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ELEIÇÕES NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DA UE DE INFORMAÇÃO SOBRE DROGA 

O conselho reelege por unanimidade o membro português João Goulão para presidente,          

e o membro belga Claude Gillard para vice-presidente do OEDT 

(6.12.2012, LISBOA) João Goulão, coordenador nacional de luta contra a droga, e Diretor-geral do Serviço de 
Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas Dependências (SICAD), foi hoje reeleito presidente do 
conselho de administração do OEDT para um segundo mandato de três anos. 

O Dr. Goulão foi eleito pela primeira vez presidente do conselho de administração em dezembro de 2009.  
Tem sido o representante português no conselho desde 2005, tendo anteriormente exercido funções no comité 
científico da agência (1997–2002). Médico de profissão, o Dr. Goulão tem mais de 20 anos de experiência na 
área da prevenção e tratamento da toxicodependência em Portugal, tendo dirigido uma série de órgãos 
nacionais nestas áreas. Foi também membro da comissão portuguesa que propôs a atual estratégia nacional 
de combate à droga. 

Claude Gillard (Bélgica), outro membro fundador da agência, foi igualmente reeleito vice-presidente.              
O Sr. Gillard, conselheiro jurídico no ministério da justiça Belga, presidiu ao comité orçamental do OEDT desde 
2003, tendo contribuído significativamente para facilitar as decisões do conselho de administração a nível 
orçamental e financeiro. 

Comentando os resultados, o diretor do OEDT Wolfgang Götz disse:”Felicito o presidente e vice-presidente 
pela sua reeleição, e agradeço o seu trabalho árduo e cooperação ao longo do seu primeiro mandato. Aguardo 
com expectativa a oportunidade de trabalharmos em conjunto no cumprimento da nova estratégia e programa 
de trabalho do OEDT para 2013–2015, e em conduzir com sucesso a agência neste difícil momento 
económico que vivemos, e numa área cada vez mais desafiante”. 

Wolfgang Götz é diretor da agência desde maio de 2005, tendo sido nomeado pelo conselho de 
administração em 19 de abril daquele ano. Em julho de 2009, o conselho renovou, por unanimidade, o seu 
mandato, por um período de mais cinco anos, de 1 de maio de 2012 a 1 de maio de 2015. 

O conselho de administração é o principal órgão de tomada de decisões do OEDT, reunindo-se duas vezes 
por ano em Lisboa. O conselho é formado por um representante de cada Estado-Membro da EU, e da 
Noruega, dois representantes da Comissão Europeia e dois peritos independentes no domínio da droga 
nomeados pelo Parlamento Europeu. 

Na sua reunião de dois dias, que decorreu esta semana (6–7 dezembro) em Lisboa, o conselho aprovou o 
orçamento da agência para 2013 e o programa de trabalho. Foi igualmente discutido a cooperação entre a 
agência e Israel, bem como os procedimentos de seleção e nomeação dos 15 membros do comité científico 
do OEDT para o período 2014–2016. No início de 2013, será publicado no sítio do OEDT, um convite à 
manifestação de interesse para a composição deste Comité. 

Notas: 
Para mais informações sobre o conselho de administração, ver: www.emcdda.europa.eu/about/mb 
Para mais informações sobre o comité científico, ver: www.emcdda.europa.eu/about/sc 
Para mais informações sobre o diretor, ver: www.emcdda.europa.eu/about/director 
Para mais informações sobre os programas de trabalho, ver: www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes 


