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Conselho lança novo 
processo de avaliação de risco

ELDD online

A PMMA ou para-metoximetanfeta-
mina (1), uma substância não registada
sem utilização médica legítima, foi
seleccionada pelo Conselho da União
Europeia para ser submetida a avalia-
ção de risco nos termos da Acção
Comum sobre novas drogas sintéticas.
Esta decisão vem na sequência da
apreciação, pelo Grupo de Trabalho
Horizontal “Droga” do Conselho, a
28 de Maio, de um relatório conjunto
de situação sobre a referida substância,
da autoria do OEDT e da Europol (2).

Estudos realizados com animais
demonstram que a PMMA não possui
efeitos estimulantes semelhantes aos
das anfetaminas, mas também que
esta droga é mais potente do que o
ecstasy (MDMA). É tipicamente uma
droga sintética da família MDMA.

A PMMA foi encontrada em com-
primidos combinada com a para-
metoxianfetamina (PMA), que é uma
substância registada. A associação
PMMA-PMA chegou ao conheci-
mento das autoridades dos Estados-
Membros da UE em Junho de 2000,
quando a polícia dinamarquesa 
deteve um indivíduo que tinha em
seu poder 700 desses comprimidos
com um logótipo da Mitsubishi, que
vendia como se fossem ecstasy.

Desde essa data, as duas agências
europeias passaram a controlar aten-
tamente (por meio do sistema de alerta
precoce criado pela Acção Comum)
as circunstâncias em que esses com-
primidos aparecem e são distribuí-
dos em diversos Estados-Membros.
A PMMA e a PMA foram encontradas
em sete países europeus, sobretudo
através de apreensões.

No território da União Europeia, a
“mistura” PMMA-PMA foi associada
a várias mortes (por exemplo, na 
Dinamarca e na Alemanha). Ademais,
na Áustria, a PMA isoladamente –
uma droga potente com característi-
cas semelhantes às das anfetaminas e 

Comité Científico do OEDT vai efectuar a avaliação de risco da PMMA nos termos
da Acção Comum sobre novas drogas sintéticas

A 26 de Junho, Dia Internacional contra
o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas,
o OEDT lançou, no seu website, uma
nova Base de Dados Jurídicos Euro-
peia sobre Droga (European Legal
Database on Drugs/ELDD). A ELDD é
um instrumento de fácil utilização 
que oferece informação fiável e
actualizada, análises e dados sobre
tendências em matéria de legislação
nacional sobre droga, regulamentos e
respectiva aplicação nos Estados-
-Membros da UE e na Noruega. Presta
um valioso serviço a decisores, profis-
sionais liberais e meios de comuni-
cação social nacionais e europeus,
apresentando uma panorâmica das
respostas dos governos ao problema
da droga através de uma diversidade
de quadros jurídicos.

A ELDD contém textos jurídicos na
respectiva língua original que abrangem
quatro domínios: procura, oferta, bran-
queamento de dinheiro e precursores.

Também contém perfis nacionais por país e uma
secção de análise comparativa. A base de dados,
ainda em formação, será periodicamente actuali-
zada por uma rede de 16 correspondentes nacio-
nais na área jurídica criada em 2000. Espera-se
que, oportunamente, a ELDD se transforme numa
fonte de informação reconhecida e respeitada para
consulta e análise de leis e legislação sobre droga.

Danilo Ballotta 
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Mais de 800 participantes estiveram
presentes na 12ª conferência inter-
nacional sobre a redução de danos
para a saúde relacionados com o
consumo de droga, que se realizou
em Nova Deli, na Índia, de 1 a 5 de
Abril (http://www.ihrc-india2001.net).
A conferência reuniu um número de
participantes consideravelmente 
superior ao dos anos anteriores e
ganha reputação e relevância neste
momento em que o VIH dizima con-
sumidores de droga injectada e 
outros vastos sectores da população
num número crescente de países.

O conceito de “ambientes de risco”
foi posto em destaque na sessão de
abertura, em que alguns dos ora-
dores exigiram medidas para melho-
rar as circunstâncias dos consumi-
dores de drogas (sociais, jurídicas,
económicas, físicas). Neste momento
existem em muitos países programas
de troca de seringas, mas ainda há
muito onde melhorar. A prescrição
de heroína é viável e está a aumentar,
mas a sua implementação depende
muito das atitudes dos médicos.

Ficou demonstrado que o apoio e o
financiamento dos governos são cruciais
para a manutenção de medidas efi-
cazes de redução dos danos causados
pela droga. Os participantes sublinha-
ram o papel das salas de injecção 
vigiada na redução dos comporta-
mentos de risco, bem como o impacte
da redução dos danos em geral no con-
sumo de álcool, tabaco e medicamentos.

