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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 
e membro suplente na Comissão SURE - Comissão Especial sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 
2013, criada a 8 de Julho de 2010. 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).  

Este novo 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. 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 
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. 
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3. COMISSÃO BUDGET - ORÇAMENTOS 

Na Comissão dos Orçamentos foi designada Relatora Permanente do PPE para todas a 
matérias relacionadas com a Ciência e Inovação que forem discutidas na Comissão 
dos Orçamentos do PE. 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. COMISSÃO SURE - COMISSÃO ESPECIAL SOBRE OS DESAFIOS 
POLÍTICOS E OS RECURSOS ORÇAMENTAIS PARA UMA UNIÃO 
EUROPEIA SUSTENTÁVEL APÓS 2013 

Na recentemente criada Comissão irá trabalhar para o objectivo de delinear a reforma 
do sistema de financiamento da UE, de definir as prioridades para as futuras 
Perspectivas Financeiras (quadro orçamental) e de delinear a reforma do sistema de 
financiamento do orçamento da UE. As conclusões desta comissão têm particular 
importância no actual contexto de crise económica e financeira. 

5. DELEGAÇÃO À ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA ACP-UE 

Na Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, onde foi eleita 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. 

6. 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 
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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 trinta anos. 

6.1 - Causas: Energia e Alterações Climáticas 

6.1.1 - Participação nas Conferências das Partes das Nações Unidas para o Clima- 
COPs 

As suas intervenções ao longo das várias reuniões da Comissão ITRE e em Plenário, 
fizeram com que fosse convidada a integrar a delegação do Parlamento Europeu que 
participou na COP15 - Conferência do Clima realizada no final de 2009 em 
Copenhaga, tendo sido o único membro da Comissão ITRE a representar o PPE. 

Em 2010 participará igualmente na COP16, em representação do PPE-ITRE a ter 

lugar em Cancun no final do ano. 

 

6.1.2 - Relatórios 

No âmbito dos trabalhos da Comissão BUDGET tem publicado artigos e tem feito 

várias intervenções, tendo, nessa sequência, sido convidada a assumir o papel de 

relatora sombra para o Projecto de Parecer "Apoio Financeiro comunitário a projectos 

no domínio da energia para o relançamento da economia", cujo objectivo consiste em 

criar um fundo inovador a ser utilizado por autoridades municipais e regionais para 

incentivar a eficiência energética e as energias renováveis nos meios urbanos. Este 

projecto de parecer tem estreita ligação com o debate já lançado pela deputada sobre 

"Cidades Sustentáveis e Alterações Climáticas - Como as cidades poderão combater 

as alterações climáticas".  
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6.1.3 - Resoluções 

Na sequência da sua participação na COP15 - Conferência do Clima realizada no 
final de 2009 em Copenhaga, foi co-autora de uma resolução sobre os resultados da 
Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15). 

É ainda co-autora das resoluções: 

Investir no desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas (Plano SET) - votada na 
sessão plenária de 11 de Março 2010, onde a deputada salienta o papel fundamental 
que a investigação e a tecnologia desempenham no desenvolvimento de uma 
sociedade de baixo carbono; 
 
Sobre os veículos eléctricos - votada na sessão plenária de 6 de Maio de 2010, através 
da qual a deputada lembra que a Europa está na vanguarda do motor de combustão 
interna limpa e alerta para os riscos de perder competitividade no mercado com a 
introdução do veículo eléctrico 
 

6.1.4 - Seminários que organizou 

O primeiro debate que Maria da Graça Carvalho organizou no Parlamento Europeu 
foi dedicado ao tema das Alterações Climáticas, intitulado "A China e as Alterações 
Climáticas", no âmbito da preparação da Conferência de Copenhaga, baseado no 
relatório intitulado "Climate for Cooperation: the EU, China and Climate Change" 
preparado pelo BICCS - Brussels Institute of Contemporary China Studies. 

