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I NTRO D U ÇÃO
As manifestações nas Américas do problema mundial das drogas colocam à mostra um
fenômeno cada vez mais complexo, dinâmico e multicausal, que gera efeitos negativos à saúde,
à convivência social, à segurança do cidadão, à integridade das instituições democráticas,
ao desenvolvimento e às atividades econômicas dos países da região, com custos políticos,
econômicos, sociais e ambientais. Isso torna necessária uma abordagem integral, equilibrada,
multidisciplinar, baseada em evidências, que respeite plenamente os direitos humanos e as
liberdades fundamentais e leve em consideração as suas causas.
Nesse sentido, este Plano de Ação Hemisférico sobre Drogas 2016-2020 constitui um guia de
apoio para que se dê continuidade à implementação das diretrizes estabelecidas na Estratégia
Hemisférica sobre Drogas (2010) e aos compromissos assumidos pelos Estados membros na
Declaração de Antigua, Guatemala, “Por uma política integral frente ao problema mundial
das drogas nas Américas” (2013); na Resolução de Guatemala “Reflexões e Diretrizes para
Formular e Acompanhar as Políticas Integrais frente ao Problema Mundial das Drogas nas
Américas” (2014); e no documento final do Período Extraordinário de Sessões da Assembleia
Geral das Nações Unidas sobre o Problema Mundial das Drogas, realizado de 19 a 21 de abril
de 2016 na cidade de Nova York, intitulado “O nosso compromisso conjunto de abordar e
combater eficazmente o problema mundial das drogas” (2016) – entre outras resoluções
relevantes aprovadas na matéria nos últimos quatro anos. Além disso, o Plano de Ação acolhe
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e observa que os esforços envidados para
o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para a abordagem eficaz do
problema mundial das drogas são complementares e se reforçam mutuamente.
Por meio deste Plano de Ação, os Estados membros reiteram seu compromisso de continuar
avançando na abordagem do problema mundial das drogas no hemisfério, situando as pessoas
no centro das políticas sobre drogas e levando em consideração aspectos relativos a gênero,
idade e cultura, bem como, quando for o caso, as contribuições da sociedade civil e de outros
atores sociais, e respondendo aos novos desafios que lhes são colocados no âmbito das três
convenções internacionais de fiscalização de drogas e outros instrumentos internacionais
pertinentes, de plena conformidade com os propósitos e princípios da Carta das Nações
Unidas, o Direito Internacional e a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Como guia de apoio para a implementação da Estratégia Hemisférica sobre Drogas, o Plano
de Ação estabelece cinco eixos estratégicos e identifica objetivos e ações prioritárias a serem
desenvolvidas até 2020 em cada um dos 34 Estados membros que compõem a Organização
dos Estados Americanos, de acordo com a realidade, a legislação interna e o nível de
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desenvolvimento da abordagem do problema das drogas em cada Estado. O Plano de Ação
também incorpora uma perspectiva transversal de direitos humanos, o enfoque de gênero e
o desenvolvimento com inclusão social, levando em conta critérios de pertinência de cultura
e grupo etário.
Nesta linha, o Plano de Ação constitui um guia de referência para o desenho de políticas,
programas e projetos nacionais sobre drogas, a fim de tornar possível o alinhamento e a
geração de sinergia entre as agendas nacionais e a agenda hemisférica desenvolvida pela
Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD). Além disso, o Plano
de Ação requer a coordenação estreita e transversal entre a CICAD e os diversos órgãos e
instâncias relevantes da OEA com competência em temas conexos, em particular nos âmbitos
da corrupção, da lavagem de ativos, do crime organizado transnacional e da segurança
pública, com vistas à construção de uma estrutura de coordenação e consulta em áreas de
interesse comum, visando contribuir positivamente para os esforços dos Estados membros no
enfrentamento das complexidades e dos desafios do problema mundial das drogas no nosso
hemisfério.
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Eixo 1:
Fortalecimento
Institucional

3

PLANO DE AÇÃO HEMISFÉRICO SOBRE DROGAS 2016-2020

4

Fortalecimento Institucional
Objetivos

1.

Estabelecer
e/ou
fortalecer
autoridades nacionais sobre drogas,
situando-as num alto nível político
e dotando-as das capacidades e
competências necessárias para
coordenar as políticas nacionais
sobre drogas, em suas etapas
de formulação, implementação,
monitoramento e avaliação.

Ações prioritárias
1.1 Localização de autoridades nacionais sobre drogas num
alto nível político.
1.2 Dotação às autoridades nacionais sobre drogas das
capacidades para dirigir a formulação, implementação,
monitoramento e avaliação das políticas nacionais sobre
drogas e a coordenação interinstitucional nessa matéria.
1.3 Dotação dos recursos necessários (materiais, financeiros
e humanos) para o funcionamento efetivo das autoridades
nacionais sobre drogas.
1.4 Criação ou otimização de mecanismos de coordenação e
articulação entre as instituições do Estado para a formulação,
implementação, monitoramento, avaliação e atualização das
políticas e/ou estratégias nacionais sobre drogas com base
em evidências.