Foi sublinhada a necessidade de
medir a “cobertura”, das populações

de consumidores de drogas injectadas, pelas 
actividades de prevenção para calcular a 
eficácia dessas actividades. Foram também consi-
deradas essenciais a compreensão e a prevenção
da iniciação no consumo de drogas injectadas,
para além da prevenção das consequências
desse consumo.

Na cerimónia de encerramento, o Ministro da
Justiça e Participação Sociais indiano fez uma
declaração acerca da importância de comple-
mentar as políticas de redução da procura já 
existentes (prevenção e tratamento), que se 
revelam insuficientes em muitos países, com 
medidas eficazes de redução dos danos.

Lucas Wiessing e Gerry Stimson 
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Hoje em dia, a injecção de 
droga é provavelmente a prin-
cipal causa dos danos para a
saúde entre os toxicodepen-
dentes. Na Europa, o con-
sumo de droga por via 
endovenosa está sobretudo
associado aos consumidores
de opiáceos – em especial os
heroinodependentes – embora
em alguns países nórdicos
essa prática também seja 
comum entre os  grandes 
consumidores de anfetaminas.

Apesar da sua baixíssima 
prevalência em termos da
população em geral, os danos
para a saúde no caso dos con-
sumidores de droga injectada
deverão, ainda assim, ser 
considerados uma prioridade
no domínio da saúde pública,
em alguns países europeus. 
A injecção de droga está
fortemente associada a over-
doses mortais e não mortais,
bem como à transmissão de
doenças infecciosas, como a
hepatite B, a hepatite C e a
infecção pelo VIH.

Estudar os consumidores de
droga injectada não é fácil,
em grande parte devido ao
secretismo de que se rodeiam
e ao seu número reduzido. A
investigação epidemiológica
clássica tem fornecido infor-
mações importantes, ainda
que irregulares, sobre a prática
da injecção de droga e sobre o nível de risco que lhe está associado.
No entanto, há questões fundamentais que é preciso entender 
acerca dos consumidores, para se poder interpretar e utilizar 
melhor os dados quantitativos existentes sobre o assunto.

Num estudo recém-publicado (ver página 7), o OEDT explora o
papel da investigação qualitativa na compreensão das experiên-
cias vividas, dos significados e contextos sociais do consumo de
drogas injectadas e do comportamento de risco na era da SIDA,
com base nas conclusões de um grupo de trabalho do OEDT, em
1999. O estudo tira uma série de conclusões na área da inter-
venção e do desenvolvimento da investigação. Entre outras coisas,
sublinha o potencial da investigação qualitativa no desenvolvi-
mento e na garantia da relevância prática de intervenções planifi-
cadas. Também enumera tópicos prioritários para uma futura 
investigação qualitativa, incluindo a influência do género e do
poder no comportamento de risco dos consumidores de droga e
factores que influenciam a gestão individual do risco de overdose.

Julian Vicente e Tim Rhodes
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No quadro do actual projecto de análise
da prevenção primária nas escolas, o
OEDT procedeu recentemente a uma
análise de todos os 53 programas esco-
lares que, neste momento, estão regista-
dos na sua base de dados EDDRA. 

Estes programas foram analisados por
grupos-alvo, objectivos, modelos teóricos
e indicadores, com vista a obter-se uma
panorâmica indicativa da prevenção a
nível das escolas na União Europeia e a
propor-se um método de classificação. 

A análise revelou que a maioria dos pro-
gramas escolares tende a basear-se numa
conjugação de objectivos específicos,
tais como a promoção da informação e
da sensibilização; o desenvolvimento de
competências de natureza pessoal e social;
e a participação da comunidade. 

A maioria dos programas escolares regis-
tados na base de dados é destinada a
jovens com idades compreendidas entre
os 8 e os 19 anos, mas em alguns países
(p. ex., a Alemanha, a Áustria, a Espanha,
a Finlândia e a Suécia) as intervenções
começam mais cedo. 

O modelo life–skills (que combina 
competências de carácter social e tomada
de decisões) é o modelo teórico mais uti-
lizado em 26 programas. No entanto, os
países tendem geralmente a combinar este
modelo com abordagens por pares (basea-
das na influência e na imitação), aborda-
gens de conhecimento de drogas, e um
modelo “ecológico-ambiental” (referente
a influências de âmbito muito alargado
ou estruturais, como seja o meio escolar).

Com base nestes resultados preliminares,
o OEDT elaborou um questionário que
está a ser enviado por correio electrónico
para os Pontos Focais Nacionais da rede
Reitox e para especialistas no domínio
da prevenção. 

