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Boletim de notícias do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

Neste número… OEDT divulga Relatório Anual 2004
Em 25 de Novembro, o OEDT lançou, no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, o seu Relatório
Anual 2004 sobre a evolução do fenómeno da
droga na União Europeia e na Noruega. 
O evento de lançamento junto dos meios de
comunicação social teve lugar um dia depois
de o relatório ter sido apresentado à Comissão
das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da
Justiça e dos Assuntos Internos, do Parlamento
Europeu, presidida por Jean-Louis Bourlanges, 
na presença de deputados dos parlamentos
nacionais de toda a Europa. A apresentação do
relatório esteve a cargo do presidente do OEDT,
Marcel Reimen, e do seu director, Georges Estievenart.

Por ocasião do lançamento do relatório,
Georges Estievenart afirmou: “Há sinais positivos
de progressos na redução de algumas das
consequências mais graves do consumo de
drogas. Depois de vários anos a aumentar, 
o número de mortes relacionadas com a droga
está agora a decrescer; o consumo de heroína
estabilizou em vários países e a propagação
do VIH entre os consumidores de droga 
injectada pode estar a abrandar em alguns
dos novos Estados-Membros da UE. Ao mesmo
tempo, as medidas tendentes a reduzir os
danos associados ao consumo de drogas
intensificam-se e, em muitos países da Europa,
o acesso dos consumidores a tratamento e
cuidados complementares melhorou.”

“Contudo”, acrescenta Georges Estievenart,
“há o risco de algumas destas tendências positivas
serem de curta duração e há grande preocupação
quanto às epidemias relacionadas com o consumo
de drogas, em particular em alguns dos novos
Estados-Membros da União. Além disso, não
se pode esquecer que, do ponto de vista
histórico e em geral, o consumo de drogas se
mantém em níveis elevados — muitos países
reportaram um crescente consumo de cocaína
e, em algumas regiões da Europa, também
aumentou o número de consumidores de
cannabis e de ecstasy, embora neste caso o
panorama seja mais diversificado.” 

Este número do Drugnet Europe apresenta os
destaques do relatório e situa as informações,
dedicando especial atenção a temas 
seleccionados do relatório.2004
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A informação é “cada vez mais
sólida”, afirma o relatório
As informações agora disponíveis sobre a situação
da Europa em matéria de droga são “cada vez mais
sólidas”, afirma o Relatório Anual 2004. A declaração
coincide com o momento em que o OEDT celebra os
seus primeiros dez anos de comunicação de dados e
publica a primeira panorâmica consolidada do 
fenómeno da droga em 26 países europeus, do
Atlântico à fronteira com a Rússia.

Georges Estievenart, director do OEDT, afirma:
“Quase concluídos que estão os primeiros dez anos
da nossa actividade, temos, agora, uma compreensão
mais profunda e alargada da situação da Europa em
matéria de drogas, bem como das respostas a dar
aos problemas que se nos deparam. A recolha 
sustentada de dados, ao longo destes anos, 
permitiu-nos identificar globalmente os sinais de 
estabilização ou de flutuação das tendências, mas
também nos abriu os olhos para preocupações mais
específicas que se fazem sentir relativamente a 
determinados subgrupos, regiões e localidades.”

O director fez esta intervenção numa altura em que
completava dez anos ao serviço do OEDT, período
durante o qual coordenou o trabalho da agência para,
em cooperação com os Estados-Membros, conceber
ferramentas de recolha de dados e indicadores que
permitissem desenvolver uma “linguagem comum” a
todos os países para descrever o fenómeno da droga.
Durante este tempo, a agência fomentou também a
criação de observatórios nacionais da droga em toda
a Europa, que desempenham agora um papel 
fundamental na recolha e interpretação dos dados
necessários a uma sólida elaboração de políticas. 

Ver comunicado de imprensa n.º 10, em 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875



Em muitos países da UE, os centros especializados no tratamento
da toxicodependência têm comunicado um maior número de 
contactos feitos por consumidores de cannabis. Em termos gerais,
e depois da heroína, a cannabis tornou-se a droga primária cujo
consumo regista maior número de pedidos de tratamento.

Novos dados recolhidos nos centros de tratamento ambulatório na
UE revelam que cerca de 12% do total de utentes em tratamento e
30% dos novos utentes referem, como principal problema de 
toxicodependência, o consumo de cannabis. O número de 
consumidores desta droga registados no sistema de tratamento tem
aumentado continuamente desde meados da década de 90, 
altura em que apenas 9% dos novos pedidos de tratamento registados
estavam relacionados com a cannabis (dados de 1996).

A percentagem de novos utentes que procuram tratamento para o
consumo de cannabis é mais elevada na Alemanha (48%) e mais
baixa na Lituânia (quase zero). Na Dinamarca, França, Finlândia e
Suécia, o valor é, no mínimo, de um terço e na República Checa,
Países Baixos, Espanha e Eslovénia é superior a 20%. Em termos gerais,
o aumento da procura de tratamento para problemas relacionados
com o consumo de cannabis é menos evidente nos novos Estados-
-Membros da UE, embora se tenham observado aumentos nalguns países.

