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1. INTRODUÇÃO

Maria da Graça Carvalho é Deputada do Parlamento Europeu, pelo Grupo do PPE,
desde 14 de Julho de 2009. É membro efectivo na Comissão ITRE - Indústria,
Investigação e da Energia, membro suplemente na Comissão BUDGET - Orçamentos.
É ainda membro efectivo na Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,
na qual foi eleita co-Presidente da Comissão do Desenvolvimento Económico,
Finanças e Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE (África, Caraíbas,
Pacífico - União Europeia); e é membro suplente da Delegação à Assembleia
Parlamentar da União para o Mediterrâneo (EUROMED).

Este desafio no Parlamento Europeu permite-lhe continuar um projecto de trabalho de
mais de 30 anos nas áreas de energia, ambiente e alterações climáticas, investigação
científica, inovação e políticas de ensino superior e ciência. Fez a licenciatura,
doutoramento, agregação e todo o seu trabalho de investigação científica e actividade
de ensino nestas áreas. Ao longo do seu trabalho científico tem contribuído para o
desenvolvimento de tecnologias para a redução das emissões poluentes, promoção da
eficiência energética e integração de renováveis nos sistemas de energia.

2. EM DESTAQUE

2.1. Relatório para o Programa Específico de Execução do Horizonte 2020

Na qualidade de membro da Comissão de Indústria, Investigação e Energia do
Parlamento Europeu, foi nomeada em Fevereiro de 2012, relatora para o Programa
Específico de Execução do Horizonte 2020. O Horizonte 2020, a vigorar entre 2014 e
2020, representará um aumento muito significativo do financiamento da União
Europeia à investigação e à inovação. O investimento experimentará um incremento
do 30% em relação ao atual quadro, o qual passará dos 52 mil milhões de euros, para
70.2 mil milhões de euros.

O Relatório foi aprovado por unanimidade, em 28 de Novembro de 2012, na reunião
da Comissão de Indústria, Investigação e Energia ITRE do Parlamento Europeu.

As negociações do Horizonte 2020 entre o Parlamento Europeu, o Conselho
Europeu e a Comissão Europeia, finalizaram no dia 25 de Junho de 2013 em
Bruxelas. As reuniões entre as três instituições, ou "trílogos", começaram em Janeiro
de 2013 e concluíram com sucesso.

Todas as prioridades defendidas por Maria da Graça Carvalho no relatório foram
consideradas e incluídas na versão final do Horizonte 2020.
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2.2. Criação do Grupo de trabalho sobre Inovação do European Ideias
Network EIN

Em Janeiro de 2013, Maria da Graça Carvalho lançou no Parlamento Europeu o grupo
de trabalho sobre Inovação do European Ideias Network EIN a convite do seu
Presidente, o eurodeputado espanhol Jaime Mayor Oreja.

O objectivo do grupo, presidido por Maria da Graça Carvalho é explorar o potencial
da competitividade europeia através da inovação. O grupo pretende juntar políticos,
membros de Fundações Europeias e outros grupos de estudo para pensar de que forma
a inovação pode contribuir para desenvolver soluções para a crise europeia. "Europa
tem de apostar na Inovação para ganhar competitividade", assegura a deputada.

O European Ideias Network EIN é o think tank do Partido Popular Europeu do
Parlamento Europeu.

Neste sentido organizou duas reuniões:

 30/01/2013: Grupo de trabalho sobre Ciência e Inovação "Inovação na União
Europeia num mundo em mudança" que teve lugar no Parlamento Europeu.

 28/06/2013: Grupo de trabalho sobre Ciência e Inovação durante a
Universidade de Verão do EIN "A União Europeia e as Americas, Um
projecto atlântico de crescimento e prosperidade" que teve lugar no Porto.

2.3. Prémio de melhor deputado ao Parlamento Europeu 2013 na área da
Energia

Foi nomeada para o Prémio do Melhor Eurodeputado 2013 na área da Energia.

Os prémios de Melhor Deputado ao Parlamento Europeu, são uma iniciativa da The
Parliament Magazine. Com três finalistas em cada uma das 16 categorias, os
vencedores são escolhidos pelos restantes eurodeputados.

Recebeu em 29 de Novembro 2011 em Bruxelas o Prémio de Melhor Deputado ao
Parlamento Europeu 2011 na área da Investigação e Inovação.

3. COMISSÃO ITRE - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

Na Comissão ITRE defende os interesses de todos os Portugueses em matéria de
Indústria, Investigação Científica e Energia, para que Portugal e a Europa sejam
energeticamente mais independentes e apostem na diversificação das fontes
renováveis e eficiência energética, consolidando o mercado interno de energia e
contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e diminuição das emissões de gases
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com efeitos de estufa. No âmbito da política industrial, é fundamental apostar numa
estratégia baseada na inovação e eficiência dos recursos. É fundamental que Portugal
e a Europa retomem a base industrial e que se crie um ambiente propício às pequenas
e médias empresas.

Ao longo da sua actividade parlamentar, a deputada questionou vários Comissários
responsáveis pelos portfolios relacionados com as áreas de competência da deputada:
Neelie Kroes (Agenda Digital), Antonio Tajani (Indústria e Empreendedorismo),
Günther Oettinger (Energia), Máire Geoghegan-Quinn (Investigação, inovação e
ciência) e Connie Hedegaard (Clima).

3. Relatório para o Programa Específico de Execução do Horizonte 2020

O Horizonte 2020, a vigorar entre 2014 e 2020, representará um aumento muito
significativo do financiamento da União Europeia à investigação e à inovação. Será
um programa com uma estrutura e com regras mais simples. Não existe qualquer
incompatibilidade entre a simplificação das regras de funcionamento dos programas e
o rigor na gestão dos mesmos.

O investimento será distribuído de forma equilibrada entre três pilares fundamentais:
excelência científica, liderança industrial e desafios societais. O grande objectivo,
assumido pelas instâncias europeias, é guindar a Europa a uma posição de liderança
mundial na ciência e, simultaneamente, recuperar a competitividade industrial, sem
esquecer os desafios societais característicos de uma sociedade moderna.

O Horizonte 2020 ambiciona cobrir todas as áreas, entre a investigação fundamental,
o desenvolvimento tecnológico, a demonstração industrial e remoção de barreiras à
entrada de produtos e processos inovadores no mercado. Este ensejo exige definições
mais claras e rigorosas do próprio conceito de inovação e dos processos que lhe estão
associadas.

Tal clarificação deverá ocorrer tanto ao nível dos conceitos envolvidos como no que
respeita aos montantes a atribuir especificamente à inovação.

O programa promete alterar a paisagem da investigação na Europa facilitando entrada
nas redes europeias, alargando-as a um maior número de participantes,
independentemente da sua dimensão ou peso no mercado. Para tal será imprescindível
melhorar a transparência das mesmas. Esta é uma questão de grande importância para
as PMEs, as universidades e os centros de investigação, sobretudo para os de menor
dimensão.

O efeito de excelência científica, competitividade industrial e empenho nos desafios
societais não pode ser alcançado com os recursos de um único programa. Por isso o
Horizonte 2020 deverá ser articulado e complementado com os Fundos Estruturais.
Estes deverão, por um lado, capacitar o tecido empresarial, através de financiamento
aos equipamentos e aos recursos humanos, a desenvolver projectos nas áreas
prioritárias do Horizonte 2020 e, por outro, a valorizar os resultados da investigação
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desenvolvida ao abrigo do Horizonte 2020, permitindo o seu escoamento para a
economia e o seu uso na sociedade. Idealmente, estas sinergias serão exploradas e
potenciadas de forma a reforçar o impacto dos avultados investimentos que ambos os
programas representam.

A importância que o Oitavo Programa-Quadro Europeu, Horizonte 2020, terá para
Portugal é indiscutível, nomeadamente no Mar, a Herança Cultural Alargar a
participação, Twinning, Bolsas de Retorno, Aumento da participação das PMEs,
Sinergias com os fundos estruturais.

Quanto ao reembolso das despesas vai ser do 100% dos custos directo, mais o 25%
dos custos indirectos, mais a recuperação do IVA.

No âmbito da elaboração do relatório, a deputada lançou um processo de consulta
pública que se consubstanciou através de contribuições electrónicas via internet e
através da realização de diversas reuniões com representantes das Universidades,
Centros de Investigação e Empresas de toda a Europa.