Durante a Cimeira do Clima em Copenhaga, a eurodeputada organizou um Side Event 
dedicado ao tema "Capacitação, Transferência de Tecnologia e adaptação às 
alterações climáticas em África" com especial incidência nos países de língua oficial 
Portuguesa. Estiveram presentes neste evento cerca de 35 representantes das 
delegações oficiais de Angola, Cabo Verde, Guiné-bissau e Portugal.   Entre os 
participantes estiveram presentes o Ministro de Ambiente de Cabo Verde, a Ministra 
da Presidência da Guiné-bissau, os Secretários de Estados das Pescas e do Ambiente 
da Guiné-bissau, entre outros membros de governo destes países.   
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Maria da Graça Carvalho,  organizou em parceria com o "Pacto dos Autarcas 
Europeus", o debate, "Cidades Sustentáveis e Alterações Climáticas - Como as 
cidades poderão combater as alterações climáticas".   O debate teve lugar no 
Parlamento Europeu e entre os oradores destacaram-se Maria da Graça Carvalho, 
Fabrizio Barbaso, Director Geral-Adjunto da DG Energia da Comissão Europeia e 
Grégoire Clerfayt, Director da Célula de Energia do Ministério da Energia da Região 
de Bruxelas e Pedro Ballesteros da Comissão Europeia - DG ENER. 

O Pacto dos Autarcas é um compromisso de 1400 cidades europeias (de 36 países) 
que têm como objectivo ultrapassar os objectivos propostos pela política europeia de 
combate às alterações climáticas, a Estratégia 20-20-20, em termos de redução de 
emissões de CO2, do aumento da eficiência energética e da produção de energia 
limpa. O Pacto dos autarcas europeus integra já 38 cidades portuguesas.  

Foi ainda a anfitriã do evento de lançamento do estudo "Rethinking 2050. A 100% 
Renewable Energy for the European Union" que teve lugar no Parlamento Europeu 
a 15 de Abril 2010. 

6.1.5 - Seminários em que participou 

 Maria da Graça Carvalho foi ainda convidada para participar no debate Green 
Jobs and a Green Economy organizado pela European Wind Energy 
Association (EWEA) e moderado pelo Financial Times. "Green jobs and a 
green economy: more than a pink elephant?", foi o primeiro de uma série de 
debates a ter lugar em Bruxelas durante 2010. Neste debate, considerado "de 
alto nível",  participou  também Poul Nyrup Rasmussen, Presidente do Partido 
Socialista Europeu PES e ex Primeiro-ministro da Dinamarca. 

 3º Business Lunch da Associação Portuguesa para a Promoção do 
Hidrogénio (AP2H2), que decorreu em Janeiro em Lisboa em que Maria da 
Graça Carvalho foi a oradora convidada.    

 Na 27ª edição da Ovibeja, em 29 de Abril 2010, presidiu o debate "O papel da 

Agricultura nas Energias Alternativas, onde a deputada defendeu o papel de 

liderança para o Alentejo numa sociedade de baixo carbono.  
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 3° Seminário Internacional de Torres Vedras sobre Economia do 

Hidrogénio, que decorreu em Torres Vedras a 30 de Abril 2010. A deputada 

encerrou o seminário junto o Presidente da AP2H2, Eng.º Campos Rodrigues e 

o Secretário de Estado da Economia e Inovação, Prof. Carlos Zorrinho. 

 

 “Final Conference of the Global Sectoral Approaches - "Proof-of-

Concept" Study”, organizado pelo The Centre for European Policy studies in 

Brussels, 5 de Maio 2010, Bruxelas.  

 

 Conferência "A Estratégia Energética de Portugal - Produção Sustentável, 

Consumo Eficiente e Desenvolvimento Nacional" , organizada pela JSD a 

31 Maio 2010, no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico em Lisboa. 

 

 
6.2 - Causas: Ciência e Inovação 

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). 

 

6.2.1 - Projectos-piloto 

Nessa sequência, a deputada propôs um projecto-piloto "Social Innovation driven by 

Social Business and Young Entrepreneurship" com o objectivo de financiar 

estudos que analisem factores emergentes e de sucesso ao nível da inovação social e 

de incentivo ao empreendedorismo entre os jovens. 

