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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 experimentou um incremento
do 30% em relação ao 7o Programa quadro, o qual passou dos 52 mil milhões de
euros, para 79.4 mil milhões de euros.
O maior programa de financiamento de ciência e inovação do mundo e terceiro maior
programa da União Europeia foi aprovado por unanimidade na Comissão ITRE em 28
Novembro2012 e em 21 de Novembro de 2013, na sessão plenária do Parlamento
Europeu por grande maioria.
As negociações do Horizonte 2020 entre o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu
e a Comissão Europeia, começaram em Janeiro de 2013 e concluíram com
sucesso após 6 meses de reuniões o trílogos.
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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O actual Programa Quadro de Investigação, financiará todo o tipo de entidades Universidades, Centros de Investigação, PMEs, grandes empresas, jovens
empreendedores, e abrange várias as áreas científicas desde saúde às tecnologias de
informação e comunicação, materiais, segurança e energia. Todas as prioridades para
Portugal foram incluídas tais como uma linha de investigação autónoma para o Mar e
outra para a Herança Cultural.
No dia 11 de Dezembro de 2013 a Comissão Europeia anunciou o primeiro concurso
para apresentar projectos no âmbito do Horizonte 2020. O financiamento conta com
mais de 15 mil milhões de euros para os dois primeiros anos.
A sessão oficial de lançamento do Horizonte 2020 em Portugal realizou-se no dia 13
de Dezembro no Centro Cultural de Belém em Lisboa. A sessão contou com a
presença do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato; do Ministro da Economia,
António Pires de Lima; da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira; do
Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves;
da Secretária de Estado da Ciência de Espanha, Carmen Vela; do Presidente da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Miguel Seabra; e de uma delegação de alto
nível da Comissão Europeia, presidida pelo Diretor Geral da Investigação e Inovação,
Robert-Jan Smits. Maria da Graça Carvalho realizou uma intervenção sobre a
importância do programa para a União Europeia e para Portugal.
Com o objectivo de divulgar os programas europeus a deputada Graça Carvalho
realizou inúmeros seminários em todo o País; manteve reuniões com membros do
governo (Ministro da Educação e Ciência, Ministro da Saúde, Ministro Adjunto e do
Desenvolvimento Regional, Ministra da Agricultura) e com autarcas. Realizou
reuniões em Universidades, Empresas, sindicatos e ONGs, bem como junto da
comunicação social, e através de artigos de opinião.
Neste âmbito, facilitou o acesso e participação de entidades portuguesas em grandes
projetos de investigação, através da promoção de reuniões em Portugal ou Bruxelas
entre grandes consórcios europeus e a comunidade científica e empresarial portuguesa
(por exemplo na área das doenças raras, medicamentos inovadores, sida, malária e
tuberculose).

2.2.

Política Espacial Europeia

Na qualidade de membro suplemente na Comissão dos Orçamentos (Comissão
BUDG) foi designada relatora principal permanente do Partido Popular Europeu para
a área do Espaço (programas GALILEO, COPERNICUS e SST), tarefa de enorme
responsabilidade quanto mais não seja pela grandeza dos fundos envolvidos.
O Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo sobre o QFP 2014-2020
que destinou 6,3 mil milhões de euros para o programa Galileo e 3.8 mil milhões de
euros para o programa Copernicus (ex-GMES). Isso significa mais do dobro quando
comparado com os sete anos anteriores. Além disso, 1.3 mil milhões de euros dos
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79.4 mil milhões euros para o programa Horizonte 2020, devem ser investidos em
pesquisa e inovação no espaço.
Estes programas são de grande importância para as PMEs portuguesas na área do
espaço pois promovem o desenvolvimento de uma indústria espacial inovadora e
competitiva.
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
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).
3.1.

Relatório para o Programa Específico de Execução do Horizonte 2020

O próximo Programa Quadro de Investigação, financiará entidades desde
Universidades, Centros de Investigação, PMEs, grandes empresas, a jovens
empreendedores e cobre áreas científicas variadas: da saúde às tecnologias de
informação e comunicação, materiais, segurança e energia. Todas as prioridades para
Portugal foram incluídas tais como uma linha de investigação autónoma para o Mar e
outra para a Herança Cultural.
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.
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
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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
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 and Teaming”, Bolsas de Retorno, Aumento da participação
das PME, Sinergias com os fundos estruturais.
Quanto ao reembolso das despesas este será de 100% dos custos directo, mais 25%
dos custos indirectos, acrescendo 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, Bruxelas e vários
Países Europeus.
3.2 Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização
de Ensaios Clínicos (EDCTP)
Foi nomeada relatora pelo PPE para a elaboração do relatório sobre o segundo
programa de Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a
Realização de Ensaios Clínicos para a Sida, Malária e Tuberculose (EDCTP).
Introduziu prioridades para Portugal como o combate ao dengue. Portugal, embora
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tenha muita competência nesta área, não tem tido uma participação relevante no
programa. A parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a
Realização de Ensaios Clínicos é um excelente exemplo de cooperação internacional
liderada pela EU. O programa revelou-se extremamente eficaz em melhorar a
intervenção médica e a qualidade da investigação destinada a combater as doenças
diretamente relacionadas com a pobreza tais como a SIDA, a malária e a tuberculose.
Enquanto Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior de Portugal, esteve
envolvida diretamente nas negociações e na aprovação do Conselho de
Competitividade do EDCTP1.
Em 2012 a Comissária para a Investigação, a Inovação e Ciência, Máire GeogheganQuinn, convidou a Prof. Graça Carvalho, na qualidade de membro da Comissão
ITRE, para participar na conferência de alto nível, a realizar na Cidade do Cabo, a 5
de Novembro, onde seria discutido o segundo programa da EDCTP2.
3.3 Infraestruturas de Energia
No âmbito do Livro Verde da Comissão Europeia no quadro para as políticas de clima
e de energia em 2030, Maria da Graça Carvalho propôs, juntamente com o
eurodeputado português António Correia de Campos uma alteração que contempla
uma percentagem obrigatória de interconexão eléctrica entre a Península Ibérica e
França. Apesar do processo em curso de implementação de projectos de interesse
comum para as infraestruturas de energia, a capacidade de interligação
transfronteiriça está abaixo da meta e é um obstáculo para a integração das energias
renováveis e para o mercado interno da energia. A proposta foi aprovada na Comissão
de Indústria do Parlamento Europeu no dia 9 de Janeiro de 2014. A votação em
plenário decorreu a 5 de Fevereiro de 2014 em que o Parlamento pediu que
sejam definidas metas vinculativas para as interconexões energéticas, sem no entanto
fazer uma quantificação das mesmas.