Para além das reuniões individuais que a deputada manteve em Bruxelas e
Estrasburgo, organizou seminários e audições públicas em Portugal e Bruxelas.

O relatório foi submetido ao Parlamento Europeu para o processo de emendas no dia
28 de Junho, a primeira discussão do relatório na comissão de Indústria, Energia e
Investigação ITRE do Parlamento Europeu foi no dia 18 de Junho de 2012.

No dia 17 de Setembro de 2012 as emendas e o relatório foram discutidos na
Comissão ITRE. O relatório foi votado na Comissão ITRE do Parlamento Europeu.
em 28 de Novembro de 2012 e contou com o apoio de todos os grupos políticos
com 55 votos a favor.

As negociações do Horizonte 2020 entre o Parlamento Europeu, o Conselho
Europeu e a Comissão Europeia, começaram em Janeiro de 2013 e finalizaram no
dia 25 de Junho em Bruxelas. As reuniões entre as três instituições, ou "trílogos",
concluíram com sucesso.

Espera-se que o Relatório Específico de execução seja votado na Comissão ITRE de
Setembro e na Sessão Plenária do Parlamento Europeu de Outubro.

4. COMISSÃO BUDGET - ORÇAMENTOS

Até dia 1 de Janeiro de 2012, Maria da Graça Carvalho era Relatora do Partido
Popular Europeu para todas as matérias relacionadas com a Ciência, Inovação,
Ambiente e Clima, discutidas na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.

A partir de Janeiro de 2012, foi nomeada Relatora para todos os programas de política
espacial.



BALANÇO DO QUARTO ANO NO PARLAMENTO EUROPEU
MARIA DA GRAÇA CARVALHO

Julho2012-Julho2013

7/31
www.gracacarvalho.eu

Tendo a UE assumido a Ciência e Inovação como uma das suas prioridades em
termos de desenvolvimento económico, com o consequente envelope financeiro
previsto no orçamento comunitário para os próximos anos, esta é decerto uma área
fundamental para os interesses de Portugal e dos Europeus até ao final do presente
mandato europeu.

4.1. Pareceres

 Implementação e exploração dos sistemas europeus de radionavegação por
satélite

Maria da Graça Carvalho foi Relatora para este Parecer, o qual foi dirigido à
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. A política comunitária em
matéria de radionavegação por satélite visa dotar a União Europeia de dois sistemas: o
EGNOS e o Galileo.

Maria da Graça Carvalho acredita que a radionavegação por satélite vai permitir
melhorar a vida dos cidadãos em muitos aspectos da vida corrente. Permite um grande
número de aplicações, nomeadamente no domínio da gestão de cargas, da tarifação
das infra-estruturas e da segurança rodoviária.

O Programa Galileo inclui uma fase de definição, uma fase de desenvolvimento, uma
fase de implantação e uma fase de exploração. A fase de implantação deverá ficar
concluída em 2013, ano em que o sistema deverá estar operacional.

Para os anos 2014-2020 foi aprovado um orçamento de 6.3 mil milhões de euros. O
Parecer foi aprovado na sessão plenária do Parlamento Europeu de Outubro de 2012

Maria da Graça Carvalho foi Relatora do Partido Popular Europeu para a opinião dos
Orçamentos para os Projectos de Parecer:

 Revisão da Directiva da Tributação da Energia (DTE)

A revisão da Directiva tem por objectivo reestruturar o modo de tributação da energia,
a fim de apoiar a transição para uma economia de baixo carbono e eficiente em
termos de consumo de energia e evitar eventuais problemas no Mercado Interno.

Desde que a DTE foi adoptada em 2003, o quadro político subjacente alterou-se
radicalmente (Conselho Europeu de Março de 2008; Conferência das Nações Unidas
sobre as Alterações Climáticas, realizada em Cancún, em Novembro e Dezembro de
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2010). Nos domínios da energia e das alterações climáticas, foram definidos
objectivos políticos concretos e ambiciosos para o período até 2020.

Com o referido projecto de alteração, a Comissão tem como objectivo conciliar os
quatro temas: alterações climáticas, eficiência energética, mercado interno e
promoção do crescimento e do emprego.

 Regulamento que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia
EIT

Maria da Graça Carvalho acredita que aumentando significativamente a dotação
orçamental para o próximo período de 7 anos, o EIT atrairá fundos privados
significativos para as suas actividades, reforçando a capacidade de inovação da UE.
Sob o ponto de vista do orçamento, considera que as ações devem ser realizadas, a
fim de aumentar o retorno do investimento do EIT. Acredita que o EIT deve melhorar
os seus resultados, aumentando o número de novas empresas sustentáveis e o número
de graduados e pós-graduados. Maria da Graça Carvalho defende que a excelência
deve ser o principal motor do EIT, promovendo uma maior participação, a fim de
estimular a excelência em toda a Europa, incluindo o conceito de "Stairway to
Excellence", para assegurar a participação de unidades de investigação excelentes de
pequena dimensão. Para Maria da Graça Carvalho é importante para garantir a
implementação das medidas de simplificação. Além disso, o EIT deve criar maiores
sinergias e complementaridades tanto quanto possível com os fundos estruturais.

O novo orçamento passou de 308 milhões para 2.4 mil milhões para o período 2014-
2020.

 Programa para o Ambiente e a Acção Climática (LIFE)

Maria da Graça Carvalho defendeu a proposta apresentada pela Comissão Europeia
para aumentar a taxa de co-financiamento para projectos LIFE, para 70% dos custos
elegíveis. A título excepcional, a taxa máxima de co-financiamento para os projectos
das regiões menos desenvolvidas será de 80% dos custos elegíveis. Além disso, os
custos do IVA serão elegíveis nos casos em que os beneficiários do projecto não
possam recuperar as despesas do IVA de acordo com a regulamentação do IVA no
respectivo Estado-Membro.

Para os anos 2014-2020 foi aprovado um orçamento de 3.057 mil milhões de euros.

 Programa Complementar de Investigação para o Projeto ITER (2014-2018)

Na qualidade de relatora sombra, Maria da Graça Carvalho sublinha que ITER é o
maior projecto de cooperação internacional liderada pela Europa, e que envolve
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centros de investigação e universidades, com grande importância para o
desenvolvimento da investigação científica.

Em segundo lugar defende que as conclusões do Conselho estão em linha com os
valores propostos pela Comissão de EUR 2,707 milhões para o programa ITER. No
entanto, chamou a atenção para as informações dos serviços jurídicos e da Comissão
Europeia sobre o compromisso de 4 mil milhões de euros previstos em contratos
internacionais de que a UE é obrigada a pagar.

Maria da Graça Carvalho também alerta para os vários problemas no passado em
termos de gestão e declarou que é importante assegurar uma boa gestão financeira, a
fim de evitar o excesso de custos no futuro. Finalmente, afirma que o Parlamento
Europeu tem um papel importante a desempenhar, supervisionar e controlar o
desenvolvimento do programa.

Para os anos 2014-2020 foi aprovado um orçamento de 2.7 mil milhões de euros.

 Proposta de regulamento do Conselho relativo ao apoio da União para os
programas de assistência ao desmantelamento nuclear na Bulgária, Lituânia
e Eslováquia

Os três países, Lituânia, Eslováquia e Bulgária, mantinham em funcionamento velhos
reatores nucleares que, no entender da comunidade internacional, eram demasiado
antigos e não podiam ser adaptados às normas mínimas de segurança exigidas a um
custo economicamente aceitável. No contexto das negociações sobre a adesão à União
Europeia, os três países comprometeram-se a encerrar e, posteriormente, desmantelar
esses reatores nucleares em datas estabelecidas. Reconhecendo que o encerramento
antecipado representa encargos sociais, ambientais, económicos e financeiros
excecionais, a União Europeia comprometeu-se a prestar assistência financeira até ao
final de 2013, com vista ao desmantelamento desses reatores e a fazer face às
consequências do encerramento antecipado.

No período de pré-adesão, a assistência foi fornecida à Lituânia e à Eslováquia através
do programa PHARE. Na sequência da adesão, entre 2004-2006, a ajuda foi prestada
ao abrigo dos protocolos do Ato de Adesão e, desde 2007, os regulamentos relativos à
Lituânia e à Eslováquia garantem que a assistência prossiga durante o período 2007-
2013.

