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NOTA
de: Secretariado-Geral
para: Conselho
n.º doc. ant.: 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1
Assunto: Pacto Europeu de luta contra o tráfico internacional de droga – Destruir as rotas 

da cocaína e da heroína

Na sua reunião de 14 de Abril de 2010, o Coreper deu o seu acordo ao projecto de Pacto Europeu de 

luta contra o tráfico internacional de droga – Destruir as rotas da cocaína e da heroína, que consta 

do documento 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1.

Solicita-se assim ao Conselho que adopte o referido projecto de Pacto na versão que consta em

anexo.
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ANEXO

PACTO EUROPEU DE LUTA CONTRA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA –

DESTRUIR AS ROTAS DA COCAÍNA E DA HEROÍNA 

O consumo e o crescente tráfico de droga continuam a preocupar todos os Estados-Membros  da 

União Europeia e as suas Instituições. É um grave problema em termos de ordem e de saúde 

públicas.

A situação do tráfico internacional de droga impõe-nos duas observações:

- As redes do crime organizado envolvidas no tráfico de droga são transnacionais. São capazes 

de se adaptar às medidas adoptadas pelos diversos Estados para as combater. É a nível 

europeu que pode ser dada a resposta mais eficaz;

- O tráfico de droga afecta de diversas formas os Estados-Membros da UE; estes podem decidir 

combater este tráfico em conjunto tomando medidas concretas, em função da sua situação 

geográfica, dos recursos de que dispõem e da intensidade das ameaças específicas que os 

afectam.

É nestas observações que se baseia a decisão tomada pelo Conselho de celebrar um Pacto Europeu 

de luta contra o tráfico internacional de droga, centrado nesta fase na cocaína e na heroína. Este 

projecto é um primeiro passo que deverá futuramente servir de modelo para a luta contra outras 

categorias de drogas, sobretudo a canábis e as drogas sintéticas. Faz parte integrante da vertente de 

aplicação da lei da estratégia da UE de luta contra a droga (instituída em 2005) e do plano de acção 

da UE para 2009-2012 que preconiza uma abordagem global equilibrada baseada na redução 

simultânea da oferta e da procura. Constitui a aplicação prática do Programa de Estocolmo e da 

Estratégia Europeia de Segurança Interna adoptada pelo Conselho.

Deve ser aplicado de acordo com a pertinente legislação nacional e da UE, em especial sobre a 

protecção de dados.

*   *   *
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O Pacto Europeu de luta contra o tráfico internacional de droga assenta nos seguintes princípios:

1. Empenhar-nos-emos em reforçar a coordenação política entre os Estados-Membros, as 

Instituições da União Europeia e as Agências Europeias pertinentes, em particular com a 

Europol e a Eurojust. É nosso objectivo assegurar a coerência das acções dentro e fora da 

União Europeia contra o tráfico de droga.

2. Utilizaremos os recursos de que dispomos da melhor forma possível. Reuniremos um maior 

número de serviços especializados dos Estados-Membros, em redes operacionais baseadas em 

estruturas multilaterais já criadas para trocar informações, incluindo a Europol e Eurojust 

segundo as respectivas competências. Sempre que necessário, recorreremos aos grupos de 

peritos de alto nível já existentes.

3. Dividiremos tarefas dentro da União Europeia. Dessa forma, grupos de Estados Membros e a 

Comissão poderão unir esforços e utilizar prioritariamente os recursos de que dispõem no tipo 

de combate para o qual estejam mais bem apetrechados, beneficiando simultaneamente das 

acções desenvolvidas pelos seus parceiros contra outras formas de tráfico. Por exemplo, a 

experiência dos Estados-Membros no controlo do tráfico de cocaína na rota ocidental e a 

experiência equivalente dos Estados-Membros no controlo do tráfico de heroína na rota 

oriental deveriam ser capitalizadas.