Para mais informações, ver o tema “Contextualização dos problemas relacionados
com o consumo de cannabis”, no Relatório Anual 2004. 
Ver comunicado de imprensa n.º 9, em http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875

Novos dados indicam que, nalguns países, nomeadamente na
República Checa, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Portugal e
Reino Unido, o consumo de ecstasy pode estar a atingir ou a
ultrapassar o consumo de anfetaminas como segunda droga mais
consumida depois da cannabis. Os dados disponíveis mostram
que as tendências europeias no que respeita ao consumo recente
de ecstasy continuam em alta, sendo as tendências do consumo
recente de anfetaminas mais diversificadas na maior parte dos países. 

Entre 0,5% e 7% dos adultos (15–64 anos) já experimentaram ecstasy
(contra 0,5%–6% para as anfetaminas), excepto no Reino Unido,
onde a prevalência do consumo ao longo da vida atinge os 12%.
Cerca de dois terços dos Estados-Membros da UE referem que, no
caso dos jovens com idades entre os 15 e os 34 anos, o consumo
recente de ecstasy é mais comum que o de anfetaminas. 
Na República Checa, Espanha, Irlanda, Letónia, Países Baixos e
Reino Unido, entre 5% e 13% dos indivíduos do sexo masculino
com idades entre os 15 e os 24 anos referem ter consumido
ecstasy no último ano. Contudo, no geral, as taxas de consumo
de ecstasy e de anfetaminas obtidas através de inquéritos 
escolares (a jovens com 15 e 16 anos) parecem ter estabilizado
ou estar a descer ligeiramente em alguns países. 

Para mais informações, ver comunicados n.º 8 (Destaques) e n.º 9 (Temas específicos),
em http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875
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A cannabis continua a ser a droga ilícita mais comummente 
consumida na UE, já que cerca de um em cada cinco adultos
europeus (20%) reconhece ter experimentado esta substância pelo
menos uma vez. As taxas de prevalência do consumo de
cannabis são, geralmente, mais altas na população de jovens
adultos (15–34 anos), com valores inferiores a 15% na Estónia,
Portugal e Suécia e valores iguais ou superiores a 35% na
Dinamarca, Espanha, França e Reino Unido. Os inquéritos
indicam que entre 5% e 20% dos jovens europeus consumiram
esta droga nos últimos 12 meses.

Grande parte do consumo de cannabis é ocasional e por 
períodos de tempo limitados. No entanto, o relatório indica que,
na UE, cerca de 15% dos estudantes de 15 anos que, no último
ano, consumiram cannabis são consumidores “pesados” desta 
substância, já que referem tê-la consumido em 40 ou mais
ocasiões durante o ano. A probabilidade de os estudantes do
sexo masculino serem consumidores “pesados” é mais de duas
vezes superior à dos estudantes do sexo feminino. Entre os
rapazes, a proporção de consumidores “pesados” oscila entre
1%, na Letónia, Lituânia, Malta, Finlândia e Suécia, e 5% a 10%
na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Eslovénia e
Reino Unido. Para as raparigas, a percentagem varia entre 0% e 4,6%.

Segundo o relatório, há mais europeus a procurarem tratamento
por problemas relacionados com o consumo de cocaína. 
Nos Países Baixos e em Espanha, a cocaína é, actualmente, a
segunda substância mais notificada em centros de tratamento
especializados a seguir à heroína, representando, respectivamente,
mais de um terço (35%) e mais de um quarto (26%) do total de
pedidos de tratamento. Na maior parte dos países, os pedidos de
tratamento estão mais associados ao consumo de cocaína em pó
do que de crack para fumar.

Os inquéritos realizados nos países da UE mostram que entre 1%
e 10% dos jovens adultos europeus (15–34 anos) referem ter tido
experiência, ao longo da vida, de consumo de cocaína e metade
destes refere consumo recente. Os inquéritos mostram também que
o consumo recente de cocaína (nos últimos 12 meses) entre os
jovens registou um ligeiro aumento na Dinamarca, Alemanha,
Espanha e Reino Unido, bem como aumentos localizados na
Grécia, Irlanda, Itália e Áustria.

Sinais de consumo “pesado” de
cannabis entre os adolescentes

Aumento da procura de tratamento
por consumo de cocaína

Cannabis – números relativos ao 
tratamento aumentam em muitos países

A probabilidade de os 
estudantes do sexo masculino
serem consumidores “pesados”
é mais de duas vezes superior à
dos estudantes do sexo feminino
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Ecstasy rivaliza com anfetaminas como
segunda droga mais consumida
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O alastramento contínuo da epidemia do VIH nalguns dos
novos Estados-Membros da UE e em países contíguos está a
causar profundas preocupações. A Estónia, a Letónia, a
Rússia e a Ucrânia são os países do mundo com mais 
rápido crescimento desta epidemia, embora haja indícios
de que a incidência do VIH atingiu valores máximos na
Estónia e na Letónia. Na Europa Ocidental, a epidemia
parece ter estabilizado ou estar a diminuir entre os 
consumidores de drogas injectáveis (CDI), apesar de vários
antigos Estados-Membros acusarem também sinais de
aumento dos comportamentos de risco, tanto a nível local
como em subgrupos específicos. A prevalência de 
anticorpos contra o vírus da hepatite B (VHB) (até 85%) e
de anticorpos contra o vírus da hepatite C (VHC) (até 95%)
entre os CDI continua a ser extremamente elevada, 
sublinhando a necessidade de tratamento e prevenção. 