No que respeita à Bulgária, no período de pré-adesão e até 2007, a UE contribuiu para
o desmantelamento da central nuclear de Kozloduy através do programa PHARE e,
no período 2007-2009, a assistência foi concedida ao abrigo do Protocolo ao Tratado
de Adesão. Em 2009, a Bulgária solicitou a prorrogação do financiamento, a fim de
prosseguir com uma estratégia revista de desmantelamento imediato, e o Regulamento
do Conselho garante a continuidade desse apoio durante o período 2010-2013.
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Para os anos 2014-2020 foi aprovado um orçamento de 2.1 mil milhões de euros.

4.2 Quadro Financeiro Europeu

Acompanhou os trabalhos do quadro financeiro europeu 2014-2020, contribuindo
para a construção da posição final do Partido Popular Europeu pedindo um aumento
do orçamento para as áreas de conhecimento (educação, ciência e inovação); o que
veio a acontecer.

Para os anos 2014-2020 foi aprovado um orçamento de 125.614 mil milhões de euros.

5. DELEGAÇÃO À ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA ACP-
UE

Na Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, onde ocupa o cargo de
Co-Presidente da Comissão do Desenvolvimento Económico, Finanças e Comércio da
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE (África, Caraíbas, Pacífico - União
Europeia), tem vindo a defender uma das causas que considera prioritária, a da defesa
dos países em desenvolvimento.

5.1 25 Sessão da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE

Participou na 25 sessão da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE que decorreu
no Parlamento Europeu em Bruxelas, entre 17 e 19 de Junho de 2013. Os assuntos
mais destacados resultantes da sessão foram a Resolução sobre a República de Guiné,
da autoria de Maria da Graça Carvalho e a Resolução sobre a Reconstrução e
Democratização do Mali, sobre o qual realizou uma intervenção oral durante a sessão
plenária.

5.2 Resolução sobre a República da Guiné:

No âmbito da Comissão do Desenvolvimento Económico, Finanças e Comércio da
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE da qual é co-presidente, foi autora da
resolução sobre a República de Guiné.

A resolução manifesta a sua solidariedade com o povo da República da Guiné e com
os seus esforços para completar a transição para a democracia e para estabelecer um
Estado democrático. Assim, reconhece que as próximas eleições legislativas são de
grande importância para a concretização desta transição e para a criação de novas
instituições democráticas. Neste sentido a resolução manifesta que é de suma
importância que o processo seja transparente, pacífico e inclusivo e aberto a todas as
forças democráticas do país.



BALANÇO DO QUARTO ANO NO PARLAMENTO EUROPEU
MARIA DA GRAÇA CARVALHO

Julho2012-Julho2013

11/31
www.gracacarvalho.eu

A deputada alerta para o facto de existir ainda risco de violência entre as comunidades
e apela a todos os líderes políticos guineenses para realizar um processo pacífico e
democrático. Sublinha também que é necessário que todos os lados demonstrem
responsabilidade e maturidade democrática. Por outro lado a resolução também
chama a atenção para o facto de ser necessária a assistência técnica prestada pela
União Europeia e por outros parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de acompanhar
o processo eleitoral e garantir que as eleições sejam transparentes e credíveis.

A resolução sobre a República de Guiné foi votada e aprovada durante a Assembleia
Parlamentar Paritária ACP-UE

5.3. Reconstrução e Democratização do Mali (2013-06-18)

Maria da Graça Carvalho manifestou que a actual República do Mali já foi palco de
vários impérios de enorme riqueza cultural e religiosa e passagem obrigatória do
comércio trans-sariano durante séculos. E que com o estalar da actual crise, a situação
deteriorou-se em termos políticos, de segurança e humanitários.

Neste sentido, a deputada europeia sublinhou durante o debate sobre este assunto na
sessão plenária que a UE assumiu a liderança na definição de uma estratégia para
resolver os problemas da região do Sahel e tem um papel crucial a desempenhar para
uma melhor integração entre os pilares de desenvolvimento e de segurança.

Graça Carvalho considera fundamental que haja um esforço colectivo entre UE e a
ONU. A estabilização do Mali é essencial para a segurança de todo o Sahel, do norte
de África, e também da Europa.

O Parlamento Europeu aprovou a resolução sobre a reconstrução e democratização do
Mali na sessão plenária de Junho

Outras actividades que realizou:

No âmbito da 25 Sessão da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária participou
no seminário "As condições do investimento nos países em desenvolvimento"
(16/06/2013) organizado pela Presidência Irlandesa do Conselho da União Europeia
sobre a promoção do ambiente para a criação de empregos e de crescimento.

6. DELEGAÇÃO À ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA UNIÃO PARA
O MEDITERRÂNEO

Na Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, tem vindo a
apoiar os países do sul do mediterrâneo na sua transição para a democracia tendo em
conta as mudanças que estão a ocorrer em alguns destes países.
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Maria da Graça Carvalho considera crucial incentivar o desenvolvimento das relações
económicas e políticas entre Algéria, Marrocos, Líbia e Tunísia para afiançar a
estabilidade e prosperidade na região.

Maria da Graça Carvalho acredita que as manifestações populares que têm estado a
ter lugar no mundo árabe e no norte de África mostram que é fundamental
desenvolver uma nova política externa da UE que incentive as parcerias entre a
Europa e os países árabes nos vários domínios sociais e económicos de importância
fundamental para as duas regiões, como por exemplo na educação, na cooperação no
domínio da energia e na cooperação entre as universidades.

7. CAUSAS

Os portugueses deram um voto de confiança aos deputados eleitos e é esse voto de
confiança que quer retribuir. Durante o seu trabalho no Parlamento Europeu, a
deputada Maria da Graça Carvalho tem vindo a defender algumas causas que poderão
evoluir ao longo do tempo à medida que os acontecimentos se sucedam. As causas
escolhidas são Energia e Alterações Climáticas, a Ciência e a Inovação, os Jovens, os
Países em Desenvolvimento e as Regiões Desfavorecidas. A deputada conhece bem
estes assuntos por fazerem parte da sua vida profissional desde há mais de trinta anos.

7.1. Causas: Energia e Alterações Climáticas

7.1.1. Relatórios

 Revisão da Directiva da Tributação da Energia (DTE);

 Programa para o ambiente e a Ação Climática (LIFE);

 Proposta de regulamento do Conselho relativo ao apoio da União para os
programas de assistência ao desmantelamento nuclear na Bulgária, Lituânia e
Eslováquia.

7.1.2. Participação na Conferência das Partes das Nações Unidas para o Clima-
COP18

As suas intervenções ao longo das várias reuniões da Comissão ITRE e em Plenário,
fizeram com que fosse convidada pelo quarto ano consecutivo a integrar a delegação
do Parlamento Europeu que participou na COP18 - Conferência do Clima realizada
em Dezembro de 2012 em Doha. No âmbito desta conferência manteve reuniões com:

 03-12-2012: Após a realização das acreditações, Maria da Graça Carvalho
manteve um encontro com o coordenador da UNFCCC. Também assistiu à
apresentação do projecto do Sahara Forest. No fim do dia a delegação manteve
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um encontro com o Director para a Estratégia do Clima - DG CLIMA
Comissão Europeia.

 04-12-2012: Após o início da primeira reunião oficial da delegação do Parlamento
Europeu em Doha, destaca a participação de Maria da Graça Carvalho em
reuniões com o Öko Institute, com algumas ONGs e com a delegação do
México. No fim do dia a delegação manteve uma reunião com o Director para a
Estratégia do Clima - DG CLIMA Comissão Europeia. Neste dia deram início
os grupos de trabalho. Participou no grupo de trabalho "Climate-friendly
technologies".

 05-12-2012: O programa da delegação do Parlamento Europeu reservou reuniões
de trabalho com a Presidência Cipriota, um encontro com o Embaixador da UE
em Qatar. Houve uma Conferência de Imprensa conjunta do Parlamento
Europeu e da Comissão Europeia e houve reunião dos Grupos de Trabalho. O
dia terminou com um briefing apresentado pela Comissária Europeia do Clima.

 06-12-2012: Manteve encontros com a Presidência Cipriota; com o Ministro da
China Xie Zhenhua e com Roman Czebiniak, da Greenpeace International. O
dia terminou com um briefing apresentado pela Comissão Europeia.

