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Bruxelas, 5 de Maio de 2006 

Novo endereço das instituições europeias na 
Internet arranca a 9 de Maio para celebrar o Dia da 
Europa 

O novo domínio “.eu” das instituições europeias começa a funcionar em 9 de 
Maio de 2006, Dia da Europa. Isto significa que as instituições podem agora 
utilizar este domínio para projectar a sua identidade na Internet, tal como os 
cidadãos europeus já podiam fazer desde 7 de Abril de 2006. O novo sufixo 
Internet “.eu” das instituições entra em funcionamento em 9 de Maio de 
2006.  

Margot Wallström, Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pelo pelouro 
Relações Institucionais e Estratégia de Comunicação disse que: “A nova identidade 
das instituições na Internet é simbólica. A UE deve centrar-se menos em 
“.institutions” e mais em “.Europeans”. O domínio “.eu” dará mais visibilidade à 
presença da UE na Internet e junto dos seus próprios cidadãos.”  

EUROPA.eu será a única “marca” na Internet e o ponto de entrada único para todas 
as instituições e agências europeias.  Todas as instituições e agências da UE serão 
alteradas em EUROPA, passando os respectivos endereços a constituir parte da 
família “europa.eu” (ver anexo).  

Os actuais endereços “.eu.int” das instituições continuarão, porém, a estar 
acessíveis durante um período de transição de um ano, pelo menos.  

O novo domínio Internet “.eu”, lançado sob a égide da Comissária Viviane Reding, 
responsável pelo pelouro Sociedade da Informação e Meios de Comunicação 
Social, abriu ao público em 7 de Abril de 2006 (ver IP/06/476) com grande êxito, 
como comprova o registo de mais de um milhão de nomes até à data. A 
implementação das infra-estruturas necessárias à mudança foi assegurada pela 
Direcção-Geral de Informática, sob a responsabilidade do Vice-Presidente Siim 
Kallas. 

Mais informação em  .eu, o domínio europeu na Internet: MEMO/06/159 
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Novos endereços de instituições, agências e outros organismos no 
domínio do terceiro nível TLD.eu 

Correspondência entre antigos e novos URL  

Antigos  URL Novos URL 
Todas as instituições  

http://europa.eu.int 

http://europa.eu 

 

Parlamento 

http://europarl.eu.int 

http://europarl.europa.eu 

 

Conselho 

http://consilium.eu.int 

http://consilium.europa.eu 

 

Comissão 

http://europa.eu.int/comm/ 

http://ec.europa.eu  
 

Tribunal de Justiça 

http://curia.eu.int 

http://curia.europa.eu 

 

Tribunal de Contas 

http://eca.eu.int/ 

http://eca.europa.eu 

 

Provedor de Justiça Europeu 

http://euro-ombudsman.eu.int 

http://ombudsman.europa.eu 

 

Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados 

http://edps.eu.int/ 

http://edps.europa.eu 

 

Comité Económico e Social 

http://esc.eu.int 

http://ces.eu.int 

http://eesc.europa.eu 

http://cese.europa.eu 

 
 

Comité das Regiões 

http://cor.eu.int/ 

http://www.cor.eu.int/fr/index.htm 

http://cor.europa.eu 

http://cdr.europa.eu 

 

Banco Europeu de Investimento 

http://bei.eu.int/ 

http://eib.eu.int  

http://bei.europa.eu 

http://eib.europa.eu 

 

Fundo Europeu de Investimento 

http://fei.eu.int/ 

http://eif.eu.int  

http://fei.europa.eu 

http://eif.europa.eu 
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Agência Europeia do Ambiente 

http://eea.eu.int/ 

 

 

Rede Europeia de Informação e 
de Observação do Ambiente 

http://eionet.eu.int/ 

http://eea.europa.eu 

 

 

 

http://eionet.europa.eu 

 

Agência Europeia de 
Reconstrução (Kosovo) 

http://ear.eu.int 

http://ear.europa.eu 

 

Agência Europeia de 
Medicamentos 

http://emea.eu.int 

http://emea.europa.eu 

 

Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 

http://osha.eu.int 

http://osha.europa.eu 

 

Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação 

http://easa.eu.int 

http://easa.europa.eu 

 

Agência Europeia da Segurança 
Marítima 

http://emsa.eu.int/ 

http://emsa.europa.eu 

 

Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos 

http://efsa.eu.int/ 

http://efsa.europa.eu 

 

Centro de Tradução dos 
Organismos da União Europeia 

http://cdt.eu.int/ 

http://cdt.europa.eu 

 

Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação 
Profissional 

http://cedefop.eu.int 

http://cedefop.europa.eu 

 

Centro de Satélites da União 
Europeia 

http://eusc.org/ 

http://eusc.europa.eu 

 

Fundação Europeia para a 
Formação 

http://etf.eu.int/ 

http://etf.europa.eu 
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Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de Vida e 
de Trabalho 

http://eurofound.eu.int 

http://eurofound.europa.eu 

 

Instituto de Estudos de Segurança 
da União Europeia 

http://iss-eu.org/ 

http://iss.europa.eu  

 

Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência 

http://emcdda.eu.int/  

http://emcdda.europa.eu 

 

Instituto Comunitário das 
Variedades Vegetais 

http://cpvo.eu.int  

http://cpvo.europa.eu 

 

Instituto de Harmonização do 
Mercado Interno 

http://ohmi.eu.int/ 

http://oami.eu.int/ 

http://oami.europa.eu 

 
 

Serviço Europeu de Polícia 

http://europol.eu.int/ 

http://europol.europa.eu 

 

Unidade Europeia de Cooperação 
Judiciária 

http://eurojust.eu.int 

http://eurojust.europa.eu 

 
 

Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da 
Informação 

http://enisa.eu.int/ 

http://enisa.europa.eu 

 

Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças 

http://ecdc.eu.int 

http://ecdc.europa.eu 

ou 
http://ecdpc.europa.eu 

 

Agência Europeia de Defesa 

http://eda.eu.int/ 

http://eda.europa.eu 

 

Serviço das Publicações  

http://publications.eu.int 

http://publications.europa.eu 

 

Serviço de Selecção do Pessoal 
das Comunidades Europeias  

http://europa.eu.int/epso 

http://epso.europa.eu 
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Conferência das Comissões de 
Assuntos Comunitários e 
Europeus dos Parlamentos da 
União Europeia 

http://cosac.org 

http://cosac.europa.eu 

 

Agência Ferroviária Europeia http://era.europa.eu 

Agência Europeia das 
Substâncias Químicas 

http://echa.europa.eu 

Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas 
Fronteiras Externas (FRONTEX)  

http://frontex.europa.eu 

 

 