4.

COMISSÃO BUDGET - ORÇAMENTOS

Até dia 1 de Janeiro de 2012, Maria da Graça Carvalho era Relatora sombra do
Partido Popular Europeu para todas a matérias relacionadas com a Ciência, Inovação,
Ambiente e Clima, discutidas na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.
A partir de Janeiro de 2012, foi igualmente nomeada Relatora Principal para todos os
programas de política espacial na Comissão dos Orçamentos.
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.
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4.1.

Relatórios

Foi Relatora do Partido Popular Europeu para a opinião dos Orçamentos para os
Relatórios


Implementação e exploração dos sistemas europeus de radionavegação por satélite
GALILEO:

Em 20 de Novembro de 2013 foi adoptado na sessão plenária de Estrasburgo o
relatório sobre a implantação e exploração dos sistemas europeus de radionavegação
por satélite - Galileo. O programa Galileo cria um sistema global de navegação por
satélite mais avançado, que garante um serviço de posicionamento global altamente
preciso e fiável. Trata-se de um projecto emblemático da União Europeia e dentro do
espírito da Estratégia Europa 2020. A indústria europeia será a primeira beneficiária
deste programa. O Galileo contribui para o funcionamento de muitos sectores da
economia, e proporciona às empresas e aos cidadãos o acesso directo a um sinal de
navegação por satélite produzido pela Europa. 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 trânsito, do
ordenamento do território e da segurança rodoviária. Para os anos 2014-2020 foi
aprovado um orçamento de 7 mil milhões de euros.


COPERNICUS:

É o sucessor do Programa Europeu de Observação Terrestre GMES (Global
Monitoring for Environment and Security), desenhado para fornecer informação
proveniente da observação espacial e local destinada à protecção civil, à segurança e
ao crescimento económico.
Foi aprovado um orçamento de 3.79 mil milhões de euros para 2014-2020. O
Programa pretende recolher dados e informar sobre o meio ambiente e os fenómenos
naturais que se produzem no planeta através de satélites e sensores terrestes.
Graça Carvalho assegurou um financiamento adequado deste programa. Acredita que
o Parlamento Europeu deve ter um importante papel que diz respeito à gestão, custos,
cronograma, e execução do programa. Considera importante evitar no futuro os custos
excessivos e acredita que o financiamento deve ser dividido nas várias categorias
existentes consoante os objectivos específicos do programa.


Programa de apoio à localização e à vigilância no espaço SST:

O programa de localização e vigilância no espaço STT está centrado na colocação em
rede das capacidades disponíveis e na prestação de um serviço; a iniciativa constituirá
a base em matéria de conhecimento da situação no espaço no futuro. Até 2020 o
programa SST da UE deve começar a fornecer informações precisas e necessárias
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para evitar a colisão e a explosão das naves espaciais, bem como o efeito nocivo da
reentrada de objectos espaciais na atmosfera da terra.
Graça Carvalho como relatora principal de opinião da proposta de regulamento da
Comissão ITRE, considera que o programa de apoio SST deve ser financiado pela
União Europeia e que o montante máximo de financiamento deve ser de 70 milhões
de euros. Este financiamento deve proceder essencialmente dos programas dedicados
à política espacial no quadro financeiro plurianual para 2014-2020, ou seja, do
EGNOS/Galileo e do Copernicus, preferencialmente através de rubricas orçamentais
específicas ao abrigo desses programas. Em determinados casos, as contribuições do
Fundo para a Segurança Interna e do programa Horizonte 2020 também devem ser
permitidas, devendo, porém, ser rigorosamente limitadas a medidas previstas nos seus
actos de base, relacionadas com a protecção de infraestruturas críticas e com a
investigação espacial e de segurança, respectivamente. Qualquer aumento da
contribuição da União Europeia deve ser proveniente dos programas Galileo e


Foi nomeada em Novembro de 2013 Relatora sombra para a opinião – “renewal of
agreement on cooperation in science and technology between EU and Russia”

4.2 Foi nomeada pelo Grupo do Partido Popular Europeu membro substituto
representante do PPE na conciliação do orçamento para 2013.
4.3 Outras actividades em que participou:





5.

VI Conferência Anual sobre a política especial europeia, 2014-01-29; Proferiu
um discurso sobre os Programas Espaciais Europeus no evento organizado pela
Comissão Europeia no edifício Charlemagne da Comissão Europeia.
"A indústria europeia será a primeira beneficiária do programa Galileo", 1811-2013; participou no debate da sessão plenária no Parlamento Europeu sobre a
Implantação e exploração dos sistemas europeus de radionavegação por satélite Galileo.
Aspectos regulamentares do Programa Copernicus no periodo 2014-2020 participou na mesa redonda organizada a 4-09-2013 pelo Governo da Renânia do
Norte-Vestefália e do Centro Aeroespacial Alemão.

