a revi-
são da Lei Federal sobre Estupefacientes

deverá incluir a legalização da posse e
do consumo – que mereceu o apoio da
maioria num processo de consulta
nacional. Relativamente à produção e
venda de droga, está a ser debatida a
introdução de uma fórmula semelhante
à dos Países Baixos (a produção e
venda de cannabis são, em princípio,
ilegais mas a lei não é aplicada, permi-
tindo o consumo em determinados
locais, tais como em coffee-shops).

Em Maio, o Executivo escocês propôs
um aumento de 2 milhões de libras (3,2
milhões de euros) para melhorar o trata-
mento de toxicodependentes e uma
maior utilização de alternativas ao
encarceramento dos delinquentes
toxicodependentes.

Por último, na Bélgica, o parlamento
vai realizar, em 15 de Setembro, um
seminário sobre o consumo de cannabis
para  f in s  t e rapêut icos  e  consu-
mo recreativo. 

Apesar destas acções no sentido de se
reexaminarem os controlos aplicados
ao consumo de drogas e, em alguns
casos, considerar a possibilidade de
autorizar a venda controlada de drogas
leves, principalmente para evitar os
efeitos do mercado negro, muitas pes-
soas discordaram desta tendência,
argumentando que o ”abrandamento
das leis” transmitiria aos cidadãos
europeus uma ideia errada.

O OEDT está a trabalhar com vista a
prestar informação mais fiável sobre a
forma como os toxicodependentes são
tratados pelos sistemas de justiça
criminal dos Estados-Membros da UE.
Em finais de 2000, deverá ser publi-
cada pelo OEDT uma análise com-
parativa das políticas dos Estados-
Membros sobre esta matéria.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Parlamentos nacionais

debatem leis sobre
a droga

Assembleia da República de Portugal.

8ªa Conferência Britânica
dos Técnicos de Droga
em Estabelecimentos

Prisionais

8ª Conferência Britânica dos
Técnicos de Droga em Estabele-
cimentos Prisionais, organizada

pelos Serviços da Droga de Cranstoun
na Universidade de Aston, Birmingham,
e realizada de 10 a 12 de Julho, contou
com a presença de cerca 400 participantes.
Para além dos assuntos decorrentes da
aplicação da Estratégia de Luta contra a
Droga dos Serviços Prisionais do Reino
Unido, a conferência realizou uma sessão
especial denominada “Europe meets”,
organizada pela Rede Europeia de Ser-
viços da Droga e do VIH/SIDA nas Prisões.

Os trabalhos da conferência serão
publicados por Cranstoun Drug Services,
4th Floor Broadway House, 112–134 The
Broadway, Wimbledon, London SW19
1RL, Reino Unido. Para mais informações,
contactar: Francesca Ambrosini em
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

A

o contexto da reestru-
turação orçamental da
U n i ã o  E u r o p e i a ,  a

Comissão Europeia apresentou, em
Julho, ao Conselho da UE e ao Par-
lamento, uma proposta de um
novo regulamento financeiro que
também tem implicações para as
agências descentralizadas.

Este novo regulamento significa
que as actividades do OEDT fica-
rão sujeitas a uma orientação e um
controlo mais rigorosos por parte das
instituições centrais de Bruxelas.

Paulo Branco 

N

Um novo regula-

mento financeiro

O desporto contra a
droga

O desporto como possível factor de
prevenção da luta contra o consumo de
droga mereceu destaque na conferência,
que beneficiou da experiência de muitos
países, nomeadamente, Alemanha,
Espanha, Irlanda, Itália, Rússia e Turquia.
No entanto, não existem ainda provas
científicas de uma correlação concreta
entre o desporto e a droga. Por conse-
guinte, foi proposta uma série de acti-
vidades para esta área, nomeadamente:
maior investigação do assunto; inter-
venções que levem em conta métodos
pedagógicos reconhecidos; e adopção
de uma metodologia estruturada para
cada intervenção de prevenção e ava-
liação dos seus resultados finais.

eve lugar Roma, em 5 a 6 de
Julho, uma conferência euro-
peia subordinada ao tema 

“O desporto contra a Droga”, que foi
realizada sob os auspícios do Comité
Italiano “Desporto contra a Droga”,
Comité Olímpico Europeu e o Comité
Nacional Olímpico Italiano. O OEDT
participou no encontro, tendo apresen-
tado o trabalho da rede REITOX e bases
científicas para a avaliação da prevenção.

T

Na declaração de encerramento, o
Comité Italiano “Desporto contra a Droga”,
propôs que fosse constituído um comité
europeu, composto por representantes
do Comité Olímpico Europeu, União
Europeia, Comités Olímpicos Nacionais,
e, por último, como observadores, repre-
sentantes do Programa das Nações Unidas
para o Controlo Internacional da Droga
(PNUCID). Este grupo de coordenação
teria como principal função a avaliação
de iniciativas e o planeamento de inter-
venções conjuntas.

Linda Montanari

Para mais informações, contactar: Senator Ignazio Pirastu, 
E-mail: info@sportagainstdrugs.org
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m muitos países da UE, o debate
sofre as formas mais eficazes de
combater o abuso de drogas é

uma das grandes prioridades. Os parla-
mentos nacionais, espelhos das preocu-
pações dos cidadãos, esforçam-se por
encontrar novas medidas tendentes a
reduzir o consumo de droga na população
em geral. Uma das questões que tem
merecido particular atenção é a necessi-
dade de encontrar novas respostas para
o consumo de droga a nível individual.

Os acontecimentos dos últimos meses
têm realçado esta necessidade de novas
respostas. Em 6 de Julho, a Assembleia
da República portuguesa aprovou a
revisão da lei existente em matéria de
droga. A revisão privilegia o tratamento
e a reabilitação, e prevê a descrimi-
nalização do consumo e posse de
drogas como factor fundamental para
que o consumidor de droga seja con-
siderado um doente e não um crimi-
noso. (A lei ainda não entrou em vigor
devido a uma formalidade legal, pre-
vendo-se que seja novamente enviada 
à Assembleia). 