Este instrumento vai contribuir para reunir
informações sobre um maior número de
programas de prevenção ainda não regis-
tados na base de dados EDDRA e permi-
tirá que o OEDT fique com uma visão
mais comparável dos mais modernos pro-
gramas aplicados nas escolas da UE.

Lorena Crusellas 

(http://www.emcdda.org/responses/methods_tools/
eddra.shtml)
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Franciscanos oferecem serviço de baixo limiar
Uma entrada recente na base de dados EDDRA do OEDT regista as experiências de um
serviço de baixo limiar dirigido por franciscanos na zona velha da cidade de Dublim:
o Projecto do Merchant’s Quay. Criado para dar resposta ao número crescente de 
toxicodependentes ligados tanto ao consumo de drogas injectadas como a um com-
portamento sexual de risco, o serviço expandiu-se rapidamente desde a sua avaliação,
em 1998, sendo agora o maior programa de troca de seringas da Irlanda.

Este programa, que funciona com base no pressuposto de que é possível modificar a
dinâmica do consumo diário de droga, visa dotar os consumidores de droga injectada
dos conhecimentos (informação) e dos meios (seringas e agulhas estéreis) necessários para
alterar a situação de risco associada ao consumo de droga e ao comportamento sexual.

O projecto tem por objectivo encaminhar os indivíduos para serviços adequados de
tratamento da toxicodependência e promover a vacinação contra a hepatite B e os
testes do VIH. Um estudo de avaliação no qual 370 dos 1337 utilizadores do serviço
se apresentaram voluntariamente para prestar declarações ao fim de três meses, reve-
lou uma redução na frequência do consumo de droga injectada e na incidência da par-
tilha de agulhas e também práticas de injecção mais higiénicas.

O projecto conseguiu atrair consumidores de droga que anteriormente não tinham tido
contacto com serviços de tratamento da toxicodependência. Atraiu igualmente 
toxicodependentes jovens e consumidores de droga por via endovenosa do sexo 
feminino. Este registo na EDDRA demonstra que é possível avaliar serviços de baixo
limiar e que essa avaliação pode fornecer provas empíricas do seu êxito.

Gregor Burkhart 

Quando o Banco de Instrumentos de
Avaliação (EIB) do OEDT passou a
estar acessível ao público através da
Internet, em Junho de 2000, abrangia
quatro línguas: espanhol, francês, 
inglês e italiano. Dado que o 
objectivo global do EIB é promover
uma cultura da avaliação em toda a
Europa facilitando o acesso a 
instrumentos de avaliação, estes 
tinham de estar acessíveis em todas 
as línguas oficiais da UE, 
para aumentar a utilidade 
e a acessibilidade da base de dados.

A seguir ao lançamento do EIB, 
no ano passado, decorreu um
processo de reunião de instrumentos
multilíngues e, no início de Junho 
de 2001, a base de dados já 
dispunha de 12 línguas (as 11 
línguas comunitárias e o norueguês). 
Embora a base esteja completa em
termos linguísticos, algumas das 
línguas dispõem apenas de um 
pequeno número de instrumentos.
Uma das tarefas futuras será 
aumentar o número de instrumentos,
e as áreas de avaliação por eles
cobertas, nas línguas que até agora
se encontram sub-representadas. 

Ulrik Solberg
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Destaque
Sensibilizar os meios de comunicação social:
Melhorar a qualidade das notícias sobre droga
Hoje em dia, é quase impossível folhear um
jornal britânico sem encontrar pelo menos
um artigo relacionado com droga. Embora 
alguns ainda apresentem cabeçalhos do tipo
“Actriz perde o nariz para cocaína”, basta olhar
de relance para os nossos recortes de jornais
para concluir que, nos últimos anos, há um
número crescente de jornalistas que levantam
questões mais profundas, do tipo “As leis 
relativas à droga estão a dar resultado?” ou
“Se as drogas são tão más, porque é que as
pessoas as consomem?”

Esta melhoria pode ser reflexo do facto de o
consumo de droga se ter vindo a generalizar
cada vez mais na nossa sociedade, o que 
aumenta a probabilidade de os próprios 
jornalistas terem tido contacto com o con-
sumo de droga e as suas diversas facetas. 
É maior o número de artigos e programas que
parecem ter sido objecto de investigação
mais cuidada, muito embora continuemos a
lutar contra coberturas sensacionalistas que
são ainda uma característica de alguns jornais
(sobretudo tablóides).