DELEGAÇÃO À ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA ACPUE

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.
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5.1

26° Sessão da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE

Maria da Graça Carvalho participou na 26a Sessão da Assembleia Parlamentar
Paritária ACP-UE (África, Caraíbas, Pacífico - União Europeia), que decorreu no mês
de Novembro de 2013 em Adis Abeba Etiópia. Na cerimónia de abertura questionou o
Comissário Europeu para o Desenvolvimento, Andris Piebalgs, sobre a situação
em Moçambique e sobre o contributo da UE para o diálogo no terreno e para a
consolidação da paz, da estabilidade e do crescimento económico no país.
Nesta sessão foi apresentado o relatório A integração regional e modernização das
alfândegas para o desenvolvimento sustentável nos países ACP, em cooperação com a
UE'. Como relatora sombra, Maria da Graça Carvalho apresentou a posição do EPP.
Durante a 26a Assembleia Maria da Graça Carvalho também foi designada relatora
para a 'Estratégia de desenvolvimento do sector privado, incluindo a inovação para
um desenvolvimento sustentável' dos países ACP.
5.2 Nomeações para Relatora


Relatora principal da Estratégia do desenvolvimento do Sector Privado incluindo a
inovação para um desenvolvimento sustentável e inclusivo dos países ACP.



Relatora do PPE para a Integração e Modernização regional das Alfândegas para o
desenvolvimento sustentável nos países ACP em cooperação com a UE.

6.

DELEGAÇÃO À ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA UNIÃO PARA
O MEDITERRÂNEO

Na Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, tem vindo a
contribuir para o debate sobre o apoio da UE aos países do sul do mediterrâneo na sua
transição para a democracia tendo em conta as mudanças que estão a ocorrer em
alguns destes países.
Maria da Graça Carvalho considera crucial incentivar o desenvolvimento das relações
económicas e políticas entre Argélia, 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.
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6.1 Actividades em que participou
Participou nas reuniões do Grupo do PPE da Delegação Euromed com um grupo de
parlamentares da Algéria do partido RND Rassemblement National Démocratique e
representantes da sociedade civil que visitaram o Parlamento Europeu entre 27 e 30
de Janeiro. A visita foi organizada pelo Grupo Euromed, em colaboração com PPE e a
Fundação CES. Nomeadamente, foi oradora nas reuniões sobre Política de
vizinhança: O caso concreto da Argélia que decorreu no Parlamento Europeu em
Bruxelas no dia 28-01-2014 e na reunião sobre o futuro da União para o
Mediterrâneo de dia 29-01-2014 no Parlamento Europeu.
Integrou também a delegação oficial que representou o Parlamento Europeu no 11º
Encontro inter-Parlamentar UE-Argélia que decorreu na Argélia entre 2 e 5 de
Novembro. Teve por objectivo incentivar o diálogo entre a UE e este país,
fomentando a cooperação para defesa os Direitos do Homem, a liberdade de
imprensa e de expressão, a situação dos jovens, o diálogo social e a luta contra o
terrorismo.

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.

Energia e Alterações Climáticas

7.1.1. Seminários que organizou


Almoço-debate: 'Breakthrough technologies for the European industry Innovation in the 2030 package', 18-03-2014 - patrocinou o almoço-debate, coorganizado com a Confederation of European Paper Industries (CEPI), sobre
Tecnologias inovadoras para a indústria europeia - Inovação no pacote 2030; foi
divulgada a importância de actividades no sector da indústria do papel para
redução de emissões de CO2 pela introdução de tecnologias inovadoras.



European Energy Storage Technology Development Roadmap towards 2030,
2013-11-12: Co-organizou o evento no Parlamento Europeu em colaboração com
a European Association for Storage of Energy EASE e com a European Energy
Research Alliance EERA.
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7.1.2. Outras actividades em que participou


Mesa redonda com o Comissário para a Energia, Günther Oettinger,
organizada pelo Grupo EUFORES a 15-01-2014. O objectivo da reunião foi a
discussões sobre energias renováveis e eficiencia energética.



Participou a 14-01-2014 no debate da sessão plenária no Parlamento Europeu
sobre Energia e Clima 2030 : 'É necessária uma política que dê garantias às
empresas e que incentive o investimento'.



Estratégias para a sustentabilidade energética e ambiental dos territórios,
2013-11-29: Participou no seminário organizado em Palmela pela RNAE
Associação de Agências de Energia em parceria com a ENA Agencia de Energia e
Ambiente da Arrábida e com o suporte do ManagEnergy da Comissão Europeia.
Realizou uma intervenção subordinada ao Financiamento às políticas energéticas
e de sustentabilidade para o período 2014-2020.



Reunião do grupo de trabalho de energia da EASAC, 2013-11-06: Na sua
qualidade de membro da academia das ciências (Portugal), participou no encontro
que teve lugar na Royal Academy for Science and the Arts da Bélgica em
Bruselas.



Grupo EUFORES: Participou nas reuniões de carácter mensal do grupo de
deputados europeus cujo objectivo é debater sobre fontes de energia renováveis.
Neste âmbito 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. Realizou o discurso
de abertura na reunião “Meta Vinculativa para as Energias Renováveis-Discussão
do pacote 2030" que decorreu no Parlamento Europeu em 2013-11-05.