Prevenção apresenta sinais de
melhoria 
A prevenção da toxicodependência tem progredido em vários
Estados-Membros da UE, graças a um melhor controlo da
qualidade e a uma melhor monitorização (República Checa,
Espanha, Irlanda, Lituânia, Portugal, Eslovénia, Suécia e
Reino Unido). Na Grécia, em Portugal e na Suécia, as
políticas de prevenção são cada vez mais baseadas em
conceitos modernos e estruturas bem definidas, e a prevenção
em meio escolar é mais bem definida e veiculada do que
no passado. Porém, globalmente, os fundamentos em que
a prevenção assenta na UE precisam de ser consolidados,
sendo necessário um maior investimento em programas de
prevenção. Isto aplica-se especialmente à “prevenção 
selectiva”, uma abordagem que visa os grupos mais 
vulneráveis e que não foi desenvolvida em muitos países. 

Aumento constante da oferta de
tratamento
Desde meados dos anos 90 que se regista, em todos os
países da UE, um aumento continuado da oferta de todos
os tipos de tratamento. O tratamento de substituição tornou-se
a forma mais comum de tratamento especializado da 
toxicodependência para consumidores de opiáceos na UE. 
Os números mais recentes indicam que, em 1999, nos 15
Estados-Membros da UE, foram tratados 320 000 indivíduos
com substitutos de opiáceos, tendo esse número subido
para 410 000 em 2003. No entanto, globalmente, a
procura continua a ser superior à oferta em alguns países.
A oferta de tratamento de substituição é menor nos novos
Estados-Membros (à excepção de Malta e da Eslovénia).

O VIH está a diminuir nalguns
países, mas o risco de expansão da
epidemia continua a ser elevado

Os padrões do consumo problemático continuam a evoluir, diz o relatório.
Alguns países em que o consumo problemático de drogas estava tradicio-
nalmente associado ao consumo crónico de opiáceos dão conta de um
consumo cada vez maior de várias drogas (policonsumo) ou de estimulantes.
São disso exemplo a Alemanha e os Países Baixos, que comunicam uma
percentagem crescente de consumidores de crack entre os seus consumidores
problemáticos de droga, bem como a Espanha e a Itália, que acusam um
aumento do número de consumidores problemáticos de cocaína. 

A percentagem da população adulta (15–64 anos) europeia que pode
ser definida como consumidora problemática de droga é inferior a 1%, 
o que representa um total de entre 1,2 e 2,1 milhões de pessoas na UE
alargada. Os dados revelam um aumento do consumo problemático de
droga desde a década de 1990 — Bélgica, Dinamarca, Alemanha,
Itália, Luxemburgo, Finlândia, Reino Unido e Noruega — e os indicadores
na Estónia sugerem “aumentos acentuados”. 

O consumo de heroína encontra-se relativamente estabilizado nos países
da UE, tendo o número de novos consumidores vindo a diminuir desde os
anos 90. No entanto, pode não ser o caso dos novos Estados-Membros
da UE, para os quais os dados são ainda limitados. 

Decréscimo modesto, mas significativo, das
mortes relacionadas com o consumo de drogas 
Segundo o relatório, o número de mortes relacionadas com o consumo de
drogas na UE registou um modesto decréscimo nos últimos anos, de 
8838 em 2000 para 8306 em 2001, o que representa uma quebra
ligeira, mas estatisticamente significativa, de 6%. Em França e Espanha, 
a tendência é descendente desde meados dos anos 90, enquanto a
Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Noruega registam uma
diminuição mais acentuada a partir de 2000.

Esta evolução positiva pode ter origem na redução do consumo de 
drogas injectáveis registada em certos países e na melhoria do acesso 
ao tratamento de substituição e a serviços de prevenção. No entanto, 
o número de mortes relacionadas com o consumo de drogas permanece
alto em termos históricos, e esta tendência descendente pode não ser 
sustentada. Há sinais de que estas mortes poderão aumentar 
proximamente nos novos Estados-Membros. 