Uma semana antes, o parlamento neer-
landês aprovara uma resolução que, a
ser adoptada pelo Governo, permitirá o

E

m Janeiro de 2000, o OEDT
encomendou um estudo preli-
minar sobre as funções e estru-

turas dos serviços de redução da procura
da União Europeia e a cooperação entre
os mesmos (adjudicatário: RAND Europe,
Países Baixos). O estudo foi concebido
como um exercício de metodologia
tendo em vista a criação de uma
ferramenta de recolha de dados para
esta área altamente complexa.

Tendo presente este objectivo, foi
criado um protocolo de entrevista que
foi utilizado a título experimental em
três países da UE (França, Portugal e Reino
Unido), em que estavam representadas
estruturas diferentes em matéria de política
da droga. Foram realizadas cerca de 25
entrevistas nesses três países. A ferramenta
de recolha de dados foi criada paralela-
mente, de modo que as perguntas feitas e
a terminologia utilizada se fossem tornando
mais compreensíveis para os entrevistados.

Estudo do OEDT
Serviços de redução da procura: funções,

estruturas e cooperação

E

Grupo de peritos
europeus sobre o
indicador da pro-

cura de tratamento
Uma importante conclusão do estudo
foi que o próprio protocolo de entre-
vista poderá ser utilizado como uma
ferramenta para a recolha de dados
qualitativos, mas em grande medida
comparáveis. No entanto, o estudo
concluiu também que este tipo de
recolha de dados absorve bastantes
recursos e tempo, ao exigir que o entre-
vistador tenha um conhecimento prévio
da política em matéria de droga e da
língua do país. Os métodos de recolha
de dados pouco dispendiosos, tais
como os inquéritos pelo correio e as
entrevistas telefónicas, não seriam
adequados para este tipo de estudo,
devido à complexidade do domínio
estudado e à necessidade de contacto
pessoal directo. 

Ulrik Solberg

Para mais informações sobre este estudo, contactar

Ulrik.Solberg@emcdda.org

Grupo de peritos euro-
peus do OEDT sobre o
indicador da procura de

tratamento realizou a sua segunda
reunião em Lisboa, de 29 a 30 de
Junho. O grupo tem por objectivo
melhorar a comparabilidade,
interpretação e utilidade política
da informação sobre os tratamentos
na UE é constituído por peritos
nacionais em informação sobre a
procura de tratamento para a
toxicodependência de todos os
Estados-Membros.

O grupo desempenhará um papel
fundamental na aplicação do
principal indicador da procura de
tratamento do OEDT, em confor-
midade com um protocolo eu-
ropeu comum – o “Protocolo
Comum OEDT/ Grupo Pompidou
para o indicador da procura de
tratamento”. A versão final revista
deste Protocolo foi lançada
através do website do OEDT, em
29 de Junho.

Com a ajuda do Ponto Focal ale-
mão da REITOX (IFT), o OEDT
realizou, em 1999, um ensaio de
campo da aplicação do Proto-
colo. Na Primavera de 2000, foi
realizado um exercício europeu
mais completo de recolha de
dados, que contou com a par-
ticipação da maioria dos países
da UE. A reunião de peritos
analisou os resultados do segundo
exercício de recolha de dados,
bem como os problemas metodo-
lógicos que surgiram durante a
aplicação do Protocolo.

Alguns desses problemas foram
examinados em vários workshops,
nos quais foram também debati-
das as possíveis utilizações dos
dados sobre tratamentos na con-
cepção de intervenções e políti-
cas no domínio da droga. Prevê-se
que no Outono esteja disponível
um relatório contendo os resultados
do segundo exercício europeu de
recolha de dados sobre tratamentos.

Julian Vicente

O

cultivo de cannabis para venda aos
cafés, o que actualmente é ilegal. 

Na Alemanha, em 28 de Junho, a
comissão das petições do parlamento
alemão, constituída por 29 deputados,
deu o seu apoio à petição do Grupo de
Entreajuda Cannabis como Medica-
mento, de Berlim, no sentido de se
autorizar a utilização de produtos de
cannabis natural e canabinóides simples
para fins terapêuticos.

Este debate também está a suscitar
grande interesse no Reino Unido onde,
em 6 de Junho, alguns deputados assi-
naram uma proposta pedindo a despe-
nalização do consumo de cannabis e a
introdução da venda controlada para
consumo, por exemplo, em cafés. Esta
proposta foi alvo de forte oposição por
parte dos restantes deputados de West-
minster e dos membros do Governo.

Está actualmente a ser analisada uma
proposta semelhante na Suíça. A
Comissão Federal de Estupefacientes da
Suíça – um organismo independente
com funções consultivas junto do Go-
verno – solicita, juntamente com alguns
cantões, a legalização da posse, venda e
consumo de cannabis. O Ministro da
Saúde federal ainda não tomou qualquer
decisão sobre este assunto, não tendo
também decidido em que medida a revi-
são da Lei Federal sobre Estupefacientes

deverá incluir a legalização da posse e
do consumo – que mereceu o apoio da
maioria num processo de consulta
nacional. Relativamente à produção e
venda de droga, está a ser debatida a
introdução de uma fórmula semelhante
à dos Países Baixos (a produção e
venda de cannabis são, em princípio,
ilegais mas a lei não é aplicada, permi-
tindo o consumo em determinados
locais, tais como em coffee-shops).

Em Maio, o Executivo escocês propôs
um aumento de 2 milhões de libras (3,2
milhões de euros) para melhorar o trata-
mento de toxicodependentes e uma
maior utilização de alternativas ao
encarceramento dos delinquentes
toxicodependentes.