 07-12-2012: O dia em que terminaram muitas negociações foi marcado com uma
nova reunião com a Presidência Cipriota. Também concluíram os grupos de
trabalho

7.1.3. Seminários que organizou

 Garantir o acesso global à bioenergia sustentável a nível mundial (2013-06-
24); Organizou este seminário no Parlamento Europeu em colaboração com
PANGEA e Global Bioenergy Partnership GBEP.

 Melhor e Mais Avançados Biocombustíveis - Quais as políticas certas (2013-
06-19); organizou o debate em colaboração a eurodeputada da Comissão ITRE
Britta Thomsem e EFOA.

 Sistemas de Energia: Um mundo de Equilibro (2013-06-05); Organizou este
seminário no Parlamento Europeu em colaboração com a eurodeputada da
Comissão ITRE Francoise Grossetête e a BP

 A descoberta das histórias por trás de energia eólica (2013-06-05); Com o
objectivo de comemorar o Dia Mundial do Vento 2013, organizou esta exibição
no Parlamento Europeu com os eurodeputados da Fiona Hall (Comissão ITRE) e
Jo Leinen (Comissão ENVI) e a European Wind Association.

 A criação de uma indústria de construção high-tech: o desafio de tornar a
eficiência energética em um negócio sustentável (2013-04-23); Organizou este
seminário no Parlamento Europeu em colaboração com a Energy Efficiency
Buildings Association (E2BA).
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 Indústria de Base Biológica (2013-03-20); Organizou o debate em colaboração
com a eurodeputada da Comissão ITRE Teresa Riera Madurell e a Novozymes.
Contou com a participação da Comissária da Investigação, Inovação e Ciência,
Máire Geoghegan-Quinn.

 Contribuição das Infra-estruturas e Tecnologias do Gás para os Desafios da
União Europeia da Energia e do Clima (2013-03-2013); Organizou este debate
em conjunto com o eurodeputado da Comissão ITRE António Correia de Campos,
Gas Infrastructure Europe GIE, European Gás Research Group GERG e European
Natural Gás Industry MARCOGAZ.

 Política Regulatória e Competitividade do Sector Energético na Europa
(2012-10-02); Organizou o evento no Parlamento Europeu em colaboração com o
eurodeputado da Comissão ITRE António Correia de Campos, e a GALP.

7.1.4. Outras actividades:

 Colmatar as lacunas da Investigação Socioeconómica na área da Energia
(2013-06-26); Proferiu o discurso de abertura da conferência organizada pela
Comissão Europeia no Comité das Regiões no âmbito da Semana da Energia
Sustentável 2013 EUSEW.

 EUSEW 2013 - Semana da Energia Sustentável 2013 e Cerimónia de Entrega
de Prémios da ManagEnergy (2013-06-24); Foi Presidente do Júri da entrega
dos Prémios e proferiu um discurso nesta qualidade.

 Audição sobre o Mercado Interno de Energia (2013-06-06); Participou como
oradora na audição do Partido Popular Europeu da iniciativa do eurodeputado da
Comissão ITRE Jerzy Buzek.

 Gás Inteligente para um Futuro Inteligente (2013-04-24); No âmbito da
semana do Gás 2013, proferiu um discurso no seminário sobre a Energia Europeia
pos-2020.

 Foro Executivo do Financial Times (2013-04-22); Participou no debate
organizado pelo Financial Times e pela Shell sobre o Futuro da Energia.

 Energia para o Conhecimento 2020 - Fomentar a Investigação para uma
Sociedade de Baixo Carbono (2013-03-26); Proferiu o discurso de encerramento
na conferência organizada pela Fundação ENEL.

 Foro Internacional Parlamentário sobre as Energias Renováveis e o
Desenvolvimento (2013-03-07); Foi oradora no evento organizado pelo Climate
Parliament no Parlamento Europeu.
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 Seminário sobre Energia (2013-02-19); Participou no debate do Foro Europeu
de Energia com o Comissário Europeu para a Energia Günther Oettinger.

 O Futuro do Refino na União Europeia: Como Proteger a sua
Competitividade (2012-11-26); Proferiu um discurso a convite do Comissário
Europeu para a Energia, Günther Oettinger.

 Estimular a Electricidade (2012-11-13); Participou no debate organizado no
Parlamento Europeu pelo Enel Group e EU40.

 Foro da Indústria Food-Agri-Bio (2012-10-11); Proferiu um discurso na
Conferência que decorreu em Bruxelas.

 Foro de Presidentes da Câmara UE-China (2012-09-20); A convite do
Comissário para a Energia, Günther Oettinger, presidiu uma das sessões
plenárias do Foro que decorreu em Bruxelas.

 Grupo Eufores; Participou nas reuniões de carácter mensal do grupo de
deputados europeus cujo objectivo é debater e reflectir sobre fontes de energia
renováveis. No âmbito deste grupo foram organizadas entre outras, reuniões com
o Comissário para a Energia, Gunther Oettinger; a Comissária para o Clima,
Connie Hedegaard, o Comissário para o Desenvolvimento, Andris Piebalgs, a
Comissária da Investigação, Inovação e Ciência, Máire Geoghegan-Quinn.

No âmbito do European Ideas Network EIN:

 Relação entre as Alterações Climáticas e as Políticas de Energia num Mundo
Pós 2020 (2013-06-28); Proferiu um discurso no grupo de trabalho sobre Energia
da Universidade de Verão do EIN "The European Union and the Americas, na
Atlantic Project of Growth and Prosperity" que teve lugar no Porto entre 27 e 29
de Junho.

 Tornar o Mercado Europeu da Energia uma Realidade (2013-04-09); Foi
oradora no grupo de trabalho sobre Energia presidido pela eurodeputada da
Comissão ITRE Pilar del Castillo.

7.2 Causas: Ciência e Inovação

7.2.1. Relatórios

 Relatora do Partido Popular Europeu PPE para o Programa Específico de
Execução do Horizonte 2020:

 Implementação e exploração dos sistemas europeus de radionavegação por
satélite;

 Regulamento que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia EIT;
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 Programa Complementar de Investigação para o Projecto ITER (2014-2018).

7.2.2. Seminários que organizou

No âmbito do Horizonte 2020:

 The forest-based sector’s vision for growth: A renewed Strategic Research
and Innovation Agenda for 2020 (2013-07-09); Organizou este evento no
Parlamento Europeu em colaboração com Forest Based Sector Technology
Platform FTP.

 Um desafio para o Horizonte 2020: Equidade Intergeracional e
Envelhecimento (2013-04-24); Co-organizou a conferência com a eurodeputada
Kartika Tamara Liotard e com What IF International WII no Parlamento Europeu.
Contou com a participação do Comissário Europeu responsável pelo emprego,
assuntos sociais e inclusão, Làszlò Andor.

 A Economia Digital (2013-03-19); Co-organizou o debate sobre a Criação de
empregos na Europa com a colaboração da eurodeputada Pilar del Castillo (ITRE)
e a Google. Proferiu um discurso sobre o papel das TIC no crescimento
económico e o Horizonte 2020.

 Um Acordo Estratégico para a Investigação e a Educação (2013-03-04);
Organizou o seminário no Parlamento Europeu em colaboração com o Conselho
de Reitores das Universidades Portuguesas CRUP e a Associação das
Universidades Europeias EUA. Contou com a participação do Secretário de
Estado do Ensino Superior Português João Filipe Queiró.

 Promover Excelência em I+D para a Saúde Global (2013-03-06); Organizou o
debate em colaboração com Intelligence in Science ISC e DSW no âmbito do
ciclo de cinco dias de conferências "Ciência na UE: Desafio Global, Colaboração
Global" da iniciativa da Presidência Irlandesa do Conselho da União Europeia no
Parlamento Europeu.

 Apoio na Investigação e na Inovação para PMEs de alto-crescimento (2013-
02-22); No contexto das negociações do Horizonte 2020, organizou o seminário
no Parlamento Europeu em colaboração com TAFTIE, EUROCHAMBRES,
UEAPME, EVCA e EBAN.

 A Inovação e o papel dos Engenheiros (2013-01-22); Co-organizou este debate
no Parlamento Europeu com a eurodeputada da Comissão ITRE Britta Thomsen

 Open Access to Data in Horizon 2020 (2012-10-10); Organizou este debate em
colaboração com a Comissão Europeia no âmbito da 4a Cimeira Europeia da
Inovação.
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 A importância das KETs -Tecnologias Facilitadoras Essenciais- para a
Inovação, o Abastecimento de Combustível, o Crescimento Económico e a
Coesão na Europa (2012-10-09); Organizou o debate da iniciativa de
Photonics21 no âmbito da 4a Cimeira Europeia da Inovação.

