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DE UMA POLÍTICA INTERMINISTERIAL…
A política pública de luta contra as drogas e as toxicodependências se
articula em torno de um processo contínuo de prevenção, atenção,
redução dos riscos ; de aplicação da lei e de luta contra os tráficos. Ela é
inerentemente interministerial.

… A UMA MISSÃO INTERMINISTERIAL
A necessidade de uma instância de coordenação da ação dos ministérios
tomou forma no decreto do 8 de Janeiro de 1982. Foram assim criados
o Comité interministerial de luta contra a toxicodependência e a Missão
permanente de luta contra a toxicodependência

A MILD&CA, missões e um âmbito de competências extensos
A MILDECA, que depende do Primeiro Ministro, anima e coordena a ação
do Governo em matéria de luta contra as drogas e os comportamentos de
dependência e elabora a estratégia governamental sobre este tema, nos
domínios seguintes:
Investigação e observação

Aplicação da lei

Prevenção

Luta contra o tráfico

Suporte e redução dos riscos

Cooperação europeia e internacional

Ela acompanha os parceiros públicos, institucionais e associativos da
política pública na implementação das orientações, prestando-lhes um
suporte metodológico ou financeiro.
Ela se apoia numa rede de chefes de projetos saídos do corpo prefeitoral
para veicular sua ação pelo território.

Dois operadores para apoiar sua ação
A MILDECA financia dois grupos de interesse público :
wO

Observatório francês das drogas e das toxicodependências,
encarregado de observar tanto os hábitos de consumo de substâncias
psicoactivas como os produtos em si-mesmo.
w O Centro interministerial de formação anti-droga, sediado em Fortde-France, está encarregado de conduzir ações de formação e de
cooperação para reforçar as capacidades das administrações dos
Estados situados ao longo da rota da cocaína.

Instrumentos financeiros em conformidade com os desafios

A MILDECA possui créditos específicos para o programa « Coordenação do trabalho governamental » do orçamento do Estado. Estes
créditos lhe permitem impulsionar e coordenar a ação do Estado no seu
domínio.
Ela também gere o fundo consignado alimentado pelo produto dos
ativos provenientes do crime confiscados nos casos de narcotráfico.
Os créditos são atribuídos aos serviços que lutam contra o tráfico e às
ações de prevenção.
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A MILD&CA, um conjunto de conhecimentos e experiência
A equipa permanente da MILDECA é composta de assessores de
diversos horizontes. São médicos, farmacêuticos de saúde pública,
magistrados, comissários de polícia, oficiais de gendarmaria, inspetores
principais das alfândegas, diretores académicos, diretores do trabalho,
engenheiros de investigação, conselheiros diplomáticos, assessores de
imprensa… Eles sustentam a cultura da concertação.

2

Chefe de
Gabinete

Comunicação

CIFAD

Éducação
Prevenção
Formação

Suporte
sanitário
e social

Aplicação
da lei

3

Investigação
Peritagem
Évaluação

compreender
e

INFORMAR

Compreender os comportamentos de dependência
e as evoluções do tráfico
Os comportamentos de dependência e o tráfico são fenómenos
complexos caracterizados por evoluções constantes e rápidas. Para
poder fornecer respostas pragmáticas e eficazes, os poderes públicos
devem ter um conhecimento continuamente atualizado. Neste sentido:

A MILD&CA controla as evoluções dos consumos e dos produtos na França
A MILDECA encomenda ao Observatório francês das drogas e das
toxicodependências, seu operador, qualquer estúdio necessário para a
realização da ação pública. Foi por exemplo ela quem iniciou o
desenvolvimento de um painel de avaliação mensal dos indicadores
relativos ao tabaco e ao tabagismo na França.

A MILD&CA financia projetos de estúdios e de investigação
As respostas públicas — preventivas, sanitárias e penais — aos
comportamentos de dependência, aos tráficos e a delinquência que
podem induzir, devem apoiar-se em conhecimentos em constante
renovação. Por resta razão, a MILDECA lança e financia numerosos
projetos de estúdios e investigação.

A MILD&CA analisa estes fenómenos no plano internacional
As evoluções dos comportamentos de dependência e do tráfico são
considerados a nível internacional. A produção de conhecimentos deve,
portanto, acompanhar esse movimento. Por isso, a MILDECA se empenha
nos trabalhos iniciados nesse sentido pela União Europeia, o Conselho
da Europa (Grupo Pompidou) e a Oficina das Nações Unidas contra a
droga e o crime (ONUDC). Por outro lado, ela também é membro do
conselho de administração do Observatório europeu das drogas e dos
comportamentos de dependência (OEDT).

