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20 DE JUNHO DE 2013: JORNADA DE PORTAS ABERTAS NAS AGÊNCIAS EUROPEIAS EM LISBOA 

As agências da UE de informação sobre droga e de segurança marítima abrem as suas portas ao 

público no dia da inauguração da Praça Europa  

(18.6.2013, LISBOA) A agência da UE de informação sobre droga (EMCDDA) e a agência europeia de 

segurança marítima (EMSA) vão abrir as suas portas ao público esta quinta-feira, dia 20 de junho, por 
ocasião da inauguração da Praça Europa, onde estão localizadas as agências, na área do Cais do Sodré,       
em Lisboa.  

A praça será inaugurada pelo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, no seguimento da cerimónia que decorrerá na Câmara 
Municipal de Lisboa na qual o Sr. Schulz receberá as chaves da cidade. As placas com a designação da nova 
praça serão descerradas às 12.45 pelo Presidente Schulz, pelo Presidente da Câmara António Costa, bem 
como pelo Diretor do EMCDDA, Wolfgang Götz e pelo Diretor da EMSA, Markku Mylly.  

O público interessado está convidado a visitar as duas agências nesse dia, de forma a ficar a conhecer melhor 
o trabalho destas através de apresentações, vídeos, publicações, concursos e conversas com os 
colaboradores.  

 
• Data: quinta-feira, dia 20 de junho 
• Horas de abertura: 10.30 às 16.30 
• Local: EMCDDA e EMSA, Praça Europa, Cais do Sodré, 1249-289 
• www.emcdda.europa.eu • www.emsa.europa.eu 
 
 

O EMCDDA foi criado em 1993 e inaugurado em Lisboa em 1995. Fornece à União Europeia e aos seus 
Estados-Membros informação ‘factual, imparcial, fiável e comparável em relação às drogas, à 
toxicodependência e suas consequências’. Com cerca de 100 trabalhadores, oferece aos decisores políticos 
nacionais e europeus os dados de que estes necessitam para formularem leis e estratégias de luta contra a 
droga. Ajuda igualmente os profissionais e técnicos que trabalham nesta área a identificarem as boas práticas 
e os novos domínios de investigação. 

A EMSA presta aconselhamento técnico e apoio à Comissão Europeia e aos seus Estados-Membros no 
desenvolvimento e implementação da legislação europeia nos domínios da proteção do transporte marítimo, 
prevenção da poluição por navios e da segurança marítima. Tem também competência para as tarefas 
operacionais na área da resposta a derrames de petróleo, monitorização do tráfego de navios e identificação e 
seguimento a longa distância de navios. Criada em 2002, a EMSA está sediada em Lisboa desde 2006, e tem 
mais de 200 trabalhadores.  

Para mais informações sobre as agências da UE, ver: http://europa.eu/agencies/index_en.htm e a brochura ‘EU agencies: 
the way ahead’, disponível em: http://bookshop.europa.eu (ISBN: 978-92-9199-204-1).  