 Retorno dos Investimentos da UE em Investigação na área da Saúde e
Desenvolvimento Global (2012-09-26); Organizou o debate no Parlamento
Europeu em colaboração com DSW - Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung.

 Open Access to research publications (2012-09-19); Organizou o seminário no
Parlamento Europeu aberto a eurodeputados, Comissão Europeia e stakeholders.

 Photonics21 (2012-09-12); Organizou o debate no Parlamento Europeu sobre a
Indústria de Photonics no âmbito do Horizonte 2020.

No âmbito do Instituto Europeu de Tecnologia e Investigação EIT:

 O EIT: Promover a Inovação e Reforçar Sinergias com a União Europeia
(2013-04-29); A convite da Presidência Irlandesa do Conselho da União Europeia
proferiu um discurso na abertura da conferência que teve lugar em Trinity
College, Dublin. Contou com a participação do Ministro Irlandês para a Ciência e
Inovação Seán Sherlock T.D.

 Para uma Comunidade de Conhecimento e Inovação KIC (2013-02-19);
Proferiu um discurso para promover a excelência no seminário organizado pela
European Factories of the Future Research Organization EFFRA e a Platafroma
Europeia de Tecnologia MANUFUTURE

 EIT ICT Labs: Bringing ICT Innovations to Life (2012-10-10); No âmbito da
4a Cimeira Europeia da Inovação organizou o seminário em colaboração com o
Knowledge4Innovation Forum e a Technology Partners Foundation.

 EIT Comunidade de Conhecimento e Inovação: Chegar às Regiões (2012-10-
02); No seminário da iniciativa da ERRIN - EURAC - EARTO - SCOTLAND
EUROPA, proferiu um discurso subordinado ao tema do EIT - um actor chave na
perspectiva europeia.

Outras actividades que organizou:

 Made in Europe (2012-10-08); Co-organizou em colaboração com a Comissão
Europeia a exibição de três dias sobre as Tecnologias de Informação e de
Comunicação. O evento mostrou como a investigação contribui para os serviços e
aplicações da vida real no âmbito da saúde, da sustentabilidade e da mobilidade. A
cerimónia de abertura contou com a participação da Vice-presidente da Comissão
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Europeia e Comissária para a agenda digital, Neelie Kroes, e a coordenadora da
Comissão ITRE, Amália Sartori,.

7.2.3. Outras actividades:

 Expert Roundtable Session on Competitive European Research Area and in
particular REIsearch (2013-07-02) Realizou uma intervenção na sessão
organizada em Estrasburgo pela Atomium Culture AC.

 Atividades de I&DI em diferentes contextos organizacionais – Perspetivas
atuais e futuras (2013-06-21); Proferiu um discurso sobre "Conhecimento,
Inovação e Crescimento Económico" no seminário da iniciativa do grupo
edutorial Vida Económica e da Sociedade Portuguesa de Inovação, o qual
decorreu no LNEC em Lisboa.

 6th Edition of the European Dialogue on Internet Governance EuroDIG 2013
(2013-06-21) Participou no debate da sessão plenária "Under which jurisdiction(s)
are European citizens online".

 Relatório do Marine Board Navegando para o Futuro IV e Conferência
EurOCEAN 2014 (2013-06-20); Proferiu o discurso de abertura no evento de
lançamento do relatório a convite do Presidente do European Marine Board.
Contou com a presença da Comissária Europeia para a Ciência e a Inovação,
Maire Geoghegan-Quinn.

 As políticas Europeias para o Crescimento e a Competitividade (2013-05-30);
Proferiu um discurso sobre "Widening excellence: how to avoid a two-speed
Europe in the service competitiveness and employment" no seminário organizado
pelo Club das Organizações de Investigação Francesas CLORA.

 O Valor da Investigação Básica (2013-05-29); Participou como oradora na mesa
redonda sobre ciência no seminário organizado pelo EIROforum, CERN e a
Comissão Europeia.

 Conhecimento do Meio Marinho 2020: Cartografia dos fundos marinhos
para a promoção de uma pesca sustentável (2013-06-05); Foi oradora no
workshop organizado pela eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves no âmbito do
livro verde.

 Cerimónia anual de entrega de prémios da categoria Empresa da Academia
ACES 2013 (2013-06-04); Na qualidade de membro convidado do think tank da
revista Science|Business sobre política de inovação, participou na abertura e no
painel sobre Como encorajar a criação de spin-outs.
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 Manter a liderança Europeia na Física das Partículas (2013-05-29); A convite
do eurodeputado e Presidente da STOA Science and Technology Options
Assessment do Parlamento Europeu António Correia de Campos, realizou as
conclusões do evento, co-organizado pelo CERN.

 A crise económica e o acesso aos medicamentos na Europa (2013-05-16); O
seminário foi organizado pela European Public Health Alliance EPHA no
Parlamento Europeu. Esteve representada pela eurodeputada Maria do Céu Patrão
Neves cuja intervenção esteve subordinada ao Horizonte 2020.

 Conferência Inter-parlamentária EUREKA "Apoiar a Inovação" (2013-05-
16); Proferiu um discurso na conferência organizada pela Presidência Turca da
EUREKA que teve lugar no Parlamento Europeu.

 Assembleia Anual da Federação Europeia de Indústrias e Associações
Farmacêuticas EFPIA (2013-05-16); Fez uma intervenção sobre a investigação
na área da saúde e as PPP nesta área no âmbito do Horizonte 2020.

 O Futuro da Investigação da Metrologia Europeia (2013-05-15); participou no
debate organizado pela EURAMET e pelo eurodeputado da comissão ITRE
Christian Ehler no Parlamento Europeu.

 Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação: Desafios, Forças e
Fraquezas rumo a 2020 (2013-05-13); Foi moderadora na sessão plenária sobre
os desafios dos países do sul da Europa na união da Inovação. A conferência
contou com as intervenções do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, e
da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira e decorreu na Fundação
Champalimaud em Lisboa.

 Conferência sobre o Horizonte 2020 (2013-05-09); Coincidindo com o Dia da
Europa, proferiu uma conferência sobre o Horizonte 2020 no anfiteatro do IPO de
Lisboa e realizou uma visita às instalações.

 Crescer para além da Inovação (2013-04-23); Foi oradora no lançamento do
relatório da Ernst & Young's "Moving Europe forward: Innovative for a
prosperous future" em Bruxelas.

 Financiamento Europeu para a Ciência e a Inovação (2013-04-19); Proferiu
um discurso sobre os programas europeus de apoio à inovação e as perspectivas
para o próximo quadro comunitário de apoio, nomeadamente a Política Europeia
de ID&I, o Horizonte 2020, a Simplificação e as Sinergias com os Fundos
Estruturais. A conferência foi organizada pela CRUP e teve lugar na Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa.
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 Reunião STOA Science and Technology Options Assessment para discutir o
Relatório Anual 2012 (2013-04-14); Falou sobre a investigação na área do mar no
âmbito do Programa Horizonte 2020.

 Reunião do Grupo do Partido Popular Europeu PPE em Dubrovnik (2013-
04-11); Proferiu um discurso sobre Reforçar a Investigação e o Desenvolvimento -
Horizonte 2020, a convite do Presidente do Grupo do Partido Popular Europeu.

 The European Workplace Innovation Network (2013-04-10); Participou no
evento de lançamento no Parlamento Europeu. Falou sobre como apoiar a
Inovação no local do trabalho no contexto do Horizonte 2020.

 Ecosistema de Innovação Europeia para gerar valor (2013-04-10); Participou
como oradora no workshop organizado pela STOA no Parlamento Europeu.

 Inovação e Competitividade nos Clusters Industriais (2013-03-26); Realizou
uma intervenção sobre o programa Horizonte 2020 no seminário co-organizado
pela eurodeputada Amália Sartori Presidente da Comissão ITRE do Parlamento
Europeu e pelo E.R. AMIAT Emilia-Romagna Advanced Mechanics and
Industrial Automation Technology.

 Quadro de Inovação e os instrumentos correctos que assegurem a
competitividade e os níveis de vida no futuro da Europa (2013-03-26) Na
qualidade de membro do K4I Forum do Parlamento Europeu, participou no debate
organizado pelo eurodeputado Philipe Lambert.

