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”Falemos de drogas”
Este ano, a comemoração do Dia Internacional contra
o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, promovido
pelas Nações Unidas (26 de Junho), foi subordinada
ao tema “Falemos de drogas”. 

Assinalando a ocasião, o secretário-geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, observou que o tema salientava a
necessidade de crianças, famílias, coetâneos, professores
e comunidades falarem sobre o consumo de droga,
admitirem que se trata de um problema e assumirem
a responsabilidade de fazer algo a esse respeito. 

António Maria Costa, director executivo do Gabinete
das Nações Unidas contra a Droga e a Criminalidade,
declarou: “Reconheçamos o abuso de drogas tal
como ele é — um fenómeno susceptível de prevenção
que aflige uma pequena, mas importante, parte das nossas
sociedades.” Além de um problema social, constitui
também “um problema individual, que devemos resolver,
em primeiro lugar, colocando-o firmemente nas nossas
agendas políticas e sociais e falando dele abertamente”.

No dia 26 de Junho, o OEDT publicou um estudo sobre
drogas e condução (ver pág. 5) e participou numa
jornada organizada pelo ponto focal português, 
o Instituto da Droga e da Toxicodependência.

Para mais informações sobre este Dia Internacional, consultar
http://www.unodc.org e a secção Recursos, na pág. 7.

Chirac: “Já não há países de trânsito nem países consumidores, 
há apenas países vítimas.”

Os ministros dos Negócios Estrangeiros de 55
países gravemente afectados pelo tráfico de
ópio e de heroína produzidos no Afeganistão, ou
originários da Ásia Central e do Sudoeste Asiático,
reuniram-se em Paris, nos dias 21 e 22 de Maio,
a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros
francês, Dominique de Villepin. Além de analisar
a informação actualmente existente sobre as rotas
da droga, a conferência abordou os problemas
de saúde pública, as consequências económicas
do tráfico e a cooperação internacional.

Sua Excelência, o Presidente da República
Francesa, Jacques Chirac, inaugurou a conferência
afirmando que “a abordagem do problema
das rotas da droga põe em evidência o carácter
interdependente do mundo actual”. Acrescentou
ainda que a questão exige “uma abordagem nova
e abrangente”, que ajude a erradicar a produção
e a mobilizar os países “consumidores” para
refrearem a sua procura interna e combaterem mais
eficazmente o consumo e o tráfico de drogas.

Referindo-se a este problema como “um dos grandes
desafios da globalização”, o Presidente Chirac
declarou: “Já não há países de trânsito nem países
consumidores, há apenas países vítimas. Os países
produtores estão presos num círculo vicioso.
Os países consumidores estão a perder a sua
força vital.” Apelou à “acção e à solidariedade” e
manifestou o desejo de que a conferência conduza a
novas iniciativas e sirva de base ao debate na
próxima cimeira do G8, em Évian (1–3 de Junho).

António Maria Costa, director executivo do
Gabinete das Nações Unidas contra a Droga
e a Criminalidade, disse sentir-se encorajado
pelo facto de os ministros do G8 terem decidido
abordar o problema das rotas da droga. Na sua
intervenção, exortou os países a unirem vontades
e esforços, a fim de aumentarem as capacidades
nacionais para fazer face ao tráfico, desenvolver
parcerias regionais e enfrentar todos os 
aspectos do problema através de uma estratégia
multilateral. Estas propostas reflectiram-se nas
conclusões finais da conferência (ver pág. 7).

O director executivo do OEDT, Georges
Estievenart, recordou os apelos feitos pela

O abuso de drogas é um “problema
individual, que devemos resolver, em
primeiro lugar, colocando-o firmemente
nas nossas agendas políticas e sociais e
falando dele abertamente”
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Conferência ministerial analisa rotas 
da droga da Ásia para a Europa
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Compreender o impacto sanitário do
consumo problemático de drogas
Os consumidores problemáticos de drogas representam uma 
percentagem muito pequena da população geral — estimada em
2 a 10 pessoas por mil adultos entre os 15 e os 64 anos. Sofrem,
todavia, de problemas de saúde desproporcionadamente graves
e são, em especial, afectados por uma taxa de mortalidade muito
elevada. A mortalidade global dos consumidores de opiáceos chega
a ser 20 vezes superior à da população geral da mesma idade, devido
a sobredoses, acidentes, violência, sida e outras doenças infecciosas.

O OEDT está, actualmente, a coordenar um estudo multicêntrico
sobre a mortalidade, com a colaboração do Departamento de
Epidemiologia da Rome E Health Authority. O estudo começou
por desenvolver um protocolo comum e promover a continuação
ou a execução de estudos de coortes em várias cidades e países.
Forneceu informações e análises destinadas a auxiliar o OEDT a
traçar uma panorâmica global do consumo de droga e dos 
problemas com este relacionados na União Europeia.