Por último, na Bélgica, o parlamento
vai realizar, em 15 de Setembro, um
seminário sobre o consumo de cannabis
para  f in s  t e rapêu t icos  e  consu-
mo recreativo. 

Apesar destas acções no sentido de se
reexaminarem os controlos aplicados
ao consumo de drogas e, em alguns
casos, considerar a possibilidade de
autorizar a venda controlada de drogas
leves, principalmente para evitar os
efeitos do mercado negro, muitas pes-
soas discordaram desta tendência,
argumentando que o ”abrandamento
das leis” transmitiria aos cidadãos
europeus uma ideia errada.

O OEDT está a trabalhar com vista a
prestar informação mais fiável sobre a
forma como os toxicodependentes são
tratados pelos sistemas de justiça
criminal dos Estados-Membros da UE.
Em finais de 2000, deverá ser publi-
cada pelo OEDT uma análise com-
parativa das políticas dos Estados-
Membros sobre esta matéria.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Parlamentos nacionais

debatem leis sobre
a droga

Assembleia da República de Portugal.

8ªa Conferência Britânica
dos Técnicos de Droga
em Estabelecimentos

Prisionais

8ª Conferência Britânica dos
Técnicos de Droga em Estabele-
cimentos Prisionais, organizada

pelos Serviços da Droga de Cranstoun
na Universidade de Aston, Birmingham,
e realizada de 10 a 12 de Julho, contou
com a presença de cerca 400 participantes.
Para além dos assuntos decorrentes da
aplicação da Estratégia de Luta contra a
Droga dos Serviços Prisionais do Reino
Unido, a conferência realizou uma sessão
especial denominada “Europe meets”,
organizada pela Rede Europeia de Ser-
viços da Droga e do VIH/SIDA nas Prisões.

Os trabalhos da conferência serão
publicados por Cranstoun Drug Services,
4th Floor Broadway House, 112–134 The
Broadway, Wimbledon, London SW19
1RL, Reino Unido. Para mais informações,
contactar: Francesca Ambrosini em
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

A

o contexto da reestru-
turação orçamental da
U n i ã o  E u r o p e i a ,  a

Comissão Europeia apresentou, em
Julho, ao Conselho da UE e ao Par-
lamento, uma proposta de um
novo regulamento financeiro que
também tem implicações para as
agências descentralizadas.

Este novo regulamento significa
que as actividades do OEDT fica-
rão sujeitas a uma orientação e um
controlo mais rigorosos por parte das
instituições centrais de Bruxelas.

Paulo Branco 

N

Um novo regula-

mento financeiro

O desporto contra a
droga

O desporto como possível factor de
prevenção da luta contra o consumo de
droga mereceu destaque na conferência,
que beneficiou da experiência de muitos
países, nomeadamente, Alemanha,
Espanha, Irlanda, Itália, Rússia e Turquia.
No entanto, não existem ainda provas
científicas de uma correlação concreta
entre o desporto e a droga. Por conse-
guinte, foi proposta uma série de acti-
vidades para esta área, nomeadamente:
maior investigação do assunto; inter-
venções que levem em conta métodos
pedagógicos reconhecidos; e adopção
de uma metodologia estruturada para
cada intervenção de prevenção e ava-
liação dos seus resultados finais.

eve lugar Roma, em 5 a 6 de
Julho, uma conferência euro-
peia subordinada ao tema 

“O desporto contra a Droga”, que foi
realizada sob os auspícios do Comité
Italiano “Desporto contra a Droga”,
Comité Olímpico Europeu e o Comité
Nacional Olímpico Italiano. O OEDT
participou no encontro, tendo apresen-
tado o trabalho da rede REITOX e bases
científicas para a avaliação da prevenção.

T

Na declaração de encerramento, o
Comité Italiano “Desporto contra a Droga”,
propôs que fosse constituído um comité
europeu, composto por representantes
do Comité Olímpico Europeu, União
Europeia, Comités Olímpicos Nacionais,
e, por último, como observadores, repre-
sentantes do Programa das Nações Unidas
para o Controlo Internacional da Droga
(PNUCID). Este grupo de coordenação
teria como principal função a avaliação
de iniciativas e o planeamento de inter-
venções conjuntas.

Linda Montanari

Para mais informações, contactar: Senator Ignazio Pirastu, 
E-mail: info@sportagainstdrugs.org



m dos principais pontos da
ordem dos trabalhos da 20ª
reunião do Conselho de Admi-

nistração do OEDT, a realizar de 6 a
8 de Setembro, será uma série de re-
comendações sobre as perspectivas a
médio prazo do programa de tra-
balho do OEDT, elaboradas pelo
Grupo de Trabalho do Conselho de
Administração (Presidente: Sir Jack
Stewart-Clark). Essas recomendações
constituirão a base do programa de
trabalho do Observatório para 2001,
bem como do seu próximo programa
de trabalho trienal (2001–2003). 
O Conselho irá examinar ambos os
programas em pormenor.

Um outro ponto da ordem dos
trabalhos será o plano de reforma
interna do OEDT, preparado pelo
Director, Georges Estievenart, com
base nos resultados da avaliação do
Observatório, realizada em 1999–
–2000 por consultores externos.

investigação qualitativa, realizada sob designações
diversas, tais como antropologia, etnografia ou socio-
logia, desempenhou um papel importante e honroso no

domínio das ciências sociais ao longo de todo o século XX. 
No domínio da droga, porém, só em muito poucos países, quer da
Europa ou de outras partes do mundo, existe algo que se possa
assemelhar a uma tradição significativa de investigação quali-
tativa ou um acervo de estudos publicados. Em muitos países, é
pouca ou quase inexistente a investigação realizada com uma
preocupação fundamentalmente qualitativa, e mesmo onde existe
– por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido – este tipo de
investigação é suplantado pela investigação estatística, clínica ou
biomédica (Fountain e Griffiths, 1999).