2.

Formular, implementar, avaliar e
atualizar políticas e/ou estratégias
nacionais sobre drogas, que sejam
integrais e equilibradas, baseadas
em evidências, que incorporem uma
perspectiva transversal de direitos
humanos, coerente com as obrigações
das partes conforme o direito
internacional1, com enfoque de gênero
e enfatizando o desenvolvimento com
inclusão social.

2.1MCompilação e utilização de evidências como base para
a formulação e atualização das políticas e/ou estratégias
nacionais sobre drogas.
2.2MPromoção e estabelecimento, conforme o caso, de
relações de colaboração com a comunidade científica,
peritos em políticas públicas e atores da comunidade e/
ou da sociedade civil, que contribuam para a formulação,
implementação, avaliação e atualização das políticas
nacionais sobre drogas com base em evidências.

1 O pleno respeito ao Direito Internacional e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, observando os princípios de soberania e integridade territorial dos Estados, a não
intervenção nos assuntos internos dos Estados, as liberdades fundamentais e a dignidade inerente às pessoas e de igualdade de direitos e respeito mútuo entre Estados.
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Objetivos

Ações prioritárias
2.3 Promoção de uma gestão territorial/local das políticas
e/ou estratégias sobre drogas através de uma maior
coordenação e/ou derivação de competências entre as
instâncias nacionais e subnacionais.
2.4 Formulação e/ou atualização de políticas e/ou estratégias
nacionais sobre drogas, levando em consideração os objetivos
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
2.5 Integração da perspectiva de direitos humanos, enfoque
de gênero e desenvolvimento com inclusão social no processo
de formulação, implementação e atualização das políticas e/
ou estratégias nacionais sobre drogas.

3.

Articular as políticas e/ou estratégias
nacionais sobre drogas com
outras políticas e/ou estratégias
sociais do Estado, que permitam
atender as causas e consequências
fundamentais do problema das
drogas.

3.1 Estabelecimento de mecanismos de coordenação
política e técnica, no âmbito interinstitucional e
multissetorial, para uma abordagem integral, equilibrada e
multidisciplinar do problema das drogas, incluindo todas as
suas causas e consequências.
3.2 Formulação, implementação e avaliação de planos e
programas multissetoriais orientados a prevenir e impedir
as causas e consequências socioeconômicas do problema
das drogas sob uma perspectiva de direitos humanos, saúde
pública e desenvolvimento.
3.3 Promoção de medidas transversais que fomentem
políticas públicas integrais para a prevenção da delinquência,
violência, vitimização, exclusão social e corrupção.
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Objetivos

Ações prioritárias
3.4 Implementação de medidas que promovam o acesso
equitativo e com enfoque de gênero na administração da
justiça e no devido processo.
3.5 Implementação de medidas que fomentem a participação
cidadã na prevenção de crimes, a coesão comunitária, a
proteção e a segurança, que contribua para a construção
de uma cultura da legalidade, assim como de medidas que
estimulem a inclusão social.

4.

Estabelecer
e/ou
fortalecer
observatórios
nacionais
sobre drogas (ou escritórios
técnicos similares) para o
desenvolvimento de sistemas
nacionais de informação sobre
drogas e o fomento da pesquisa
científica nessa matéria.

4.1 Dotar o observatório nacional de drogas (ou escritório
técnico similar) de capacidades e recursos financeiros,
humanos e tecnológicos.
4.2 Desenvolvimento, onde for possível, de sistemas
nacionais de informação sobre drogas nos âmbitos de
redução da oferta e demanda, assim como delitos conexos.
4.3 Elaboração de estudos e pesquisas nacionais e/ou
regionais sobre o problema das drogas na população geral,
em populações específicas e populações ocultas, mediante
o observatório e/ou outras instituições técnicas similares,
incentivando a desagregação de dados por gênero e idade,
entre outros.
4.4 Fortalecimento do monitoramento e da avaliação
de programas e/ou intervenção sobre drogas, através de
indicadores de resultados e impacto, e ferramentas de
análise com base em evidências, tanto no âmbito de redução
da demanda como no de redução da oferta de drogas.
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Objetivos

Ações prioritárias
4.5 Criação e fortalecimento da coleta de dados sobre
tratamento por consumo problemático de drogas, que
incluam o registro do número de pacientes diagnosticados
e tratados e informação disponível sobre resultados do
tratamento.

5. Incentivar a formulação, adoção
e aplicação de alternativas
ao
encarceramento
para
delitos menores relacionados
com as drogas, levando em
conta os sistemas nacionais,
constitucionais,
jurídicos
e
administrativos e de acordo com
os instrumentos internacionais
relevantes.