Um seminário a realizar em Novembro de 2003, em Cambridge
(UK), examinará os coortes que participam no projecto e integrará,
possivelmente, outros coortes europeus. O seminário é uma iniciativa
conjunta do OEDT, da Unidade de Bioestatística do Medical
Research Council (Cambridge) e da Rome E Health Authority. 
O seu objectivo é explorar mais aprofundadamente as potenciali-
dades analíticas dos estudos de coortes, para obter uma melhor
compreensão do impacto sanitário do consumo problemático de
drogas. O objectivo último será extrair conclusões que informem
as políticas destinadas a melhorar a vida dos consumidores de droga.

Julián Vicente

O fenómeno da droga

Desde 2002, o número 
de utentes que procuram 
tratamento devido ao 
consumo de cannabis
tem vindo a aumentar 
em muitos países europeus
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Dados relativos ao
tratamento: analisar os
perfis dos utentes 
No dia 8 de Maio, reuniu em Munique um
grupo de trabalho do OEDT sobre a análise
de dados relativos ao tratamento. Com a
participação de quatro países (D, I, NL e FIN),
o grupo discutiu a melhor maneira de analisar
os dados sobre tratamento, para identificar as
características dos utentes e os seus padrões
de consumo de droga. O grupo concluiu que
os dados relativos ao tratamento podem
ser analisados através dos perfis dos utentes,
os quais devem ser definidos de acordo
com a droga principal que motivou a
procura de tratamento por parte do utente. 

Desde 2002, o número de utentes que
procuram tratamento devido ao consumo
de cannabis tem vindo a aumentar em
muitos países europeus. Identificaram-se, em

Reuniões de peritos sobre a 
incidência e a prevalência 
O OEDT realizou duas reuniões de peritos no âmbito do seu 
indicador-chave epidemiológico “prevalência e padrões do 
consumo problemático de drogas”, nos dias 22 e 23 de Maio.
Na primeira reunião, centrada na avaliação da incidência do
consumo problemático de drogas (a taxa de novos casos), peritos
de vários Estados-Membros da UE debateram a forma de melhorar
a qualidade e a disponibilidade de estimativas da incidência
efectuadas a partir dos dados sobre o tratamento. Pelo menos três
países (E, I e UK) dispunham de conjuntos de dados relevantes,
que prometem uma melhoria das estimativas num futuro próximo.
Uma importante recomendação formulada na reunião foi a
inclusão da rubrica “idade do primeiro consumo injectável” 
nos sistemas de acompanhamento do tratamento de rotina.

A segunda reunião foi consagrada à avaliação da prevalência 
utilizando o método dos indicadores multivariáveis (MIM). 
Este método apresenta grandes potencialidades a nível nacional 
e permite integrar as estimativas a nível local e os dados dos 
indicadores a nível nacional, para produzir uma estimativa da
prevalência nacional do consumo problemático de drogas. 
Na reunião, propôs-se o desenvolvimento de um modelo a nível
das cidades, em vez de se trabalhar apenas a nível regional ou
provincial, a fim de aumentar o grau de precisão. A inclusão de
dados sociais e demográficos na estimativa da prevalência revelou-se
útil num Estado-Membro e será objecto de investigação aprofundada.
Estes dados poderão vir a melhorar as estimativas do MIM baseadas
apenas em indicadores de consumo de droga uniformizados, tais
como os dados sobre o tratamento e as mortes por sobredose.

Lucas Wiessing

toda a Europa, características semelhantes:
os utentes são geralmente jovens do sexo
masculino e a frequência do consumo de
cannabis é bastante elevada. 

No contexto dos perfis dos utentes 
consumidores de cannabis, o perito
holandês apresentou um exemplo de
“análise guiada”. Segundo este método,
selecciona-se um grupo de consumidores de
cannabis, que é dividido em dois grupos etários
(<20 e >20 anos). Recolhem-se informações
sobre as variáveis sociodemográficas, os

padrões de consumo e as intervenções de
tratamento para cada grupo.

Tais informações são analisadas ao longo
do tempo, num contexto geográfico e de
acordo com factores políticos e sociais 
pertinentes, a fim de determinar as tendências
actuais e definir perfis dos utentes. 
O grupo irá agora ponderar a hipótese de
utilizar a mesma metodologia relativamente
a utentes que consomem outras substâncias.

Roland Simon, Anton Ouwehand e Linda Montanari



Conferência Latina sobre
redução de danos
A segunda Conferência Latina sobre
redução de danos (CLAT2) realizou-se em
Perpignan, na França, nos dias 22 a 24 de
Maio. O evento contou com mais de 900
participantes pertencentes a serviços de
redução de danos, organizações de 
consumidores de droga, administrações de
saúde pública e grupos de investigação e
formulação de políticas do Sul da Europa e
da América do Sul. 

A conferência centrou-se nas semelhanças e
diferenças nos padrões de consumo de
droga e nos comportamentos de risco dos
consumidores de droga do Sul da Europa e
proporcionou uma excelente oportunidade
para troca de experiências em matéria de
intervenções de redução de danos.