Embora tenham sido feitas, na Europa – e, também, nos EUA e na
Austrália – algumas tentativas modestas para reunir em grupos ou
redes mais organizados aqueles que se dedicam à investigação
qualitativa no domínio da droga, há que atingir ainda a massa
crítica necessária para que este tipo de abordagem adquira um
perfil e reconhecimento adequados, quer entre a comunidade de
investigadores no seu conjunto, quer entre os utilizadores 
(e financiadores) da investigação. Trata-se de uma situação lamen-
tável, pois a investigação e análise qualitativas podem contribuir
muito para o esclarecimento do ”mundo da droga”, bem como ajudar
a compreender o consumo de droga e as soluções adoptadas,
constituindo não só um complemento das análises quantitativas e
estatísticas, mas também um valioso contributo para as mesmas.

Há muito a fazer para se conseguir atingir essa massa crítica e
assim aproveitar plenamente o potencial e valor das abordagens
qualitativas do conhecimento e da compreensão do fenómeno da
droga e das soluções adoptadas pelas sociedades. Por conseguinte,
é essencial que os progressos feitos até à data sejam consolidados
e utilizados como base para o trabalho a realizar no futuro.

Os rumos que o OEDT está a tentar seguir são de três tipos: 

consolidar e reforçar a infra-estrutura europeia para a comu-
nidade de investigadores (intercâmbio de informação, criação
de redes etc.);
estimular a cooperação, investigação comparativa sobre temas-
chave; e
promover a interligação entre a investigação e as políticas.

É necessário dar mais importância à investigação qualitativa, não
só ao nível das políticas, mas, também, da investigação, e, espe-
cialmente, do financiamento da investigação. Para isso, antes de
mais, é necessário criar-se um produto que valha a pena vender.

Esperamos que publicações como a Monografia Científica n.º 4 do
OEDT, bem como outros trabalhos de investigadores de toda a
Europa, possam contribuir para esse objectivo. No entanto, só por
si, isto não chega. Um dos grandes desafios do futuro é encontrar
maneiras de atingir uma massa crítica de investigadores e
investigação, e obter o reconhecimento que tantas vezes é negado
à investigação qualitativa, de modo que esta passe a fazer parte
das prioridades da investigação e das políticas.

Richard Hartnoll 

Fountain, J. e Griffiths, P. (1999) “Synthesis of qualitative research on drug use in the European

Union: report on an EMCDDA project”, European Addiction Research, 5, 4–20.
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Drug-misusing offenders in prison and

after release

(Delinquentes toxicodependentes na

prisão e após a libertação)

O Grupo Pompidou do Conselho da Europa publicou
os trabalhos de um seminário sobre delinquentes toxico-
dependentes na prisão e após a libertação. O semi-
nário, realizado em finais de 1999, incidiu sobre os
seguintes temas: modalidades de tratamento num
ambiente prisional; estratégias de redução de riscos
destinadas a reduzir a transmissão de infecções pro-
pagadas pelo sangue; análises para detecção e con-
trolo do consumo de droga nas prisões; articulação com
o apoio social ao nível da comunidade. Entre os trabalhos
preparativos do seminário referem-se: um inquérito
sobre os problemas da droga nas prisões; prestação
de ajuda a reclusos consumidores de droga; políticas
e prática de medidas de apoio social em 26 países.

A publicação contém os principais relatórios, comu-
nicações e conclusões do seminário. Muitas prisões já
dispõem actualmente de programas de desintoxica-
ção e unidades para reclusos que não consumem droga,
mas as acções nesta área continuam a ser restritas e a
não ser convenientemente avaliadas. A realização de
análises para detecção do consumo de droga é
realçada no livro como uma questão controversa ao
nível das prisões, consoante seja vista numa perspec-
tiva de segurança ou numa perspectiva de tratamento.
O apoio social é considerado, cada vez mais, uma
importante componente do tratamento oferecido a
reclusos consumidores de droga.

Margareta Nilson

Publicado por: Grupo de Cooperação em matéria de
Luta contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes (Grupo Pompidou). • Data: Março de 2000.
• Língua: Inglês e francês. • ISBN: 92-871-4242-4
(inglês). • ISBN: 92-871-4241-6 (francês). Les
délinquants usagers de drogues en prison et après
libération. • Preço: 14,48 euros. • Pedido de
exemplares a: Pompidou Group, Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, França. Tel: ++ 33 3 88 41
29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Website: http://www.pompidougroup.coe.int

O OEDT é responsável pela selecção de materiais para a Montra de

Livros e pelo texto apresentado. Todavia, o conteúdo desses materiais e as

opiniões neles expressas são da exclusiva responsabilidade dos autores.
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Investigação qualitativa:
rumos para o futuro
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prevenção. O relatório da conferência
já se encontra disponível no endereço
abaixo indicado.

A Mentor Foundation é a única organização não
governamental que trabalha a nível global na área da
prevenção do consumo de substâncias entre os jovens.
Constituída em 1995 como instituição de caridade com
financiamento autónomo, a Mentor Foundation procura os
melhores métodos para conseguir resultados positivos e
duradouros na prevenção do consumo de substâncias. A
Fundação investe em projectos inovadores, trabalha em
parceria com outros organismos, e constitui um fórum
para um intercâmbio construtivo e a adaptação cultural de
programas e ideias prometedores.

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,

London W1M 7FA, Reino Unido. 

Tel: ++ 44 20 7291 6100. 

Fax: ++ 44 20 7291 6110. 