 "Wake up Europe: A Call for Action" (2013-03-26) Na qualidade de membro do
Forum Knowledge for Innovation K4I do Parlamento Europeu, participou no
debate organizado pelo eurodeputado Lambert Van Nistelrfooij.

 The European Business & Innovation Centre Network EBN Annual Policy
Conference (2013-03-20); Proferiu um discurso sobre os Start-ups Europeus no
âmbito do Horizonte 2020 na 4a Assembleia Anual do EBN em Bruxelas

 Perspectivas e oportunidades do próximo período de programação europeu
(2013-03-15) A convite do Presidente da Direcção da AIMMAP, proferiu um
discurso na sessão sobre o programa HORIZON 2020 e os fundos estruturais.

 Investigação na UE: Desafio Global, Colaboração (2013-03-07); Proferiu um
discurso nas conclusões do ciclo de Conferências organizadas pela Presidência
Irlandesa do Conselho da União Europeia no Parlamento Europeu. A sessão
contou com a participação do Primeiro-ministro Irlandês Enda Kenny.

 A Transição Demográfica na Europa: A Contribuição da Investigação para a
Solução do Problema (2013-03-07); Participou no debate organizado pelo
eurodeputado da Comissão ITRE Christian Ehler e pela Joint Programming
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Initiative More Years, Better Lifes - The potential and challenges of demographic
change.

 Desafios Globais Chave: As mulheres líderes (2013-03-06); Foi oradora no
seminário organizado pela University College Dublin UCD School of Education
SMARTlab no âmbito do ciclo de cinco dias de conferências sobre "Ciência na
UE: Desafio Global, Colaboração Global" da iniciativa da presidência Irlandesa
do Conselho da União Europeia.

 Joint Programming Conference 2013 (2013-02-28); A convite da Presidência
Irlandesa do Conselho da União Europeia, Maria da Graça Carvalho proferiu um
discurso na sessão de abertura sobre o Horizonte 2020. O evento decorreu em
Dublin e contou com o apoio da Comissão Europeia. Participaram a Comissária
Europeia para a Investigação, Inovação e Ciência, Máire Geoghegan-Quinn e do
Ministro Irlandês para Ciência e Inovação, Seán Sherlock T.D.

 As PMEs e a Inovação: A necessidade de um mercado europeu de patentes
(2013-02-26); participou como oradora no evento organizado pela Caisse des
Dépôts no Parlamento Europeu.

 2013 American Association for the Advancement of Science AAAS Meeting
(2013-02-15); Na qualidade de fellow realizou uma intervenção no encontro anual
em Boston sobre Innovating Out of the Crisis: The Role of Political Leaders in
Fostering Job Creation.

 Futuro do Ensino Superior em Portugal (2013-02-01); A convite do Reitor da
Universidade Técnica de Lisboa, fez uma intervenção sobre O futuro do Ensino
Superior em Portugal, o qual decorreu na Universidade de Lisboa.

 Política do Espaço da União Europeia (2013-01-29); Proferiu um discurso sobre
a importância da Investigação, do Desenvolvimento e da Inovação para a
competitividade da Indústria Europeia. A 5a Conferência anual esteve organizada
pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia António Tajani, o Director geral da
Agencia Espacial Europeia, e contou com o apoio do Presidente da Comissão
Europeia José Manuel Barroso, o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente
do Parlamento Europeu.

 Desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa nacional (2013-
01-25) Participou no Seminário em Lisboa organizado pela AFCEA
Portugal, EuroDefense-Portugal e AIP-CCI.

 Improving access to life-saving therapy for acute heart attack patients (2013-01-
23) Foi oradora no seminário organizado pelo eurodeputado Antigoni
Papadopoulou e pela European Critical Care Foundation ECCF.
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 Distribution Networks delivering the smart agenda across Europe 2013-01-23
participou no debate no Parlamento Europeu organizado pelo eurodeputado da
Comissão ITRE Alejo Vidal Quadras.

 Horizonte 2020: Rumo a uma agenda ambiciosa para as oportunidades de
crescimento dos Institutos Superiores Técnicos (2013-01-21); Participou no
seminário organizado pelo eurodeputado Van Nistelrooij e pela Liga IDEA e o
Cluster sobre Horizonte 2020.

 Visitou o Sistema SATU-Oeiras Sistema Automático de Transporte Urbano e
reuniu com os responsáveis do projecto (2013-01-08).

 IX Conferência Indústria Farmacêutica (2013-01-17); Participou em Lisboa na
Conferência organizada pelo Diário Económico e a Merck Sharp & Dohme MSD.

 State aid for research and development and innovation (2013-01-09) Proferiu
um discurso no Parlamento Europeu sobre as regras do State Aid e sobre o
Horizonte 2020.

 Investigação, transferência de tecnologia e inovação no sector agrícola e agro-
alimentar (2012-11-16); A convite da Ministra de Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, Assunção Cristas; participou na
conferência organizada pela Rede Inovar na Fundação Champalimaud em Lisboa.

 Financiamento para Investigação no próximo orçamento da EU (2012-11-15)
Participou na conferência de imprensa no Parlamento Europeu de uma delegação
de Prémios Nobel para alertar Europa para o perigo dos cortes de financiamento
na ciência. O evento decorreu no seguimento da entrega ao Presidente do
Parlamento Europeu uma carta assinada por 44 cientistas galardoados com o
Prémio Nobel e 6 com a medalha Fields na qual pedem aos chefes de Estado e de
Governo europeus mais apoio a um sector tão importante para o crescimento
económico. Na conferência de imprensa participaram a Amália Sartori,
Coordenadora da Comissão de Indústria do Parlamento Europeu; Tim Hunt,
Premio Nobel de Medicina 2001; Jules Hoffmann, Prémio Nobel Medicina 2011;
Helga Nowotny, Presidente European Research Council, ERC; Maria Leptin,
Directora European Molecular Biology Organisation, EMBO; Wolfgang
Eppenschwandtner, Coordenador Initiative for Science in Europe, ISE; Leif
Schröder, Secretário Young Academy of Europe.

 Jean Monnet Conference 2012 "Sustainable Growth in the European Union -
The role of education and training" (2012-11-13) realizou uma intervenção
sobre "New education for new growth".

 "Horizonte 2020: O Parlamento Europeu toma a palavra" (2012-11-13)
Participou na conferência webcast organizada pela revista Science|Business no
Parlamento Europeu para debater o financiamento do Programa Horizonte2020.
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 A Excelência na Investigação Europeia (2012-10-16); Realizou as conclusões
do seminário organizado pelo eurodeputado Ioannis Tsooukalas e ESFRI BMS.
Falou sobre o relatório do Programa Específico de execução do Horizonte 2020.

 Convenção anual da AeroSpace e da Associação das Indústrias de Defesa na
Europa ASD (2012-10-12); Participou como oradora no encontro anual.

 O Impacto na legislação da União Europeia em matéria do avanço
terapêutico (2012-10-11); Foi oradora na mesa redonda sobre Melhor
Regulamento para um Melhor Cuidado e Como pode Direito Europeu orientar a
Investigação Clínica Europeia.

 No âmbito da 4a Cimeira Europeia da Inovação (2012-10-10); participou na
conferência de imprensa que teve lugar no Parlamento Europeu sobre a
importância do orçamento do Horizonte 2020. Foi oradora no debate de
encerramento da Cimeira sobre Uma Europa Inovadora. Foi oradora no
debate sobre a Importância das KETs para a inovação, o crescimento
económico e a coesão na Europa (2012-10-09).

 Definir o futuro das empresas líderes da União Europeia (2012-10-09);
Participou na conferência organizada no Parlamento Europeu pela Revista The
Parliament Magazine e ALSTOM.

 Universidade anual do European Ideias Network EIN em Berlim, (2012-10-
04); Participou no 11° Congresso do PPE e presidiu a mesa redonda sobre o futuro
da competitividade da indústria Europeia.

 Conferência UASnet (2012-09-29); Proferiu um discurso sobre as perspectivas
do papel das Universidades de Ciências aplicadas no Espaço Europeu no evento
que teve lugar em Bragança

 Participação da Indústria no Programa Horizonte 2020 (2012-09-24);
Participou no debate no Parlamento Europeu, organizado pelo eurodeputado Kent
Johansson e DIGITALEUROPE.