O DrugScope (o Ponto Focal Reitox no Reino
Unido) (1) granjeou entre os jornalistas a repu-
tação de ser uma fonte fiável e independente
de informação e de fornecimento de indi-
cações sobre o consumo de droga, tratando
de questões que vão de “Quantas pessoas
consomem droga?” até “O que pensa da
política do Governo relativamente a…?” Mas
o serviço de imprensa do Drugscope não 
trata apenas de fornecer aos jornalistas os factos ou as citações de que necessitam.
Muito embora compreendamos que os jornalistas e os autores de programas precisam
de ter uma boa história para contar, consideramos que faz parte do nosso trabalho
convencer os jornalistas a irem um pouco mais ao fundo das questões, a fugirem dos
estereótipos e a serem informativos e não apenas sensacionalistas. As percepções do
público podem ser moldadas pela cobertura mediática e, por isso, é importante 
incentivar os jornalistas a fazerem análises mais equilibradas.

Há algumas questões vitais e de interesse que deverão ser levadas ao conhecimento
do público para melhorar a compreensão e promover a discussão e a que damos
destaque por meio de comunicados de imprensa, revistas, boletins e do nosso 
website (http://www.drugscope.org.uk). Fornecer informações não é, por si só, 
suficiente; por isso é que discutimos as histórias com os jornalistas, explicando 
um pouco as questões mais vastas e tentando alargar a sua compreensão acerca do
consumo de droga.

O acesso a informações objectivas e fiáveis sobre droga é vital para melhorar o conhe-
cimento que todos temos sobre este assunto tão complexo. Também é possível 
melhorar o conhecimento do público, desenvolvendo esforços para influenciar e 
melhorar o nível das notícias sobre consumo de droga nos meios de comunicação social. 

Paula Woodward,
Assessora de comunicação, DrugScope

(1) O Drugscope, Ponto Focal Nacional do Reino Unido, foi criado em 2000, na sequência da fusão de duas
credenciadas instituições de beneficência ligadas ao problema da droga no Reino Unido, designadamente o
Institute for the Study of Drug Dependence (ISDD) e a Standing Conference on Drug Abuse (SCODA). 

Montra de livros
Ketamine: Dreams
and Realities
(Cetamina: Sonhos e
Realidades)

Ketamine: Dreams and Realities oferece
um manancial de informações acerca
desta substância anestésica e psicadélica,
informações que abrangem todos os
aspectos da droga, desde a farmacologia
à utilização em raves. 

O autor analisa a história da cetamina,
explicando os benefícios e os riscos
da droga. A primeira parte do livro, 
intitulada The light within, analisa os
efeitos pelos quais a droga é consumida
num contexto não clínico. A segunda
parte, intitulada The dark side, estuda a
dependência, as “viagens” difíceis e
outros efeitos secundários, a nível
mental, do consumo da cetamina,
sugerindo simultaneamente métodos
para o tratamento de problemas rela-
cionados com a cetamina. A terceira
parte, que tem por t ítulo Unity , 
explora a maneira de reunir as facetas
negativa e positiva da cetamina para
efeitos terapêuticos e estuda a sua 
utilização na psicoterapia.

Publicado por: Multidisciplinary 
Association for Psychedelic Studies
(http://www.maps.org)

Autor: Karl L.R Jansen, M.D., Ph.D.

Data: Abril 2001 

Língua: inglês  

ISBN: 0-9660019-3-1

Preço: 14,95 dólares (EUR 24,42)

Pedido de exemplares a:
http://www.amazon.com 

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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Drugs-Lex 
A Comissão propõe medidas para combater o tráfico de droga

Alargamento
Os PECO nomeiam

Pontos Focais Nacionais 

Seis dos 10 países candidatos à UE (1) confirmaram recentemente a
nomeação dos respectivos Pontos Focais Nacionais. O OEDT também
recebeu indicações de que, em breve, outros três países (Bulgária,
Eslováquia e Polónia) seguirão o exemplo. 

O OEDT tem vindo a incentivar a nomeação e designação de Pontos
Focais e dos respectivos coordenadores neste países como uma das
primeiras medidas a tomar no âmbito do projecto Phare de cooperação
OEDT–PECO, lançado a 1 de Março.
Durante os primeiros três meses do
projecto, a agência identificou e
abordou as autoridades de alto nível
nacionais competentes em cada país
candidato, e incentivou-as a proce-
derem rapidamente à criação de
centros nacionais.  

O OEDT também tem vindo a pedir
que seja urgentemente assegurada
uma maior participação dos Pontos
Focais Nacionais da rede Reitox na
execução do projecto de cooperação.
Peritos da Alemanha, da Áustria, da
França, da Grécia e do Reino Unido
já participaram em visitas de consulta
do OEDT à Bulgária, à Eslováquia e
à República Checa e estão prontos
para participar no programa de 
trabalho conjunto elaborado pelos
países candidatos e pelo OEDT.

Alexis Goosdeel 

(1) Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, República
Checa e Roménia.

