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ELEIÇÕES NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO OBSERVATÓRIO EUROPEU  

Conselho de Administração do EMCDDA elege novo Presidente e Vice-Presidente   

(3.12.2015, LISBOA) O Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (EMCDDA) iniciou hoje uma reunião de dois dias, em Lisboa, e elegeu um novo 
Presidente e um novo Vice-Presidente (1). 

Laura d’Arrigo (França), Assessora diplomática da Missão interministerial francesa de luta contra as 
drogas e os comportamentos aditivos (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives — MILDECA) foi eleita presidente para os próximos três anos. Membro do Conselho 
de Administração do EMCDDA desde dezembro 2013, Laura d’Arrigo é a primeira mulher a ocupar esta 
função.  

Após vários anos a trabalhar para as instituições da UE, nomeadamente para a Comissão Europeia, foi 
designada pelas autoridades francesas em 2007 para contribuir para a implementação e coordenação da 
política externa francesa no domínio da droga, tanto a nível bilateral como multilateral. Entre 2010 e 2014, 
presidiu aos Correspondentes Permanentes do Grupo Pompidou do Conselho da Europa.    

Laura d’Arrigo substitui João Goulão (Portugal) que exerceu o cargo de Presidente desde 2009 e cujo 
mandato termina a 31 de Dezembro deste ano. Membro deste Conselho desde 2005, João Goulão 
desempenhou o cargo de Presidente durante dois mandatos (2009–2011 e 2012–2015). 

Franz Pietsch (Áustria) foi hoje eleito Vice-Presidente do respetivo Conselho de Administração do qual    
é membro desde 2002. Franz Pietsch é representante da Áustria para assuntos externos em matéria de 
dependências e drogas; e Diretor-Geral Adjunto e Chefe do Departamento para o Tabaco, Álcool, 
Dependências sem substâncias e Questões internacionais em matéria de dependências.  

Substitui Claude Gillard (Bélgica), membro fundador da agência, que desempenhou este cargo durante 
dois períodos (2009–2011 e 2012–2015) e cujo mandato termina este mês. Claude Gillard, membro do 
Conselho desde 1994, desempenhou igualmente o cargo de Presidente do Comité Orçamental do 
EMCDDA desde 2003.  

O Diretor do Observatório, Wolfgang Götz felicitou o novo Presidente e Vice-Presidente e prestou 
homenagem a João Goulão e a Claude Gillard pela sua “inspiração, colaboração e total 
empenhamento em dirigirem o Conselho com a máxima transparência e eficiência ao longo dos últimos 
seis anos”.  

Por seu turno, João Goulão agradeceu a Wolfgang Götz a sua dedicação ao longo dos últimos 10 anos 
em promover o desempenho científico e a eficiência da agência fornecendo aos decisores políticos 
informação baseada em factos em prol de um debate mais informado e fundamentado sobre o problema  

das drogas. Em virtude do seu empenho na cooperação internacional, Wolfgang Götz promoveu e 
incrementou a reputação da agência da UE sendo globalmente reconhecida como o centro de excelência 
em matéria de drogas. 
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Wolfgang Götz irá reformar-se no 31 de dezembro após ter chefiado a agência desde o dia 1 de Maio 
de 2005. Alexis Goosdeel (Bélgica) tomará posse como Diretor no dia 1 de Janeiro 2016 como 
resultado da eleição do Conselho de Administração do EMCDDA em Setembro (2).  

Na reunião de hoje, o Conselho aprovou o orçamento e o programa de trabalho da agência para 2016, 
bem como a sua estratégia e respectivo programa de trabalho para 2016–2018. O Conselho renovou 
igualmente o mandato do seu atual Comité Científico para o período 2017–2019 (3). 

Notas: 
(1) O Conselho de Administração é o principal órgão de tomada de decisões do Observatório.                                          
Para mais informações, ver: www.emcdda.europa.eu/about/mb 
(2) Ver comunicado em www.emcdda.europa.eu/news/2015/6/new-director 
(3) Ver www.emcdda.europa.eu/about/sc 