2013 World Materials summit: A key enabling technology for secure energy
& sustainable development, 2013-10-15: Fez uma intervenção sobre o futuro da
distribuição da Energia na Europa na cimeira que decorreu no Conselho da Europa
em Estrasburgo.



VIII Conferência on the sustainable development of energy, water and
environment systems 2013-09-23: Na sua qualidade de presidente do comité
científico internacional da SDEWES proferiu o discurso de abertura no evento que
decorreu em Dubrovnik.



O Diálogo entre Ciência, Tecnologia e Sociedade no âmbito da Energia e as
Alterações Climáticas, 2013-09-19: Foi oradora na sessão de abertura no evento
organizado pelo Joint Research Centre JRC da Comissão Europeia e o Conselho
Europeu de Academias de Ciências Aplicadas Euro-CASE.
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Re-conectar a Política Europeia de Energia e os desafios da Energia
Europeia, 2013-09-10: Participou como oradora no evento organizado no
Parlamento Europeu por GDF Suez, ENI e Amalia Sartori, Presidente da
Comissão ITRE do Parlamento Europeu.



Reunião do grupo de trabalho de alterações climáticas e Energia do PPE
2013-09-04: Participou na reunião sobre as políticas europeias de energia e
alterações climáticas.



Eficiência energética e energia verde 2013-07-11: Foi moderadora no evento
organizado por GSMA Europe.

7.2

Ciência e Inovação

7.2.1. Seminários que organizou
No âmbito do Horizonte 2020:


Luta contra a tuberculose na Europa, 01-04-2014 - participou no evento que
organizou sobre a luta contra a tuberculose na Europa.



Jantar - Entrepreneurship skills and training for SMEs – where does IP fit?,
04-03-2014, co-organizou com a Science Business e o consórcio Ideas Matter no
Parlamento Europeu, um jantar para discutir o papel e importância da formação
em propriedade intelectual de gestores, empresários e PMEs.



Seminário no Instituto Medicina Tropical em Lisboa com parceiros
internacionais e a Comissão Europeia com o objectivo de envolver as instituições
portuguesas no programa de parceria entre a Europa e os Países em
Desenvolvimento para a realização de ensaios clínicos EDCTP, 21-02-2014



Workshop e exposição “Ciência e Inovação: Raríssimas!”, 17-02-2014 - coorganizou com o eurodeputado Mário David, sob o patrocínio da Presidência da
República Portuguesa, Sua Excelência Maria Cavaco Silva, uma Workshop e uma
Exposição sobre doenças raras, que contou com a presença do Comissário para a
Saúde e Defesa do Consumidor, Tonio Borg.



Seminário sobre Horizonte 2020 no Instituto Superior Técnico 2014-01-12:
Organizou a reunião do Robert Jan Smits Director Geral da DG-RTD com o VicePresidente do IST e os presidentes de departamento do Instituto Superior Técnico
(IST) no Instituto Superior Técnico IST



Seminário sobre o Horizonte 2020 na Fundação Champalimaud 2014-01-12:
Organizou a Reunião do Robert Jan Smits Director Geral da DG-RTD com a
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Presidente da Fundação Champalimaud Leonor Beleza e com os Responsáveis dos
centros de investigação em biomedicina.


Seminário sobre doenças raras, 2013-11-26: Moderou e co-organizou o evento
em colaboração com a eurodeputada Amalia Sartori, Presidente da Comissão de
Indústria do Parlamento Europeu e a Brain Foundation.



Tuberculose na Europa – Como eliminar esta ameaça moderna, 2013-11-13:
Organizou o debate com a European Respiratory Society ERS.



Aliança de Investigação sobre o Oceano Atlântico 2013-11-13: Organizou este
evento no Parlamento Europeu para discutir o futuro da investigação oceânica e a
implementação da aliança Europa-E.U.A-Canadá.



O Papel da União Europeia nas Parcerias de Inovação para o
Desenvolvimento de Produtos para a Saúde, 2013-10-16; Presidiu o debate
organizado no Parlamento Europeu pela DSW Deutsche Stiftung
Weltbevoelkerung e PATH.



Patentes: O que se deve proteger? O que se deve partilhar?, 2013-10-16:
Organizou a primeira reunião do grupo de trabalho sobre patentes do Parlamento
Europeu.



Debate sobre Iniciativas Tecnológicas Conjuntas JTIs – Inovação em Acção,
2013-10-02: Co-organizou o evento que decorreu no Parlamento Europeu com o
deputado António Fernando Correia de Campos.



Cerimónia oficial de abertura das Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, 201310-01: Proferiu um discurso na cerimónia de abertura da exibição que decorreu no
Parlamento Europeu durante três dias.



Exposição Knowledge4Innovation, 2013-10-01: Proferiu um discurso na
cerimónia de abertura da exposição que comemorava o 5 aniversário da Cimeira
Europeia da inovação.

No âmbito do EIN organizou e presidiu as reuniões do Grupo de trabalho de políticas
europeias de inovação:


Pequeno-almoço debate (working breakfast on State Aid in support of
Innovation) sobre apoio do Estado à inovação, 29-01-2014.



The economics of Intellectual Property, 22-01-2014.



Construir a Europa através da investigação e da inovação “Twinning and
Teaming work” no Horizonte 2020, 2013-11-13.
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7.2.2. Outras actividades


Jantar-debate na Ordem dos Engenheiros, 28-04-2014 - participou no jantardebate em que fez intervenção sob o tema: " O novo programa Europeu da Ciência
- Horizonte 2020".