A 23 de Maio, a Comissão Europeia
adoptou uma proposta de uma 
“decisão-quadro” (1) para combater o
tráfico de droga em grande escala.
Esta proposta, que vem dar resposta a
um pedido do Conselho Europeu de
Tampere, de Outubro de 1999, tem
como alvo a oferta de estupefacientes
e de substâncias psicotrópicas. 

Esta iniciativa da Comissão faz parte
de uma estratégia global de luta contra
a droga que visa estabelecer um equi-
líbrio entre as medidas destinadas a
reduzir a procura e a oferta e as que
visam combater o tráfico.  

A proposta da Comissão estabelece
uma definição comum de tráfico de
droga baseada nas noções de acção

“com fins lucrativos” e “sem autorização”.
A Comissão também solicita aos 
Es tados-Membros  que apl iquem
sanções adequadas proporcionais à
gravidade do delito.

Um outro aspecto essencial da proposta
é um mecanismo para avaliar a apli-
cação pelos Estados-Membros. De cinco
em cinco anos, a começar antes de 30
de Junho de 2007, a Comissão apresen-
tará ao Parlamento e ao Conselho um
relatório de avaliação. Desta forma, a
Comissão poderá acompanhar de perto
a aplicação da decisão-quadro e propor
quaisquer alterações necessárias. 

A  a d o p ç ã o  d a  d e c i s ã o - q u a d r o  
pelo Conselho, possivelmente em
2001, constituirá uma demonstração

inequívoca da determinação da
União Europeia em combater o tráfi-
co de droga em grande escala e a
ameaça que este representa para a
saúde, a segurança e a qualidade de
vida da população, proporcionando
uma abordagem comum das questões
de direito penal e reforçando a coope-
ração entre os Estados-Membros.

(1) Introduzidas pelo artigo 34º, alínea b), do 
Título VI do Tratado de Amesterdão. Estas 
decisões são instrumentos adoptados para efeitos
de aproximação das disposições legislativas e regu-
lamentares dos Estados-Membros no domínio da
cooperação policial e judiciária em matéria penal.
São vinculativas quanto ao resultado a alcançar,
mas deixam às instâncias nacionais a competência
quanto à forma e aos meios. As decisões-
-quadro são adoptadas por unanimidade.
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Parceiros
A CICAD actualiza

mecanismo de avaliação

A Comissão Interamericana para o Controlo do Abuso
de Drogas (CICAD) terminou a sua 29ª sessão periódica
em Washington, no dia 1 de Junho, depois de ter 
analisado e aprovado novos indicadores destinados a
reforçar o seu Mecanismo de avaliação multilateral
(MAM) (1). Esta medida destina-se a apoiar a cobertura
de questões como novos desenvolvimentos no 
consumo de droga, prevenção e tratamento e a adaptar
o mecanismo às condições actuais. 

Os delegados discutiram vários temas à luz da Terceira
Cimeira das Américas realizada no Quebeque, em Abril
do ano passado. Nesta Cimeira, os Chefes de Estado e
de Governo renovaram o seu compromisso de porem
totalmente em prática a “Estratégia de luta contra a droga
no Hemisfério”, baseada nos princípios da responsabilidade
partilhada, de uma abordagem abrangente e equilibrada
do problema da droga, e da cooperação multilateral.

Na sessão da CICAD, foram apresentados relatórios, entre
outros, sobre: a evolução do Observatório Interamericano
sobre Drogas (http://www.cicad.oas.org/en/Observatory/
Purpose.htm); e deslocação. Todos os participantes
concordaram com uma definição deste termo que 
engloba a deslocação de pessoas, produção e lucros
ilícitos. O OEDT participou na reunião da CICAD na
qualidade de observador. As duas agências assinaram
um Memorando de Acordo em 2000.

Ignacio Vázquez Moliní

(1) O MAM é um sistema de avaliação criado pela CICAD em 1999 a
fim de reforçar a confiança mútua, o diálogo e a cooperação entre os
países nas Américas. http://www.cicad.oas.org/en/mem/AbouMEM.htm 
A CICAD é uma agência da Organização dos Estados Americanos.

Seis dos 10

países

candidatos à

UE 

nomearam

os

respectivos

Pontos

Focais

Nacionais
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Reitox
Reuniões por 

grupos
A equipa de coordenação
da rede Reitox do OEDT
reuniu com os Pontos 
Focais da Grécia, do 
Luxemburgo e do Reino
Unido em Londres, no dia
1 de Junho, depois das 
reuniões bilaterais 
realizadas na semana 
anterior com os centros,
nas três capitais.  