 European Security Research in Horizon 2020: A Societal Change? (2012-09-
19); Participou no debate organizado pelo eurodeputado da Comissão ITRE
Christian Ehler e AVIESAN.

 Sessão sobre Horizonte 2020 (2012-09-19); Participou no debate sobre o estado
das negociações do Horizonte 2020 promovido por CLORA - Club des
Organismes de Recherche Associés - e que decorreu em Bruxelas.

 Europa 2020 - Definir a Investigação na Europa num mundo em mudança
(2012-09-18); Proferiu um discurso no seminário organizado pelo Ministério
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Alemão de Educação e Ciência BMBF em Bruxelas sobre a Investigação em
Ciências Sociais e Humanas no contexto Europeu.

 Reunião do bureau do Partido Popular Europeu PPE em Florença (2012-09-
06); Participou na reunião para debater como restaurar o crescimento económico
na Europa.

 Seminário do European Ideias Network EIN em Washington "Meeting of
Transatlantic Group" (2012-07-09); Participou como oradora em duas das
sessões do seminário.

Outras actividades em que participou:

 Reunião de líderes da Internacional dos Democratas Cristãos (2012-09-21)
Participou no encontro que decorreu em Roma organizado pelo Primeiro- Ministro
Mario Monti. Manteve um encontro com o Presidente da República da Itália
Giorgio Napolitano. Participou na recepção oficial oferecida pelo Papa Bento
XVI.

7.3. Causas: Jovens

A política de juventude (educação, formação, transição do sistema de educação para o
mercado de trabalho) é uma prioridade da delegação portuguesa PPE-PSD. Essa
prioridade tem-se traduzido em diversas acções:

7.3.1. Seminários que organizou

Organizou inúmeros seminários em Bruxelas e em Portugal sobre educação tal e
como foi referido na secção Horizonte 2020.

 Young Innovators (un)convention 2013 (2013-06-06) organizou a conferência
em colaboração com os eurodeputados Sean Kelly e Eider. Foi oradora no painel
sobre "Mobilising leaders, business, government and youth to foster innovation
and employment in Europe".

7.3.2. Outras actividades:

Maria da Graça Carvalho participou em inúmeros seminários como oradora convidada
em Bruxelas e em Portugal subordinados aos jovens.

 Inauguração das Novas Instalações da Escola Superior de Desporto de Rio
Maior do Instituto Politécnico de Santarém (2013-05-24); esteve presente na
cerimónia de Inauguração. Foi distinguida com a medalha do Instituto Politécnico
de Santarém. Proferiu um discurso sobre o Ensino Superior em Portugal.
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 Comemorações do 27° Aniversário do Instituto Politécnico de Lisboa (2013-
03-25); Esteve presente na cerimónia das comemorações e na tomada de posse do
Provedor do estudante. Deu uma palestra sobre os Fundos Estruturais no âmbito
do Horizonte 2020. Foi distinguida com a medalha de ouro do Instituto
Politécnico de Lisboa pelo papel desenvolvido na área da educação.

 Global Entrepreneurship week (2012-11-12); Foi oradora na mesa redonda
sobre inovação na conferência organizada pelo European Young Innovators
Forum eyIF no Parlamento Europeu.

 Congresso do Partido Popular Europeu PPE em Bucharest (2012-10-18);
Proferiu um discurso de abertura no painel "Preservar a Europa para as gerações
futuras: Rumo a um crescimento verde e uma economia sustentável"

 Encontro com alumni do Seminário de Estudos Europeus: Participou em
Lisboa nesta iniciativa do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Falou
sobre as políticas de energia na União Europeia, da sua experiência na qualidade
de deputada europeia e da sua visão para a Europa.

7.3.3 - JSD

A deputada é o elo de ligação entre o GEPSD e a Juventude Social-democrata, dando
assim voz à JSD no Parlamento Europeu.

Tal e como manifestado no Contrato Europeu assinado antes das eleições, é objectivo
colocar os Jovens Portugueses na frente da construção Europeia. Agora, é posto na
ordem do dia as preocupações dos jovens bem como influenciar as políticas europeias
para ajudar os jovens nas suas carreiras profissionais e no incentivo às políticas de
emprego.

Maria da Graça Carvalho participou nos seminários:

 Universidade da Europa 2012: decorreu em Anadia entre 27 e 29 de Janeiro.
Fez uma intervenção sobre questões europeias.

 Universidade de Verão 2012: decorreu em Castelo de Vide entre 29 de
Agosto e 4 de Setembro. Participou no encerramento no dia 4 de Setembro.

7.4. Causas: Regiões Desfavorecidas

7.4.1. Actividades em que participou:
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 Ensino Superior, Ciência e Inovação na região de Viseu (2013-07-06);
Realizou uma palestra na sessão promovida pelo Dr. António Almeida
Henriques em Viseu.

 Recebeu no Parlamento Europeu uma comitiva da Comunidade
Intermunicipal do Oeste OesteCIM (2013-06-25) constituída pelos senhores
presidentes dos 12 municípios, pelo Secretário Executivo da OesteCIM, pelo
Director Executivo da Agência Regional de Ambiente e Energia do Oeste e
equipa técnica. Realizou uma apresentação sobre a utilização dos fundos
estruturais no âmbito do programa Horizonte 2020.

 EUROCITIES Foro Sociedade do Conhecimento (2013-01-29); Realizou
uma intervenção sobre o Horizonte 2020 e destacou a importância deste
programa para as cidades e para o desenvolvimento regional.

 Conferência sobre o Quadro Estratégico Europeu 2014-2020 (2013-01-
08); Proferiu um discurso sobre a importância dos fundos europeus para o
desenvolvimento sustentável a convite do Governo Português, A conferência
contou com a participação do Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho e dos
Ministros Álvaro Santos Pereira, Nuno Crato, Assunção Cristas e Pedro Mota
Soares. Teve lugar em Lisboa na Culturgest.

 Seminário Horizonte 2020 na Universidade Técnica da Silésia (2012-12-
19); A convite do reitor da Universidade Técnica da Silésia, realizou uma
apresentação do oitavo programa quadro europeu de investigação e inovação -
Horizonte 2020. O deputado europeu Buzek, ex-Primeiro Ministro da Polónia,
ex-Presidente do Parlamento Europeu, e responsável pelo relatório do Sétimo
Programa Quadro, também esteve presente.

 Conferência Empreender para crescer (2012-10-20); Foi oradora convidada
na III Convenção Social-Democrata do Distrito de Setúbal.

7.5. Causas: Países Em Desenvolvimento

7.5.1. Iniciativa do Grupo de Amizade com Cabo Verde no Parlamento
Europeu

Constituiu o Grupo de Amizade com Cabo Verde no Parlamento Europeu em 2010.
Pretende com esta iniciativa, aprofundar as relações entre Cabo Verde e a União
Europeia em matérias de desenvolvimento sustentável, energia, investigação
científica, educação e política de vizinhança, entre outros.

 5º Aniversário da Parceria Especial entre a União Europeia e Cabo Verde:
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Entre 27 e 31 de Outubro de 2012, e a convite do Presidente da Assembleia Nacional
de Cabo Verde, Basílio Mosso Ramos, os eurodeputados Maria da Graça Carvalho e
Filip Kaczmarek realizaram uma visita à Cidade da Praia, Ilha de Santiago.

A visita enquadrou-se no âmbito das comemorações do 5º aniversário da Parceria
Especial entre a União Europeia e Cabo Verde e teve como objectivo estreitar
relações entre a República de Cabo Verde e a União Europeia e reforçar a cooperação
entre a Assembleia Nacional de Cabo Verde e o Parlamento Europeu.

No domínio do ensino superior e ciência, foram analisadas as várias possibilidades
que Cabo-Verde tem no acesso a financiamento nas redes de ciência, inovação e
ensino superior. A Parceria Especial abre uma porta para que Cabo Verde participe
em programas de mobilidade de estudantes, como o ERASMUS, ou nos programas de
ciência e inovação, como o Horizonte 2020, futuro Programa Quadro Europeu de
Investigação e Inovação (a vigorar entre 2014 e 2020).

Os eurodeputados do Grupo de Amigos do Cabo Verde no Parlamento Europeu,
visitaram projectos financiados pela EU, a Sessão Plenária no Parlamento e
mantiveram encontros com o Presidente da Assembleia Nacional, o Ministro do
Ensino Superior Ciência e Investigação, o Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e o Ministro da Cultura.