Conferência "Portugal: Rumo ao crescimento e emprego. Fundos e
Programas Europeus: solidariedade ao serviço da economia portuguesa, 1104-2014 - participou na Conferência que abordou os Fundos e Programas
Europeus: solidariedade ao serviço da economia portuguesa, na Fundação
Calouste Gulbenkian, a convite do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel
Durão Barroso.



Visita ao Instituto de Medicina Molecular, 11-04-2014 - visitou o Instituto de
Medicina molecular com a Comissária Máire Geoghegan-Quinn e o Ministro
Nuno Crato.



9 º Encontro Mundial sobre Farmacêutica, Biofarmácia e Tecnologia
Farmacêutica, 31-03-2014; Proferiu uma palestra em que partilhou a experiencia
e o processo de preparação do programa do Horizonte 2020.



Visita à Casa dos Marcos, 24-03-2014 - dando continuidade ao tema das
patologias raras visitou a casa dos Marcos e fez uma intervenção sobre as Doenças
Raras no âmbito do Horizonte 2020.



Audição na Assembleia da República : Politica Europeia Ciencia, Inovaçao,
energia e industria, 19-03-2014; Apresentou os temas : A Política de Inovação e
Ciência ao nível da UE (Horizonte 2020) e Questões relacionadas com a política
de energia e indústria na UE



Digital wave: supporting a cultural shift in learning systems?, 04-03-2014 participou no debate político que fez um balanço dos mais recentes
desenvolvimentos da política europeia no domínio das novas tecnologias e de
aprendizagem ao longo da vida.



34th European Workshop on Rheumatology Research, 21-02-2014 - Falou
sobre o programa de financiamento de I&D em SIDA, Malaria e Tuberculose.



Audição do EPP "Horizon 2020 and the EIT" - Reforçando Investigação e
Inovação no sul da Europa, 19-02-2014 - esclarecimento da forma como países
do sul da europa podem participar em pé de igualdade com os restantes países
europeus.



IX Encontro COTEC Europa, 12-02-2014 -participou na qualidade de membro
efectivo da comissão ITRE e relatora do Programa Específico de Execução
Horizonte 2020.
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Conferência Ciência, Cultura e Inovação, 2014-01-24; Fez uma apresentação
sobre Ciência, Europa e Futuro na conferência organizada pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos em Lisboa



Apresentação do livro Inovação para a Mudança de António Lúcio Baptista na
livraria Orfeu em Bruxelas, 2013-01-21: Autora do prefácio do livro



What is IMI and how Portuguese groups paticipate?, 17-01-2014; Participou
como oradora apresentando o programa de financiamento europeu IMI Innovative Medicines Initiative.



Sociedade Europeia de Cardiologia, 2014-01-07: Reuniu no Parlamento
Europeu com uma delegação da sociedade para discutir o Horizonte 2020.



Fórum Anual de Graduados Portugueses no estrangeiro GraPE, 2012-12-21:
Foi oradora no painel sobre Migrações científicas: ir e voltar. Realizou uma
intervenção sobre a Política Científica no evento que decorreu no auditório do
Museu Serralves no Porto.



Info Day on the contractual Public Private Partnerships PPPs under Horizon
2020 on Factories of the Future, Energy Efficient Buildings, Green Vehicles
and Sustainable Process Industry, 2013-12-17; Fez o discurso de encerramento
da conferência organizada pela Comissão Europeia no edifício Charlemagne da
Comissão Europeia.



Agraciada com Certificado de reconhecimento de apoio a problemas de
epilepsia pela Joint Task Force of the International Bureau for Epilepsy and the
International League Against Epilepsy, 16-12-2013.



Sessão oficial de lançamento do H2020 em Portugal, 2012-12-13: Realizou
uma intervenção sobre a importância do programa para a União Europeia e para
Portugal no evento que decorreu no Centro Cultural de Belém CCB, em Lisboa.



A Saúde nas agendas nacionais e europeias para 2020, 2013-11-28: Fez uma
intervenção sobre a estratégia europeia 2020 para o crescimento e as estratégias
nacionais/regionais de investigação e inovação para a especialização inteligente na
IV Conferência Anual do Health Cluster Portugal na Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa.



Conferência de imprensa sobre Horizonte 2020, 2013-11-20: Participou na
conferência de imprensa que teve lugar no Parlamento Europeu sobre o programa
europeu de ciência e inovação.



Crescimento e emprego no século XXI, 2013-11-15: Realizou uma intervenção
sobre Conhecimento, Inovação e Crescimento Económico na conferência
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organizada em Lisboa pelo Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional CEFOSAP.


From Lab to Market: Horizon 2020 - and how the EU can advance
innovation, 2013-11-12: Foi oradora na conferência organizada pela Science and
Business.



Joint Final Panel Chairs Meeting ERC-2013-Evaluations, 2013-11-07: Fez
uma apresentação sobre os objectivos e os desafios do orçamento europeu da
investigação para os próximos anos.



A Excelência na investigação e na inovação: a experiência do LNEG, 201310-25; Apresentou o Horizonte 2020 e as perspectivas para Portugal no seminário
no Laboratório Nacional de Energia e Geologia - LNEG em Lisboa.



10° Aniversário do IMM, 2013-10-21: Participou na Cerimónia de
Comemoração do 10º Aniversário do Instituto de Medicina Molecular na
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.



Congresso Internacional Género (s) e Saúde, 2013-10-19: Participou no debate
sobre Saúde e género (s): políticas de cooperação para a investigação e
intervenção no Congresso na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
ESEnfC.