A natureza mutável do consumo 
problemático de drogas

O OEDT estima que existem actualmente, na UE, entre
850 000 e 1,3 milhões de consumidores de droga injectável
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Destaque
“Instantâneos” lançam luz sobre objectivos da UE
Quando os líderes europeus subscreveram a estratégia da UE em matéria de luta contra
a droga (2000–2004), comprometeram-se a perseguir seis objectivos para fazer face
ao fenómeno da droga. Em 26 de Outubro, quando a Comissão Europeia apresentou,
no Luxemburgo (1), a sua Comunicação sobre os resultados da avaliação da estratégia
e do plano de acção da UE em matéria de droga, o OEDT e a Europol apresentaram
dois “instantâneos” da situação da droga no início e no final do plano (1999 e 2004).
Os instantâneos foram concebidos para ajudar a Comissão a traçar as tendências
entre os dois pontos do estudo e para clarificar a evolução dos objectivos da UE.

“Estas imagens do ‘antes’ e do ‘depois’ permitem-nos fazer algumas constatações
importantes sobre a natureza geral e o rumo das tendências desta situação dinâmica e
evolutiva das drogas a nível europeu”, afirmou Marcel Reimen, presidente do OEDT.
“Não só ajudam a responder a perguntas como ‘Aumentou a prevalência do consumo
de drogas entre os jovens?’ ou ‘Aumentou a oferta de tratamento?’, como ainda nos
fornecem informação valiosa que nos permite definir acções estratégicas futuras em
matéria de droga na UE.”

Afirma-se, no relatório sobre os instantâneos, que a
análise global dos dados permite retirar conclusões,
quer positivas quer negativas, e que os indicadores
do nível de concretização dos objectivos da UE 
variam. Os dados sugerem, contudo, que tanto a
estratégia como o plano de acção têm servido de
catalisador para melhorar a coordenação das
acções levadas a cabo no domínio da droga a nível
europeu e que são um veículo útil para a coordenação e avaliação futuras das
respostas europeias ao problema da droga.

De entre as principais conclusões do relatório, destacam-se as seguintes:

Os níveis de consumo de heroína e de drogas por via endovenosa parecem ter
estabilizado, depois dos aumentos epidémicos registados na década de 1980 e
meados da de 1990, e há menos pessoas a adoptar esses comportamentos (UE dos
15). Em termos gerais, registou-se uma estabilização da tendência crescente na
prevalência do consumo de drogas observada na década de 90, se bem que os níveis
permaneçam historicamente elevados e as análises específicas por país, subgrupo ou
tipo de droga mostrem tanto subidas como descidas. No entanto, os níveis crescentes
de policonsumo são motivo de preocupação e há sinais de novos problemas asso-
ciados ao consumo intensivo de cannabis, cocaína e outros estimulantes (Objectivo 1).

Observou-se uma redução modesta, mas estatisticamente significativa, do número de
óbitos relacionados com o consumo de drogas entre 2000 e 2001, possivelmente
devido a uma estabilização do consumo de heroína e a intervenções directamente
orientadas para comportamentos de risco. Esta tendência parece ter continuado em
2002, mantendo-se, contudo, em níveis historicamente elevados (Objectivo 2).

Na maioria dos países, observou-se um aumento da oferta de tratamento durante o
período abrangido pelo “instantâneo” e um aumento global do número de pedidos
de tratamento notificados. Segundo o relatório, existem indícios que sugerem, não
só o alargamento da prestação do serviço (sobretudo tratamento de substituição),
mas também a sua diversificação (Objectivo 3).

No mesmo dia, o OEDT publicou também 10 documentos temáticos elaborados em
2003 a fim de ajudar a Comissão Europeia no processo de avaliação. A versão 
integral do relatório sobre os “Instantâneos” e os 10 documentos temáticos estão
disponíveis em http://snapshot.emcdda.eu.int

(1) “Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre os resultados da avaliação final da
estratégia e do plano de acção da UE em matéria de droga (2000–2004)” (http://europa.eu.int).

Montra de livros
Drug use and cultural 
contexts: “Beyond the West”
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Durante o século XX e no início do século XXI,
a investigação, a política e os meios de
comunicação dedicaram grande atenção
ao consumo de drogas na Europa, nos EUA
e noutras sociedades “ocidentais” desenvol-
vidas. O papel das drogas noutros contextos
culturais mereceu, contudo, menos atenção.
Esta obra defende que tanto os estudiosos
como os decisores políticos terão, 
doravante, de alargar os seus horizontes.

O consumo de drogas em diferentes contextos
e no seio de grupos diversificados pode pôr
em causa pressupostos muito arreigados
acerca das drogas e do seu consumo, 
afirmam os autores. Níveis extremos de
intoxicação com alucinogénios, habitualmente
condenados no Ocidente por serem 
prejudiciais à sociedade, podem, por 
exemplo, ser usados com frequência noutras
sociedades, em rituais e cerimónias 
religiosas para reforço da coesão social.
Os autores sugerem que os problemas 
suscitados pelas drogas estão relacionados
quer com a influência das políticas, das
economias e das definições do Ocidente,
quer com os riscos inerentes ao consumo de
quaisquer drogas. 