Em cinco sessões plenárias e mais de 30
sessões em paralelo, a conferência debruçou-se
sobre a epidemiologia do consumo de droga,
as consequências sanitárias e sociais desse
consumo e as políticas de redução de danos
nos países da CLAT, tendo havido uma grande
variedade de intervenções. Foram abordados
aspectos técnicos da prevenção e redução de
riscos, incluindo as abordagens informativa e
pedagógica e a prestação de serviços em
diferentes contextos (designadamente os
serviços de baixo limiar, as intervenções de
proximidade em ambientes abertos de consumo
de droga, locais de diversão, prisões, etc.),
bem como estratégias de tratamento. 
A interacção entre os serviços de redução
de danos, o meio onde se inserem e a
comunidade em geral foi igualmente analisada.

Na reunião, o OEDT apresentou dados sobre
as tendências da mortalidade relacionada com
a droga e o seu trabalho no domínio das
respostas. Uma vez que “uma diminuição
substancial” do número de óbitos relacionados
com a droga é um dos objectivos da Estratégia
da UE em matéria de Luta contra a Droga
(2000–2004), o OEDT está, actualmente, a
compilar informações sobre a eficácia das
intervenções e a estabelecer um enquadramento
para o acompanhamento da diversidade e
disponibilidade de respostas médicas, 
educacionais e de tratamento específicas,
nos Estados-Membros da UE e na Noruega.

Dagmar Hedrich

Para mais informações, consultar http://www.clat2.com

EDDRA: Centro de apoio da OKANA em Atenas
O centro de apoio da OKANA foi recentemente introduzido na base de dados EDDRA. O centro,
instalado em Atenas em finais da década de 1990, foi criado para dar resposta às necessidades
de serviços de saúde dos consumidores de droga que não tinham acesso aos serviços normais.

O centro existe para:
• melhorar o estado de saúde dos consumidores de droga, prestando cuidados de saúde
primários e tratamentos dentários;
• fornecer informações e aconselhamento sobre consumo de droga e práticas sexuais mais
seguros, através de um programa de intervenções de proximidade e seminários especializados; e
• prevenir doenças infecciosas, através de um programa de troca de seringas.

A OKANA presta um serviço de redução de danos fundamental e que é bem acolhido. 
Em 2001, mais de 3000 consumidores de droga utilizaram os seus serviços médicos e
dentários. Além disso, o serviço móvel de emergência recebeu chamadas de 786 
consumidores de droga, 186 (24 %) dos quais foram socorridos por situações de 
sobredose. O programa de intervenções de proximidade contactou com mais de 1200
consumidores de droga e o serviço de troca de seringas substituiu 25 386 seringas usadas.

Abigail David

Para mais informações, consultar http://eddra.OEDT.eu.int:8008/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=2647

Informações sobre droga e frequentadores 
de locais de diversão
Mais de 700 frequentadores de locais de diversão de três cidades europeias (1) foram
recentemente entrevistados, com o intuito de analisar a eficácia das estratégias de 
informação sobre os riscos do consumo de droga em contextos recreativos. Pediu-se, tanto
a consumidores, como a não consumidores de droga, que classificassem as fontes de 
informação de acordo com a credibilidade e a importância que lhes atribuem. 

Ambos os grupos consideraram que os seus pares consumidores de droga eram uma fonte de
informação “credível e importante”. Na análise de regressão, os consumidores de droga tenderam, 
mais do que os não consumidores, a classificar os seus pares consumidores como uma fonte credível.
Ambos os grupos consideraram os folhetos informativos e o aconselhamento em locais de
diversão “menos importantes”, porém “credíveis”. No entanto, nenhum dos grupos 
considerou as revistas mundanas e juvenis, a Internet e os pares não consumidores de
droga “credíveis” ou “importantes” (embora os não consumidores atribuíssem a estas fontes
uma credibilidade ligeiramente superior à atribuída pelos consumidores).

Se estas conclusões forem confirmadas por estudos semelhantes, será necessário repensar 
criteriosamente os investimentos, por vezes avultados, em portais de informação na Internet
e na utilização de revistas mundanas para fins de prevenção. 

É de salientar que as conclusões supramencionadas não se aplicam aos espaços de 
conversação interactiva na Internet ou aos serviços de correio electrónico, entendidos como
um meio de aconselhamento pessoal directo. Pessoas com experiência, contactos pessoais
e aconselhamento directo podem funcionar como meios fundamentais de transmissão de
informações rigorosas sobre os riscos das 
drogas recreativas (incluindo o álcool) aos 
frequentadores de locais de diversão.

Gregor Burkhart

(1) Benschop, A. Rabes, M. e Korf, D. J. (2002) Pill testing,
ecstasy and prevention – A scientific evaluation in three European
cities (Amesterdão, Hannover e Viena), Amsterdam 2002.

Este artigo não constitui qualquer recomendação formal 
do OEDT sobre o referido relatório.