4. Atenderemos à situação e às necessidades dos países de origem e de trânsito e trabalharemos 

com eles em parceria. Envolveremos os principais países parceiros da UE que não fazem parte 

da União, bem como o GCD da ONU e a Interpol. Nesta conformidade, tomaremos em 

consideração estes elementos ao definir as políticas europeias relativas aos vários países 

terceiros. Esta cooperação deve ser coerente e em sinergia com as estruturas e as políticas 

externa e de alargamento da UE.
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5. Começaremos por centrar as nossas acções no combate à cocaína e à heroína. Outros tipos de 

drogas (drogas sintéticas, canábis) serão objecto de iniciativas futuras. Será lançada em 2011, 

juntamente com a Comissão, uma iniciativa comparável relativa às drogas sintéticas, 

destinada a estabelecer uma abordagem comum entre os Estados mais afectados em especial 

em termos de partilha de informação e de formação especializada, para combater o desvio de 

precursores químicos e intensificar a cooperação regional entre Estados-Membros e a parceria 

com países terceiros interessados. Além disso, será necessária uma iniciativa semelhante 

relativa ao canábis.

6. Combinaremos estas acções específicas com uma abordagem comum centrada em duas 

vertentes. Dentro da União analisaremos e aperfeiçoaremos sempre que necessário os 

instrumentos indispensáveis para combater os traficantes através dos produtos dos seus 

crimes. Apoiaremos também o desenvolvimento de instrumentos comparáveis nos países 

terceiros.

7. Combateremos determinadamente o tráfico de droga por forma a atingir severamente as 

organizações criminosas que mais ameaçam as nossas sociedades civis, bem como as 

sociedades dos países de origem e de trânsito, pela sua polivalência, predisposição para 

violência, recursos disponíveis e transnacionalidade.

8. Encorajaremos os Estados-Membros a cooperarem mais estreitamente de forma a reforçar o 

controlo das fronteiras externas e a prevenir o tráfico de droga para a UE.

*   *   *
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O Pacto Europeu deverá, pois, articular-se em torno de três grandes compromissos:

I – Destruir as rotas da cocaína

· Os centros regionais de intercâmbio de informações criados na África Ocidental – Acra 

(Gana) e Dacar (Senegal) – transformar-se-ão num instrumento especificamente destinado a 

combater o tráfico de cocaína, como parte de uma acção comum desenvolvida pelos Estados 

europeus e as Instituições Europeias na costa atlântica e no Mediterrâneo. Nesse contexto:

- os recursos disponíveis e a sua capacidade de trabalhar em conjunto serão reforçados 

(prazo: Setembro de 2010);

- entre as funções que lhes incumbem contar-se-ão o intercâmbio de informações entre 

parceiros, a prestação de aconselhamento especializado por forma a conferir maior 

eficácia às investigações locais e o apoio às políticas de assistência e cooperação com os 

países de trânsito na África Ocidental (prazo: a partir de Setembro de 2010);

- os centros de intercâmbio de informações estarão ligados quer entre si, quer ao 

CAONM e ao CECLAD-Med, através de uma rede TIC segura instituída pela Europol 

sob a égide dos Estados-Membros (prazo: Janeiro de 2011);

- a rede de intercâmbio seguro de informação da Europol (SIENA) será utilizada pelos 

Estados-Membros nos centros regionais sob a forma de terminal SIENA (prazo: a partir

de Janeiro de 2011);

- a fim de melhorar o fluxo de informações, a Europol assegurará a ligação com os 

centros regionais dentro do quadro jurídico aplicável (prazo: 2010-2011).

Estas iniciativas serão aplicadas tendo em mente as próximas avaliações dos centros regionais 

de intercâmbio de informações.
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· O apoio analítico prestado pela Europol aos centros regionais dos Estados-Membros 

participantes assumirá diversas formas:

- com base na primeira avaliação da ameaça da criminalidade organizada – África Ocidental 

(AACO-AO) que será actualizada, se necessário, disponibilizar-se-á a análise estratégica 

incluída na AACO que será acompanhada por "alertas de ameaça" personalizados (prazo: 

Setembro de 2010);

- paralelamente, proceder-se-á a uma análise operacional através de "grupos-alvo" 

específicos dentro dos ficheiros de análise existentes, como o COLA (prazo: Janeiro 

de 2011).

· O intercâmbio de informações entre a Europol e as missões da PESD na África Ocidental 

(nomeadamente a UE SSR Guiné-Bissau) será cuidadosamente explorado como forma de 

fomentar o desenvolvimento de capacidades das autoridades locais.