 

Apresentou ainda o projecto-piloto “e-Tendering in Europe - opportunities to 

Innovative SMEs” com o objectivo de utilizar as TIC para a redução das barreiras 
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administrativas e burocráticas contribuindo para aumentar as oportunidades de criação 

de PMEs. 

 

6.2.2 - Relatora 

Maria da Graça carvalho foi nomeada em Maio deste ano, relatora do processo de 
definição das regras de participação nos actuais e nos futuros programas 
europeus de ciência e inovação. Esta tarefa foi atribuída num momento crucial, pois 
em breve o Parlamento Europeu iniciará a revisão intercalar do actual PQ, a vigorar 
até 2013, e encetará o processo de definição das prioridades e linhas gerais do futuro, 
oitavo PQ para a ciência e a investigação, que abrangerá o período entre 2014 e 2020. 

Esta oportunidade será fundamental para recuperar a confiança e a vontade de 
participar nestes programas de todos os interessados em tornar a Europa um espaço 
mais aberto à inovação, à investigação e à criação de emprego. Para tal irá propor uma 
abordagem mais tolerante ao risco, por um lado, e, por outro, mais baseada na 
avaliação do mérito científico e da excelência dos projectos apresentados. A 
simplificação das regras, do ponto de vista do utilizador e não apenas do ponto de 
vista da Comissão, deverá tornar as candidaturas mais acessíveis a um maior número 
de entidades, tanto de grande como de média ou de pequena dimensão. 

A ciência e a inovação têm uma importância estratégica para a competitividade e, 
consequentemente, para o crescimento económico e a criação de emprego no espaço 
europeu. A Europa financia a investigação científica e a inovação através de vários 
programas. Os mais importantes são o 7PQ-Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação, no valor de 52 mil milhões de Euros, e o CIP Programa-Quadro para a 
Competitividade e Inovação. 

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 realizou durante todo este 

mês de Junho em Bruxelas e Estrasburgo, foram realizadas duas reuniões em 
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Portugal, no Porto e em Lisboa, nos dias 2 e 9 de Julho, respectivamente. Está 

também a ser organizada uma audição a ter lugar no Parlamento Europeu no dia 1 de 

Setembro. 

 

6.2.3 - Grupos de Trabalho 

No âmbito dos trabalhos da Comissão ITRE foi convidada a integrar o Working 
Group on Science and Innovation do qual fazem parte apenas dois membros do 
PPE, que irá seguir todos os grandes dossiers relacionados com a Ciência e Inovação 
(revisão intercalar do 7º PQ e linhas de acção do 8º PQ). 

6.2.4 - Seminários que organizou 
 

 Needed: A new approach for research and innovation in Europe, debate 

conjunto entre 5 grupos de peritos em políticas de investigação, 

desenvolvimento e inovação que teve lugar a 30 de Novembro de 2009 no 

Parlamento Europeu. 

 

 A deputada acolheu a Exposição "Science beyond Fiction: Future Emerging 

Technologies" que inaugurou juntamente com a presença do Presidente do 

Parlamento Europeu, Jerzy Buzek e da  Comissária Neeli Kroes, nos dias 20 e 

21 de Abril, na Galerie Nord do Parlamento Europeu, em Estrasburgo 

 
 

6.2.5 - Seminários em que participou 

 

Maria da Graça Carvalho participou em inúmeros seminários como oradora 

convidada em Bruxelas e em Portugal na área da Ciência e inovação. 

 

 Prime Network of Excellence Conference "European research networks: 

time to rethink their rationale and governance?", onde fez uma 

intervenção sobre "The role of policy making in designing research networks", 

realizada dia 6 de Setembro 2009 em Bruxelas 
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 Debate organizado pelo Science/ Business Policy Bridge, sobre "Research 

and Innovation: What´s next in Brussels?", realizado dia 6 de Novembro 

2009 em Bruxelas 

 

 
6.3 - 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: 

 

6.3.1 - Orçamento 

 

Os deputados portugueses membros da Comissão dos Orçamentos propuseram um 

conjunto de emendas que foram aceites pelo PPE, pela Comissão e em Plenário e que 

tornaram o Orçamento de 2011 no "Orçamento da Juventude". 