E-mail: secretariat@mentorfoundation.org

U

ÓRGÃOS
ESTATUTÁRIOS DO

OEDT

o princípio deste ano, a Mentor
Foundation juntou-se à Interpol
e à Europe 2000 – uma ONG

constituída para analisar as condições e
problemas decorrentes da eliminação de
fronteiras internas na Europa – a fim de
realizar a sua segunda grande confe-
rência subordinada ao título “Crime e
Consumo de Substâncias entre os
Jovens: Um Factor de Insegurança Cres-
cente”. A conferência destinou-se a
partilhar ideias e informações sobre a
relação entre a delinquência juvenil e o
consumo de substâncias, a fim de
assegurar que a questão da prevenção
seja uma das grandes prioridades
políticas internacionais e pedir aos
governos que afectem mais recursos à

N

Presidência francesa:
prioridades em

matéria de droga

a abertura da primeira reunião
do Grupo Horizontal ”Droga”
(GHD) durante a Presidência

francesa, em 17 de Julho, Nicole
Maestracci, coordenadora no domínio
dos assuntos da droga em França e
presidente do Grupo, apresentou as
prioridades da Presidência e o seu
programa de trabalho.

Nicole Maestracci frisou que a França
desejava ajudar a aplicar o plano de
acção da União Europeia no domínio
da luta contra a droga (2000–2004),
através das seguintes medidas:

• Reforço dos instrumentos de coor-
denação no domínio da droga a nível
europeu, em especial, entre os Estados-
Membros. Esta medida incluirá a orga-
nização da primeira reunião dos coorde-
nadores nacionais no domínio da droga
da UE e da Comissão Europeia, a rea-
lizar em Paris, em 29 de Setembro.
Nicole Maestracci afirmou que, o GHD
irá integrar contributos relacionados
com a droga de outros grupos de
trabalho do Conselho que se dedicam a
questões relacionadas com a saúde e o
tráfico de droga.

• Melhor conhecimento do fenómeno da
droga. A Presidência distribuiu um questi-
onário aos Estados-Membros, com vista
a determinar aquilo que é necessário
para proporcionar à UE uma base
comum de dados científicos sobre a
droga e a toxicodependência.

• Aperfeiçoamento da detecção e
avaliação de substâncias psicoactivas e
a sua capacidade de criar toxicodepen-
dência. A fim de se responder mais
eficaz e rapidamente ao aparecimento
de novos produtos e combinações de
substâncias, a Presidência propôs que se
reflectisse sobre procedimentos tenden-
tes a permitir que os peritos detectem
atempadamente novos produtos psico-
activos e comportamentos viciantes.
Serão também debatidas formas de
reforçar o sistema de alarme precoce no
âmbito da Acção Comum sobre Novas
Drogas Sintéticas de 1997. Será reali-
zada em Paris, em 24 de Novembro,
uma conferência europeia, a fim de se
estudarem problemas e soluções relaci-
onados com a difusão de novas drogas,
tratamentos e respostas.

Alain Wallon

N
Entre os principais elementos da refor-
ma referem-se a definição de priori-
dades num novo quadro operacional,
bem como de novos métodos de
trabalho. Está também prevista uma
nova estrutura organizativa para o
Observatório, e serão propostas es-
tratégias específicas para os recursos
humanos, a rede REITOX, a comuni-
cação e o alargamento da UE.

Por último, o Conselho irá debater
os seguintes temas: o OEDT e a estra-
tégia de alargamento da UE, preparado
por um grupo de trabalho do OEDT
(Presidente: Marcel Reimen); o regi-
mento interno do Conselho de Admi-
nistração; e a candidatura apresen-
tada pela Islândia com vista à partici-
pação nas actividades do Observatório.

Kathleen Hernalsteen

Ver informação completa no próximo número de
DrugNet Europe. A próxima reunião do Conselho de
Administração terá lugar em Janeiro de 2001.

• 

• 

• 

O Conselho de Administração

Notícias de toda a UE sobre a droga

F O R U M



PUBLICAÇÕES
DO OEDT
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Melhorar a avaliação

Investigação

qualitativa

va lua t ion :  a  key  too l  fo r
improving drug prevention 
(Avaliação: Uma ferramenta

fundamental para melhorar a prevenção
da droga) (Monografia Científica n.º5 do
OEDT), contém as comunicações apre-
sentadas na segunda conferência euro-
peia sobre a avaliação da prevenção da
droga, realizada em Estrasburgo (2–4
de Dezembro de 1999). Para além das
referidas comunicações, este volume
inclui as recomendações elaboradas e
adoptadas pelos participantes no final
do encontro. 

Este volume é um complemento de
Evaluating drug prevention in the
European Union (Avaliação da Preven-
ção da Droga na União Europeia)
(Monografia Científica n.º2 do OEDT),
e representa um importante passo no
sentido de promover a cooperação ao
nível do esforço permanente para
melhorar as estratégias de prevenção

7

E

O OEDT publica duas novas
Monografias Científicas

Em Setembro deste ano, o OEDT irá publicar dois novos números da série Monografias Científicas. 

nderstanding and responding
to drug use: the role of quali-
tative research (Compreen-

der e responder ao uso de drogas: o
papel da investigação qualitativa)
(Monografia Científica n.º4 do OEDT)
é fruto do trabalho realizado pelo
Observatório desde 1996 para formar
uma ideia geral da investigação
qualitativa sobre drogas na Europa. 

Um dos principais objectivos do OEDT
consiste em difundir conhecimentos
úteis com vista à definição de políticas
racionais e intervenções eficazes desti-
nadas a combater o consumo de droga
e os problemas da droga na Europa. A
investigação qualitativa incide nos signi-
ficados, percepções, processos e con-
textos do ”mundo da droga”, ajuda a
compreender padrões de consumo de

U

principal problema identificado foi o
facto de os países utilizarem categorias
diferentes (por exemplo, grupos etários,
perfis dos consumidores de droga, etc.).

Conhecimento: Em média, constatou-se
que o nível de conhecimento era bas-
tante elevado, graças a um bom domínio
da situação do país. No entanto, a
interpretação nem sempre se baseou
em provas científicas. As análises rela-
cionadas com as diferenças entre os
sexos, idades e outros aspectos sociais
poderiam ter sido mais aprofundadas.