Autores: Ross Coomber e Nigel South
Publicado por: Free Association Books
Língua: Inglês • Data: Junho de 2004
ISBN: 1-853437-43- 3
Preço: $ 29.95 / GBP 18.95
http://www.fabooks.com
Endereço electrónico: info@fabooks.com

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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Políticas sobre droga, “mais
do que nunca, obrigadas a
responder pelas suas opções”

A maioria dos consumidores de drogas em
tratamento sofre de problemas do foro psiquiátrico

Reitox Academy  
PFN turco acolhe seminário de informação sobre a droga
“Criação de pontos focais nacionais e de
redes nacionais de informação sobre a
droga” foi o tema de um seminário da
Reitox Academy recentemente acolhido
pelo ponto focal nacional turco, a
Academia Internacional contra a Droga e
a Criminalidade Organizada (TADOC).
Este seminário de quatro dias teve início
em Ancara, no dia 28 de Setembro, e foi
organizado pelo OEDT, a pedido do
Serviço de Cooperação EuropeAid da
Comissão Europeia. Foi preparado em
estreita cooperação com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o qual é responsável pela execução
de três projectos relacionados com a
droga (1) no âmbito do programa da
Comissão de Assistência Técnica à

Comunidade de Estados Independentes
(TACIS). Os pontos focais espanhol,
alemão e grego, que participam com a
Turquia num “Projecto de Geminação”
financiado pela UE com vista à criação
de um ponto focal nacional neste país,
também desempenharam um papel muito
importante na organização do evento.

O objectivo do seminário era proporcionar
aos peritos nacionais da Bielorrússia, Ucrânia
e Moldávia (BUMAD), bem como do Caza-
quistão, Quirguizistão, Tajiquistão, Turqueme-
nistão e Usbequistão (CADAP), informação
técnica relacionada com a criação e 
funcionamento de uma rede de informação
nacional sobre a droga e de um ponto
focal nacional Reitox. As sessões foram

dedicadas, entre outros, aos seguintes
temas: implementação dos indicadores
epidemiológicos do OEDT, preparação e
elaboração de relatórios nacionais e
negociação de parcerias. Os representantes
da Arménia, Azerbeijão e Geórgia
(SCAD), que em Julho de 2003 tinham
participado numa acção de formação
similar da Reitox Academy, apresentaram
as actividades desenvolvidas e os resultados
alcançados na sequência dessa acção.

Alexis Goosdeel 

(1) BUMAD — Programa de luta contra a droga para
a Bielorússia, a Ucrânia e a Moldávia; CADAP —
Programa de luta contra a droga para a Ásia Central;
SCAD — Projecto de luta contra a droga para o
Cáucaso Meridional. Os três programas são financiados
pela Comissão Europeia.

O consumo de drogas surge, frequentemente, associado a um vasto leque de
queixas, tais como doenças infecto-contagiosas (VIH, hepatite C) e problemas
sociais. Muito menos reconhecidos, porém, são os problemas de saúde mental
relacionados com a dependência, que podem tornar mais difícil o tratamento. 

Segundo o relatório, “um grande, e provavelmente
crescente, número” de consumidores de drogas hoje
em tratamento é afectado por “co-morbilidade”
psiquiátrica (toxicodependência associada a problemas
psiquiátricos). Entre 50% e 90% destes consumidores
sofrem de perturbações de personalidade e cerca de
um quinto apresenta um quadro psiquiátrico mais
complexo. Todavia, tanto os serviços de tratamento
como as equipas psiquiátricas têm, normalmente, dificuldades em identificar
pacientes que apresentem co-morbilidade, pois a patologia é de difícil diagnóstico.
A toxicodependência e as alterações de comportamento escondem, muitas vezes,
verdadeiras perturbações de personalidade e as síndromas psiquiátricas são, 
frequentemente, confundidas com estados provocados pelas substâncias. A falta de
formação constitui outro obstáculo, já que as equipas psiquiátricas e as que trabalham
no tratamento da toxicodependência não possuem, simultaneamente, formação
nestas duas áreas de intervenção, estando, portanto, pouco preparadas para
lidar com a co-morbilidade e com os problemas do paciente vistos globalmente.

O relatório alerta para a necessidade de uma abordagem devidamente estruturada
e integrada, adequada a cada caso, que seja concebida em função do indivíduo
e sustentada. Refere, no entanto, o seguinte: “Na maior parte dos países, 
existem apenas alguns programas integrados e especializados ou unidades para
pacientes com co-morbilidade, estando a sua disponibilidade muito longe de 
satisfazer a procura.” 

Para mais informações, ver comunicado de imprensa n.º 9, em www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875
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Na UE, as políticas em matéria de droga são,
“mais do que nunca, obrigadas a responder pelas
suas opções”, conforme consta do relatório. 
Vinte e dois países (incluindo a Noruega) adoptaram
estratégias nacionais de luta contra a droga e
muitos deles fizeram da avaliação uma prioridade
para aferir o desempenho e a gestão financeira. 