 

As emendas tiveram como objectivo aumentar o financiamento dos programas de 

educação, formação, mobilidade dos jovens e a criação de um novo programa para 

apoiar o primeiro emprego dos jovens. 

 

Em relação ao programa "Erasmus for Young Entrepreneurs", a deputada Maria da 

Graça Carvalho propôs uma emenda que visa aumentar o orçamento da acção 

preparatória existente para 3 milhões de euros para 2011. 

 

Maria da Graça Carvalho manifestou-se várias vezes, quer em sessões plenárias quer 
em reuniões das comissões a que pertence, a favor deste programa e da sua passagem 
a programa permanente, com uma abordagem mais diversificada e mais ampla para se 
tornar uma ferramenta efectiva de criação de emprego junto dos jovens empresários.    

As ideias apresentadas ao Comissário Tajani foram bem acolhidas e a passagem deste 
programa a programa permanente foi anunciada numa Conferência de Imprensa 
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Conjunta entre o Comissário Tajani e a deputada Maria da Graça Carvalho no dia 7 de 
Julho 2010. 

6.3.2 - Projectos-piloto e Acções Preparatórias 

 

Foi assim proposto uma acção preparatória "Erasmus First Job" com o objectivo de 

promover a mobilidade de jovens qualificados entre os diferentes Estados Membros 

onde receberão formação em empresas inovadoras. 

 

Foi ainda proposto um projecto-piloto "Social Innovation driven by Social Business 

and Young Entrepreneurship" com o objectivo de financiar estudos que analisem 

factores emergentes e de sucesso ao nível da inovação social e de incentivo ao 

empreendedorismo entre os jovens. 

 

6.3.3 - Seminários que organizou 

 

 Intergenerational fairness: giving the future a face, a deputada acolheu a 

primeira reunião sobre intergenerational sustainability que teve lugar no dia 3 

de Maio no Parlamento Europeu. 

 

 

6.3.4 - Seminários em que participou 

 

 Maria da Graça Carvalho abriu a Conferência anual da Associação das 
Escolas de Medicina na Europa, com uma intervenção subordinado ao tema 
"Internacionalização das Escolas de Medicina", no dia 11 de Junho em Berlim. 

 Projecto "Educar para a Cidadania" A eurodeputada foi convidada para 

participar numa iniciativa organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome no 

âmbito do projecto "Educar Para a Cidadania" a 28 de Maio de 2010. O 

objectivo desta inovadora iniciativa é incentivar a participação cívica dos 

jovens neste Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social. 
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 Assembleia Geral da Associação Cientistas no Mundo. A Deputada,  

assitiu à Assembleia Geral da SIW - Scientists in the World / Associação 

Cientistas no Mundo, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral a 25 de 

Maio 2010 no IST. 

 

 Encontro com alunos do 9° ano da EBI-Centro de Portugal - Vila de Rei 

no âmbito das comemorações do dia da Europa, a 24 de Maio 2010, a convite 

da Presidente da Câmara Municipal 

 

 Graça Carvalho participa na Conferência Internacional: Os desafios de 

Futuro da Educação em Portugal que decorreu nos dias 22 e 23 de Maio em 

Oliveira de Azeméis. A conferência foi da iniciativa da Juventude Social-

democrata e pretendia reflectir e debater a política educativa em Portugal, 

desde o Ensino Básico ao Ensino Superior. 

 
 Graça Carvalho visitou diversas escolas no sentindo de dar a conhecer aos 

jovens o projecto Europeu. 

 

  
6.3.5 - 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. 

A deputada, enquanto membro da Comissão dos Orçamentos, propôs um conjunto de 

emendas que foram em Plenário com o objectivo de aumentar o financiamento dos 

programas de educação, formação, mobilidade dos jovens e a criação de um novo 



 
BALANÇO DO PRIMEIRO ANO NO PARLAMENTO EUROPEU 

MARIA DA GRAÇA CARVALHO 
Julho2009-Julho2010 

 
 

12/16 

programa para apoiar o primeiro emprego dos jovens e que tornaram o Orçamento de 

2011 no "Orçamento da Juventude". 

