PRESS RELEASE

APL instala sedes de agências europeias
As obras de construção que APL – Administração do Porto de Lisboa está a
levar a cabo nos terrenos Ribeira das Naus no Cais do Sodré têm por objectivo
a instalação das Sedes da Agência Europeia de Segurança Marítima – AESM,
do Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência – OEDT, e do Centro
de Informação Europeia Jacques Delors - CIEJD, e resultam de um Protocolo
celebrado entre o governo e as Agências Europeias.
Esta empreitada foi adjudicada em Julho do ano passado ao consórcio
constituído pelas empresas Teixeira Duarte e Somague, pelo valor de
24.360.267,50 € e conta com um prazo de execução de 50 semanas.
O conjunto das instalações das sedes das Agências Europeias é composto por
três edificações distintas que formam uma praça central, voltada para o rio
Tejo, e visa contribuir para a recuperação e valorização desta frente ribeirinha.
A sede da AESM localizar-se-á a nascente do conjunto, numa implantação
perpendicular ao rio, e terá uma área bruta de construção de aproximadamente
12.000 m2, distribuída por duas fases de construção, a primeira com 10.000 m2
quatro pisos acima do solo e um piso enterrado. Articulado com este edifício
estará o corpo destinado à sala de conferências que servirá todas as Agências,
com capacidade para 80 pessoas, e que constitui a peça central do conjunto
edificado.
A sede do OEDT será edificada a poente do conjunto e engloba uma área de
construção com 4.200 m2. A nova edificação irá integrar parte da fachada
principal do anterior imóvel e manter o seu alinhamento junto ao Largo do
Jardim Roque Gameiro. O edifício será composto por três pisos acima do solo
e estabelecerá internamente a ligação ao piso de estacionamento em cave.
O Edifício do Palacete, que encerra a praça central, a norte, será reabilitado
para instalação da sede CIEJD e serviços comuns das AESM e OEDT e
formará, conjuntamente com o corpo do edifício da AESM que se pretende
executar na segunda fase, uma frente edificada sobre a Avenida Ribeira das
Naus.
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Sob esta praça, será construído um parque de estacionamento comum às três
Agências, com uma capacidade para 218 lugares, bem como alguns serviços
das sedes da AESM, CIEJD e parte do Auditório. O acesso ao parque de
estacionamento será realizado por uma via paralela ao rio, localizada a sul do
conjunto, que estabelece a ligação com o Largo do Jardim Roque Gameiro.
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