· A luta contra o tráfico de droga continuará a ser um elemento importante da estratégia de 

relações externas entre a União Europeia e países-chave:

- em plena coerência e sinergia com as demais políticas externas da UE, reforçar-se-ão as 

parcerias com os países de origem (América Central e do Sul) e países de trânsito (África 

Ocidental) e com os principais parceiros da UE (nomeadamente os Estados Unidos) e 

desenvolver-se-á a sua vertente operacional (prazo: 2010-2012);

- serão estabelecidos contactos com as estruturas internacionais de intercâmbio de 

informações relevantes, como o JIATF, em Key West, dentro dos quadros jurídicos 

aplicáveis (prazo: a partir de Setembro de 2010).
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· Seguindo a filosofia das parcerias regionais e da partilha de esforços, intensificar-se-á e 

racionalizar-se-á a prestação de assistência técnica aos países de origem (América Latina e 

Caraíbas) e aos países de trânsito (África Ocidental).

Neste contexto, o quadro de referência a seguir será o desenvolvimento de acções estratégicas 

e concertadas tendentes a melhorar a cooperação no âmbito do combate ao crime organizado 

com origem na África Ocidental previsto no documento de orientação adoptado pelo 

Conselho em 22-23 de Abril de 2010, bem como no mecanismo de coordenação e cooperação 

UE-ALC em matéria de drogas.

- As actividades de cooperação desenvolvidas pelos Estados-Membros da UE e pela 

Comissão na formação sobre luta contra o tráfico de droga – passarão a ser coerentes, a 

fim de evitar duplicações de esforços e de colmatar eventuais lacunas (prazo: efectivo a 

partir de 2011);

- para o efeito, será criado um organismo ad hoc flexível e consultivo para coordenar a 

prestação de assistência técnica à África Ocidental, em associação com a Comissão e 

em conformidade com as conclusões adoptadas pelo Conselho em 30 de Novembro

de 2009 (prazo: 2011). Tal deve ser realizado no pleno respeito das regras e dos 

procedimentos dos instrumentos financeiros da UE;

- a prestação de assistência técnica atenderá às necessidades e às prioridades definidas 

pelos países da região no quadro do plano de acção regional adoptado pela CEDEAO, 

apoiado pela Comissão e executado também pelo GDC da ONU (prazo: a partir de

Setembro de 2010).

· Em cooperação com a Comissão, intensificar-se-ão os esforços para prevenir o desvio de 

precursores para a produção ilícita de droga.
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· Melhorar-se-ão as competências e a capacidade dos recursos em termos de informação e de 

condução de operações de intercepção marítima e intervenção aérea:

- elaborar-se-á e actualizar-se-á periodicamente uma lista dos recursos e dos financiamentos 

disponibilizados pelos Estados-Membros e pela UE (prazo: 2.º semestre de 2010);

- procurar-se-á chegar a acordo com os países terceiros pertinentes das regiões e com alguns 

"Estados de bandeira" no sentido de facilitar os controlos de embarque, tal como previsto 

na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 

Psicotrópicas de 1988 (prazo: 2011-2012);

- desenvolver-se-ão operações terrestres, marítimas, fluviais e aéreas conjuntas (prazo: a 

partir de Setembro de 2010, as operações que forem necessárias).

II – Destruir as rotas da heroína

· Os Estados-Membros afectados pelo tráfico de heroína adoptarão uma abordagem comum que 

tenha em conta o vasto leque de rotas e parceiros envolvidos, e que assentará principalmente 

na rede de agentes de ligação dos Estados-Membros e nas delegações UE nos Balcãs e noutras 

regiões de trânsito, aproveitando os actuais esforços dos Estados-Membros e da UE:

- avaliar-se-á o impacto e a relevância da rede existente em função das necessidades 

operacionais (prazo: 2011);

- a rede será reforçada, se necessário, graças ao destacamento de mais agentes de ligação 

dos Estados-Membros nos países terceiros pertinentes (prazo: 1.º semestre de 2012);

- os intercâmbios de informações pelos agentes de ligação dos Estados-Membros da UE 

serão fortemente incentivados e os resultados, sempre que adequado, partilhados a nível 

das agências responsáveis pela aplicação da lei (prazo: a partir de Setembro de 2010, 

para serem plenamente efectivos em Janeiro de 2011);
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- a abordagem seguida envolverá, se necessário, as agências de cooperação regionais já 

existentes em matéria de aplicação da lei, como o SECI/SELEC em Bucareste, e o 

CARICC em Almaty (Cazaquistão) (prazo: a partir de Setembro de 2010).

