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Giorgio Napolitano nasceu em Nápoles em 29 de junho de 1925. É casado com Clio 
Bittoni e tem dois filhos, Giovanni e Giulio.  
Formado em Direito pela Universidade de Nápoles, no ano de 1947, com uma 
dissertação sobre economia política. Em 1945-46 ele se envolveu ativamente no 
movimento estudantil Conselhos Faculdade, e era delegado do primeiro Congresso 
Nacional da Universidade.  
Em 1942, como estudante de graduação em Nápoles, ele juntou-se a um grupo de 
jovens antifascistas e, em 1945 ingressou no Partido Comunista Italiano como 
militante e, em seguida, virou líder até o Partido Democrático da Esquerda ser 
estabelecido.  
A partir do outono de 1946 à 1948 ele era membro do Secretariado do Centro 
Italiano Econômico para a Sul da Itália, presidido pelo senador Paratore. Também 
tomou parte ativa há mais de 10 anos no Movimento para a regeneração do Sul da 
Itália, desde a sua fundação em dezembro de 1947.  
Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1953, ali ficando 
até 1996, sempre reeleito no círculo eleitoral de Nápoles.  
Sua atividade parlamentar começou como membro do Orçamento e da Comissão 
Holdings Estado, e focado sobre as questões do desenvolvimento do sul da Itália e 
da política econômica nacional. Nos Parlamentos 8º (de 1981) e 9º (até 1986) 
presidiu o grupo comunista na Câmara dos Deputados.  
Durante os anos 1980, sua atividade centrou-se principalmente em questões de 
política internacional e europeia, tanto como membro da Comissão dos Assuntos 
Externos da Câmara dos Deputados (de 1984 a 1992 e de 1994 a 1996) e da 
delegação italiana à Assembleia do Atlântico Norte, e também através de iniciativas 
múltiplas políticas e culturais. Já em 1970 ele era um professor ativo no exterior, 
visitando a Política Internacional, Institutos no Reino Unido e Alemanha e muitas 
universidades americanas (Harvard, Princeton, Yale, Chicago, Berkeley, SAIS e 
CSIS em Washington).  
De 1989 a 1992 foi membro do Parlamento Europeu. Foi eleito Presidente da 
Câmara dos Deputados, tendo permanecido no cargo até Abril de 1994.  
Durante o Parlamento ele foi membro da Comissão dos Assuntos Externos e 
Presidente da Comissão Especial sobre a reorganização do setor da radiodifusão, 
atuou também como ministro do Interior e Coordenador de Defesa Civil no Governo 
Prodi, entre maio de 1996 a outubro de 1998.  
De 1995 a 2006 foi Presidente do Conselho italiano do Movimento Europeu. De 
junho de 1999 a junho de 2004, ele presidiu a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais do Parlamento Europeu. Em 2003, o então Presidente da Câmara 
dos Deputados, Pier Ferdinando Casini, nomeou-o presidente da Fundação da 
Câmara dos Deputados.  
Em 23 de setembro de 2005 foi nomeado senador vitalício pelo Presidente da 
República, Carlo Azeglio Ciampi.  
Em 10 de maio de 2006 ele foi eleito Presidente da República com 543 votos.  
Em reconhecimento a sua dedicação à causa da democracia parlamentar e sua 
contribuição para a aproximação entre o socialismo da esquerda italiana e europeia, 
em 1997 foi premiado com o Leibnitz-Ring, Prêmio Internacional em Hannover por 
seu compromisso “ao longo da vida”. No campo da “marcha para a democracia”, ele 
foi agraciado com o prêmio Dan David 2010 em Tel Aviv, por sua contribuição para 
o fortalecimento dos valores e das instituições democráticas na Itália e na Europa.  
Ele recebeu vários prêmios acadêmicos Honoris Causa: Professor Honorário 
nomeado da Universidade de Trento (2008); Graus da Universidade de Bari (2004), 



a Universidade “Complutense” de Madrid (2007), da Universidade Hebraica de 
Jerusalém (2008), Universidade de Nápoles “L’Orientale” (2009), a Sorbonne de 
Paris (2010), a Universidade de Oxford (2011), a Alma Mater Studiorum de Bolonha 
(2012).  
Em sua intensa atividade editorial, contribuiu para a Società revista (Society), 
dirigido por Bianchi Bandinelli Ranuccio e, de 1954 a 1960, a revista Cronache 
Meridionali (Southern Chronicles), com muitos ensaios sobre questões do sul da 
Itália.  
Em 1962 ele publicou seu primeiro livro Movimento opera/o e industria di Stato 
(Movimento dos Trabalhadores e Indústria do Estado), com especial referência para 
a análise de Pasquale Saraceno. Em 1975, publicou o livro Intervista sul PCI 
(Entrevista com o Partido Comunista Italiano), com Eric Hobsbawm, traduzido em 
mais de 10 países.  
Em 1979, ele escreveu em mezzo al Guado (Em Mid-Crossing), sobre o período da 
“solidariedade democrática” (de 1976 a 1979), quando atuou como porta-voz do 
PCI e tratadas as relações com o governo Andreotti sobre a coesão econômica e 
questões sindicais. Em 1988, em seu livro Oltre i vecchi Confini (Beyond Boundaries 
Velho), ele abordou os problemas que surgiram nos anos de degelo nas relações 
entre o Oriente e o Ocidente, durante a presidência de Reagan nos EUA e liderança 
de Gorbachev na URSS.  
Seu trabalho Al di là Guado: La scelta riformista (Beyond the Crossing: a escolha 
Reformista) recolhe os seus discursos políticos de 1986 a 1990.  
O livro Europa e América dopo i’89 (Europa e Estados Unidos depois de 1989), 
publicado em 1992, é uma coletânea de palestras que ele deu nos Estados Unidos 
após a queda do muro de Berlim e dos regimes comunistas na Europa Central e 
Oriental.  
Em 1994 ele publicou, sob a forma de um diário pessoal, o livro Dove va Ia 
Repubblica - Una transizione incompiuta (Onde está a República Título - Uma 
transição inacabada), dedicado ao período do Parlamento 11, quando presidente da 
Câmara dos Deputados. Em 2002, ele publicou seu livro politica Europa (Europa 
Políticos), no auge de sua atividade como presidente da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais do Parlamento Europeu.  
Seu livro Dai PCI ai socialismo europeo: un’autobiografia politica (Do PCI ao 
socialismo europeu: uma Autobiografia Política) foi publicado em 2005.  
Em 2009 ele publicou Il Patto che ci lega (O Pacto que nos une), que recolhe seus 
discursos durante a primeira metade do mandato presidencial.  
Em 2011 ele publicou Una e indivisibile. Riflessioni sui 150 anni delia nostra Itaiia 
(uno e indivisível. Reflexões sobre os 150 anos de nossa Itália).  
Por tudo quanto exposto conto com meus nobres pares na aprovação de tão 
importante honraria.  
 