Respostas
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Destaque
Projecto Psychonaut — um escrutínio da Internet
mais que necessário
Existem, actualmente, milhares de páginas Web dedicadas ao consumo de substâncias
psicoactivas, mas, infelizmente, não existe um acompanhamento científico e uma
análise profissional das informações fornecidas nessas páginas. Um projecto financiado
pela União Europeia, lançado em Outubro de 2002, está agora a analisar tais conteúdos.
Intitulado Psychonaut, conta com a participação de nove Estados-Membros da UE
(http://www.psychonaut2002.org).

O projecto tem como principais objectivos:

• fazer um levantamento e analisar os conteúdos das páginas Web relacionadas com
diversas substâncias psicoactivas (conteúdos que incluem informações sobre o 
consumo, o fabrico, a síntese, a venda e a aquisição destas substâncias);

• aplicar respostas atempadas, com base nos dados recolhidos a partir do 
“mercado virtual” da Internet, para ajudar a avaliar a ameaça que as drogas 
constituem para a saúde pública (principalmente as novas drogas sintéticas), a nível
regional, nacional e europeu;

• avaliar cientificamente os conteúdos de páginas Web relativos à droga e colocar
tais avaliações ao dispor dos profissionais dos países participantes (e não participantes).

Entre os milhares de páginas Web incluídas na amostra, muitas incentivam o consumo de
droga, de uma forma ou de outra. Por exemplo, os visitantes podem ver conselhos sobre
a intensificação das experiências com drogas. Através do comércio electrónico e mediante
o simples fornecimento de um número de cartão de crédito válido, podem ainda comprar
uma grande variedade de substâncias, tais como sementes de cannabis, medicamentos sujeitos
a receita médica, hormonas para aumentar o rendimento físico, ecstasy e opiáceos.

É também possível encontrar, na Internet, “receitas” pormenorizadas para sintetizar 
produtos ilícitos, como o ecstasy (MDMA) ou o ecstasy líquido (GHB). Além disso, 
a Internet serve de meio de difusão de informações sobre um novo tipo de drogas, as
denominadas “drogas ecológicas”, derivadas de ervas e plantas e vendidas como
estimulantes, sedativos e substâncias psicadélicas. 

Dado o elevado nível de conhecimentos informáticos de crianças e adolescentes, 
a fiscalização de conteúdos relacionados com a droga em páginas Web constitui um
primeiro passo importante para avaliar os riscos e desenvolver respostas adequadas.

O Psychonaut é o primeiro projecto destinado a realizar um levantamento dos sítios
Web europeus e internacionais que fomentam o consumo de substâncias psicoactivas.
No âmbito deste projecto, far-se-á igualmente o levantamento dos sítios Web
nacionais, através da colaboração dos Estados-Membros participantes, em várias 
línguas europeias. Isto contribuirá para fornecer aos profissionais informações 
cientificamente comprovadas e actualizadas, nas respectivas línguas, e ajudará a 
identificar as tendências emergentes em matéria de droga, a nível regional, nacional 
e europeu. 

Dr Fabrizio Schifano, St George's Hospital Medical School, Londres

O presente artigo não implica qualquer tipo de apoio do OEDT a este projecto.  

Montra de livros
Evaluation der Arbeit der
Drogenkonsumräume in der
Bundesrepublik Deutschland
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O trabalho relacionado com as salas de
consumo de droga na Alemanha foi objecto
de um estudo de avaliação realizado entre
Novembro de 2001 e Julho de 2002, para
o Ministério Federal da Saúde. O estudo
(Avaliação do trabalho nas salas de consumo
de droga na República Federal da
Alemanha) abrangeu 19 salas de consumo
de droga situadas em nove cidades. 

O estudo demonstra que as salas de 
consumo cumprem as normas mínimas
consignadas na legislação federal de 2000
e atingem o grupo-alvo definido de 
consumidores de droga de longa data e
difícil acesso. Além da vigilância do 
consumo e dos cuidados de emergência
que proporcionam, estas salas desempenham
um papel fundamental na melhoria do acesso
dos utentes aos serviços médicos e de 
tratamento da toxicodependência. O estudo
contribui para a incipiente bibliografia de
investigação sobre este tipo relativamente
novo de serviço orientado para a redução
de danos no domínio da droga.

Autores: Poschadel, S., Höger, R.,
Schnitzler, J. e Schreckenberger, J.
Publicado por: Nomos-Verlags-Gesellschaft
Série: Schriftenreihe des Bundesministeriums
für Gesundheit, Bd. 149
Língua: Alemão 
Data: 2003
ISBN: 3-8329-0073-X 
Preço: 38,00 € (66 SFR)
Informações sobre encomendas:
http://www.nomos.de

O OEDT é responsável pela selecção de
materiais para a Montra de livros e pelo texto
apresentado. No entanto, cabe aos próprios
autores a responsabilidade pelo conteúdo desses
materiais e pelas opiniões neles expressas.
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Dado o elevado nível de conhecimentos
informáticos de crianças e adoles-
centes, a fiscalização de conteúdos
relacionados com a droga em páginas
Web constitui um primeiro passo
importante para avaliar os riscos e
desenvolver respostas adequadas



Alargamento 
OEDT prepara-se para o
alargamento
A participação dos 10 países aderentes à UE (1) 
na reunião do Conselho de Administração do
Observatório, em Julho, constituirá um novo avanço nos
preparativos do OEDT para o alargamento.

