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Síntese/programa
Publicação às 11h00 (hora de Bruxelas) do dia 20 de Novembro de 2001
e na Internet

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O PROBLEMA DA DROGA NA UE
OEDT vai publicar o Relatório Anual 2001
∗
∗
∗
∗

Droga: factos, números e análises ao nível da UE e por Estado-Membro
Cocaína, doenças infecto-contagiosas e drogas sintéticas: análise aprofundada
Últimas tendências e respostas a nível social, jurídico e político
Destaque para o problema da droga na Europa Central e Oriental

As questões principais em matéria de droga na Europa são abordadas no Relatório Anual sobre a
Evolução do Fenómeno da Droga na União Européia – 2001, a publicar brevemente pela agência
europeia de informação sobre droga, sedeada em Lisboa, o OEDT. O relatório – disponível nas 11
línguas oficiais da UE e em norueguês – será publicado às 11h00 (hora de Bruxelas) de terça-feira, 20 de
Novembro, no Parlamento Europeu em Bruxelas.
Simultaneamente, o Relatório Anual 2001 será publicado online – pela primeira vez – no seguinte website:
http://annualreport.emcdda.org ou http://emcdda.kpnqwest.pt O site possibilitará uma melhor exploração do
conteúdo do relatório, bem como dos dados de referência adicionais. Nele serão apresentados a totalidade
do relatório, quadros estatísticos complementares, fontes de dados, links directos a questões fundamentais
e a comunicados.
O Relatório Anual apresenta a panorâmica anual do OEDT sobre o fenómeno da droga nos Estados-Membros da UE. Este ano, o relatório inclui um capítulo especial dedicado à Europa Central e Oriental.
Informação sobre a publicação: 11h00, 20 de Novembro de 2001
Sala de Imprensa do Parlamento Europeu (PHS A055)
Rue Wiertz, B-1047 Bruxelas
A partir das 11h00 (hora de Bruxelas), o Relatório Anual pode ser descarregado do respectivo website (ver
acima), assim como os comunicados conexos, nas 12 línguas. Estes compreendem:
•
•
•

Comunicado principal: cocaína, doenças infecto-contagiosas e drogas sintéticas;
Comunicado genérico: últimas tendências e respostas; e
Comunicado especial: o problema da droga na Europa Central e Oriental.

No dia da publicação, um serviço de assistência telefónica (tel.: 351 21 811 3000) aos jornalistas
encontrar-se-á disponível junto do OEDT (Lisboa). Os Pontos Focais Nacionais do OEDT em cada
Estado-Membro da UE e na Noruega estarão também à disposição para responder a questões. A
informação
sobre
os
pontos
de
contacto
encontra-se
no
seguinte
endereço:
http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml Relatórios nacionais sobre a situação da droga em cada um dos
15 Estados-Membros estarão disponíveis na página Internet do OEDT: http://www.emcdda.org
Queira registar-se na homepage do OEDT (http://www.emcdda.org) para receber automaticamente as
notícias e as actualizações relativas ao site.
Contacto: Kathy Robertson, Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
(OEDT), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal.
Tel.: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org ou http://emcdda.kpnqwest.pt