6. Promover

e implementar, em
conformidade com as políticas,
legislações e necessidades de
cada país, programas integrais
que propiciem a inclusão social,
especialmente das populações
em situação de vulnerabilidade,
com diferentes níveis e formas de
atuação.

5.1 Avaliação da viabilidade da aplicação de medidas
alternativas ao encarceramento para os delitos menores
relacionados com as drogas, nos casos em que se aplique,
salvaguardando a soberania dos Estados, observando a não
promoção da impunidade e respeitando os direitos humanos.
5.2 Desenvolvimento de mecanismos de monitoramento e
avaliação das medidas alternativas ao encarceramento para
delitos menores relacionados com drogas, em colaboração
com entidades acadêmicas e de pesquisa.

6.1 Formulação e implementação, conforme as
necessidades de cada país, de programas interinstitucionais
e multissetoriais que promovam a inclusão social das
pessoas e populações afetadas pelo problema das drogas,
especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade.
6.2 Difusão de melhores práticas de gestão que melhorem
os mecanismos de resposta institucional às necessidades da
população, particularmente das populações em situação de
vulnerabilidade.
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Objetivos

7.

Promover penas proporcionais
que respondam à gravidade dos
delitos de drogas e à lesão do bem
jurídico tutelado.

Ações prioritárias
7.1 Promoção, no âmbito das políticas nacionais de drogas,
do respeito ao princípio de proporcionalidade da pena dos
delitos menores relacionados com as drogas.
7.2 Fomento de reformas legais que promovam a
proporcionalidade das penas estabelecidas pelos Estados
membros para os delitos menores relacionados com drogas.
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Eixo 2:
Redução da
Demanda
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Redução da Demanda
Objetivos

1.

Estabelecer políticas para a
redução da demanda com
enfoque de saúde pública,
baseadas
em
evidências,
integrais, multidisciplinares e
multissetoriais e que respeitem os
direitos humanos, considerando
as diretrizes e/ou recomendações
dos organismos internacionais
especializados.

Ações prioritárias
1.1 Estabelecimento e/ou atualização de programas nos
âmbitos de prevenção, tratamento, reabilitação e integração
social, considerando a pertinência cultural, etária e de
gênero, conforme o caso.
1.2 Criação e/ou fortalecimento de mecanismos de
difusão e acesso a informações e evidências associadas ao
uso indevido de drogas e sobre os serviços de prevenção,
tratamento, reabilitação e integração social ao público em
geral e às diversas populações-alvo, com a participação das
universidades e centros de pesquisa.
1.3 Implementação de avaliações de processos e resultados
dos programas de redução da demanda.
1.4 Implementação de mecanismos de coordenação com a
sociedade civil e outros atores sociais, instituições acadêmicas
e de pesquisa para o desenvolvimento e implementação de
programas para a redução da demanda.
1.5 Promoção, entre as medidas e programas nacionais de
prevenção, tratamento, atenção, recuperação, reabilitação
e reinserção social no contexto das iniciativas integrais e
equilibradas de redução da demanda de drogas, de medidas
eficazes destinadas a reduzir ao mínimo as consequências
adversas do uso indevido de drogas para a sociedade e a
saúde pública, promovendo a esse respeito o uso do guia
técnico publicado pela Organização Mundial da Saúde,
o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e o
UNAIDS para que os países estabeleçam metas com relação
ao acesso universal dos consumidores de drogas injetáveis
para a prevenção, tratamento e atenção ao HIV.
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Objetivos

2.

Estabelecer e/ou fortalecer um
sistema integrado de programas
de
prevenção
universal,
prevenção seletiva e prevenção
indicada do uso indevido de
drogas, priorizando populações
vulneráveis e em situação de
risco, com base em evidências
e incorporando um enfoque de
direitos humanos, gênero, idade
e multiculturalidade.

Ações prioritárias
2.1 Desenvolvimento e implementação de estratégias e/
ou programas de prevenção do uso indevido de drogas, com
base em evidências, nos âmbitos escolar, familiar, laboral e
comunitário.
2.2 Elaboração de diagnósticos situacionais para identificar
as necessidades particulares e os fatores de risco e de
proteção das populações específicas às quais se dirigem os
programas de prevenção do uso indevido de drogas.
2.3 Promoção do intercâmbio de experiências e boas práticas
para melhorar os programas de prevenção, considerando as
“Normas Internacionais sobre a Prevenção do Uso de Drogas”.
2.4 Implementação de programas de prevenção seletiva
dirigidos a crianças, adolescentes e jovens em situação de
risco.
2.5 Desenvolvimento de programas de prevenção indicada
orientados a pessoas com consumo problemático de drogas.

3.

Estabelecer e fortalecer, conforme
o caso, um sistema nacional
de
tratamento,
reabilitação
e inclusão social de pessoas
com consumo problemático
de drogas, incorporando um
enfoque de direitos humanos
e gênero, e levando em conta
padrões de qualidade aceitos
internacionalmente.