Visita às instalações do CSIC em Barcelona, 2013-10-18: visitou o Instituto de
Microelectrónica, Instituto de Materiais e o Instituto de Nanotecnologia.



O papel da radiologia na medicina personalizada – Como assegurar a melhor
prevenção e o melhor tratamento?, 2013-10-15; Participou na mesa redonda
organizada no Parlamento Europeu pela eurodeputada croata Biljana Borzan e
pela Sociedade Europeia de Radiologia ESR e pela Aliança para a medicina
personalizada EAPM.



Conferência de imprensa sobre as Inicitativas Tecnológicas Conjuntas, 201310-02: Participou como oradora no âmbito da exposição que organizou no
Parlamento Europeu.



Horizonte 2020 e a Investigação nos Estados Bálticos, 2013-10-02; Fez uma
apresentação subordinada ao tema da “Stairway to excellence” na audição que o
Partido Popular Europeu organizou no Parlamento Europeu.



V Cimeira Europeia da Inovação - “IMI2: Inovações médicas ao serviço dos
pacientes”, 2013-10-01: Presidiu o debate organizado no Parlamento Europeu
pela IMI/EFPIA e Knowledge4Innovation.
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Ciências Sociais e Humanidades no Programa Horizonte 2020, 2013-09-27;
Proferiu uma palestra sobre Liderança Industrial e interdisciplinaridade na
conferência organizada na Copenhagen Business School CBS pela eurodeputada
danesa Britta Thomsen.



Conferência de imprensa sobre Horizonte 2020, 2013-09-26; Participou na
conferência de imprensa realizada no Parlamento Europeu apôs a votação do
programa Horizonte 2020 na Comissão de Indústria do Parlamento Europeu.



Promover as mulheres empreendedoras em tempos de crise, 2013-09-25;
Participou no debate promovido no Parlamento Europeu pela eurodeputada
espanhola Teresa Jiménez e pela Plataforma Europeia de Mulheres
Empreendedoras WEP.



Foro sobre o Financiamento das PMEs: Instrumentos Financeiros Europeus
para a Competitividade e a Inovação das PMEs, 2013-09-24; Proferiu o
discurso de boas vindas sobre o Programa Horizonte 2020.



Relato do processo negocial do Horizonte 2020 à comissão ITRE, 18-09-2013,
para votação final em Plenária em Outubro



Maximizar o potencial da Economia Digital, 2013-09-17: Participou no debate
organizado em Bruxelas pelo Lisbon Council.



Patentes na Europa: o que é que vem a seguir?, 2013-09-17: Participou na
mesa redonda organizada pela Science|Business em Bruxelas.



Investir em investigação – uma saída para a crise?, 2013-09-16; Proferiu um
discurso sobre a política europeia de investigação nas instalações da Sociedade
Max Planck em Bruxelas.



Tertúlia “Inovação na prática: melhores empresas, mais empregos”, 14-092013 - participou numa tertúlia que decorreu em Beja sobre investigação científica
e a inovação empresarial a convite da Associação Alentejo de Excelência e AJHA.



Horizonte 2020 - O que é? O que podemos fazer?, 2013-09-13; Apresentou o
Programa Horizonte 2020 e as suas linhas principais no IPO Porto.



Congresso das Regiões Europeias Emergentes, 12-09-2013 - enviou key-note
lecture num vídeo que foi projectada durante a sessão de abertura.



Seminário no Instituto de Tecnologia Karlsruhe, 2013-09-12; Apresentou o
Programa Horizonte 2020 na Alemanha.



Colocar a Europa na Liderança da Inovação em Matéria de Desenvolvimento
de novos medicamentos, 2013-09-10; Participou no debate co-organizado pela
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Innovative Medicines Initiative (IMI) e pelo eurodeputado Petru Luhan no
Parlamento Europeu.


Horizonte 2020 e o futuro da Investigação Europeia, 2013-09-10; Realizou
uma intervenção subordinada ao tema da compatibilização da agenda da
investigação com as necessidades do paciente, no evento organizado pela Aliança
Europeia para a Medicina Personalizada EAPM no Parlamento Europeu.



Cooperação Transatlântica em Matéria de Inovação, 2013-07-16; Proferiu um
discurso sobre a cooperação transatlântica em matéria de propriedade intelectual e
as oportunidades para harmonizar as políticas UE-E.U.A. de patentes e comercio,
na conferência que decorreu em Washington DC.



A Europa da Ciência e da Competitividade, 2013-07-12; No âmbito da
iniciativa "Café Europa" participou no debate organizado na FNAC de Coimbra
pelo Espaço Europa - espaço de informação europeia da responsabilidade do
Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, da Representação da Comissão
Europeia em Portugal, e pela FNAC.



Inovação no Sector Público, 2013-07-09; Participou no seminário organizado
pelo BEPA Bureau of European Policy Advisers na Comissão Europeia em
Bruxelas.

7.3.

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.


Oportunidades de Financiamento na UE no âmbito do novo Quadro
Financeiro, 2013-11-13; Realizou um discurso sobre os vouchers de inovação no
programa Horizonte 2020 no seminário co-organizado em colaboração com a
EYIF no Parlamento Europeu no âmbito da Semana Global do
Empreendedorismo.



O Futuro do Ensino Superior Politécnico no contexto Europeu, 24-09-2013 organizou o seminário no Parlamento Europeu em colaboração com o Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos CCISP.
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7.3.2. Outras actividades em que participou


Intervenção evocando o dia da Universidade - Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, 22-03-2014 - proferiu Oração de Sapiência na sessão
Solene sob o tema "O futuro do ensino superior, ciência e inovação no
contexto europeu".