Na reunião, o Conselho de Administração deverá emitir
o seu parecer sobre o projecto de programa de trabalho
trienal do OEDT (2004–2006), que afectará directamente
as actividades dos pontos focais nacionais dos novos
Estados-Membros, tornando a participação destes ainda
mais importante. 

Embora o OEDT admita 10 novos membros em Maio
de 2004, o alargamento não irá ficar por aí. Os três
restantes países candidatos à adesão (2) deverão tornar-se
membros do Observatório antes de o processo de adesão
terminar (isto é, antes da conclusão das negociações
oficiais entre a Comissão e os três países). Entretanto,
estes países já participam, na medida do possível, nas
reuniões e actividades da rede Reitox. 

A partir de Maio de 2004, cada país aderente
nomeará dois representantes (um membro efectivo 
e um suplente) para o Conselho de Administração, 
com plenos direitos de participação e de voto.

Alexis Goosdeel

(1) Países aderentes: Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, 
Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e República Checa.

(2) Países candidatos: Bulgária, Roménia e Turquia.

Parceiros 
Diálogo entre a UE e a América Latina 
O “Mecanismo de coordenação e de cooperação em questões relacionadas
com a droga entre a União Europeia, a América Latina e as Caraíbas” 
realizou a sua 5.ª reunião de alto nível em Cartagena das Índias, Colômbia,
nos dias 29 e 30 de Maio. A reunião foi precedida, a 28 de Maio, 
pela 6.ª reunião do “Diálogo especializado entre a UE e a Comunidade
Andina”. Ambas as reuniões foram preparadas e presididas pelas actuais
co-presidências do mecanismo, a Colômbia e a Grécia.

A Europol e o OEDT, que participaram como observadores, apresentaram várias
comunicações, nomeadamente sobre as drogas sintéticas. Estas drogas, cada vez
mais consumidas na América Latina, são principalmente produzidas e exportadas
pelo continente europeu. Estima-se que 20 a 25 % da cocaína extraída de
culturas ilegais de coca na região andina se destinam ao mercado da UE. 

Recordando os princípios da partilha de responsabilidades e de uma abordagem
equilibrada entre a redução da procura e da oferta, a reunião principal terminou
com a adopção da Declaração de Cartagena das Índias. Esta declaração
sublinha, entre outros aspectos, a necessidade de prestar especial atenção
ao intercâmbio de informações e experiências “sobre as tendências das
novas drogas ilícitas, em particular das drogas sintéticas”.

Nas reuniões, a UE e os seus parceiros da América Latina e das Caraíbas
acordaram conceder prioridade, bem como um financiamento adequado, 
a iniciativas de cooperação concretas no domínio da droga. Decidiram 
também mandatar as futuras co-presidências do Chile e europeia (Itália e
Irlanda) para aplicarem a decisão da anterior reunião de alto nível 
(realizada em Madrid, em 2002), de analisar e avaliar regularmente os
resultados alcançados no âmbito do Plano de Acção Global do Panamá em
matéria de Droga, adoptado em 1999.

Alain Wallon 

http://europa.eu.int/comm/world/lac/conc_es/infev.htm 
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A preocupação dos cidadãos relativamente
à condução sob o efeito de drogas é
abordada no estudo publicado pelo OEDT no
dia 26 de Junho. Intitulado Drugs and driving
(Drogas e condução), o estudo apresenta
uma perspectiva global das medidas
legais destinadas a combater o problema,
em vigor nos Quinze e na Noruega. 

O estudo incide, especificamente, sobre o
problema da condução sob o efeito de
substâncias psicoactivas e afirma que,
embora a condução sob a influência do
álcool já seja criminalizada em todos os
países da UE, “o consumo de drogas
nem sempre tem sido tido em conta”.
Porém, ao longo da década de 1990,
verificou-se um crescente interesse pela
investigação sobre este tema, por parte

de organismos nacionais e internacionais,
“para avaliar a prevalência, os efeitos e
os vários métodos de controlo legais”.

O estudo acrescenta: “O público manifesta
apreensão — o inquérito Eurobarómetro a
jovens, realizado na Primavera de 2002,
em toda a Europa, verificou que 79,4 %
dos inquiridos concordavam que a polícia
devia fazer testes de drogas em 
simultâneo com os do álcool.”

No âmbito do Plano de Acção da UE de
Luta contra a Droga (2000–2004), a
Comissão Europeia e os Estados-Membros
estão a investigar a influência de diversas
substâncias psicotrópicas e estupefacientes
sobre a condução, de acordo com uma
Directiva do Conselho de 1991, relativa 

a substâncias psicotrópicas que afectam a
capacidade de condução.