3.1 Implementação e fortalecimento de programas e
dispositivos integrais de atenção, tratamento, reabilitação e
inclusão social nas redes de saúde pública e/ou de proteção
social, garantindo o acesso sem discriminação.
3.2 Monitoramento e avaliação de resultados dos
programas de atenção, tratamento, reabilitação e inclusão
social, levando em conta critérios de pertinência de gênero,
cultura e grupo etário, conforme o caso.
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Objetivos

Ações prioritárias
3.3 Promoção de medidas de proteção dos direitos das
pessoas nos programas e serviços de tratamento.
3.4 Exploração de vias para oferecer serviços de
tratamento, reabilitação e reinserção social a infratores da
lei penal dependentes de drogas, como medida alternativa
ao processo penal ou privação de liberdade.
3.5 Estabelecimento de programas de tratamento,
reabilitação e reinserção social para a população penal com
consumo problemático de drogas.
3.6 Formulação e implementação de mecanismos de
colaboração entre os atores envolvidos, para proporcionar
serviços de apoio social e comunitário que favoreçam
al integração social, em particular das populações mais
vulneráveis, de maneira contínua e sustentável.

4.

Promover a capacitação contínua
e certificação dos recursos
humanos que prestam serviços
de
prevenção,
tratamento,
reabilitação e inclusão social.

4.1 Implementação de programas de capacitação contínua,
com base em competências, em colaboração com instituições
acadêmicas e especializadas no tema.
4.2 Desenvolvimento de critérios básicos, intermediários
e avançados para a certificação por níveis e competências
dos recursos humanos que prestam serviços de prevenção,
tratamento, reabilitação e inclusão social.
4.3 Elaboração de um diagnóstico situacional para identificar
as necessidades de capacitação dos recursos humanos
que trabalham em programas de prevenção, tratamento,
reabilitação e inclusão social.
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Objetivos

5.

Estabelecer
e/ou
fortalecer
capacidades
institucionais
governamentais para regular,
habilitar, credenciar e supervisar
os programas de prevenção e os
serviços de atenção e tratamento.

Ações prioritárias
5.1 Estabelecimento e aplicação de medidas de regulação,
que incluam critérios de qualidade, para o credenciamento de
programas de prevenção e serviços de atenção e tratamento.
5.2 Estabelecimento de mecanismos de supervisão para
garantir o cumprimento dos critérios de qualidade dos
programas de prevenção e serviços de atenção e tratamento.
5.3 Elaboração de diagnósticos sobre as necessidades
nacionais e a oferta de serviços de atenção e tratamento.
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Eixo 3:
Redução da
Oferta
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Redução da Oferta
Objetivos

1.

Formular,
implementar
e
fortalecer políticas e programas
integrais
e
equilibrados,
orientados a prevenir e diminuir a
oferta ilícita de drogas, de acordo
com as realidades territoriais
de cada país e respeitando os
direitos humanos.

Ações prioritárias
1.1 Formulação, implementação e atualização, conforme
o caso, de políticas e programas nacionais para prevenir e
diminuir o cultivo e a produção ilícita de drogas.
1.2 Estabelecimento de mecanismos orçamentários para
garantir a alocação suficiente e previsível de recursos para os
programas de redução da oferta ilícita de drogas.
1.3 Promoção de medidas de redução da oferta ilícita que
levem em conta devidamente os usos lícitos tradicionais,
quando houver evidências históricas sobre tais usos, e a
proteção do meio ambiente.
1.4 Reforço da cooperação interinstitucional para dar uma
resposta integral à produção ilícita de drogas, no âmbito
das funções e mandato de cada instituição, incluindo a
colaboração entre os setores público e privado e com a
comunidade internacional.
1.5 Complementação, em colaboração com a sociedade
civil e outros atores sociais, dos programas de redução da
oferta com iniciativas de prevenção do delito que atendam
os fatores de risco, sociais e econômicos.
1.6 Promoção do desenvolvimento e manutenção de um
sistema de informação hemisférica, no âmbito da CICAD,
em matéria da oferta ilícita de drogas, que favoreça a
disponibilidade de dados atualizados e, na medida do
possível, comparáveis.
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Objetivos

2.

Desenvolver e implementar
mecanismos de reunião e
análise de informação para o
desenvolvimento de políticas
e ações orientadas a reduzir a
oferta ilícita de drogas.

