
 
 
 

 
Partido Federalista Europeu | www.federalistparty.eu |info@federalistparty.eu 

Facebook:  www.facebook.com/partidofederalista.pt Twitter: https://twitter.com/federalistaPT  

Bruxelas, 5 de Maio de 2014 
 
 

COMUNICADO À IMPRENSA  

A primeira lista transnacional de sempre na Europa foi apresentada pelo Partido 
Federalista Europeu e inclui 6 países (Áustria, Bélgica, França, Grécia, Itália, 

Portugal) 

 

Bruxelas – 5 de Maio de 2014. Candidatos do Partido Federalista Europeu (PFE) da Áustria, Bélgica, 
França, Grécia, Itália e Portugal apresentaram a sua visão para a Europa numa Conferência de 
Imprensa conjunta ontem em Bruxelas. O PFE é o primeiro partido transnacional de sempre, com 
secções em 16 países e candidatos para as próximas eleições ao Parlamento Europeu em diversos 
pontos do continente (a lista de candidatos está disponível aqui: www.votefederalist.eu).  

“Ao contrário dos anti-Europeus e partidos nacionalistas cada vez mais reivindicantes em ascensão 
em vários países Europeus, o PFE está convicto de que a única forma de resolver os desafios 
presentes e futuros é a construção de uma Europa melhor. Uma Europa mais democrática, mais 
eficaz e próxima dos cidadãos” observou Pietro De Matteis, co-Presidente do Partido Federalista 
Europeu e candidato a Eurodeputado na Bélgica.   

Os candidatos enfatizaram o carácter transfronteiriço da campanha do PFE já que “o PFE é o único 
partido que não para nas fronteiras nacionais”, como salientou Bengt Beier, candidato a 
Eurodeputado na Áustria. A existência do PFE tem também sido instrumental para a criação de uma 
aliança federalista na Itália, observou Marco Marazzi, Secretário Geral da secção italiana, e obrigou 
outros partidos a adotar abertamente uma posição sobre o federalismo Europeu, como salientado 
por Catherine Guibourg, candidata a Eurodeputada na França, e por Harry Stamelos, candidato a 
Eurodeputado na Grécia. 

O Partido Federalista Europeu defende a) o desenvolvimento de uma “Europa social” baseada num 
rendimento mínimo Europeu e numa rede de segurança social Europeia - como complemento dos 
sistemas de segurança social nacionais – que proteja trabalhadores e estudantes móveis; b) o 
estabelecimento de uma política industrial Europeia que facilite a vida das PMEs, o desenvolvimento 
de campeões industriais Europeus; c) a criação de uma política externa Europeia eficaz, apoiada por 
um único corpo diplomático e forças armadas Europeias; e d) reformas institucionais que resultem 
na eleição do Presidente da Comissão Europeia e no reforço do Parlamento Europeu, 
proporcionando-lhe o direito de iniciativa legislativa. 

“Após a construção da Europa do mercado comum, é agora a vez de construer a Europa dos 
cidadãos” disse Benoit Barbier, candidato a Eurodeputado em Portugal. Isto é ainda mais importante 
se queremos repor a confiança entre cidadãos Europeus e as instituições da UE, sobretudo em países 
gravemente afetados pela crise, como frisou Alfredo Saltiel, candidato a Eurodeputado na Grécia.  
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Não podemos esperar mais, concluiu Pietro De Matteis: “Os jovens de hoje e as próximas gerações 
de Europeus não nos perdoaram a inação. A escolha é entre a Europa ou o declínio”.  

Para mais informação sobre esta Conferência de Imprensa, por favor contacte Mariarosaria 
Marziali, adida de imprensa para as Eleições Europeias: mariarosaria.marziali@gmail.com, 
Telefone: +32 484077897 

Sobre o Partido Federalista Europeu 

O Partido Federalista Europeu (PFE) é o único partido político verdadeiramente pan-Europeu a fazer 
campanha por uma Europa mais democrática e federal. O PFE foi fundado em 2011 por cidadãos de 
toda a Europa e desde então tem evoluído para um movimento transfronteiriço com secções em 16 
países. O PFE apresenta candidatos às eleições para o Parlamento Europeu em 6 países e todos eles 
defendem o mesmo programa pan-Europeu votado pelos seus membros no Congresso Federal do 
PFE em 2013. O PFE contribuiu para a introdução de várias peças legislativas Europeias, incluindo a 
Iniciativa de Cidadania Europeia e o regulamento de roaming da UE.  
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