Eficiência: Verificou-se haver uma boa
adesão aos aspectos contratuais, em-
bora, no caso de alguns países, os
atrasos na prestação de informação
possam comprometer a possibilidade
de se formar uma ideia completa do
panorama europeu.

Aceitabilidade: Considerou-se suficien-
temente elevada a clareza e acessibi-
lidade dos relatórios. Nomeadamente,
os relatórios continham bons exemplos
de tendências e padrões de consumo,
bem como descrições pormenorizadas
dos vários subgrupos (por exemplo,
grupos de consumidores de droga,
alvos específicos para intervenção).

Utilidade: Os relatórios estavam, dum
modo geral, bem apresentados e a infor-
mação prestada correspondia ao preten-
dido. No entanto, considerou-se que,
em alguns casos, poderia ter sido feito
um esforço maior para se conseguir
uma maior homogeneidade e clareza.

Linda Montanari

droga e as respostas que lhes são dadas.
Pode constituir um primeiro passo
eficaz no sentido de gerar hipóteses ou
identificar questões que exigem uma
recolha de dados mais alargada e siste-
mática. No entanto, a investigação qua-
litativa é importante, sobretudo, por
complementar os dados quantitativos e
análises estatísticas, ajudando a revelar
e interpretar os fenómenos em que as
estatísticas se baseiam.

Esta nova monografia destaca, nomea-
damente: o impacte da investigação qua-
litativa na formulação de políticas; e o
papel dessa investigação na identifica-
ção de novas tendências da droga e na
compreensão dos riscos para a saúde
associados ao consumo de droga injec-
tada. Analisa, também, a forma como
esta investigação permite explorar a
relação entre o consumo de heroína e a
exclusão social e, ajuda a compreender o
desenvolvimento dos mercados de
drogas ilícitas. A monografia debruça-
se ainda sobre a avaliação dos serviços
da droga, mostrando que uma avalia-
ção qualitativa pode levar a uma maior

• Understanding and responding
to drug use: the role of qualita-
tive research, Monografia cien-
tífica n.º 4 do OEDT (inglês).

• Evaluation: A key tool for
improving drug prevention,
Monografia científica n.º 5 do
OEDT (inglês).

•  Rela tó r io  anual  sobre  a
evolução do fenómeno da droga
na União Europeia de 2000
(11 línguas oficiais da UE).

Novas Publicações:

Brevemente:

website externo da Rede
Europeia de Investigação
Qualitativa sobre a Droga do

OEDT foi recentemente equipado com
um motor de busca, permitindo que 
os visitantes realizem pesquisas com-
pletas dos textos disponíveis no
website e localizem informação mais
facilmente. O motor de busca também
permite que o gestor do website
conte e faça levantamentos das pes-
quisas efectuadas.

O

Relatórios Nacionais REITOX: resultados da avaliação

m colaboração com os Pontos
Focais Nacionais (PFN), o OEDT
lançou, em Maio, uma avaliação

dos Relatórios Nacionais da REITOX, a
fim de assegurar informação da mais alta
qualidade. O processo de avaliação foi
realizado com base em vários critérios
de qualidade, tendo suscitado reacções
positivas por parte dos centros nacionais.

Relativamente à qualidade global dos
relatórios, a avaliação permitiu constatar
que, apesar de diferenças substanciais
entre os países, a qualidade da informa-
ção recolhida pelos PFN era suficiente-
mente elevada e completa para ofere-
cer um bom panorama do fenómeno da
droga na União Europeia. Os prin-
cipais problemas identificados relacio-
navam-se com questões metodológicas,
tais como a comparabilidade dos dados
e a cobertura global de novos tipos de
métodos e intervenções (avaliação de
resultados, fiabilidade, etc.).

As conclusões, baseadas nos seis
critérios de avaliação, foram as seguintes:

Validade: Os PFN utilizam várias me-
todologias para recolher e processar os
dados. As fontes de informação são
indicadas nos relatórios e, os dados
são, dum modo geral, coerentes. As
deficiências detectadas relacionam-se
com algumas metodologias (por exem-
plo, investigação qualitativa) e infor-
mação em domínios específicos (por
exemplo, avaliação dos resultados).

Fiabilidade: Os Relatórios Nacionais
respeitam, de um modo geral, as
orientações definidas pelo OEDT. O

E

s Monografias Cien-
tíficas do OEDT são
publicações espe-

cializadas que contêm docu-
mentos científicos prepa-
rados no contexto dos estu-
dos de investigação, confe-
rências e seminários do OEDT.
A série tem como objectivo
proporcionar uma maior visi-
bilidade ao organismo enquanto
autor idade c ient í f ica  no
domínio da droga. Os temas
abrangem uma grande varie-
dade de questões, desde ciên-
cia, política, teoria e méto-
dos até casos e factos práticos.

Grupos alvo: Especialistas e
profissionais no domínio da
droga, incluindo cientistas e
académicos (alvo primor-
dial); responsáveis pela ela-
b o r a ç ã o  d e  p o l í t i c a s  e  
seus assessores.

da droga e a sua avaliação na Europa.
Uma pergunta frequente no contexto
da prevenção da droga é ”Quais as
medidas que resultam?” a que pro-
curam responder os vários capítulos,
cada um de uma perspectiva diferente.

Embora as opiniões expressas não
conduzam a uma resposta definitiva,
contribuem, para uma melhor compre-
ensão desta área complexa, que é uma
das prioridades do Plano de Acção da
União Europeia em matéria de Luta
contra a Droga (2000–2004).

A monografia destaca o progresso e
evolução recentes no domínio da avali-
ação, apresentando exemplos de acções
e instrumentos que têm contribuído
para melhores práticas. É, também, um
fórum em que os diferentes interveni-
entes podem partilhar as suas experi-
ências e adaptar os seus conhecimentos
aos diferentes contextos nacionais.

Espera-se que esta monografia seja útil
e estimulante para os dirigentes polí-
ticos e, também, para os profissionais
de prevenção da droga.

