
O consumo e o tráfi co de drogas ilegais são fenómenos mundiais que 
ameaçam a saúde e a estabilidade social. As estatísticas mostram que 
aproximadamente um em cada três jovens europeus já experimentou uma 
droga ilegal e que, a cada hora que passa, morre um cidadão europeu, 
vítima de overdose de droga. Simultaneamente, a constante alteração dos 
padrões de oferta e de procura exigem um acompanhamento permanente e 
respostas dinâmicas.

Informação independente e baseada em dados científi cos constitui um 
recurso essencial para que a Europa possa compreender a natureza dos 
seus problemas relacionados com droga e dar-lhes uma resposta mais 
adequada. Foi com base nesta premissa, e face à escalada do fenómeno da 
droga, que o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
(OEDT) foi criado em 1993. Inaugurado em Lisboa em 1995, é uma das 
agências descentralizadas da União Europeia. 

O OEDT existe para fornecer à UE e aos seus Estados-membros uma imagem 
objectiva dos problemas europeus relacionados com droga e uma base 
científi ca sólida para sustentar o debate sobre esta matéria. Actualmente, 
oferece aos decisores políticos os dados de que estes necessitam para 
formularem leis e estratégias esclarecidas. Ajuda igualmente os profi ssionais
e técnicos que trabalham nesta área a identifi carem com precisão as boas 
práticas e os novos domínios de investigação. 

O trabalho do Observatório tem como objectivo fulcral a promoção da 
excelência científi ca. Para realizar a sua missão fundamental de fornecer 
informações fi áveis e comparáveis sobre a droga na Europa, o OEDT 
desenvolveu as infra-estruturas e os instrumentos necessários para recolher os 
dados de cada país de uma forma harmonizada. Estes dados são enviados 
pelos observatórios nacionais (rede Reitox) para o Observatório de Lisboa, 
a fi m de serem analisados, dando origem a vários produtos de informação 
que fornecem uma panorâmica a nível europeu. 

Embora o OEDT esteja fundamentalmente centrado na realidade europeia, 
também colabora com parceiros de outras regiões do mundo, através do 
intercâmbio de informações e conhecimentos especializados. A colaboração 
com as organizações europeias e internacionais no domínio da droga 
também é essencial para o seu trabalho, na medida em que melhora a 
compreensão do fenómeno da droga a nível mundial. 

O OEDT baseia a sua acção no princípio de que dispor de informação de 
qualidade é a chave para uma estratégia efi caz contra a droga. 
Apesar de não propor políticas, o Observatório tem um impacto real
no processo de tomada de decisões através das análises, padrões
e ferramentas que fornece.

OEDT, a sua referência para a informação sobre droga na Europa
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A evolução do fenómeno da droga na Europa
O principal produto do OEDT é a sua panorâmica anual do fenómeno da droga a nível 
europeu, apresentada num relatório anual multilingue e produtos adicionais. Este 
«pacote» constitui uma leitura essencial para os decisores políticos, cientistas e 
profi ssionais no domínio da droga, bem como para qualquer pessoa que pretenda obter 
os dados mais recentes sobre o fenómeno da droga na Europa.
Relatório anual: a evolução do fenómeno da droga na Europa, uma panorâmica do fenómeno da 
droga em cerca de 30 países europeus — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
Statistical bulletin, mais de 500 gráfi cos e quadros sobre a situação da droga na Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, análises anuais sobre questões de grande interesse
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
Country overviews, descrições gerais das situações em matéria de droga em mais de 30 países
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Relatórios nacionais Reitox, panorâmicas da situação da droga a nível nacional
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitorização da situação em matéria de droga 
É essencial compreender a natureza e a amplitude do fenómeno da droga para formular 
e aplicar políticas efi cazes. O OEDT utiliza diversos métodos e ferramentas de 
monitorização (por exemplo, indicadores-chave) que oferecem aos diferentes países uma 
«linguagem comum» com a qual podem interpretar o fenómeno da droga. Além de 
monitorizar atentamente a evolução deste fenómeno, o Observatório mantém-se vigilante 
em relação às novas drogas e tendências que poderão vir a constituir uma ameaça futura 
para as nossas sociedades. Neste âmbito, o OEDT desempenha um papel activo nas 
actividades de alerta rápido e avaliação dos riscos através de instrumentos jurídicos e 
estudo de casos. 
Monitorização da situação em matéria de droga — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Métodos e ferramentas — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Monitorização de novas drogas — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
Drug profi les — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Resposta aos problemas relacionados com droga 
A monitorização das intervenções, leis e políticas no domínio da droga é uma 
componente sólida do trabalho do OEDT. Ao fornecer uma panorâmica das respostas 
dadas aos problemas de droga a nível europeu, ajuda os países a acompanharem as 
tendências e a formularem estratégias adequadas. O Observatório desenvolveu vários 
mecanismos para descrever a disponibilidade e a natureza dessas respostas, bem como 
uma série de instrumentos para as avaliar. O seu portal de boas práticas auxilia as 
pessoas que trabalham nas áreas da prevenção, do tratamento, da redução dos danos e 
da reinserção social a tomarem decisões cientifi camente fundamentadas quando 
planeiam as intervenções.
Best practice portal, um portal que divulga exemplos de boas práticas e oferece ferramentas para 
melhorar a qualidade das intervenções — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
Drug treatment overviews, um recurso em linha que inventaria as oportunidades de tratamento da 
toxicodependência disponíveis na Europa — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), um ponto de entrada para informações sobre a legislação 
em matéria de droga na Europa — eldd.emcdda.europa.eu
Estratégias e planos de acção nacionais contra a droga, um repositório destes documentos 
fundamentais — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
Actividades relativas à política contra a droga na UE, uma base de dados em linha 
com os documentos jurídicos e políticos publicados pelas instituições da UE na área da droga
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

O que fazemos

Rede Reitox  
O OEDT não estaria completo sem a 
Reitox, a rede europeia de informação 
sobre a droga e a toxicodependência. 
Esta rede é constituída pelos 
observatórios nacionais da droga e da 
toxicodependência, ou «pontos 
focais», dos 27 Estados-Membros da 
UE, dos países candidatos à adesão à 
UE, da Noruega e da Comissão 
Europeia. Estes organismos são o 
principal interface de informação entre 
o OEDT e os seus Estados-membros. 
Como tal, fornecem ao Observatório 
informações nacionais sobre a droga 
para serem analisadas a nível da UE e 
desempenham a função de 
«embaixadores» do OEDT nos 
respectivos países.

Pontos focais Reitox — www.emcdda.
europa.eu/about/partners/reitox-network
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