Além de uma avaliação do
modo de melhorar a quali-
dade dos dados e o funcio-
namento da rede Reitox 
(o tema central de todas as 
reuniões por grupos), nas
quatro reuniões foi feita uma
avaliação da viabilidade
dos objectivos do OEDT
estabelecidos em função
do Plano de Acção da
União Europeia em matéria
de Luta contra a Droga
(2000–2004), bem como
dos meios para os atingir.
Os participantes também
fizeram um brainstorming
sobre a futura cooperação
com os países candidatos
da Europa Central e Oriental.

O exercício da reunião por
grupos do OEDT, lançado
no final do ano 2000 em
Bruxelas – envolvendo os
Pontos Focais belga e 
neerlandês –, reagrupar-
-se-á em Setembro do 
corrente ano numa reunião
que terá como anfitrião o
Ponto Focal norueguês em
Oslo (envolvendo os Pontos
Focais dinamarquês, 
finlandês, norueguês 
e sueco). 

O relatório geral da reunião
por grupos e os relatórios
individuais dos Pontos Focais,
que deverão estar prontos
no fim de 2001, apresentarão
recomendações e directrizes
para melhorar a qualidade
dos dados e o funcionamento
da rede, bem como um
panorama claro da situação,
tanto a nível nacional
como a nível da UE. 

Frédéric Denecker 

Novas drogas sintéticas:
Workshop técnico sobre 
o sistema de alerta precoce

O conceito de garantia de qualidade tem vindo a adquirir cada vez
mais importância no domínio da droga e da toxicodependência. Isto
aplica-se sem dúvida à Áustria onde, nos últimos anos, foi desen-
volvida uma série de actividades nesta área, nomeadamente progra-
mas de formação, iniciativas de avaliação e investigação e directrizes
centradas no controlo da qualidade dos dados e dos
serviços. O Ponto Focal Nacional austríaco tem vindo
a participar neste trabalho desde 1998.

Uma das principais actividades desenvolvidas na Áus-
tria na área da garantia de qualidade tem sido a com-
pilação de directrizes que definem os critérios impos-
tos aos estabelecimentos antidroga para serem
oficialmente reconhecidos pelo Ministério Federal da
Segurança Social e das Gerações, em conformidade
com as regras definidas no artigo 15º da Lei sobre 
Estupefacientes. Estas directrizes incluem: normas 
relativas às qualificações, formação e supervisão do 
pessoal; critérios para uma descrição coerente do
plano terapêutico e dos métodos de trabalho do estabelecimento; e
directrizes mínimas relativas aos serviços prestados.  

Estas directrizes foram desenvolvidas em 2000 por um grupo de 
trabalho constituído por peritos de serviços antidroga, bem como por
representantes do Governo Federal, das províncias austríacas e de grupos
profissionais. A versão final do projecto de directrizes – baseada num
consenso alcançado pelo grupo – foi apresentada ao Ministério em no
Outono de 2000 e subsequentemente encaminhada para os coorde-
nadores e representantes dos serviços antidroga a nível provincial,
para apreciação. Quando os decisores competentes chegarem a um
acordo, estas normas de qualidade serão aplicadas em todo o país. 

Klarissa Guzei 

Em foco
Ponto Focal Nacional austríaco
Österreichisches Bundesinstitut für
Gesundheitswesen (ÖBIG)
(Instituto da Saúde austríaco)

No dia 29 de Junho, realizou-se no OEDT um workshop técnico dedicado ao sistema
de alerta precoce previsto na Acção Comum sobre novas drogas sintéticas. O objectivo
do encontro, que contou com a presença dos Pontos Focais Nacionais Reitox, era
analisar formas de melhorar os sistemas nacionais a nível da recolha e análise de informação
sobre novas drogas sintéticas, bem como a transmissão de dados e o feedback.

Novo “czar antidroga” dos EUA
No dia 10 de Maio, a Administração Bush nomeou John P. Walters novo “czar anti-
droga” dos EUA – Director do Gabinete para a Política Nacional de Controlo da
Droga  (White House Office for National Drug Control Policy – ONDCP). Para mais
informações, ver: http://www.whitehousedrugpolicy.gov

Para mais informações, é favor contactar: Sabine Haas, Österreichisches Bundesinstitut
für Gesundheitswesen,  Stubenring 6, A-1010 Wien, Áustria.  Tel: ++ 43 1 51 56 11 60.
Fax: ++ 43 1 513 84 72. E- mail: haas@oebig.at  http://www.oebig.at 
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O website do OEDT foi reestruturado de modo a proporcionar um melhor acesso ao
trabalho e as investigações do Observatório em matéria de droga. O novo desenho 
reflecte também a nova incidência dos programas de trabalho em curso (2001–2003 e
2001) e a recente reforma interna da agência. A informação é apresentada por temas e
pode ser acedida através de sete pontos de entrada: InfoPoint; Situation of drug use; 
Responding to drug use; Policy and law; Partners; Links; e About the EMCDDA. Os
novos destaques incluem serviços de registo e actualização, panoramas por país e uma
ferramenta de pesquisa de relatórios do OEDT.