 

Em relação ao programa "Erasmus for Young Entrepreneurs", a deputada Maria da 
Graça Carvalho propôs uma emenda que visa aumentar o orçamento da acção 
preparatória existente para 3 milhões de euros para 2011 e apresentou ao Comissário 
Tajani a proposta de passar este programa a programa permanente, o que irá acontecer 
a partir de 2011. 

 

6.3.5.1 - Seminários da JSD que participou 

 

 Conferência "A Estratégia Energética de Portugal - Produção 
Sustentável, Consumo Eficiente e Desenvolvimento Nacional" que 
decorreu no dia 31 de Maio de 2010 no Instituto Superior Técnico, Lisboa  

 

 Conferência Internacional: Os desafios de Futuro da Educação em 
Portugal que decorreu nos dias 22 e 23 de Maio em Oliveira de Azeméis 

 
 Conselho Nacional da JSD, 07 de Novembro de 2009 

 

 

6.4 - Causas: Regiões Desfavorecidas 

6.4.1 - Fundos Estruturais 
 
A deputada denunciou na sua primeira intervenção em plenário a utilização abusiva 
por parte do Governo Português do efeito de difusão ("spill-over effect") na utilização 
dos fundos estruturais, através do qual fundos destinados às regiões mais carenciadas 
são utilizados em Lisboa.  

 No entender da deputada, esta prática pode consubstanciar uma violação do princípio 
da coesão económica e social, principio que constitui um pilar essencial do projecto 
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europeu. Esta denúncia teve um grande eco nos meios de comunicação nacionais, 
tendo já o governo recuado parcialmente. 

Relativamente à baixa execução do QREN, a deputada colocou várias questões à 
Comissão sobre as razões da baixa execução e possíveis soluções a aplicar, 
nomeadamente na revisão intercalar dos fundos estruturais, para aumentar a taxa de 
execução (dinheiro efetivamente gasto). 

6.4.2 - Resoluções 

No âmbito das suas preocupações com as regiões desfavorecidas, a deputada foi co-
autora das seguintes resoluções: 

 Sobre as grandes catástrofes naturais ocorridas na Região Autónoma da 
Madeira, na França e na Espanha 

 
 Sobre as grandes catástrofes naturais ocorridas na Região Autónoma da 

Madeira e os efeitos da tempestade Xynthia na Europa 
 
 

6.5 - Causas: Países Em Desenvolvimento 

6.5.1 - Iniciativas 
 
Constituiu o Grupo de Amizade com Cabo Verde no Parlamento Europeu. A 
deputada, que é co-Presidente da Comissão do Desenvolvimento Económico, 
Finanças e Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE (África, Caraíbas, 
Pacífico - União Europeia), 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". 

Maria da Graça Carvalho esteve na origem da criação do grupo de trabalho ACP-
RUP (Regiões Ultraperiféricas da União Europeia: as Ilhas Canárias, os Açores, a 
Madeira e os Departamentos franceses do Ultramar). O Objectivo da constituição do 
Grupo de trabalho ACP-RUP é sensibilizar a Comissão Europeia para a criação de um 
espaço de cooperação "Espaço Atlântico Euro-Africano", entre as regiões ultra-
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periféricas das Canárias, dos Açores e da Madeira com os países ACP. Este grupo de 
trabalho visa também dinamizar o diálogo e a cooperação entre as RUP e os países 
ACP vizinhos a partir da Assembleia Parlamentar Paritária. 

 
Por sua iniciativa e do deputado Paulo Rangel, o Parlamento Europeu irá convidar o 
Presidente de Timor-Leste, Dr. Ramos Horta, a participar na sessão plenária de 
Outubro I, em Bruxelas. Por ocasião da vinda do Presidente Ramos Horta ao Plenário, 
está a organizar uma reunião com o objectivo de discutir o processo de paz e 
democracia na Birmânia, que contará com a presença do Dr. Ramos-Horta, e que 
terá lugar no Parlamento Europeu em Bruxelas no dia 5 de Outubro de 2010.   