Num capítulo especial dedicado à avaliação das
estratégias nacionais de luta contra a droga, o relatório
refere que a maioria dos países já avalia a 
implementação dos planos de acção, enquanto outros
(Espanha, França, Irlanda e Portugal) vão mais longe,
procurando avaliar a eficácia das próprias políticas
em matéria de droga (avaliação do impacto). 
A vontade política de desenvolver estratégias bem
fundamentadas é, só por si, uma conquista importante.
Na prática, porém, desconhece-se se os países 
conseguem efectuar uma avaliação cabal do
impacto dos esforços desenvolvidos nesta área. 

Apesar da existência de lacunas ao nível dos 
conhecimentos, o relatório afirma: “A difusão de uma
cultura de monitorização e avaliação associou-se ao
conhecimento do problema da droga na UE e, 
consequentemente, está criado um cenário que 
permite tomar decisões mais informadas.” 

Para mais informações, ver www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875



Reitox 
Países candidatos preparam-se para participar
nos trabalhos do OEDT  
A Bulgária, a Roménia e a Turquia, países candidatos à União Europeia, subscreveram,
este ano, acordos com a Comissão Europeia que lhes irão permitir participar 
plenamente nos trabalhos do OEDT. A Bulgária assinou a 9 de Setembro, a seguir à
Turquia (26 de Agosto) e à Roménia (5 de Abril). Espera-se que os acordos sejam 
assinados oficialmente e entrem em vigor no primeiro semestre de 2005, após 
ratificação pelos parlamentos nacionais dos respectivos países. 

Alexis Goosdeel 

Estreitamento das relações com a Croácia    
Uma delegação do Serviço Croata de Combate ao Consumo de Estupefacientes realizou
a sua primeira visita oficial ao OEDT, de 13 a 15 de Setembro. A visita teve lugar na
sequência de uma reunião informal entre ambas as organizações realizada em Liubliana,
em Setembro último, nas instalações da delegação da Comissão Europeia na Eslovénia. 

Este organismo croata de luta contra a droga está actualmente a preparar uma proposta
da Comissão Nacional de Combate ao Consumo de Estupefacientes que será apresentada
ao Governo sobre a eventual candidatura do país a membro do OEDT. Espera-se que,
em 2005, se estabeleça uma cooperação mais formal entre a Croácia e o OEDT,
depois de se dar início às negociações para a adesão da Croácia à UE.

Alexis Goosdeel 

Para mais informações, ver http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/croatia/index.htm

Informação normalizada sobre as respostas ao
problema da droga 
O OEDT continua a desenvolver e avaliar Questionários Estruturados (QE) relacionados
com as respostas ao problema da droga, os quais têm por objectivo disponibilizar 
informação normalizada sobre a organização, implementação e garantia de qualidade
das intervenções e serviços neste domínio. Nos últimos meses, representantes dos pontos
focais Reitox e técnicos do OEDT discutiram e apresentaram QE sobre os seguintes
temas: óbitos relacionados com o consumo de drogas, prevenção nas escolas, 
prevenção na comunidade, tratamento relacionado com a droga e reinserção social.
Estão actualmente em curso preparativos para QE sobre alternativas à prisão e serviços
de redução de danos relacionados com a droga (serviços de baixo limiar). 
Estes questionários serão incluídos nas orientações sobre comunicação de dados em
2006 e 2007.

Margareta Nilson

Parceiros  
Novas instalações para o OEDT e a AESM
Em 28 de Julho, o OEDT e a Agência Europeia de Segurança Marítima (AESM) 
assinaram um Memorando de Entendimento com o Governo português relativo à 
criação de novas instalações em Lisboa. O acordo prevê a construção de três edifícios
no centro de Lisboa, na margem do Tejo: dois edifícios separados para alojar as duas
agências e um espaço comum com instalações para conferências e outros serviços. 
Os edifícios deverão ficar concluídos em 2006.

Gonçalo Felgueiras
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A Polónia encontra-se dividida em 16
regiões que desempenham um papel
importante na resposta ao problema da
droga no país. É, pois, essencial para o
sistema polaco de informação sobre droga
dispor de uma rede de coordenadores
regionais supervisionada pelo ponto focal
nacional. Entre outros aspectos, esta rede
colabora com o sistema nacional de recolha
de dados, o qual, por sua vez, transmite
a informação ao OEDT. Criada em 2002,
a rede está operacional, mas precisa de
ser consolidada e desenvolvida. 

Em resposta a estas necessidades, o OEDT
e o ponto focal nacional polaco organizaram,
no início do corrente ano, em Cracóvia,
um seminário de formação para peritos
regionais apoiado pelo projecto Phare–OEDT.
Seguiu-se, de 13 a 15 de Setembro, uma
visita de estudo de peritos polacos ao OEDT.

O principal objectivo da visita era 
proporcionar aos peritos regionais polacos
um quadro pormenorizado da monitori-
zação e das respostas ao problema da
droga a nível europeu (organização,
métodos de trabalho e resultados) e oferecer
aos participantes uma oportunidade de
discutirem o papel dos peritos regionais
na recolha, análise e difusão de dados.