· Intensificar-se-á, tanto quanto possível, a cooperação operacional com os países terceiros 

afectados pelo tráfico de heroína nas rotas dos Balcãs e do Mar Negro, bem como a 

cooperação com os países vizinhos da Europa Oriental:

- os Estados da rota dos Balcãs participarão, na medida do necessário, nos projectos 

liderados pelo Europol e na alimentação dos seus ficheiros de análise no âmbito do 

quadro jurídico aplicável (prazo: a partir de Setembro de 2010);

- proceder-se-á a entregas controladas e serão utilizados agentes encobertos em casos 

adequados e em cooperação com os países terceiros pertinentes (prazo: início em 2011);

- em cooperação com os países terceiros pertinentes, utilizar-se-ão sempre que necessário 

técnicas especiais de vigilância das rotas da heroína (prazo: 2011-2012);

- sempre que possível e necessário, serão efectuadas investigações conjuntas com os 

países terceiros envolvidos, se necessário no âmbito da cooperação bilateral com esses 

países (prazo: 2011-2012);

- a União Europeia desenvolverá iniciativas destinadas a aumentar o intercâmbio de 

informações e de conhecimentos especializados entre os Estados-Membros e os Estados 

dos Balcãs envolvidos (prazo: a partir do 2.º semestre de 2010);
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· Em plena coerência e sinergia com as políticas externas e de alargamento, serão 

desenvolvidas parcerias com alguns países terceiros cuja cooperação seja considerada 

essencial, em particular os países que podem ter um impacto sobre o comércio de droga na 

fonte (prazo: 2011-2012).

· As actividades de cooperação técnica desenvolvidas pelos Estados-Membros e pela Comissão 

com os países terceiros afectados pelo tráfico de heroína nos Balcãs passarão a ser mais bem 

coordenadas, a fim de evitar duplicações de esforços e de compartilhar determinados 

investimentos aprovados pelos Estados-Membros; tal deve ser realizado no pleno respeito das 

regras e procedimentos dos instrumentos financeiros da UE;

- será criado um organismo ad hoc flexível e consultivo para coordenar a prestação de 

assistência técnica aos países terceiros pertinentes, em associação com a Comissão 

(prazo: Setembro de 2010); tal deve ser realizado no pleno respeito das regras e 

procedimentos dos instrumentos financeiros da UE;

- nessa perspectiva, elaborar-se-á um calendário de actividades de cooperação conduzidas 

pela Comissão e pelos Estados-Membros, que será distribuído aos Estados-Membros em 

causa e analisado com vista a melhorar a oferta global de cooperação da União Europeia 

(prazo: 2011, periodicamente actualizado);

- os resultados dos projectos europeus em curso serão avaliados e os projectos europeus 

deverão ser apoiados e prosseguidos conforme necessário (prazo: 1.º semestre de 2011, 

periodicamente actualizados).
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· Se necessário, reforçar-se-á o papel desempenhado pelo Europol na região, dentro do quadro 

jurídico aplicável:

- poderá intensificar-se a cooperação entre a Europol e o SELEC/SECI, em Bucareste, 

disponibilizando a Europol as suas capacidades de análise e destacando para o 

SECI/SELEC agentes de ligação da Europol (prazo: Setembro de 2010);

- a Europol prestará apoio analítico aos Estados-Membros interessados, incluindo à rede 

de agentes de ligação, ao SECI/SELEC e ao CARICC, com base na ACCO que 

assumirá a forma de "alertas de ameaça" personalizados (OC-SCAN) (prazo: Setembro 

de 2010);

- a Europol facultará aos Estados-Membros interessados, incluindo à rede de agentes de 

ligação, ao SECI/SELEC e ao CARICC o acesso a análises operacionais através dos 

"grupos-alvo" específicos dos ficheiros de análise existentes, como o ficheiro HEROIN 

(prazo: início a partir de 1 de Janeiro de 2011);

- melhorar-se-ão os intercâmbios de informações entre a Europol e as missões da Política 

Comum de Segurança e Defesa (MPUE e EULEX Kosovo) (prazo: a partir de 2011).

