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Relatório sobre consumo de drogas em 2015:
consumo  de  heroína  diminui  na  Europa,
cannabis  continua  popular
[16-06-2015 - 19:13]

 
O cannabis continua a ser a droga mais consumida na Europa e o número de novos
consumidores de heroína baixou para metade entre 2007 e 2013, revela o novo
relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que será
apresentado pelo diretor da agência Wolfgang Götz na Comissão das Liberdades
Cívicas, Justiça e Assuntos Internos. Acompanhe a apresentação em direto esta
quarta-feira, 17 de junho, às 9h CET, e saiba mais sobre o consumo de drogas na
Europa através da infografia.
 
Todas as semanas são detetadas duas novas substâncias psicoativas (101 no total em
2014), mas as drogas mais conhecidas são também as mais utilizadas.
 
O cannabis continua a ser a droga mais consumida na Europa. 23,3% das pessoas entre
os 15 e os 64 anos já a experimentaram pelo menos uma vez e 1% usa-a diariamente. As
apreensões de cannabis representam quase 80% de todas as apreensões de droga. Em
2013,  foram  registadas  671  000  apreensões  de  cannabis  e  30  000  de  plantas  de
cannabis. A maioria dos delitos relacionados com a droga também dizem respeito ao
cannabis.
 
A utilização da heroína e de outros opiáceos permanece relativamente reduzida e parece
estar a descer. No entanto, existem 1,3 milhões de consumidores "problemáticos" na
Europa e o seu consumo continua a estar associado a uma alta taxa de mortalidade e a
custos de tratamento elevados. O número de novos utilizadores de heroína reduziu-se
para menos de metade entre 2007 e 2013 (59 000 vs 23 000).
 
A cocaína é utilizada sobretudo aos fins de semana e nas férias e é a segunda substância
mais consumida. 4,6% dos europeus entre os 15 e os 64 anos utilizaram-na pelo menos
uma vez. Em 2013, foram apreendidas 63 toneladas de cocaína em 78 000 ocasiões
diferentes.
 
Mais de 3% da população adulta da UE já experimentou ecstasy (3,6%) e anfetaminas
(3,5%). Atualmente o ecstasy contém mais MDMA (3,4- metilenodioximetanfetamina) e a
maioria das anfetaminas consumidas pelos europeus são produzidas na UE.
 
Para conhecer mais sobre a situação em Portugal consulte o relatório.
 
 
 
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) foi criado em
1993 e encontra-se em Lisboa desde 1995. Tem como objetivo fornecer uma análise
factual sobre o tema às instituições europeias e aos Estados-Membros.
 
Para saber mais
• Acompanhe em direto, quarta-feira, 17 de junho às 9h CET: http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/pt/committees/video?event=20150617-0900-COMMITTEE-LIBE
• Relatório 2015: http://www.emcdda.europa.eu/edr2015
• Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos:

http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/libe/home.html
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