Esta análise comparativa da legislação
sobre segurança rodoviária em toda a UE,
efectuada pelo OEDT, revela um sólido
consenso entre os Estados-Membros de que
pôr em risco a segurança de outros utentes
da circulação rodoviária por conduzir sob
o efeito de drogas é suficientemente grave
para constituir um delito criminal. São,
contudo, muito variáveis, em toda a UE,
os critérios segundo os quais os países
chegam a esta conclusão, bem como o nível
das sanções a aplicar pelas autoridades.

Brendan Hughes

http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/

newsrelease.cfm

Drugs-Lex 
OEDT publica novo estudo sobre drogas e condução



Reitox
Pontos focais Reitox reúnem-se em Atenas
A última reunião dos chefes dos pontos focais nacionais Reitox teve lugar nos dias
21 a 23 de Maio em Atenas, tendo sido organizada pelo ponto focal nacional grego.
A reunião teve início com as calorosas boas-vindas de Manina Terzidou, chefe do ponto
focal nacional grego, de Anna Kokkevi, representante grega no Conselho de Administração
do OEDT, e de Katarina Matza, representante grega no Comité Científico do OEDT.

A reunião proporcionou aos pontos focais a possibilidade de analisarem os 
principais elementos do próximo programa de trabalho trienal do OEDT 
(2004–2006) e debaterem a sua futura participação no programa. O grupo de
trabalho Reitox, criado em Novembro de 2002 para analisar os procedimentos
de comunicação de dados nacionais da rede, apresentou as suas conclusões
após a reunião final, realizada nos dias 19 e 20 de Maio. Esta reunião 
conduziu a uma proposta, apoiada pela maioria dos representantes da rede, de
uma nova estrutura de comunicação de dados, que permitirá uma maior 
utilização de instrumentos normalizados na comunicação dos dados nacionais. 

O OEDT apresentou os resultados do seu exercício de “comentários sobre a 
qualidade”, lançado em 1999 para avaliar a qualidade dos relatórios nacionais
apresentados pelos pontos focais da UE. Globalmente, a qualidade destes
relatórios melhorou consideravelmente nos últimos quatro anos. 

Foi a primeira vez, desde a criação da rede Reitox, em 1995, que se realizou
uma reunião ordinária dos chefes dos pontos focais fora de Lisboa. A próxima
reunião de pontos focais Reitox será organizada pelo ponto focal italiano em
Cagliari, na Sardenha, em Novembro.  

Frédéric Denecker

Novo projecto de lei canadiano de reforma 
da legislação relativa à cannabis
As reformas legislativas propostas pelo Governo canadiano a 27 de Maio poderão
alterar a forma como o país aplica a sua legislação no domínio da droga, prevendo
sanções alternativas contra a posse de pequenas quantidades de cannabis e novas
sanções mais severas contra as grandes operações de cultivo de marijuana. Segundo
as propostas contidas no projecto de lei apresentado à Câmara dos Comuns, a posse
e a produção de cannabis continuarão a ser ilegais no Canadá, nos termos da Lei
sobre Drogas e Substâncias Controladas. O que irá mudar é a abordagem geral da
sua aplicação. 

O projecto de lei de reforma da legislação relativa à cannabis propõe:

• a substituição da actual acção penal e das sanções penais dela resultantes por
sanções alternativas para a posse de quantidades inferiores ou iguais a 15 g de 
marijuana ou inferiores ou iguais a 1 g de resina de cannabis (haxixe);
• a atribuição de competências aos agentes da lei para passarem multas ou 
emitirem intimações para comparência em tribunal criminal por posse de quantidades
de marijuana superiores a 15 g e até 30 g; 
• previsão de sanções penais alternativas mais severas quando existirem factores
agravantes (por exemplo, posse durante a condução de um veículo motorizado ou na
proximidade de estabelecimentos escolares); 
• criação de novas infracções, tais como sanções agravadas para os cultivadores ilegais
e pena de prisão até 14 anos por cultivo ilegal de mais de 50 plantas de marijuana.

As reformas propostas fazem parte da Estratégia Canadiana Renovada de Luta 
contra a Droga, anunciada a 27 de Maio pelo Governo, que prometeu afectar
$245 milhões, durante cinco anos, à sua aplicação.

Danilo Ballotta
Para mais informações, consultar http://www.hc-sc.gc.ca/english/media/releases/2003/2003_34bk2.htm
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Em foco
Parceria Reitox 
tripartida sobre
doenças infecciosas

Os pontos focais nacionais da Bélgica,
Grécia e Eslovénia uniram esforços, em finais
de 2002, no sentido de desenvolverem
actividades comuns no domínio da droga.

Esta “cooperação horizontal” teve início sob
a forma de um projecto conjunto sobre
doenças infecciosas relacionadas com a
droga. O objectivo do projecto consiste em
desenvolver três módulos para estimar a
prevalência e a incidência de doenças
infecciosas entre os consumidores de droga.
Os pontos focais realizarão este objectivo
através da recolha de informações e da
partilha de tarefas. 