O website Qualitative European Drug Research (QED) foi integrado no website público do
OEDT mas ainda pode ser acedido através do seu endereço original (http://
www.qed.org.uk). A investigação qualitativa incide sobre os significados, percepções,
processos e contextos do “mundo da droga” e oferece formas para compreender os
padrões do consumo de droga e respostas. Até esta data, o website QED serviu para
fornecer informação sobre investigação qualitativa na UE, nomeadamente através de
três bases de dados: Directory of researchers; Recent and current projects; e European
Bibliography. Através da integração e desenvolvimento do QED, o OEDT pretende ex-
plorar o seu potencial para responder às necessidades dos responsáveis políticos, tendo
em conta o Plano de Acção da UE em matéria de Luta contra a Droga (2000–2004).

Rosemary de Sousa e Deborah Olszewski

Produtos e serviços

Publicações
Insights n.º 4 
Um estudo recentemente publicado na série 
Insights do OEDT intitula-se Injecting drug use,
risk behaviour and qualitative research in the
time of AIDS (ver artigo na página 2). 
Esta publicação analisa a utilização de drogas
injectadas e os danos que lhe estão associados;
métodos qualitativos de investigação sobre 
drogas; o papel da investigação qualitativa; e a
compreensão da prática da injecção e do 
comportamento sexual de risco. 

Uma secção completa de referências oferece 
ao leitor um manancial de informação sobre a
investigação levada a cabo no terreno. 
A publicação constitui um complemento da
Monografia científica do OEDT n.º 4 
Understanding and responding to drug use: 
the role of qualitative research (2000).    

Recursos 
Produtos úteis na
campanha contra a
toxicodependência

Websites
http://ipsnews.net é o endereço do
website recentemente reestruturado
da agência noticiosa global Inter Press
Service (IPS). O novo site do IPS propõe-
-se essencialmente fazer a cobertura dos
eventos e processos globais que afectam
o desenvolvimento económico, social e
político de povos e nações, especifi-
camente no Sul. Pesquise a base de
dados e encontrará uma ampla apre-
sentação de histórias sobre a droga
numa perspectiva diferente.

Pacotes de recursos
Up to speed: drugs awareness for the
family é um novo pacote de recursos
produzido pela organização Hope UK
(uma associação de beneficência que
informa sobre a droga e o álcool) para
a Mothers‘ Union (uma organização
cristã que promove o bem-estar das
famílias em todo o mundo). O pacote
é de fácil utilização e compreende uma
sessão de 60 minutos de sensibilização
para o problema da droga.

E-mail: enterprises@themothersunion.org

Conferência
A 1ª conferência internacional sobre a
redução dos danos causados pelas
drogas para os países latinos do sul da
Europa e da América terá lugar em
Barcelona, de 14 a 16 de Novembro.
A conferência destina-se a definir as
situações específicas de cada país no
que se refere ao consumo de droga,
aos danos associados ao seu consumo
e aos tipos de intervenção.

Contacto: Generalitat de Catalunya, Direcció
General de Drogodependèncias i Sida. 
Tel: ++ 34 93 227 29 00. 
Fax: ++ 34 93 227 29 74. 

As organizações que desejem divulgar os seus
boletins, revistas, websites, CD-ROM ou quais-
quer outros recursos deverão contactar
Kathryn.Robertson@emcdda.org

Brevemente 
• Guidelines on the evaluation
of outreach work, série Manuais
do OEDT, n.º 2. Disponível em
inglês.

• Report on the risk 
assessment of GHB in the
framework of the joint 
action on new synthetic drugs.
Disponível em inglês.

• Report on the risk assessment
of ketamine in the framework of
the joint action on new synthetic
drugs. Disponível em inglês.

Mais informações sobre todas as publicações 
do OEDT e pormenores sobre o modo de 
encomendar exemplares encontram-se disponíveis
no website do OEDT  
http://www.emcdda.org/infopoint/publications.shtml

Esta ano o OEDT, marcou o Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de 
Drogas (26 de Junho) participando numa Aldeia da Prevenção organizada pelo Instituto
Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT), em Lisboa. Esta iniciativa inclui
um dia totalmente preenchido com eventos desportivos e de teatro, debates e exposições
em Lisboa. O OEDT organizou um stand onde apresentou o ELDD (http://eldd.emcdda.org)

Para um comunicado de imprensa e um artigo complementar ver: http://www.emcdda.org/infopoint/news_
media.shtml 

OEDT participa na Aldeia da Prevenção

http://www.emcdda.org 
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Reuniões estatutárias
A Mesa analisa um ambicioso 

programa de eventos

Calendário 2001

9–10 Julho:

5 Setembro:

5–7 Setembro:

14 Setembro:

Setembro:

29–31 Outubro:

5–6 Julho:

12–15 Agosto:

31 Agosto– 
1 Setembro:

2–6 Setembro:

6–7 Setembro:

11–13 
Setembro:

11–15 
Setembro:

17 Julho:

17 Setembro:

Reunião de peritos europeus sobre o
indicador da prevalência, Lisboa.