(Re)enamore-se pela Europa, 14-02-2014 - participou no debate com jovens
organizado pelo Gabinete de informação do Parlamento Europeu em Portugal
e a Representação da Comissão em Portugal, que decorreu no Centro de
Informação Europe Direct do Baixo Alentejo, em Beja.



"Investir no Erasmus é investir na juventude Europeia", 18-11-2013 participou no debate da sessão plenária no Parlamento Europeu sobre o
Programa Erasmus para todos.



Conferência "Crescimento e Emprego para o Sec. XXI", 15-11-2013 participou como oradora sobre o papel da educação, o emprego jovem, a
igualdade de género e as SMEs no crescimento económico e o emprego do
século XXI.



South for Growth, 2013-11-04 - falou sobre o problema do desemprego
jovem em Portugal na conferência em Atenas sobre como sair da crise e
lançar a recuperação económica, criar mais e melhor emprego ou impulsionar
o crescimento. O evento foi organizado pelos Gabinetes do Parlamento
Europeu na Grécia, Chipre, Itália, Irlanda, Portugal e Espanha.



Dia do Politécnico de Setúbal, 2013-10-11; Proferiu a oração de sapiência
subordinada ao tema do futuro do ensino superior politécnico no contexto
europeu. A cerimónia para comemorar o Dia do Instituto Politécnico de
Setúbal decorreu no Auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais
ESCE/IPS em Setúbal.



Abertura do Ano Académico da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra, 2013-11-08: Fez um discurso sobre o capital de qualidade e
excelência da escola de enfermagem de Coimbra.



Internacionalização do Ensino Superior - Oportunidades, 01-11-2013 participou como oradora no fórum em Santarém, a convite do Presidente do
Instituto, Dr. Jorge Justino.



Youth On The Move@Pombal, 2013-10-25; Associou-se à iniciativa em
Pombal organizada pela Agência Nacional Juventude em Ação. Falou sobre a
promoção das oportunidades para os jovens no contexto europeu.
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A Cidadania Europeia e os Desafios da Empregabilidade, 2013-10-04;
Representou o Grupo Europeu do PSD na conferência no CCB em Lisboa
organizada pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal no âmbito do
Ano Europeu dos Cidadãos. A sua intervenção esteve subordinada ao
Conhecimento, Inovação e Crescimento Económico.



A qualidade do capital humano: Comparação entre EU, US e China,
2013-09-18; Falou sobre o papel das Universidades em matéria de inovação e
de desenvolvimento económico na reunião do Centro de Estudos de Políticas
Europeias CEPS em Bruxelas.



IV Conferência Transatlântica de Think Tanks, 2013-07-18; Fez uma
intervenção subordinada ao tema da agenda transatlântica para o crescimento e
o emprego, no evento que teve lugar em Washington DC organizado pelo
Centro de Estudos Europeus CES, a fundação política do Partido Popular
Europeu, O Instituto Internacional Republicano IRI e o Instituto Hudson.

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


7.4.

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.

Países Em Desenvolvimento

A deputada tem desenvolvido actividades diversas no âmbito dos temas da sua
responsabilidade que vão de encontro às necessidades e anseios dos países em
desenvolvimento. Neste quinto ano de actividade parlamentar destacam-se os
relatórios e acções desenvolvidas. Algumas actividades deste tema estão referenciadas
noutros itens.
7.4.1. Relatórios

•

Segundo programa de Parceria entre a Europa e os Países em
Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos EDCTP.

•

Estratégia do desenvolvimento do Sector Privado incluindo a inovação para
um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

•

Relatora do PPE para a Integração e Modernização regional das Alfândegas
para o desenvolvimento sustentável nos países ACP em cooperação com a UE.
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7.4.2


Promoção de acordos
UE-Cabo Verde: Parlamento Europeu aprova acordo para facilitar
emissão de vistos, 11-09-2013 - promoveu condições simplificadas para a
emissão de "vistos de entradas múltiplas".

7.4.3. Actividades que organizou


Visita oficial do Presidente de Cabo Verde a Parlamento Europeu, 201309-30; Organizou um evento cultural no Parlamento Europeu no âmbito da
visita oficial do Presidente da República de Cabo Verde ao Parlamento
Europeu. O evento cultural incluiu a actuação da cantora cabo-verdiana Nancy
Vieira e contou com os discursos do Presidente da República de Cabo Verde
Jorge Carlos Fonseca e da deputada Maria da Graça Carvalho. Após o evento
cultural teve lugar um jantar na sala presidencial do Parlamento Europeu.

7.5.2. Seminários em que participou


Women´s Forum Myanmar 2013, 2013-12-07; Participou em vários grupos
de trabalho e manteve reuniões bilaterais com a prémio nobel Aung San Suu
Kyi e contactos com a Directora do Fundo Monetário Internacional Christine
Lagarde na conferência de alto nível em Rangum.

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, declarações orais, perguntas à Comissão e ao
Conselho, 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
Grupo de visitantes de Portugal no Parlamento Europeu: Nos dias 19, 20 e
21 de Março 2014, recebeu no Parlamento Europeu em Bruxelas um grupo de
55 visitantes portugueses composto por Professores e estudantes de pósgraduação em Relações Internacionais, Dirigentes associativos e autarcas.
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Grupo de mulheres ligadas ao PSD: Nos dias 26 e 27 de Novembro 2013,
recebeu no Parlamento Europeu de Bruxelas um grupo de mulheres ligadas ao
PSD, entre as quais Dirigentes do PSD dos Concelhos e Distritais de
Lisboa, Autarcas do PSD, Mulheres Sociais-democratas, UGT e TSD. O
objectivo desta visita foi promover o debate sobre políticas europeias, a sua
consequência na política nacional, o seu funcionamento e a maneira como
estão organizadas. Entre outras actividades, o grupo participou na reunião da
Comissão de Indústria do Parlamento Europeu, no evento co-organizado por
Graça Carvalho "Paving the way for a competitive and dynamic EU
knowledge economy: the way forward in rare diseases" e numa visita oficial
ao Parlamento Europeu.



