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Tajani em Portugal com 800 empresários para a 
promoção do investimento. Vice-presidente da CE reúne 
com o Presidente da República e com membros do 

Governo 

Lisboa, 28 e 29 de novembro — O Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável 

pela Indústria e Empreendedorismo, Antonio Tajani, estará hoje e amanhã em Portugal 

para uma «Missão para o crescimento» com 800 empresários portugueses, europeus e de 

países terceiros.  

Na manhã de sexta-feira, Antonio Tajani encontrar-se-á com o Presidente da República, 

Aníbal Cavaco Silva, com quem abordará a questão da crise e a necessidade de políticas 

para o crescimento que visem o relançamento da procura interna europeia e a 

competitividade industrial. Neste contexto, Antonio Tajani anunciará as linhas principais da 

estratégia de reconversão que a Comissão tenciona apresentar na cimeira europeia de 

fevereiro dedicada à indústria. Tajani exporá as razões das «Missões para o crescimento» 

nos Estados-Membros, destinadas a atrair investimento e a criar oportunidades comerciais 

em setores em que o desemprego, especialmente entre os jovens, atingiu níveis 

insustentáveis. 

Antonio Tajani reunirá com representantes do Governo português, incluindo o Vice-

Primeiro-Ministro, Paulo Portas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, o 

Ministro da Economia, António Pires de Lima, e o Secretário de Estado para a Inovação, 

Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves. Antonio Tajani reunirá igualmente com 

a Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, Magdalena Alvarez, para debater o 

acesso ao crédito e o apoio às PME portuguesas. 

Durante a visita, Antonio Tajani será acompanhado por uma delegação de 200 

representantes de empresas europeias e de países terceiros, que se reunirão com 

representantes de 600 empresas portuguesas interessadas em oportunidades de negócio 

e colaboração em setores fundamentais para a economia portuguesa como o turismo, a 

agroindústria, a energia, a construção naval e a biotecnologia. Para facilitar os contactos, 

o intercâmbio de informações e a criação de parcerias foram organizadas cerca de 2000 

reuniões bilaterais entre as empresas participantes. 

A «Missão para o crescimento» em Portugal foi anunciada a 5 de outubro, durante o 

Fórum Europeu de Empreendedorismo do Algarve, uma iniciativa organizada pelo Vice-

Presidente a pedido do Presidente da Comissão, Durão Barroso.  
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Esta tarde, Antonio Tajani vai estar presente na sessão de inauguração da conferência 

«Estratégia para o Crescimento Europa 2020». No discurso de abertura, o Vice-Presidente 

abordará a necessidade de apoiar os esforços das PME europeias para acederem aos 

mercados das economias emergentes em resposta à diminuição da procura interna. 

Antonio Tajani vai ainda sublinhar a necessidade de promover a indústria europeia, 

tornando-a capaz de atrair investimentos graças a um melhor acesso ao crédito e ao 

mercado interno, de reforçar a eficácia das administrações públicas, de aumentar o 

investimento na inovação e na formação mais próximos das empresas e de reduzir o custo 

da energia. 

O Vice-Presidente da Comissão falará ainda dos novos instrumentos financeiros de apoio 

às empresas, incluindo o programa COSME, que aumenta os recursos para o acesso ao 

crédito e a competitividade das PME. Além disso, os 71 mil milhões de euros do programa 

para a investigação e inovação Horizonte 2020 bem como a possibilidade de se utilizarem 

mais fundos regionais para as PME darão um importante impulso ao crescimento e à 

competitividade. Por exemplo, graças ao programa COSME, a outros fundos da UE e ao 

Banco Europeu de Investimento,  as PME portuguesas beneficiarão nos próximos sete 

anos de linhas de crédito na ordem dos mil milhões de euros.  

Antes da visita, Antonio Tajani declarou: "A Europa deve aproximar-se de Portugal, 

apoiando os seus esforços para sair da crise e relançar o emprego. A presente «Missão 

para o crescimento», com encontros entre 800 empresas locais, europeias e de países 

terceiros constitui um sinal concreto da Comissão para atrair investimento. Sem a 

indústria e as PME, Portugal não pode retomar o crescimento nem criar emprego. Para tal, 

é essencial trabalhar a favor da economia real, com mais acesso ao crédito, pagamentos 

pontuais por parte da administração pública e mais investimentos europeus para a 

competitividade das empresas portuguesas». 

Abertura da European Space Expo 

Amanhã de manhã, Antonio Tajani inaugurará a European Space Expo em Lisboa. O 

objetivo da exposição é mostrar os benefícios em termos de emprego, competitividade, 

segurança e a qualidade de vida de programas de serviços de navegação por satélite, 

como o GALILEO, de satélites geoestacionários para o aumento dos sinais, como o 

EGNOS, e do sistema de observação da Terra, Copernicus. 

Na sua intervenção, Antonio Tajani revelará que a Europa está já a investir 20 mil milhões 

de euros em infraestruturas e tecnologias relacionadas com o espaço, com repercussões 

em mais de120 mil milhões de euros ao longo dos próximos 20 anos em setores 

fundamentais como a proteção civil, o controlo das fronteiras, a luta contra a pirataria, os 

transportes, as redes de eletricidade, os serviços financeiros, a agricultura e a pesca. 

 