A

compreensão dos consumidores de
droga o que, por sua vez, permite aos
responsáveis pelo planeamento desses
serviços responder eficazmente às suas
necessidades. 

A monografia pretende contribuir para
uma melhor compreensão do consumo
de droga e das soluções adoptadas e,
realçar a importância do contributo que
a investigação qualitativa pode dar. 

O  w e b s i t e a p r e s e n t a  p a ra  c a d a  
Estado-Membro:

um directório de investigadores;
uma bibliografia;
uma lista de projectos em curso; e
um perfil da investigação qualitativa
realizada no país em causa.

Também contém análises de grupos de
trabalho, relatórios de seminários e um
jornal da rede.

O website é uma ferramenta essencial
da rede, que se está a tornar rapidamente
um recurso muito útil para se compreender
o consumo e as novas tendências da droga.

Jane Fountain e Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug-substitution treatment in
the European Union, “Insights”
n.º 3 do OEDT (inglês).

Mais informações sobre todas as publicações do

OEDT e pormenores sobre o modo de enco-

mendar exemplares encontram-se disponíveis no

website do OEDT: http://www.emcdda.org/

publications/publications.shtml.

http://www.qed.org.uk

NAVEGANDO
NA INTERNET •

•
•
•



Alerta contra as drogas
sintéticas

O OEDT adverte as redes nacionais
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13ª Conferência Internaci-
onal sobre a SIDA realizou-
-se em Durban, na África do

Sul, de 9 a 14 de Julho. A conferência
foi marcada por um intenso debate
político, nomeadamente, sobre a re-
duzida disponibilidade de tratamento
nos países em desenvolvimento e,
também, sobre velhas questões tais
como de saber se o VIH causa efecti-
vamente a SIDA.

O debate da primeira questão pode
ser considerado um progresso muito
importante e positivo. No entanto, o
debate da segunda representa um
recuo dramático no que se refere à
prevenção e tratamento, particular-
mente, nos países em desenvolvi-
mento, onde os mitos e ideias sobre
a SIDA constituem já um importante
obstáculo aos esforços de preven-
ção. As informações recolhidas no
âmbito do Programa das Nações
Unidas contra o VIH/SIDA (ONUSIDA)

1
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Calendário do OEDT

6–8 de Setembro – 20a reunião do Conselho

de Administração do OEDT,

Lisboa. 

8–9 de Setembro  – Reunião sobre a

viabilidade do controlo dos meios de

comunicação de jovens,

Turim.

13 de Setembro – Visita ao OEDT do Embai-

xador da Argentina em Portugal,

Lisboa. 

22 de Setembro – Visita ao OEDT de uma

delegação do Ministério da Justiça sueco,

Lisboa.

25–26 de Setembro – Reunião de avalia-

ção de riscos do GHB e da cetamina,

Lisboa.

11–12 de Dezembro – 14ª reunião do Comité

Científico do OEDT, Lisboa.

29 de Setembro – Reunião de coordena-

dores nacionais no domínio da droga, Paris.

6–7 de Outubro – 1º Simpósio Nacional

sobre a Toxicodependência na Mulher,

Madrid. 

12–13 de Outubro – Conferência Ministe-

rial do Grupo Pompidou, Sintra, Portugal.

18–23 de Outubro – Feira do Livro de

Frankfurt.

9–11 de Novembro – Reunião de 2000 da

ELISAD: ”Linking Together”, Praga.

10–11 de Novembro – 5ª Conferência Inter-

nacional sobre a Hepatite C, Amesterdão.

Reuniões Seleccionadas da UE

21 de Setembro – Grupo Horizontal

«Droga», Bruxelas.

10 de Outubro – Grupo Horizontal ”Droga”,

Bruxelas.

EM FOCO

Trend Tendances

m Setembro de 1999, o OFDT
lançou o seu projecto TREND
(Tendances Récentes et Nouvelles

Drogues) no contexto das novas me-
didas adoptadas no domínio do con-
sumo da droga em França, conforme
estava previsto no Plan de lutte contre
la drogue et de prévention des dépen-
dances 1999–2001 (Plano de luta contra
a droga e de prevenção das dependências).

Procurando responder às deficiências
do sistema de informação nacional
sobre a droga e a toxicodependência, a
Mission interministérielle de lutte con-
tre la drogue et la toxicomanie (orga-
nismo francês de coordenação inter-
ministerial responsável pela droga),
solicitou ao OFDT que introduzisse um
sistema de observação destinado a
detectar as novas tendências ao nível
do consumo de substâncias psicoactivas.

E

13a Conferência Inter-
nacional sobre Sida

Rede Global de Investigação

revelam que a SIDA está a causar
uma grande devastação em África,
estando, também, a alastrar em
muitas outras partes do mundo.

O consumo de droga injectada
mereceu pouca atenção na confe-
rência, apesar de ser a principal
forma de transmissão do VIH na
Europa, na Rússia, nos Novos Esta-
dos Independentes e em muitas
partes da Ásia. Esta situação reflecte
a grande falta de financiamentos
para investigação nesta área. No en-
tanto, foram apresentadas comu-
nicações excelentes sobre redução
dos riscos e tratamento do VIH nas
prisões; transmissão sexual do VIH
por consumidores de droga injec-
tada; e contenção das tendências
epidemiológicas dos consumidores
de droga injectada.

Foram apresentadas na conferên-
cia técnicas novas e potencial-
mente importantes, tais como:
análises rápidas de VIH e um algo-
ritmo de análise para a detecção
de infecções incidentes. Mais uma
vez, foi feito um relato extremamente
preocupante sobre a situação na

Outras Reuniões

11–14 de Setembro – Seminário de formação

do PNUCID para juízes e delegados do Minis-

tério Público, Kromeritz, República Checa.