7.5.2. Seminários em que participou:

 O Climate Parliament e a Acção Parlamentaria para as Energias Renováveis
Projecto PARE (2013-06-15); Representou o Climate Parliament no seminário
no Parlamento Europeu que decorreu no âmbito da 25 Sessão da Delegação à
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE .

 Segundo Encontro do Programa EDCTP (2012-11-27); A convite da
comissária europeia para a investigação, Máire Geoghegan-Quinn, Maria da
Graça Carvalho deslocou-se a Cidade do Cabo para realizar o discurso de abertura
do segundo encontro do programa científico financiado pelo sétimo programa
quadro sobre malária, sida e tuberculose (EDCTP), para participar na visita de
dois projectos financiados pelo programa quadro, bem como para realizar algumas
reuniões bilaterais.

A visita enquadrou-se no âmbito das comemorações do 15 aniversário da
assinatura do acordo de cooperação para a ciência e tecnologia entre África do Sul
e a União Europeia. Durante a conferência Maria da Graça Carvalho, referiu a
importância do programa para muitas comunidades locais e manifestou grande
preocupação pelas propostas da Comissão Europeia de cortar os financiamentos
do programa que promove a pesquisa de doenças como a malária, a tuberculose e
a SIDA na África subsaariana. O encontro foi presidido pelo Ministro de Ciência e
Tecnologia, Derek Hanekom, e contou com o alto-representante do programa, o
ex-primeiro-ministro de Moçambique, Pascoal Mucumbi.
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 Seminário "The real driver´s behind the 2010/2011 Food Crises in sub-
Saharan Africa" (2013-04-23); Participou no debate organizado pelas
eurodeputadas Christa Klass, Britta Thomsem e PANGEA no Parlamento
Europeu.

8. ACTIVIDADE PARLAMENTAR

8.1. Outras actividades parlamentares

Os eurodeputados vivem uma realidade multifacetada pela diversidade de informação
e de contactos com personalidades do mundo político, intelectual, económico e social.
Desenvolvemos um trabalho político e intelectual traduzido em iniciativas, propostas,
relatórios, intervenções (intervenções de 1 minuto, declarações orais, perguntas ao
Presidente, declarações de voto) nas sessões plenárias ou nas comissões
parlamentares, reuniões com representantes da sociedade civil, funcionários,
observadores e jornalistas. Os deputados têm ainda a oportunidade de convidar grupos
de visitantes a vir a Bruxelas para conhecerem o Parlamento Europeu e outras
instituições europeias.

8.2. Visitantes

 Cientistas e Investigadores

Nos dias 8 e 9 de Outubro de 2012, recebeu no Parlamento Europeu de Bruxelas um
grupo de visitantes composto por cientistas e investigadores e jornalistas de âmbito
nacional. O objectivo desta visita foi participar na reunião de dia 8 de Outubro da
Comissão de Indústria do Parlamento Europeu onde foram consideradas as emendas
ao relatório Horizonte 2020 antes da sua votação na comissão ITRE em 28 de
Novembro de 2012. No mesmo dia, o grupo foi convidado à inauguração da exibição
"Made in Europe ICT Building blocks tackling societal challenges", organizada por
Maria da Graça Carvalho e que contou com a presença da Vice-presidente da
Comissão Europeia e comissária para a Agenda digital, Neelie Kroes. No segundo e
último dia da visita, o grupo participou de manhã numa visita oficial ao Parlamento
Europeu, e participou no almoço debate The importante of KETs for fuelling
innovation, economic growth and cohesion in Europe, organizado por Maria da Graça
Carvalho no âmbito da Cimeira Europeia de Inovação. Durante a tarde, os visitantes
assistiram à reunião da comissão ITRE, onde a comissária europeia para a
investigação, innovação e ciência Máire Geoghegan-Quinn apresentou a comunicação
da Comissão Europeia intitulada "Reforçar e centrar a cooperação internacional no
domínio da investigação e da inovação: Uma abordagem estratégica".

 Grupo de Cientistas e Investigadores
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Entre os dias 17 e 18 de Setembro, recebeu um grupo de visitantes composto por
cientistas e investigadores e jornalistas de âmbito nacional. Destaque para a reunião
da Comissão de Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu, onde o
grupo teve a oportunidade de assistir ao debate conjunto de todos os relatores sobre o
Programa Horizonte 2020 e a primeira consideração das emendas apresentadas.

9. REDE AUTARQUIAS EUROPA

O Grupo Europeu do Partido Social-democrata decidiu criar o programa "Rede
Autarquias Europa", que organiza o trabalho de ligação ao País, atribuindo
responsabilidades por sector e por região geográfica a cada deputado. Nesta
distribuição a deputada ficou com a responsabilidade da ligação aos distritos
Portalegre, Évora, Beja e Faro. Neste âmbito, colabora mensalmente com alguns
órgãos de comunicação das regiões do Algarve e do Alentejo em forma de artigos de
opinião.

Maria da Graça Carvalho tem visitado os distritos, podendo-se destacar a
conferência Competitividade regional e empreendedorismo na Europa (2012-10-
19); Foi oradora na Reunião Ibérica de Redes de Informação Europeia organizada
pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e a Comissão Europeia em Faro.
O debate esteve inserido no âmbito do Fórum de Discussão Regional 2012: Algarve
para aproximar a União Europeia dos cidadãos.

10. PUBLICAÇÕES

10.1. Artigos em media nacionais

 A importância do novo quadro comunitário 2014-2020 para Portugal - Espaço
Global, 11-06-2013

 Horizonte 2020 - Alentejo em linha 03-06-2013

 Horizonte 2020 - Revista Edifício e Energia 20-04-2013

 O novo Quadro Estratégico Europeu - Diário de Notícias, 18-02-2013

 O Alentejo e o novo Quadro Estratégico Europeu - Diário do Alentejo, 14-02-
2013

 Algarve: Região em Transição - Semanário O Algarve, 14-02-2013

 Parceria UE-Cabo Verde - GLOBO, 12/02/2013

 COP18: Uma ponte para o futuro - Diário de Notícias, 12/12/2012
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 Um orçamento Europeu para o crescimento e o emprego - Diário de Notícias,
03/12/2012

 Horizonte 2020 - Revista Agua e Ambiente, 19/09/2012

 Horizonte 2020 - Revista Climatização, 03/09/2012

 Economia de Baixo Carbono - Planeta Azul, 30/08/2012

 A estratégia europeia para a energia e o clima - Jornal I, 31/07/2012

 O Futuro da Ciência - PUBLICO, 23/07/2012

 Carvalho, M.G. Ciência e Inovação no Espaço Europeu. Políticas Públicas em
Portugal. Organizado por Maria de Lurdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva.
Publicado por ISCTE-IUL. 2012

10.2 Artigos em media internacionais

 The Challenges Faced by Research and Innovation in Europe, EPLO - 12/04/2013

 Women in Science - The Parliament Magazine - 27-03-2013

 Reducing red tape research, SCIENCE - 17/07/2012

10.3 Artigos de revistas internacionais

 Carvalho, M.G. Los programas europeos para la innovación y la participación de
las empresas. Nueva revista de política, cultura y arte. Novembro 2012.

 Garcia, J., Cerdeira, R., Tavares, N., Coelho, L. M. R., Kumar, P., Carvalho, M.
G. Influence of different building configurations on the dispersion of PM10 in an
urban street canyon. Submetido à UCLIM Urban Climate Journal em Novembro
de 2012

 Garcia, J., Cerdeira, R., Tavares, N., Coelho, L. M. R., Carvalho, M. G. Analisys
of Pedestrian Short-term Exposure Based in an Integrated System. Sumetido para
publicação no Sustainable Development & Planning Journal. Novembro 2013
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 Garcia, J., Cerdeira, R., Tavares, N., Coelho, L. M. R., Carvalho, M. G..
Evaluation of exhaust and non-exhaust traffic contribution to PM10 concentration
in a busy street. Submetido para publicação ao International Journal or
Environment and Polution (IJEP) em Junho de 2013.

Congressos e Simposia Internacionais

 Garcia, J., Cerdeira, R., Tavares, N., Coelho, L. M. R., Carvalho, M. G. Study of
children exposure to Particulate Matter in indoor air in school. Submetido ao VII
Mediterranean Congress of Air Conditioning (CLIMAMED), 3-4 October 2013,
Istanbul, Turquia.