No âmbito da preparação destes eventos, a deputada deslocar-se-á durante o verão a 
Bank Kok onde se irá encontrar com representantes da líder da oposição da Birbânia 
San Su Ki e a Timor onde fará vários encontros preparativos do evento a ter lugar no 
Parlamento Europeu em Outubro. 

6.5.2 - Políticas 

Na área dos países em desenvolvimento, a deputada tem defendido o apoio aos 
pequenos países insulares, nomeadamente tendo insistido para que a revisão do 
Acordo de Cotonu desse especial atenção a esses países. 

Tem ainda defendido as áreas da educação, ciência, tecnologias de informação, saúde, 
ambiente e energia, como áreas fundamentais na cooperação entre a Europa e os 
países ACP. 

 

7. ACTIVIDADE PARLAMENTAR 

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 
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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. 

No primeiro ano do mandato, a actividade da deputada traduziu-se em termos 
quantitativos em: 

 Questões Parlamentares - 15 

 Resoluções - 6 

 Discursos em Plenário - 96 

 Emendas em Relatórios - 5 

 Relatórios (relatora e relatora sombra) - 2 

 Grupo de visitantes - 3 

 
Visitantes 
 

 Entre os dias 15 e 17 de Abril,  Maria da Graça Carvalho convidou a 
Bruxelas um grupo de estudantes, dirigentes e ex-dirigentes associativos, 
professores e jornalistas  

 A segunda visita ao Parlamento Europeu foi um grupo da JSD e decorreu entre 
os dias 10 e 13 de Dezembro de 2009.  

 Entre os dias 3 e 6 de Dezembro de 2009, Maria da Graça Carvalho recebeu 
no Parlamento Europeu os seus primeiros visitantes, um grupo de pessoas de 
Beja e Faro.  

 
 
 
 
 
8. ACTIVIDADE EM PORTUGAL 
 
 
"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 
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Portalegre, Évora, Beja e Faro. Neste âmbito, a deputada Maria da Graça Carvalho 
tem visitado os distritos, podendo-se destacar os seguintes eventos:. 

Beja 
 

 2010-06-18 - Maria da Graça Carvalho participou nas comemorações do 25° 
aniversário da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja.  

 2010-05-01 - Maria da Graça Carvalho foi convidada para visitar a 27ª edição 
da Ovibeja onde presidiu o debate " O papel da Agricultura nas Energias 
Alternativas  

 2009-09-12 - No âmbito das eleições autárquicas de 2009, a eurodeputada 
Maria da Graça Carvalho apresentou no 12 de Setembro de 2009, a 
candidatura da Dra. Conceição Pires à Câmara Municipal de Cuba. 

 2009-07-17 - No âmbito das eleições autárquicas de 2009, a eurodeputada 
Maria da Graça Carvalho apresentou no 17 de Julho de 2009, a candidatura do 
Presidente António Sebastião a novo mandato. 

 
Évora 
 

 2010-01-16 - Maria da Graça Carvalho visitou a Casa do Povo de Santiago 
Maior em Évora no Alentejo.  

 2009-07-11 - Maria da Graça Carvalho visitou Vendas Novas para apresentar 
os candidatos do PSD às eleições autárquicas. 

 2009-03-07 - Maria da Graça Carvalho visitou Arraiolos, com motivo da 10ª 
Mostra Gastronómica, Feira do Tapete e 2º Festival da Empada  

 

Portalegre 
 

 2009-11-07 - Maria da Graça Carvalho participou no Conselho Nacional da 
Juventude Social Democrata (JSD). 

 
 
Faro 
 

 2010-03-06 - A eurodeputada Maria da Graça Carvalho, e o Presidente 
do PSD Algarve, o Dr. Mendes Bota, organizaram em conjunto a Conferência 
"Energias Renováveis e Turismo Sustentável". 

 2010-06-25 - Maria da Graça Carvalho participou na sessão que a Agência 
Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), realizou no Casino de 
Vilamoura no âmbito das comemorações do seu 10º aniversário, onde falou 
sobre "As Cidades e a Política Europeia para a Energia e Clima". 

 