Ações prioritárias
2.1 Implementação, revisão e atualização dos mecanismos
ou sistemas utilizados para reunir e analisar informações
relacionadas com a oferta ilícita de drogas.
2.2 Realização de estudos e pesquisas periódicas que
contribuam para o conhecimento da situação da oferta ilícita
de drogas dentro das fronteiras nacionais, por exemplo, os
fatores estruturais e socioeconômicos.
2.3 Elaboração e atualização de estudos e/ou pesquisas
de caráter científico sobre os usos medicinais e outros usos
lícitos de plantas que contêm entorpecentes e substâncias
psicotrópicas sujeitas ao sistema de fiscalização internacional.
2.4 Estabelecimento de indicadores claros e quantificáveis
na esfera da redução da oferta ilícita de drogas.
2.5 Promoção da identificação de perfis e caracterização
química das drogas sujeitas ao sistema de fiscalização
internacional, assim como das novas substâncias psicoativas,
que permita entender a dinâmica da oferta dessas substâncias.
2.6MPromoção de metodologias padronizadas e
comparáveis para a medição dos cultivos ilícitos e
da produção de drogas, insumo para a formulação e
implementação de políticas e programas.
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Objetivos

3.

Formular, implementar e/ou
fortalecer programas amplos
e de longo prazo a favor do
desenvolvimento nos âmbitos
rural e urbano, incluindo, entre
outros,
o
desenvolvimento
alternativo, integral e sustentável
e, se for o caso, o desenvolvimento
alternativo preventivo, de acordo
com as políticas, legislações e
necessidades de cada país.

Ações prioritárias
3.1 Formulação e implementação de programas de
desenvolvimento alternativo, integral e sustentável, incluindo
o desenvolvimento preventivo.
3.2 Intercâmbio de experiências e boas práticas na
formulação e implementação dos programas de
desenvolvimento alternativo, integral e sustentável, incluindo
o desenvolvimento preventivo.
3.3 Promoção e difusão dos resultados dos programas de
desenvolvimento alternativo, integral e sustentável e os
benefícios oferecidos às comunidades afetadas.
3.4 Criação e/ou melhoria contínua dos sistemas
de monitoramento e avaliação dos programas de
desenvolvimento alternativo, integral e sustentável, entre
outros aqueles orientados à redução de cultivos ilícitos
e melhoria do bem-estar das comunidades, através de
indicadores de resultados, intermediários e finais, para medir
sua eficácia no médio e longo prazo.
3.5 Fortalecimento da presença do Estado nas zonas que
são afetadas ou correm o risco de serem afetadas pelo
cultivo ilícito para a produção de drogas, onde se execute,
de acordo com as circunstâncias de cada Estado, a estratégia
de desenvolvimento alternativo, integral e sustentável,
incluindo o desenvolvimento preventivo, com um enfoque de
intervenção inclusiva, garantindo as condições que permitam
economias lícitas sustentáveis.
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Objetivos

Ações prioritárias
3.6 Promoção, de acordo com as circunstâncias de cada
Estado, da participação das comunidades locais e das
organizações pertinentes na estratégia de desenvolvimento
alternativo, integral e sustentável, a fim de levar em conta
suas necessidades e capacidades.
3.7 Formulação de iniciativas de desenvolvimento urbano
sustentável para as pessoas afetadas pelas atividades ilícitas
relacionadas com as drogas, a fim de promover a participação
pública na prevenção do delito, a coesão comunitária, a
proteção e a segurança e estimular a inovação, o espírito
empreendedor e o emprego.
3.8 Desenvolvimento e/ou adoção de mecanismos para a
caracterização das zonas de cultivo ilícito, com um enfoque
integral, que permita a compreensão dos múltiplos fatores
econômicos, geográficos e sociais que as determinam.
3.9 Promoção de alianças e iniciativas de cooperação
inovadoras com o setor privado e a sociedade civil,
entre outros atores sociais, e as instituições financeiras
internacionais, a fim de criar condições mais propícias para
os investidores produtivos destinadas à criação de empregos
em zonas e comunidades afetadas, ou que correm o risco
de serem afetadas pelo cultivo e a produção de drogas, a
fim de preveni-los, reduzi-los ou eliminá-los e intercambiar
melhores práticas, experiências adquiridas, conhecimentos
técnicos e competências a esse respeito.

22

PLANO DE AÇÃO HEMISFÉRICO SOBRE DROGAS 2016-2020

Objetivos

4. Formular e implementar planos
e/ou programas para mitigar e
reduzir o impacto do cultivo e
da produção ilícita de drogas
sobre o meio ambiente, com
a incorporação e participação
das comunidades locais, em
conformidade com as políticas
nacionais dos Estados membros.

Ações prioritárias
4.1 Realização de pesquisas e estudos acerca do impacto
ambiental das atividades de cultivo e produção ilícita de
drogas.
4.2 Elaboração e implementação de planos específicos que,
com base nos resultados das pesquisas e estudos realizados,
se destinem a mitigar e reduzir o impacto ambiental das
atividades de cultivo e produção ilícita de drogas, com
participação das comunidades locais.
4.3 Promoção e fortalecimento do uso de ferramentas de
gestão ambiental.

5.

Estabelecer, com base em
evidências, os impactos gerados
pelo tráfico ilícito de drogas
em
pequenas
quantidades
em matéria de saúde pública,
economia, coesão social e
segurança cidadã.

