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RELATÓRIO ANUAL DO EMCDDA SOBRE AS TENDÊNCIAS MAIS RECENTES 

Reserve esta data: Relatório Europeu sobre Drogas 2021 a publicar a 9 de junho  

(20.05.2021, LISBOA) Como a pandemia da COVID-19 afetou o consumo e a oferta de droga? Quais as drogas 
que causam atualmente maior preocupação? Quais as tendências mais recentes em matéria de produção e 
tráfico de droga? Saiba mais quando o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) 
publicar o seu Relatório Europeu sobre Drogas 2021: Tendências e Evoluções numa conferência de 
imprensa virtual a 9 de junho. Com base em dados de 29 países (UE 27, Turquia e Noruega), o relatório 
apresenta a mais recente panorâmica sobre a situação da droga na Europa.  

Este ano, a publicação apresenta um novo formato conciso, com secções sobre: lições a serem retiradas do 
relatório, a pandemia da COVID-19 e o fenómeno da droga na Europa em destaque. Seguem-se capítulos 
organizados principalmente por tipo de droga, que fornecem os conhecimentos mais recentes sobre a  
oferta de droga, o consumo de drogas ilícitas e os problemas de saúde pública associados ao mesmo.  
São igualmente fornecidos um conjunto de dados nacionais sobre estes temas e sobre as principais 
intervenções na área de redução de danos.  

Disponível em 24 línguas, a publicação é um instrumento essencial para o desenvolvimento de políticas e 
respostas baseadas em dados concretos. Juntamente com o relatório publicar-se-á o Boletim Estatístico 
2021, que contém o conjunto de dados europeus em que se baseia a análise. Será também publicado no dia 
uma análise do EMCDDA sobre as novas benzodiazepinas na Europa.  

Junte-se a este evento virtual para ouvir as principais questões e as últimas análises. Os jornalistas poderão 
colocar as suas perguntas a representantes do EMCDDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DADOS DO EVENTO 
 
Data: 9 de junho de 2021 às 10.00 Lisboa, 11.00 CET 

 
Conferência de imprensa (em linha):  
- Ylva Johansson, Comissária Europeia dos Assuntos Internos  
- Laura d’Arrigo, Presidente do Conselho de Administração do EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, Diretor do EMCDDA 
 
Estão disponíveis mais informações sobre o evento e como fazer o registo 
antes do lançamento em: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Relatório sob embargo e entrevistas: press@emcdda.europa.eu 
 
Línguas: A conferência de imprensa será em inglês, com interpretação 
simultânea disponível (ES, DE, FR, PT).  
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