- a rede de intercâmbio seguro de informação da Europol (SIENA) será utilizada pelos 

Estados-Membros nos centros regionais sob a forma de terminal SIENA (prazo: a partir

de Janeiro de 2011);
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· O combate ao desvio de precursores químicos passará a ser uma prioridade comum aos 

Estados-Membros particularmente envolvidos na luta contra a heroína:

- os Estados-Membros são convidados a apoiar a Comissão nos seus esforços de melhorar 

o controlo e de colmatar as lacunas na legislação europeia em matéria de precursores 

identificadas pelo relatório de avaliação sobre a legislação respectiva da CE em matéria 

de precursores (prazo: final de 2011);

- em cooperação com a Comissão, devem ser redobrados os esforços para prevenir o 

desvio de precursores para a produção ilícita de droga;

- as medidas especiais de vigilância serão prosseguidas no âmbito dos projectos 

COHESION e PRISM (prazo: 2010-2011);

- apoiar-se-ão e serão prosseguidos os projectos europeus em curso, como o programa 

ISEC da UE (prazo: 2012);

· Reiteramos a importância de uma luta eficaz contra o tráfico de droga, em cooperação com os 

Estados-Membros  da UE e também no âmbito da política de alargamento da UE.

III – Combate aos produtos do crime

· Reforçar-se-ão, a nível da União Europeia, os instrumentos que permitam identificar os 

produtos do crime tendo em conta as avaliações em curso:

- os Estados-Membros continuarão a tomar medidas para que os gabinetes de recuperação 

dos produtos do crime passem a estar rapidamente operacionais, nos termos da Decisão 

2007/845/JAI de 6 de Dezembro de 2007, tendo em atenção as recentes orientações de 

boas práticas do Grupo de Acção Financeira em matéria de recuperação dos produtos do 

crime e proporcionar-lhes-ão meios substanciais (prazo: final de 2010, o mais tardar);
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- os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para encontrar meios eficazes de 

identificação dos produtos do crime (prazo: a partir de Setembro de 2010);

- no âmbito da Europol, deve ser reforçada a cooperação entre as unidades de 

investigação do branqueamento de capitais e outros serviços de polícia dos Estados-

-Membros que se ocupam do branqueamento de capitais, devendo ser analisado o valor 

acrescentado de uma rede específica informal (prazo: final de 2010);

- o Sistema de Informações da Europol (SIE) e os ficheiros de análise (p. ex. 

SUSTRANS) deverão ser utilizados para tratar dados e informações especificamente 

respeitantes ao branqueamento de capitais, aos circuitos financeiros clandestinos ligados 

ao tráfico de droga e à identificação dos produtos do crime (prazo: 1.º semestre 

de 2011);

· A pedido dos Estados-Membros, a Eurojust ajudará a facilitar a execução de decisões 

relativas à apreensão ou confisco dos produtos do crime a nível da UE, sempre que essa 

facilitação for útil.

· A UE deverá estudar a possibilidade de prestar a assistência técnica a países terceiros 

dispostos a desenvolver instrumentos de identificação e apreensão/confisco e adoptar a 

legislação necessária para os tornar efectivos. Isto terá em conta as iniciativas internacionais 

existentes (p. ex. iniciativa GDC da ONU/Banco Mundial STAR).

· Instam-se os Estados-Membros a recorrer, sempre que exequível, de acordo com a legislação 

nacional, à apreensão/confisco e a outras medidas similares a fim de melhorar tanto quanto 

possível a luta contra a droga, respeitando plenamente as competências orçamentais dos 

Estados-Membros:

- identificar-se-ão objectivos comuns a atingir, a nível da UE, pelos Estados-Membros 

(prazo: 2011).
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No seguimento das recomendações formuladas pelo COSI, o Conselho (JAI) analisará 

periodicamente o estado de implementação do presente Pacto, que, durante as presidências futuras, 

será complementado por novas acções respeitantes a outros estupefacientes.