5.1 Desenvolvimento de metodologias de caracterização
com enfoque territorial do fenômeno do microtráfico.
5.2 Promoção do intercâmbio de informações para entender
melhor o alcance dos efeitos adversos do tráfico ilícito de
drogas em pequenas quantidades, incluindo os efeitos sobre
a saúde, a sociedade, a economia e a segurança.
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Eixo 4:
Medidas de
Controle
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Medidas de Controle
Objetivos

1.

Adotar e/ou fortalecer programas
integrais
e
equilibrados,
orientados a prevenir e reduzir o
tráfico ilícito de drogas, de acordo
com as realidades territoriais de
cada país e respeitando os direitos
humanos.

Ações prioritárias
1.1 Implementação de procedimentos e fortalecimento
das capacidades em recursos humanos para a detecção,
investigação e desmantelamento de laboratórios ou
instalações de processamento ilícito de drogas.
1.2 Fortalecimento da formulação, atualização e
implementação, por parte das autoridades nacionais, de
programas orientados à interdição terrestre, fluvial, marítima
e aérea.
1.3 Revisão e atualização dos marcos jurídicos relacionados
com o uso de ferramentas e técnicas de investigação
especializadas.
1.4 Capacitação de atores envolvidos em operações
de interdição, em temas como normas, processos e
procedimentos relacionados com as drogas e delitos conexos,
assim como em técnicas de investigação e inteligência
especializada.
1.5 Revisão e/ou atualização dos mecanismos de
acompanhamento da evolução do tráfico ilícito de drogas e
delitos conexos, para a identificação de novas tendências e
ameaças.
1.6 Definição e implementação de ações articuladas que
permitam desmantelar os grupos criminosos organizados
envolvidos no tráfico ilícito de drogas e delitos conexos.
1.7 Melhoria da capacidade dos laboratórios forenses ou
entidades homólogas para analisar substâncias químicas,
precursores e produtos farmacêuticos, incluindo as novas
substâncias psicoativas.
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Objetivos

2. Adotar e/ou fortalecer medidas

de fiscalização para prevenir o
desvio de substâncias químicas
controladas para atividades
ilícitas.

Ações prioritárias
2.1 Promoção da coordenação interinstitucional para
melhorar a cooperação com a indústria na prevenção do
desvio de substâncias químicas.
2.2 Realização de análises que incluam o intercâmbio
de informação, através de mecanismos existentes, sobre
substâncias, seus análogos e precursores que representem
uma ameaça para a saúde pública nos Estados membros,
para agilizar seu controle internacional.
2.3 Fortalecimento do sistema existente de controle e
fiscalização para prevenir o desvio de substâncias químicas
controladas.
2.4 Promoção da participação, no âmbito nacional, do
sistema de informação de notificações prévias à exportação
de substâncias químicas controladas.
2.5 Capacitação na identificação e manejo de substâncias
químicas controladas para os atores relevantes em matéria
de controle de drogas.

3.

Adotar e/ou fortalecer medidas
de fiscalização para prevenir o
desvio para atividades ilícitas
de
produtos
farmacêuticos
que contenham substâncias
precursoras ou aqueles que
contenham entorpecentes e/
ou substâncias psicotrópicas,
assegurando
a
adequada
disponibilidade e acesso para
fins exclusivamente médicos e
científicos.

3.1 Implementação de medidas para o controle de produtos
farmacêuticos que contêm substâncias precursoras,
entorpecentes ou substâncias psicotrópicas, com o objetivo
de prevenir seu desvio para fins não médicos.
3.2 Atualização das normas e medidas de controle existentes
para prevenir o desvio de produtos farmacêuticos que contêm
entorpecentes e/ou substâncias psicotrópicas.
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Objetivos

4. Assegurar

Ações prioritárias
a

adequada
disponibilidade
e
acesso
de substâncias sujeitas a
fiscalização internacional para
fins exclusivamente médicos
e científicos, prevenindo seu
desvio.

4.1 Agilização, em conformidade com a legislação nacional,
do processo de concessão de autorizações de importação e
exportação de substâncias fiscalizadas para fins médicos e
científicos.
4.2 Adoção de medidas, em conformidade com a legislação
nacional, para o desenvolvimento de capacidades dirigidas
às autoridades nacionais competentes e aos profissionais da
saúde, com relação ao acesso adequado aos medicamentos
que contêm substâncias sujeitas a fiscalização internacional
para fins exclusivamente médicos e científicos.
4.3 Melhoria do acesso a substâncias controladas para fins
médicos e científicos, mediante a abordagem apropriada
de barreiras existentes, incluindo aquelas relacionadas com
a legislação, regulamentos e sistemas de atenção à saúde,
entre outros, prevenindo seu desvio, abuso e tráfico.

5.

Fortalecer as medidas nacionais
para abordar o desafio das novas
substâncias psicoativas e a ameaça
dos estimulantes anfetamínicos.