21–22 de Setembro – Reunião de peritos

sobre jovens consumidores de droga

problemáticos, Amesterdão

21–23 de Setembro – 11ª Conferência Anual

da European Society for Social Drug

Research, Trinity College,

Dublim.

25–28 de Setembro – Conferência do OISIN

sobre análise criminal de investigações no

domínio do combate à droga, Roma.

28–29 de Setembro – Reunião de peritos

europeus sobre valorização e divulgação de

informação sobre a droga e a exclusão

social, com especial incidência nas

minorias, Lisboa.

Antes da conferência sobre a SIDA, foi
realizada em Durban a 3ª Reunião da
Rede Mundial de Investigação. Esta
rede (coordenada pelo Instituto Nacio-
nal da Toxicodependência, dos Estados
Unidos e outras organizações) está a
revelar-se uma importante instância
internacional e um ponto de encontro
para aqueles que se dedicam à inves-
tigação do VIH e a prevenção da hepa-
tite em populações de consumidores de
droga. Foram apresentados estudos de
alta qualidade, revelando, pela primei-
ra vez, dados sobre o aumento do con-
sumo de droga injectada na Nigéria.

Na reunião, foi apresentada uma base
de dados mundial sobre intervenções
destinadas a combater o VIH e a hepatite
em consumidores de droga injectada,
baseada no trabalho anterior do OEDT.

Lucas Wiessing

m 11 de Julho, o OEDT lançou
um alerta através da rede REITOX
em matéria dos comprimidos e

cápsulas de ecstasy que contêm doses
muito elevadas de MDMA.1 Estes
foram detectados na Bélgica e em
França antes do Verão.

Em alguns casos, os comprimidos con-
tinham mais de 200 mg de MDMA,
aproximadamente o dobro da dose nor-
malmente vendida aos consumidores.
A folha informativa do OEDT advertiu
os Pontos Focais REITOX e as suas redes
de que a ingestão de um desses compri-
midos seria equivalente a tomar dois

comprimidos “normais”. Informou ainda
de que uma overdose de comprimidos
poderia causar eventuais efeitos tóxicos,
tais como: alucinações; confusão; con-
vulsões; subida da temperatura do
corpo; transpiração; problemas cardíacos;
coma ou morte. A informação aconse-
lhava os consumidores a não tomarem
nenhum comprimido de ecstasy, já que
os efeitos eram imprevisíveis.

Em 19 de Julho, o OEDT lançou um
segundo alerta através da rede REITOX
sobre a presença de parametoxianfeta-
mina (PMA) em comprimidos de ecstasy
com um logótipo da Mitsubishi, apreen-

E

endances é uma publicação
lançada em 1999 pelo Ponto
Focal francês, Observatoire

français des drogues et toxicomanies
(OFDT). O seu objectivo consiste em
apresentar aos dirigentes políticos, pro-
fissionais e investigadores bem informa-
dos uma visão retrospectiva, prospectiva,
regular e global das tendências do
consumo de substâncias psicoactivas.

A publicação consiste num resumo de
quatro páginas, elaborado com base
em estudos e inquéritos. No seguimen-
to do interesse manifestado recente-
mente pelo comité científico do OFDT,
a publicação será aberta a contributos
externos em finais de 2000.

Actualmente, são publicados cinco a seis
números por ano. Os pedidos de exem-
plares anteriores e informações sobre
assinaturas devem ser dirigidos ao OFDT,
em: 105 rue Lafayette, 75010 Paris, França.

Jean-Michel Costes, OFDT

Tel: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-mail: ofdt@ofdt.fr. Também é possível transferir a pu-
blicação Tendances em http://www.drogues.gouv.fr. Todos
os números serão traduzidos para inglês até ao final do ano. 

T didos na Dinamarca em Junho. Nos termos
da Convenção das Nações Unidas sobre
as Substâncias Psicotrópicas, de 1971,
o PMA é uma substância controlada e
que tomada em overdose, pode ser
mais perigosa do que o MDMA. Em doses
superiores a 60 mg, o PMA pode
provocar uma subida súbita, acentuada
e potencialmente fatal da temperatura
do sangue, da temperatura do corpo e
da tensão arterial.

Estes avisos lançados pelo OEDT às
redes nacionais revelam a eficácia do
sistema de alerta precoce sobre novas
drogas sintéticas, instituído no âmbito
da Acção Comum de 1997.

Lena Westberg 

1 3,4-metilenodioxi-N-metilanfetamina (MDMA) é o
principal composto químico dos comprimidos vendidos
sob a designação de ecstasy. Actualmente, muitos com-
primidos de ecstasy contêm aproximadamente 80–120mg
de MDMA por comprimido.

O projecto tem por base uma rede
permanente de observadores, distri-
buídos por dez pontos em França.
Cada ponto é  composto por re-
presentantes que, devido à sua posição
específica, apresentam pontos de 
v i s t a  e  obse rvações  d i f e ren te s ,  
mas complementares.

Dois ambientes foram já objecto de
investigação: o “ambiente de festa”
(cena techno), que abrange os consu-
midores de droga num contexto recre-
ativo; e o “ambiente urbano”, ligado,
em grande medida, àqueles que estão
em contacto com serviços que asse-
guram tratamento e abrigo. As tendên-
cias que tinham sido já identificadas
no final dos primeiros seis meses são
as seguintes:

no ambiente  de  fes ta ,  domi-
nam os est imulantes (ecstasy, 
speed e cocaína) e as substâncias
alucinogénicas (especialmen-
te, LSD);

no ambiente urbano, prevalece o
consumo de opiáceos. No entanto,
verifica-se uma diminuição do
consumo de heroína, estando a
aumentar o consumo de outros
estimulantes (cocaína e crack).

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Uma nova rubrica em que se fala dos últimos recursos e projectos dos Pontos Focais Nacionais REITOX

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

Rússia, onde o consumo epidémico de
heroína pelos jovens surge associado à
infecção pelo VIH e pelo vírus da
hepatite C.


