
	  
“A	  VENEZUELA	  AVANÇA	  NA	  LUTA	  	  
CONTRA	  O	  NARCOTRÁFICO”	  

	  

	  
 

O Governo Bolivariano tem desenvolvido uma 
ampla estratégia interna para o combate antidroga 
que inclui a implementação de medidas para a 
redução do consumo interno, interceptação de 
envios, destruição de pistas aéreas clandestinas, 
monitoramento fronteiriço, detenção de traficantes 
e extradição de narcotraficantes.  
 
Os logros alcançados pela Venezuela em 20111 na 
luta contra as drogas passam por três aspectos 
fundamentais:  
 
1. Prevenção do consumo; 
2. Luta contra o tráfico ilícito de entorpecentes por 

parte dos organismos de segurança do Estado; 
3. Cooperação internacional. 
 
O Plano Nacional Antidrogas 2009-2013, tem sido 
qualificado por organismos internacionais como 
bem-sucedido; o plano compreende políticas que 
buscam minimizar o tráfico ilícito de substâncias 
ilegais, procedentes de países vizinhos. 
 
O Governo Bolivariano, através do Escritório 
Nacional Antidrogas, e com a participação de uma 
ampla rede em todo o país, colocou como objetivo 
vital a execução do Plano de Prevenção Integral 
“Semeando Valores para a Vida” 2007-20132 cujos 

                                                
1 O balanço de logros do ano 2011, apresentado no dia 
27/12/2011, pelo Ministério das Relações Interiores e de 
Justiça, pelo Escritório Nacional Antidrogas e os órgãos de 
segurança civis e militares, podem ser observados em 
http://www.mpprij.gob.ve/index.php/noticias-destacadas/1437-
venezuela-cumplio-metas-del-2011-en-materia-de-lucha-
contra-el-narcotrafico 
2 Um extrato do plano pode ser observado em: 

âmbitos de ação incluem tanto as comunidades 
quanto as instituições do Estado, na construção de 
um verdadeiro sistema nacional de prevenção, que 
possa massificar a mensagem preventiva em todos 
os cenários necessários.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os resultados dessas políticas, em 2011, geraram 
os seguintes resultados:  
 
• Foram realizadas 43.576 atividades de 

prevenção que atingiu o aproximado de três 
milhões de pessoas, o que representa um 
aumento superior a 200% em comparação com 
2010.  

 
• Foram realizadas oficinas para assessores 

comunitários em 335 municípios do país, com a 
criação de escolas de formação que 
capacitaram 377.837 pessoas que hoje 
trabalham como multiplicadores dessa 

                                                                                  
http://www.fundaribas.gob.ve/index.php/sembrando-valores-
para-la-vida.html 

FICHA  
DE INTERESSE 

 

Governo Bolivariano da 
Venezuela 
Embaixada da República Bolivariana da 
Venezuela na República Federativa do 
Brasil 

A Venezuela se tornou um dos primeiros países reconhecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) com os melhores resultados na luta antidroga em todo o 
planeta. Esta informação está sustentada no relatório anual emitido em 24 de junho de 
2011 pelo Escritório Contra o Delito e as Drogas dessa organização, que ratifica a 
Venezuela, pelo sexto ano consecutivo, como nação livre de cultivos ilícitos de 
narcóticos.   

PALAVRA	  CHAVE:	  COOPERAÇÃO	  
 
O Governo Venezuelano tem subscrito e 
ratificado acordos em matéria de luta antidrogas 
com pelo menos 38 países. Além disso, dos 78 
membros e chefes de quadrilhas internacionais 
capturados, 19 deles foram entregues às 
autoridades estadunidenses e de outros países 
onde eram solicitados.  
 
Fonte: Escritório Nacional Antidroga 
(www.ona.gob.ve) 



mensagem e dos esforços para evitar, de uma 
forma consciente, o consumo de drogas. 

 
• Foi criado o Sistema Único Nacional para o 

Tratamento de Adições (SNT)3. O SNT é um 
conjunto organizado e de acesso gratuito de 
centros inter-relacionados que buscam impedir 
e minimizar as seqüelas do consumo de 
drogas. 

 
• Foi aplicado o Estudo Nacional de Drogas em 

População Geral (ENADOP-2011) que permite 
conhecer a magnitude e características do 
consumo de drogas lícitas, ilícitas e de uso 
indevido, bem como outras categorias e formas 
de consumo4. 