A visita de estudo proporcionou também
à delegação polaca a oportunidade de
partilhar a experiência do país na criação
de um ponto focal nacional e de uma
rede de informação sobre a droga com
a delegação croata que, à data, se
encontrava também de visita ao OEDT
(ver artigo nesta página).

Piotr Jablonski, Director do Gabinete Nacional
de Prevenção da Droga 
Janusz Sieroslawski, Director do Ponto Focal
Nacional Polaco

A participação dos peritos regionais polacos no
seminário teve o apoio das autoridades regionais
(receberam apoio oito peritos regionais).
Participaram no seminário peritos das seguintes
regiões: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lódzkie,
Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie, Warminsko-
Mazurskie e Wielkopolskie.
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Outros títulos recentes do OEDT

“Overdose — Uma importante causa de mortalidade evitável entre os jovens”, Drogas
em destaque (notas sobre políticas), N.º 13. Disponível em 21 línguas no sítio Web do
OEDT (http://www.emcdda.eu.int), na secção Publications/Drugs in focus.  

EMCDDA online — uma nova brochura promocional dedicada aos produtos da agência
que se encontram disponíveis em linha. Pode ser obtida em inglês, a partir do sítio Web
do OEDT (http://www.emcdda.eu.int), na secção Publications/Brochures and catalogues. 

Relatório Anual 2004

Advocacy Guide: 
HIV/AIDS prevention
among injecting drug users

A Organização Mundial de Saúde
(OMS), o Programa Comum das Nações
Unidas contra o VIH/SIDA (ONUSIDA) e
o Gabinete das Nações Unidas para o
Controlo da Droga e a Prevenção do
Crime (UNODC) desenvolveram, em
conjunto, este guia sobre o papel da
defesa de direitos na criação de 
programas de prevenção e tratamento
do VIH/SIDA para consumidores de 
drogas injectáveis (CDI). O guia tem por
base a experiência adquirida por 
indivíduos, instituições e organizações
não governamentais e internacionais.
Tem como referência diversas 
publicações dedicadas à defesa de direitos
em geral, bem como a programas
específicos no domínio do VIH/SIDA.

http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en
Pode ser obtido a partir de: http://www.who.int/
hiv/pub/advocacy/en/advocacyguideen.pdf

As três organizações publicaram também
quatro comunicados sobre políticas que
resumem os dados objectivos que servem
de base a uma intervenção no domínio
do VIH/SIDA e do consumo de drogas.

Podem ser obtidos a partir de: http://www.who.int/
hiv/pub/advocacy/idupolicybriefs/en

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

Para assinalar o lançamento do seu Relatório Anual 2004 a 25 de Novembro, o OEDT
publicou um pacote informativo completo em várias línguas, contendo os dados mais
recentes sobre o fenómeno da droga em toda a Europa.  

Relatório Anual 2004 sobre a evolução do fenómeno da droga na
União Europeia e na Noruega — Este ano, o relatório apresenta
dados dos 25 Estados-Membros da UE e da Noruega e encontra-se
disponível em 20 línguas (19 línguas da UE e norueguês). 
Pela primeira vez, inclui capítulos dedicados a cada droga, 
complementados por outros capítulos que abordam os quatro temas
transversais seguintes: políticas e legislação em matéria de drogas,
questões de criminalidade e detenções, prevenção e tratamento.
Os “Temas específicos” na edição de 2004 são a avaliação das
estratégias nacionais em matéria de droga na Europa, a contex-

tualização dos problemas relacionados com o consumo de cannabis e a co-morbilidade.

Relatório Anual 2004 em linha — Versões integrais do relatório e ficheiros em formato PDF
encontram-se disponíveis em linha em 20 línguas, num sítio Web dedicado 
(http://annualreport.emcdda.eu.int). Este sítio permite transferir Relatórios nacionais da rede
Reitox, comunicados de imprensa e um conjunto de quadros, gráficos e estatísticas 
adicionais que complementam e ilustram o conteúdo do relatório. A fim de facilitar o
tráfego no sítio Web principal, o OEDT oferece acesso a estes materiais através de um sítio
Web alternativo (http://emcdda.kpnqwest.pt).

Boletim estatístico — Pela primeira vez, o OEDT complementa o relatório com um boletim
estatístico em linha, que oferece uma vasta gama de quadros estatísticos, gráficos e análises
da situação da droga a nível europeu. Concebido como uma ferramenta de pesquisa e de
suporte ao Relatório Anual, o boletim permite aos utilizadores aceder a dados e extraí-los
consoante as suas necessidades (http://statistics.emcdda.eu.int). 

Resumos da situação por país — Os resumos sobre cada um dos 25 Estados-Membros da
UE e sobre a Noruega foram publicados de forma a coincidirem com o lançamento do
relatório. O seu principal objectivo consiste em fornecer uma sinopse dos dados e 
tendências nacionais actualizados (http://profiles.emcdda.eu.int).

