
 

 

Presidente do PE, Antonio Tajani, conclui visita oficial a Portugal 

 

Lisboa, 28 setembro 2018 
 

“Portugal desempenhou sempre um papel fundamental na história europeia. Fico feliz 

por podermos contar com o apoio de uma nação cujo povo sempre esteve empenhado no 

projeto europeu.”  
 

“Apesar de firmemente ancorado na Europa, Portugal olha para o Atlântico e para o resto 

do mundo. Conto com Portugal para desempenhar um papel chave na construção de 

relações europeias mais fortes com África e com o Mercosul. Uma diplomacia 

económica e política mais robusta é essencial se queremos gerir a crise migratória com 

sucesso”, disse o Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, esta sexta-feira, 

concluindo a sua visita oficial a Portugal. 

 

O Presidente Tajani encontrou-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa; o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues; e o 

Primeiro-Ministro, António Costa: 

 

“Os portugueses superaram grandes desafios durante a crise económica e merecem o 

maior elogio. Os dados económicos mais recentes são um bom exemplo de como o 

compromisso com as reformas recompensa. De facto, estou contente que as sondagens 

indiquem que mais de três quartos dos cidadãos portugueses consideram que o país 

beneficia com o facto de ser membro da União Europeia. A solidariedade em ação é a 

essência da União Europeia.” 

 

O Presidente do PE conheceu um grupo de jovens investigadores do projeto MOnarCH, 

financiado com fundos europeus, dedicado à robótica social; e membros da sociedade 

civil portuguesa: 

 

“A liberdade e a paz nunca devem ser dadas como garantidas. Aos defendermos os 

nossos valores comuns estamos a protegê-los da retórica populista destrutiva. Enalteço 

o vosso empenho no futuro da Europa e conto com o contributo de cada um para o nosso 

projeto comum e coletivo”, disse o Presidente Tajani. 

 

Os vencedores do Prémio do Cidadão Europeu são exemplos concreto deste 

compromisso: 

 

“António Pinto Monteiro tem mais de 40 anos de compromisso social, enquanto que a 

Fundação Francisco Manuel dos Santos realiza um trabalho de divulgação de 

conhecimento sobre a Europa, estimulando uma participação cívica ativa. 

Elogio o seu contributo inestimável para promover a integração e os valores da União 

Europeia”, acrescentou o Presidente Tajani, após atribuir o Prémio do Cidadão Europeu 



a António Pinto Monteiro e à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelos excelentes 

resultados e pelo empenho notável na divulgação dos valores europeus. 

 

Para aceder ao dossier de imprensa sobre a visita a Portugal, clique aqui e aqui. 
 

Contactos para jornalistas: 

Carlo Corazza 

carlo.corazza@europarl.europa.eu 

+32 498 99 28 62 

 

Teresa Coutinho / Vera Ramalhete 

Gabinete de Imprensa do PE em Portugal 

teresa.coutinho@ep.europa.eu / vera.ramalhete@ep.europa.eu  

+351 91 768 34 30 / +351 91 778 03 23 
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