  
“Confiscações” 

 
Em 2011, confiscaram-se no território venezuelano 
42.330,39 toneladas de droga, distribuídas da 
seguinte forma: 
 
• Cocaína: 26.306,12 Kg. (62,14%) 
 
• Maconha: 15.736,02 Kg. (37,17%) 
 

 
Fonte: Ministério das Relações Interiores e de Justiça (2011) 
 
O Relatório Mundial de Drogas da Organização 
das Nações Unidas5, também, coloca a Venezuela 
na quinta posição, com 4% das confiscações em 
nível mundial, e pelo sexto ano consecutivo declara 
o nosso país “território livre de cultivos ilícitos”.  

 
 
                                                
3 A proposta de criação do SNT foi apresentada pelo 
Presidente Hugo Chávez e aprovada pelo Conselho de 
Ministros, segundo o Decreto nº. 8.225, de 18 de maio de 
2011 
4 Publicado em: http://www.mpprij.gob.ve/index.php/noticias-
destacadas/1437-venezuela-cumplio-metas-del-2011-en-
materia-de-lucha-contra-el-narcotrafico 
5 United Nations World Drug Report 2011: www.unodc.org/wdr  

“Território livre de cultivos ilícitos” 
 

Entre os anos 1999 e 2005, o Ministério das 
Relações Interiores e de Justiça (MIJ) ressalta a 
eliminação por parte das autoridades do Estado 
venezuelano de 917 hectares dedicados de 
maneira ilícita à produção de substâncias 
entorpecentes e psicotrópicas. Em 2004 e 2005 
houve um avanço ainda mais importante quando a 
Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
erradicou 420 hectares de cultivos ilícitos de 
drogas (205 em 2004 e 215 em 2005); esses foram 
os últimos hectares registrados no país, já que 
entre 2006 e 2011 as políticas antidroga do Poder 
executivo mantiveram a Venezuela sem presença 
de cultivos ilícitos6.  
 

Fonte: Ministério das Relações Interiores e de Justiça (2011) 

“Laboratórios de drogas” 

Entre 2007 e 2011, a Força Armada Bolivariana 
destruiu 84 laboratórios ilícitos localizados nos 
estados de Táchira e de Zulia. Em 2007, no estado 
de Zulia, foram destruídos 13 laboratórios; em 
2008 foram destruídos 10 laboratórios na mesma 
região. Em 2009, foram destruídos 26 laboratórios 
em ambos os estados, e em 2010 se destruíram 
mais 18 laboratórios no estado de Zulia, seguido 
de outros 17 em 20117.   

 

 

                                                
6 Cifras disponíveis na revista Balance, publicação oficial do 
Escritório Nacional Antidrogas 
7 Cifras disponibilizadas na revista Balance, publicação oficial 
do Escritório Nacional Antidrogas: 
http://www.ona.gob.ve/RevistasBalance/Balance_2010.pdf).   
 



“Pistas de aterrissagem” 

Dentro do Plano Nacional Antidroga impulsionado 
pelo Governo Bolivariano, encontram-se também 
as operações destinadas à destruição de pistas 
ilegais utilizadas pelo narcotráfico, 223 pistas em 
total. Em 2008, foram destruídas 223 pistas em 
diversos operativos militares; entre 2009 e 2011 
foram destruídas 16; 5 e 45 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Nº 1: Jornal Últimas Noticias: “A Venezuela dobrou 
a confiscação de drogas nos últimos cinco anos”. Pág. 15 
26/01/2011 

 

Fotografia Nº 2: Jornal Últimas Noticias. CICPC e GN 
confiscam drogas e armas. 27/08/2011. 

 

Fotografia Nº 3: Jornal El Nacional. ONA: vigilância em 
navios e cais facilita golpe ao tráfico de drogas. 
10/10/2011. 

 

GUERRA	  CONTRA	  AS	  DROGAS	  EM	  
CIFRAS	  

	  
• Entre 1999 e 2010, a confiscação de 

drogas na Venezuela aumentou em 
60% e passou de 25,52 a 63,61 
toneladas. 

 
• O número total em toneladas 

confiscado durante esse período foi 
584,12. 

 
• A cifra mais alta foi atingida em 2010 

quando os órgãos de segurança 
confiscaram 63.609,96 quilogramas 
de drogas no território nacional. 

 
• 60,59% da droga confiscada foi 

maconha, e 38,94% foi cocaína. 
 
• A maioria da droga confiscada vem da 

Colômbia e seria destinada ao tráfico 
internacional, tendo a Venezuela 
como país de trânsito deste negócio 
ilícito. 

 
 
Fonte: Escritório Nacional Antidrogas 
(www.ona.gob.ve) 