5.1 Estabelecimento e/ou fortalecimento de um sistema
de alerta precoce no âmbito nacional para promover a
colaboração e o intercâmbio de informações com outros
sistemas regionais ou globais.
5.2 Melhoria da capacidade de detecção e análise de novas
substâncias psicoativas, colocando à disposição recursos e
ferramentas para os atores responsáveis nesta matéria, de
acordo com as possibilidades dos Estados membros.
5.3 Formulação e implementação de ferramentas normativas
nacionais para abordar os desafios gerados pelo surgimento
de novas substâncias psicoativas.
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Objetivos

6. Criar,

atualizar e fortalecer,
conforme o caso, os quadros
normativos e institucionais para
impedir a lavagem de ativos
derivados do tráfico ilícito de
drogas.

Ações prioritárias
6.1 Revisão dos marcos jurídicos, regulatórios e operacionais
em matéria de prevenção, detecção, investigação, processo e
controle da lavagem de ativos derivados do tráfico ilícito de
drogas.
6.2 Desenvolvimento e implementação de programas
especializados e permanentes de capacitação em matéria de
prevenção, detecção, investigação, processo e controle da
lavagem de ativos derivados do tráfico ilícito de drogas.
6.3 Formulação e aplicação de protocolos que permitam
que as autoridades competentes realizem investigações
financeiras e patrimoniais paralelas às investigações
relacionadas com o tráfico ilícito de drogas.
6.4 Estabelecimento e ativação de mecanismos para a
coordenação e cooperação interinstitucional, incluindo
estratégias nacionais contra a lavagem de ativos, comitês
nacionais de coordenação e uso de grupos de trabalho
especiais.
6.5 Otimização dos sistemas de informação na investigação
e persecução do crime de lavagem de ativos provenientes do
tráfico ilícito de drogas, incluindo a utilização da inteligência
financeira.
6.6 Identificação e análise dos riscos da lavagem de
ativos, a fim de mitigá-los mediante políticas públicas
de fortalecimento do regime de prevenção e combate a
este delito no âmbito nacional, em conformidade com os
instrumentos internacionais.
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Objetivos

7.

Criar e/ou fortalecer organismos
para administrar e dispor de bens
apreendidos ou confiscados em
casos de tráfico ilícito de drogas,
lavagem de ativos e outros delitos
conexos.

Ações prioritárias
7.1 Aplicação, em conformidade com os princípios
constitucionais de cada país, de medidas legislativas e
regulatórias que facilitem a apreensão e o confisco de bens,
instrumentos ou produto de atividades ilícitas relacionadas
com as drogas.
7.2 Estabelecimento de organismos especializados e
mecanismos adequados para a administração transparente
de bens apreendidos e confiscados, de acordo com os
padrões internacionais.
7.3 Desenvolvimento e implementação de programas
especializados e permanentes de capacitação em matéria
de administração e disposição de bens apreendidos e
confiscados.

8. Fortalecer

sistemas nacionais
de coleta de informações e
mecanismos de intercâmbio de
informações de inteligência,
para detectar rotas e métodos
utilizados pelas organizações
criminosas voltadas ao tráfico
ilícito de drogas.

8.1 Aumento da capacidade dos organismos de controle
do tráfico ilícito de drogas e delitos conexos, através da
capacitação contínua dos atores envolvidos.
8.2 Fortalecimento da cooperação e intercâmbio de
informações entre as agências nacionais encarregadas do
cumprimento da lei.
8.3 Promoção e fortalecimento do intercâmbio de
informações e de inteligência em temas de interdição e
medidas efetivas de controle fronteiriço para prevenir o
tráfico ilícito de drogas por via aérea, terrestre e marítima.
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Objetivos

Ações prioritárias
8.4 Melhoria dos sistemas de informação sobre tráfico ilícito
de drogas e delitos conexos, incluindo alertas sobre as novas
condutas e modus operandi das organizações criminosas
dedicadas ao tráfico ilícito de drogas.
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Eixo 5:
Cooperação
Internacional
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Cooperação Internacional
Objetivos

1. Promover

e
fortalecer
mecanismos de cooperação e
coordenação para fomentar a
assistência técnica, melhorar
o intercâmbio de informações
e experiências e compartilhar
boas práticas e lições aprendidas
sobre políticas de drogas e delitos
conexos.