Comunicados de imprensa — Na secção News and media services do sítio Web do
OEDT (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875), encontram-se disponíveis, 
em 20 línguas, quatro comunicados que cobrem todos os aspectos do relatório. 

Conferência de imprensa e acções de divulgação nacionais — No dia 25 de Novembro,
no Parlamento Europeu, teve lugar uma conferência de imprensa organizada pelo OEDT, 
à qual assistiram jornalistas de toda a UE. Foram organizadas acções de divulgação do
relatório em vários Estados-Membros, nomeadamente em Chipre, na Grécia, na Hungria,
na Lituânia, em Malta, na Polónia e em Portugal.

•
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Cerca de 50 peritos dos 25
Estados-Membros da UE, da
Bulgária, da Roménia, da Noruega
e de organizações internacionais
reuniram-se em Lisboa, nos dias
22 e 23 de Setembro, a fim de
discutirem as diferenças existentes
entre os homens e as mulheres
que procuram tratamento devido
a problemas de consumo de

droga. O OEDT apresentou o panorama geral da situação a nível
europeu, o qual foi complementado por apresentações específicas
por país ou região feitas pelos participantes.

De um modo geral, verificou-se que o número de mulheres que 
procuram tratamento por problemas de droga tende a ser inferior ao
dos homens, observando-se um rácio homens/mulheres que oscila
entre 5:1, na Grécia, e 2:1, na República Checa. Este rácio 
(que inclui todas as drogas) varia consoante a substância primária
consumida, havendo menos mulheres a procurar tratamento por 
consumo de cannabis, cocaína e opiáceos e mais mulheres a 
procurarem tratamento para o consumo de outras drogas, 
como hipnóticos ou sedativos. 

O rácio homens/mulheres também varia em função de determinadas
características, tais como a idade e o nível de instrução. Concluiu-se
que este rácio era:

mais baixo entre pacientes muito jovens 
(3,6 homens para 1 mulher <20 anos de idade);

mais baixo entre os indivíduos com níveis de instrução elevados
(3,1 homens para 1 mulher);

mais baixo entre as pessoas que coabitam com crianças 
(1,3 homens para 1 mulher).

Presentemente, os dados relativos à procura de tratamento dizem,
sobretudo, respeito a centros de tratamento em regime ambulatório,
mas há indícios de que os países estão a alargar a cobertura dos
dados nacionais e a melhorar a qualidade dos mesmos.

As diferenças entre os sexos no que se refere ao consumo de drogas
serão tema específico de uma análise exaustiva que o OEDT irá
fazer no próximo ano.

Linda Montanari  

Para mais informação sobre os resultados da reunião de peritos, consultar:
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1420

Reuniões do OEDT
7–8 Outubro: Reunião do grupo de trabalho sobre avaliação

de um novo sistema de comunicação de 
dados e directrizes para os relatórios 
nacionais Reitox 2004, Lisboa.

13–15          Reunião da UE sobre dados relacionados
Outubro: com criminalidade e oferta de droga/Reitox

Academy, Lisboa.
18 Outubro:    Reunião dos correspondentes jurídicos do 

OEDT, Lisboa.
19–22          Seminário da Reitox Academy e reunião de 
Outubro:         peritos do OEDT sobre doenças infecto-

-contagiosas relacionadas com a droga, Lisboa.
25–26          Curso intensivo da Reitox Academy sobre 
Outubro:     novas drogas sintéticas, Vilnius.
3–5               31.ª Reunião dos Directores dos Pontos Focais
Novembro:     Reitox, Lisboa. 
14–15         Reunião OEDT–OMS sobre a saúde nas
Novembro:    prisões, Riga. 
24 Novembro:  Apresentação do Relatório Anual 2004, 

Parlamento Europeu, Bruxelas.
25 Novembro:  Apresentação à imprensa do Relatório Anual

2004, Bruxelas.
25–26     Reunião de peritos do OEDT sobre a estimativa
Novembro:     do consumo problemático de droga, Lisboa.
29 Novembro:  Reunião de peritos do OEDT sobre redução 

da oferta de cannabis, Lisboa.
6–7 Dezembro: 22.ª Reunião do Comité Científico do OEDT, Lisboa.
8 Dezembro:    Reunião da Mesa do OEDT, Lisboa.
9–10           4.º Seminário do sistema de alerta precoce 
Dezembro:       sobre novas drogas sintéticas, Lisboa.
9–10           Recolha de dados em serviços de baixo limiar
Dezembro:       para consumidores de droga — ferramentas, 

qualidade e cobertura, Lisboa.

Reuniões externas
14–16          Sociedade Europeia para a Investigação  
Outubro:         Social no Domínio da Droga, 

15.ª conferência anual, Munique.

Reuniões da UE
24 Novembro: Grupo de Trabalho Horizontal “Drogas”, Bruxelas.
7 Dezembro:    Grupo de Trabalho Horizontal “Drogas”, Bruxelas.

Calendário 2004
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

Peritos atentos às diferenças entre os
sexos nos serviços de tratamento
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