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Visita do Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa à EMSA
A Directora Executiva da EMSA, Ms Maja Markovčić Kostelac, deu hoje as boas vindas a Sua
Excelência Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa. Esta visita seguiu-se ao convite endereçado em Maio pela ocasião do Dia Marítimo
Europeu durante a vinda do Presidente da República à exposição “Live By The Sea” na Praça
Europa. A visita de hoje ofereceu a oportunidade para um olhar em profundidade sobre a EMSA
e o seu papel no sector marítimo Europeu. Também permitiu a troca de ideias com a Ms
Markovčić Kostelac que iniciou funções em Janeiro deste ano.
“É sempre um prazer receber um chefe de Estado na EMSA, em particular o Presidente do Estado que
acolhe a Agência” disse Ms Markovčić Kostelac. “Nós trabalhamos em estreita colaboração com as
autoridades marítimas Portuguesas e gostaríamos de reforçar ainda mais essas ligações.”
Durante a visita, o Presidente teve a oportunidade de visitar o centro do Serviço de Suporte Marítimo e
compreender como a Agência contribui para a disseminação de informação entre diferentes utilizadores no
sector marítimo. Através destas aplicações, as autoridades do sector marítimo recebem informação segura
e customizada sobre o cenário operacional no mar em tempo real.
Os serviços de emergência de combate à poluição da EMSA foram também sublinhados, através do
exemplo recente do navio Grande América que afundou no Golfo da Biscaia em Março de 2019. Durante
este incidente, a EMSA forneceu apoio às autoridades francesas de diversas formas. Através do
“CleanSeaNet” que é o serviço de imagens de vigilância por satélite, foi detectada uma mancha de
hidrocarbonetos e a sua deriva foi monitorizada durante os dias seguintes. Além disso, dois navios de
combate à poluição da EMSA (VN Partisan e o Ria de Vigo) foram mobilizados e assistiram na recolha de
hidrocarbonetos utilizando equipamentos especializados tais como braços de recolha, barreiras,
recuperadores e radar. Os dois navios transportaram a bordo uma aeronave não tripulada (RPAS quadcopter) que permitiu monitorizar o incidente com mais facilidade.
Em Portugal, os exercícios de combate à poluição por hidrocarbonetos com a participação da EMSA são
organizados anualmente e em Maio deste ano, o exercício de protecção civil europeu “Cascade19” contou
mais uma vez com a participação dos meios da EMSA coordenados pela Direcção-Geral da Autoridade
Marítima. Os meios incluíram um navio de combate à poluição com equipamentos especializados, incluindo
uma aeronave não tripulada e fornecimento de imagens de satélite para detecção da simulação da mancha.
Portugal permanece um utilizador muito activo dos serviços da Agência e foi um dos primeiros Estados
Membros a requisitar os serviços RPAS da EMSA para vigilância marítima. Para isso, a EMSA prestou
apoio a diversas autoridades portuguesas incluindo a Marinha, a Força Aérea e a Guarda Nacional
Republicana (GNR).
A visita à Agência foi concluída com uma fotografia de grupo e a oportunidade do pessoal da EMSA reunir
brevemente com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