Embora o projecto não se destine a definir
orientações europeias para a recolha de
dados sobre doenças infecciosas, os pontos
focais nacionais comprometeram-se a analisar:

• os protocolos e instrumentos 
internacionais utilizados nos inquéritos
sobre a infecção pelo VIH e a hepatite
entre os consumidores de droga;

• os biomarcadores utilizados para
avaliar o estado das doenças infecciosas
a partir de amostras biológicas; e

• os aspectos éticos associados aos
testes biológicos.

Uma vez concluídos, os três módulos
farão parte de um protocolo mais vasto
que deverá ser aplicado aos inquéritos
nacionais nos três países. 

Para intercâmbio de experiências no domínio dos
inquéritos sobre doenças infecciosas, contactar 
as directoras do projecto através dos seguintes
endereços:

Bélgica (Denise Walckiers): Birn@iph.fgov.be
Grécia (Manina Terzidou): ektepn@ektepn.gr
Eslovénia (Mercedes Lovrecic): Mercedes.Lovrecic@ivz-rs.si
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Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Droga (UNGASS),
em 1998, para uma “abordagem coordenada global” do problema da droga, que equilibre
a redução da oferta e da procura e se baseie no princípio da “partilha de responsabilidades”.
Não obstante este compromisso, afirmou, os países estão ainda longe de atingir tais 
objectivos, havendo agora uma necessidade real de colmatar as lacunas. 

O Sr. Estievenart explicou que a União Europeia está a abordar o problema da droga a
vários níveis e contextos geográficos, incluindo os 15 Estados-Membros actuais, os 10 países
aderentes, os três países candidatos e os países produtores e de trânsito tradicionais.

Observou ainda que, no contexto da Convenção sobre o Futuro da Europa e do Tratado
Constitucional dela resultante, será possível dar um decisivo e qualitativo passo em frente para
que a UE seja eficaz em todos estes níveis, proporcionando à União alargada uma base jurídica
para a actuação no domínio da droga. Afirmou que esta base ajudaria a clarificar as competências
comuns da UE e dos seus Estados-Membros e definiria os procedimentos de coordenação
entre um número de países que poderá chegar a 28 (em aspectos como a saúde pública, 
a redução da procura, oferta e tráfico e cooperação externa com os países parceiros da UE). 

As conclusões da conferência salientaram que “cada país tem um papel a desempenhar na luta
contra o tráfico, dentro e fora das suas fronteiras” e que, “nesta era de interdependência global”,
a comunidade internacional deve ser capaz de se “mobilizar e empenhar num diálogo construtivo
entre regiões com diferentes culturas, religiões e preocupações, tendo em vista um objectivo comum”. 

Para mais informações, consultar o sítio da conferência na Internet: http://www.diplomatie.fr/routesdeladrogue/index.html

A Declaração de Paris (as conclusões da conferência) podem ser consultadas em:

http://www.france.diplomatie.fr/routesdeladrogue/textes/declparisang.pdf 

Drogas em destaque Nº 9

“Falemos de drogas”
As Nações Unidas publicaram três notas
informativas para celebrar o dia 26 de
Junho, Dia Internacional contra o Abuso
e o Tráfico Ilícito de Drogas (ver pág. 1).
Estas notas destacam a importância de
falar sobre a droga na escola, no seio
da família e entre os pares. 

http://www.unodc.org/pdf/26june03/school_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/parents_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/peers_english.pdf

Encontram-se também disponíveis um cartaz
e um folheto intitulados 10 questions kids
have about drugs (dez perguntas que as
crianças fazem sobre a droga).

http://www.unodc.org/pdf/poster_26june2003.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/
brochure26june_english.pdf

Foram ainda produzidos cerca de 30
anúncios na rádio, em sete línguas, para
divulgação nas redes radiofónicas em
todo o mundo.

http://www.unodc.org/unodc/event_2003-06-
26_1_radiospots.html

Comunidades terapêuticas
O 22.º Congresso da Federação
Internacional de Comunidades
Terapêuticas realizar-se-á nos dias 13 a
17 de Abril, em Palma de Maiorca, em
Espanha. Para obter informações sobre a
inscrição, utilizar os contactos seguintes:
Tel.: ++ 34 971 72 49 34. Fax: ++ 34 971 71 35 45.
Correio electrónico: WFTC@cicspain.com 

As organizações que desejem publicitar
os seus boletins, revistas, sítios Web,
CD-ROM ou quaisquer outros recursos
são convidadas a contactar
Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Recursos 
Produtos e eventos
úteis no âmbito do
fenómeno da droga 
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Produtos e serviços
Novas publicações

A coordenação na área da droga é a “pedra angular de uma política
equilibrada e abrangente neste domínio”, afirma o OEDT, na última edição
da série de notas sobre políticas, Drogas em destaque (Maio–Junho).