Reunião da Mesa do OEDT, Lisboa. 

22ª reunião do Conselho de Adminis-
tração do OEDT, Lisboa. 

Subcomité sobre avaliação dos riscos
do Comité Científico do OEDT, Lisboa.

Reunião por grupos Reitox (Dinamarca,
Finlândia, Noruega, Suécia), Oslo.

Reunião de peritos europeus sobre o 
indicador de procura de tratamento, Lisboa.

Reunião de prevenção da Comissão
Antidroga alemã, Berlim.

Conferência Nacional 2001 sobre pre-
venção do VIH, Atlanta, Geórgia.

Seminário europeu sobre alternativas
para a prisão de delinquentes toxico-
dependentes, Serviços Antidroga de
Cranstoun, Rede Europeia de Serviços
da Droga e do VIH/SIDA nas Prisões,
Hamburgo.

44 ª  Con f e rênc i a  I n t e rnac iona l  
Science meets practice, Conselho Inter-
nacional sobre Álcool e Dependência,
Heidelberga.

Conferência Internacional sobre Be-
havioural change in addictions: Where
to now?, Centro de Estudos em matéria
de Álcool e Droga, Universidade de
Paisley, Escócia.

Conferência Internacional Mathemati-
cal Modelling and Statistical Analysis of
Infectious Diseases, Universidade de
Cardiff, Faculdade de Matemática.

5º Colóquio Internacional sobre Toxi-
codependência, Hepatite e SIDA,
Grasse, França.

Grupo de Trabalho Horizontal “Droga”,
Bruxelas.

Grupo de Trabalho Horizontal “Droga”,
Bruxelas.

Reuniões externas

Reuniões da UE 

Continução da página 1

O Conselho lança  
novo processo de avaliação

de risco

efeitos potencialmente letais – foi associada a uma morte no ano
2000. Durante o período 1998–2000, a PMA foi igualmente 
associada a diversas mortes nos Estados Unidos (isolada ou 
misturada com a PMMA) e, antes disso, na Austrália (isolada ou
misturada com o MDMA).

A avaliação de risco relativa à PMMA, tarefa de que o OEDT foi
encarregado pelo Conselho nos termos do artigo 4º da Acção Co-
mum, será efectuada sob os auspícios de um Comité Científico
alargado do OEDT, em 2001. 

Esta avaliação de risco irá debruçar-se sobre os efeitos da PMMA
isolada ou quando combinada com a PMA em comprimidos
semelhantes ao ecstasy.

Alain Wallon 

(1) A PMMA está actualmente regulamentada por lei em três Estados-Membros da
EU: a Alemanha; o Reino Unido e a Suiça. Como não consta das tabelas das 
Convenções das Nações Unidas (“substância não registada”), não está sujeita a
controlos internacionais, embora possa ser colocada sob controlo a nível nacional.

(2) “Relatório de situação elaborado pela Europol e pelo OEDT sobre a PMMA e a
PMA, em conformidade com o artigo 3º da Acção Comum, de 16 de Junho de 1997,
relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de risco e controlo de novas 
drogas sintéticas”. Para mais informações sobre a Acção Comum, consultar
http://www.emcdda.org/policy_law/joint_action.shtml

A Mesa do OEDT reuniu em Bruxelas, em 20 de Abril, para 
debater uma ambiciosa proposta relativa a três eventos anuais do
OEDT para os próximos anos. Estas propostas incluem:

• actividades de promoção relacionadas com o Dia Interna-
cional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas (26 de Junho);

• uma conferência anual de alto nível do OEDT; e 

• o lançamento a nível europeu do Relatório anual do Observatório. 

Foram igualmente debatidas as técnicas de marketing do OEDT
e um projecto de imagem empresarial lançado recentemente.
Por último, foram ainda analisadas questões como uma avalia-
ção externa em curso dos Pontos Focais da rede Reitox, os
mecanismos de transmissão de informação do PNUCID e um 
estudo sobre os mecanismos de coordenação no domínio da 
droga nos Estados-Membros da UE.

Kathleen Hernalsteen