Ações Prioritárias
1.1 Formulação e implementação de um conjunto de
atividades para a promoção e o fortalecimento da assistência
técnica e cooperação horizontal entre os Estados membros,
outros Estados e os organismos internacionais pertinentes.
1.2 Fomento do intercâmbio de transferência de tecnologia
entre países sobre sistematização normativa, estudos,
pesquisas e material bibliográfico produzido pelos países e
organismos internacionais.
1.3 Promoção do intercâmbio de informações sobre
inteligência em matéria de interdição e controle de drogas.
1.4 Promoção do intercâmbio de boas práticas em matéria
de capacitação, especialização e atualização profissional do
pessoal a cargo da implementação de políticas de redução da
demanda e controle da oferta de drogas.
1.5 Fomento e difusão de boas práticas e intercâmbio de
experiências bem-sucedidas de investigação entre os Estados
membros.
1.6 Participação em programas de cooperação bilateral
e internacional para fortalecer as políticas, programas e
instituições e seus processos internos.
1.7 Fortalecimento de mecanismos para o intercâmbio de
informações e boas práticas em matéria de erradicação de
cultivos ilícitos.
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Objetivos

Ações Prioritárias
1.8 Fortalecimento das medidas de coordenação regional
para prevenir os delitos associados ao tráfico ilícito de drogas,
como o tráfico de armas de fogo, a extorsão, o sequestro e a
lavagem de ativos, entre outros.

2.

Fortalecer os mecanismos de
cooperação
e
coordenação
multilateral em matéria de
confisco de ativos e administração
de bens provenientes do tráfico
ilícito de drogas e delitos conexos.

2.1 Revisão e atualização de quadros normativos e regras
processuais sobre cooperação administrativa e judicial em
matéria de lavagem de ativos provenientes do tráfico ilícito
de drogas e delitos conexos.
2.2 Criação ou fortalecimento de mecanismos e
procedimentos que permitam agilizar a tramitação de
solicitações de assistência jurídica mútua em matéria de
investigação e confisco de ativos provenientes do tráfico
ilícito de drogas e delitos conexos.
2.3 Utilização de redes de intercâmbio de informações
em investigações sobre lavagem de ativos provenientes
do tráfico ilícito de drogas, de maneira segura e rápida,
entre autoridades nacionais e organismos internacionais
competentes.
2.4 Desenvolvimento e implementação de programas
especializados e permanentes de capacitação técnica e
formação profissional em matéria de confisco de ativos e
administração de bens provenientes do tráfico ilícito de
drogas e delitos conexos.
2.5 Desenvolvimento de políticas, protocolos e programas
para o intercâmbio eficaz e seguro de inteligência operacional
no âmbito internacional.
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Objetivos

3.

Apoiar o processo do Mecanismo
de Avaliação Multilateral (MEM),
com o propósito de observar o
nível de avanço e cumprimento
dos compromissos assumidos
pelos Estados membros.

Ações Prioritárias
3.1 Coleta sistemática de informações atualizadas e de
qualidade que permitam observar o nível de implementação
das recomendações emanadas do MEM.
3.2 Participação ativa e oportuna em cada uma das atividades
desenvolvidas de acordo com a metodologia aprovada pelo
MEM.
3.3 Difusão dos relatórios do MEM por parte dos Estados
membros para que adotem as ações corretivas e proativas
necessárias.
3.4
Aumento do intercâmbio de informações sobre
iniciativas de cooperação hemisférica concentradas em
abordar o problema mundial das drogas, para apoiar a
implementação das recomendações emitidas pelo MEM.

4.

Fortalecer
a
cooperação
internacional, tal como definida
nos
instrumentos
jurídicos
2
internacionais relacionados com
o problema mundial das drogas,
respeitando os direitos humanos.

4.1 Promulgação de legislações nacionais e/ou adoção
de medidas e ações administrativas para aumentar a
implementação das obrigações estabelecidas nesses
instrumentos jurídicos.
4.2 Promoção da adesão, ratificação e implementação dos
instrumentos jurídicos internacionais relacionados com o
problema mundial das drogas e delitos conexos.

2 Os instrumentos jurídicos internacionais aos quais este objetivo faz referência são: a Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), modificada pelo Protocolo de 1972; o Convênio

sobre Substâncias Psicotrópicas (1971); a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (1988); a Convenção das Nações Unidas
contra a Criminalidade Organizada Transnacional (2000) e seus três Protocolos (contra o tráfico ilícito de migrantes por terra, mar e ar; relativo à prevenção, à repressão e à punição de
pessoas, especialmente mulheres e crianças; e contra a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, suas peças, componentes e munições); a Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção (2003); a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (1992); a Convenção Interamericana contra a Corrupção (1996); e a Convenção Interamericana
contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos (CIFTA) (1997).
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Objetivos

5.

Promover um entendimento
comum das normas jurídicas,
regulamentos e procedimentos
internos nacionais para a
implementação de mecanismos
hemisféricos de cooperação
judicial e assistência jurídica ou
judicial mútua relacionada com o
tráfico ilícito de drogas e delitos
conexos.

Ações Prioritárias
5.1MAdoção de medidas de cooperação internacional
para a prestação de uma ampla assistência legal mútua
relacionada com as atividades para o controle das drogas
entre autoridades competentes.
5.2MFomento da cooperação na área de aplicação da lei, em
concordância com as leis internas, particularmente através
de redes estabelecidas ou contatos diretos.
5.3MAdoção de medidas para promover a cooperação e
facilitar as extradições, conforme as normas vigentes em
cada país.
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