Com o título “Coordenação: um elemento-chave das políticas nacional
e europeia de combate à droga”, a publicação descreve o sólido
consenso internacional que se desenvolveu ao longo dos últimos quinze

anos em torno da necessidade de “uma acção coordenada e pluridisciplinar para fazer
face ao consumo de droga e à oferta de drogas ilícitas”.

Porém, apesar deste consenso, e embora a cooperação entre os Estados-Membros 
tenha aumentado em consequência dos novos poderes conferidos pelos Tratados de
Maastricht e de Amesterdão, é necessário promover “um maior alinhamento das 
estratégias nacionais” e “uma maior coordenação entre os Estados no combate à droga”,
segundo a publicação.

Georges Estievenart, director executivo do OEDT, afirma: “Sabemos que a existência de sistemas
de coordenação sólidos a nível local, nacional e internacional é um instrumento essencial
na aproximação dos diversos elementos da política no domínio da droga — tratamento,
intervenções sociais e aplicação da lei. É necessário que analisemos atentamente os nossos
actuais mecanismos e nos interroguemos sobre se há possibilidades de os melhorarmos.”

Esta publicação pode ser obtida em 12 línguas, a partir do endereço:
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml
É possível obter um comunicado de imprensa em inglês, francês e português, a partir do endereço:
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm

Conferência ministerial analisa rotas 
da droga da Ásia para a Europa
Continuação da página 1

.



Reuniões do OEDT

1 de Julho: Reunião do Comité Orçamental 
do OEDT, Lisboa.

2–4 de Julho: Reunião do Conselho de 
Administração do OEDT, Lisboa.

14–17 de Julho: Curso da Reitox Academy 
Foundation subordinado ao tema 
“Pontos focais nacionais e 
desenvolvimento de redes nacionais 
de informação sobre droga”, para 
peritos do Projecto Antidroga do Sul 
do Cáucaso (SCAD), em colaboração 
com o Gabinete de Cooperação da
DG EuropeAid, Lisboa.

Reuniões externas

27–30 de Agosto: 3.ª Conferência da Sociedade 
Europeia de Criminologia, 
Helsínquia.

Reuniões da UE

10 de Julho: Grupo de Trabalho Horizontal 
“Drogas”, Bruxelas.

9 de Setembro: Grupo de Trabalho Horizontal 
“Drogas”, Bruxelas

Drugnet Europe é um boletim bimestral publicado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT),
em Lisboa. O boletim é publicado seis vezes por ano, em espanhol, alemão, francês e português. Língua original: inglês.
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Órgãos estatutários
Comité Científico 
O Comité Científico do OEDT reuniu em Lisboa, no dia 12 de Maio,
e comunicou as suas primeiras impressões sobre o projecto de programa
trienal (2004–2006) do Observatório. Os princípios e objectivos
básicos do programa foram bem aceites, tendo o Comité saudado, em
especial, as intenções de consolidar a capacidade científica do OEDT.

O Comité saudou também vivamente a revisão e a reconceptualização
das orientações sobre comunicação de dados destinadas aos pontos
focais nacionais, na sequência das deliberações do grupo de trabalho
Reitox sobre este tema (ver pág. 6). O Comité realçou ainda a importância
da publicação de artigos do Observatório em revistas científicas,
tendo o OEDT proposto uma abordagem prática comum para o efeito.

Os debates efectuados em quatro subcomités, organizados em torno
de cada programa operacional do OEDT, revelaram-se muito úteis e
centraram-se nos seguintes aspectos: actividades actuais de cada 
programa, o projecto de programa trienal, as novas orientações Reitox
para a comunicação de dados e outros temas específicos do programa.

O Comité Científico reafirmou a importância de reforçar as 
capacidades científicas em matéria de avaliação dos riscos das
novas drogas sintéticas, sublinhando que o princípio da precaução
deve prevalecer sempre que os dados disponíveis sobre os riscos
das novas substâncias forem escassos.

A 20.ª reunião do Comité Científico será realizada nos dias 
24 e 25 de Novembro de 2003, em Lisboa.

Monika Blum e Roumen Sedefov 

Conselho de Administração
A próxima reunião do Conselho de Administração do OEDT 
realizarse-á em Lisboa, nos dias 2 a 4 de Julho, sob a presidência
de Marcel Reimen (Luxemburgo). Pela primeira vez, os 10 países 
aderentes à UE participarão como observadores (ver pág. 5).

Os pontos principais da reunião de Julho serão a eleição do presidente
e do vice-presidente do Conselho de Administração (mandato de
2004–2006); o debate do projecto de programa de trabalho trienal
(2004–2006) e questões conexas, nomeadamoente os cinco 
indicadores-chave; a nova estrutura de comunicação de dados da
rede Reitox, o papel do Comité Científico, a base de dados EDDRA e
a cooperação com a rede transnacional europeia no domínio da droga.

Kathleen Hernalsteen 

Calendário 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Um dos pontos príncipais da reunião do Conselho de Administração, em Julho,
será a eleição do presidente e do vice-presidente.
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