(In)formar os decisores, os profissionais e a opinião pública
A MILDECA divulga esses conhecimentos para favorecer a emergência
de uma cultura comum ao conjunto dos decisores e profissionais, e pôr
à disposição da opinião pública uma informação válida. Neste sentido:

A MILD&CA administra o portal governamental de informação www.drogues.gouv.fr
Graças a uma dupla entrada Público e Profissionais, este portal é a página
Web de referência para todas as questões relativas as drogas e aos
comportamentos de dependência. Ele aporta a todos uma informação
constantemente atualizada.

A MILD&CA se empenha nas campanhas de informação grande público
Seja só ou em colaboração com os operadores ministeriais envolvidos
(Inpes1, Inca2, segurança rodoviária…), a MILDECA se empenha na
definição e no desenvolvimento de campanhas de informação para os
profissionais e o público em geral. Por outro lado, ela também contribui
para a redação de todas as publicações de apoio a estas campanhas.

A MILD&CA está empenhada na formação de atores no terreno
Além da atividade de seu operador de formação, o Centro interministerial
de formação anti-droga (CIFAD), a MILDECA tem poder de proposta para
os conteúdos de formação de todos os profissionais investidos na política
pública. Por fim, enquanto organizadora, financiadora, ou interveniente, a
MILDECA promove a organização de conferências a escala nacional ou
internacional, para transmitir os conhecimentos.

1 - Instituto nacional de prevenção e de educação para a saúde.
2 - Instituto nacional do câncer.
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Impulsionar novas ações de prevenção, de
acompanhamento e cuidado, de aplicação da lei
e de luta contra os tráficos
Além da compreensão dos comportamentos de dependência e do tráfico,
a MILDECA constitui um espaço de reflexão sobre as respostas públicas
dadas a estes fenómenos. Neste sentido:

A MILD&CA preside a comissão interministerial de prevenção
dos comportamentos de dependência
Esta comissão reúne todos os ministérios e os principais parceiros
associativos. Ela tem vocação para selecionar programas de prevenção
existentes ou inovadores a fim de avaliá-los de maneira científica e
promovê-los.

A MILD&CA acompanha a experimentação e a avaliação de ações inovadoras
A MILDECA cumpre uma missão de atenção e de prospeção das ações
e dos dispositivos inovadores em matéria de prevenção,
acompanhamento e cuidado, aplicação da lei e luta contra os tráficos a
nível nacional e internacional. Se necessário, ela pode financiar a
experimentação e a avaliação a nível nacional.

A MILD&CA apoia a difusão das boas práticas profissionais
A MILDECA dirige grupos de trabalho temáticos com todos os
profissionais dos sectores da educação, da saúde, do social, da justiça e
da segurança. Deste modo, ela contribui para identificar, avaliar e difundir
as boas práticas profissionais.

6

Coordenar a ação dos poderes públicos
Sendo interministerial, a política pública de luta contra as drogas e os
comportamentos de dependência implica necessariamente uma
coordenação do trabalho governamental. Esta missão incumbe à
MILDECA. Neste sentido:

A MILD&CA elabora os planos governamentais de luta contra as drogas
e os comportamentos de dependência
Em conjunto com os ministérios e os parceiros do sector, ela define as
orientações estratégicas comuns à todos os serviços do Estado no marco
de planos governamentais plurianuais. Para assegurar o
acompanhamento, o presidente da MILDECA dispõe de um comité
permanente constituído por representantes de todos os ministérios.

A MILD&CA dispõe de uma rede para veicular a ação em todo o território nacional
Em cada prefeitura, a MILDECA pode recorrer a um chefe de projeto
encarregado de veicular sua ação. O chefe de projeto elabora um
programa plurianual e interministerial que estabelece os eixos a
implementar em prioridade em função das orientações do plano
governamental e do contexto local.

A MILD&CA contribui para veicular as posições francesas perante as instâncias
internacionais
contribui para veicular, em estreita colaboração com o Secretariado-geral
dos assuntos europeus (SGAE) e o Ministério das relações exteriores
(MAE), a elaboração das posições francesas em matéria de luta contra as
drogas e os comportamentos de dependência. Ela defende no estrangeiro
a abordagem global integrada pela França.
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