Grupo de professores, estudantes e gastrónomos do Algarve: Nos dias 13 e
14 de Novembro 2013, recebeu no Parlamento Europeu de Bruxelas um grupo
de visitantes composto por Professores e Estudantes do Ensino Superior e
do Ensino Secundário e uma delegação do grupo de Gastronomia do
Algarve. Entre as actividades mais destacadas, o grupo almoçou com a
deputada Maria da Graça Carvalho, realizaram a visita oficial ao Parlamento
Europeu, cujo objectivo foi dar a conhecer o Parlamento Europeu, o trabalho
dos eurodeputados, bem como conhecer o resto das Instituições Europeia. O
grupo também visitou o Parlamentarium, o novo centro de visitantes do
Parlamento Europeu, e realizou uma visita ao centro da cidade.



Grupo de Professores e Estudantes do Ensino Superior e Investigadores:
Nos dias 16 e 17 de Outubro 2013, recebeu no Parlamento Europeu de
Bruxelas um grupo de Professores e Estudantes do Ensino Superior e
Investigadores portugueses. O objectivo desta visita foi participar no evento
presidido por Maria da Graça Carvalho “O papel da EU nas parcerias de
inovação para o desenvolvimento global de produtos de saúde” organizado
pelo DSW e a PATH. O dia acabou com uma visita ao centro da cidade e um
jantar do grupo. No segundo e último dia da visita, o grupo participou de
manhã numa visita ao Parlamentarium. Após o almoço com a deputada,
realizaram a visita oficial ao Parlamento Europeu.

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.
Maria da Graça Carvalho tem visitado os distritos, podendo-se destacar a tertúlia
“Inovação na prática: melhores empresas, mais empregos”, 2013-09-14; um
debate sobre investigação científica e inovação empresarial promovida pela
Associação Alentejo de Excelência e AJHA em Beja.
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Participou (por vídeo Conferencia) como oradora na sessão de abertura do Congresso
das Regiões Europeias Emergentes CoEER, em Beja, 2013-09-12.

10. PUBLICAÇÕES

10.1. Artigos em média nacionais
 Estado da União: o elogio do crescimento, Diário de Notícias, 12-09-2013
 Horizonte 2020: um desafio e uma oportunidade, Diário de Notícias, 12-122013
 A posição única do Alentejo, Jornal de Negócios, 19-12-2013
 "Governo apoia ciência na transição entre quadros europeus", in Diário de
Notícias, 28 de Fevereiro 2014
 "Mudanças no ensino e na investigação em Portugal", in Revista Técnico Valores Próprios, número especial dedicado aos 40 anos do 25 de Abril no
Técnico, Fevereiro 2014
 "Portugal no centro da Europa", Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de
Vilela, em Paredes, Fevereiro 2014
 "Horizonte 2020 - o futuro da ciência e da inovação na Europa", in Newsletter
da PARSUK - Portuguese Association of Researchers and Students in the UK,
Março 2014
 "Entrevista a Maria da Graça Carvalho", in revista Vida! Magazine, Março 2014
 "Entrevista a Maria da Graça Carvalho", in revista MEMO, publicação da
ESEnfC, Março 2014

10.2

Artigos em média internacionais

 "Horizon 2020", in Pan European Networks, 30 de Agosto 2013
 "Stairway to Excellence", in The European Files, 15 de Setembro 2013
 "Research and innovation in Europe for better international industrial
competitiveness", in European Files Magazine, Fevereiro 2014
 "Boosting Energy Research and Innovation in Europe", in European Energy
Innovation, Spring 2014
 “EU Space Policy - A Driver for Growth”, The Parliament Magazine, 21de
Janeiro 2014
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10.3

Artigos de revistas internacionais

 Garcia, J., Cerdeira, R., Tavares, N., Coelho, L. M. R., Kumar, P., Carvalho, M.
G. “Influence of virtual changes in building configurations of a real street
canyon on the dispersion of PM10”. UCLIM Urban Climate Journal, Elsevier,
2013
 Carvalho, MG, Duarte, A., Coelho, J., Costa, M. "Numerical simulation of a
reversed flow small-scale Combustor". Fuel Processing Technology Journal.
Elsevier. pp. 126-137. 2013
 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
 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

10.4

Lições convidadas em Conferências

 Carvalho, M.G.– “Discurso de abertura”, SDEWES VIII Conferencia on the
sustainable development of energy, water and environment systems, Dubrovnik,
23 de Setembro 2013
10.5

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. VII
Mediterranean Congress of Air Conditioning (CLIMAMED), 3-4 October
2013, Istanbul, Turquia



Garcia, J.M., Teodoro, F., Cerdeira, R., Coelho, L.M.R., Carvalho, M.G.,
Developing a methodology to predict PM10 outdoor urban concentrations
using GLM. Aceite para apresentaçao oral e publicaçao nos proceedings, 22nd
International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air
Pollution, 7 - 9 July, 2014, Opatija, Croatia

10.6


Capítulos de Livros
Carvalho, M.G., “Prefácio do livro Inovação para a Mudança” de António
Lúcio Baptista, 2013
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