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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).
Recentemente também foi nomeada membro suplente da Delegação à Assembleia
Parlamentar da União para o Mediterrâneo (EUROMED).
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.

EM DESTAQUE

2.1.

Simplificação dos Programas de Ciência e Inovação

Foi nomeada em Maio de 2010, relatora do processo de definição das regras de
participação nos actuais e nos futuros programas europeus de ciência e inovação. Esta
tarefa foi atribuída quando o Parlamento Europeu iniciou a revisão intercalar do actual
Programa-Quadro, a vigorar até 2013, e começou a encetar o processo de definição
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das prioridades e linhas gerais do futuro, futuro PQ para a ciência e a investigação,
que abrangerá o período entre 2014 e 2020. Este relatório foi adoptado pelo
Parlamento Europeu a 11 de Novembro de 2010 e mereceu o apoio de todos os grupos
políticos.

2.2.

Reprogramação do QREN

Maria da Graça Carvalho tem defendido publicamente ao longo do último ano a
urgência de accionar a reprogramação do QREN. A deputada tem ainda apontado uma
série de alterações concretas que deveriam ser introduzidas na reprogramação,
nomeadamente, alterações referentes às prioridades, ao co-financiamento e à
simplificação das regras. Regozijou-se com o acordo entre o Primeiro-Ministro Pedro
Passos Coelho e o Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso para renegociar o
programa e fazer uma revisão intercalar.

2.3.

Aumento das verbas comunitárias a atribuir à Inovação e à Ciência

O Parlamento Europeu adoptou a proposta de Maria da Graça Carvalho para duplicar
as verbas comunitárias a atribuir à inovação e à ciência no orçamento que vigorará a
partir de 2013. A emenda apresentada por Maria da Graça Carvalho e outros quatro
eurodeputados, pedia a duplicação os 50 mil milhões de euros do 7º Programa-Quadro
para 100 mil milhões de euros.
2.4.

Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e
gás

O relatório sobre as actividades no sector do petróleo e do gás foi adoptado em 12 de
Julho de 2011 na Comissão da Indústria. Todas as recomendações de Maria da Graça
Carvalho, relatora sombra do Partido Popular Europeu para a Comissão da Indústria,
foram incluídas no documento.
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2.5.

Prioridades em infra-estruturas energéticas para 2020 e mais além

Maria da Graça Carvalho fez emendas ao relatório sobre as prioridades em infraestruturas energéticas para 2020, as quais foram incluídas no documento e sugeriam a
criação de infra-estruturas de gás e electricidade para ligar a Península Ibérica ao resto
da Europa e o apoio às ilhas e às regiões ultraperiféricas, tais como as Ilhas Canárias,
a Madeira, os Açores e as RUP francesas, as quais apresentam requisitos específicos
em termos de infra-estruturas energéticas.

2.6.

Programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no
domínio da energia para o relançamento da economia

Maria da Graça Carvalho foi relatora sombra na Comissão dos Orçamentos do
relatório para o Programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos
no domínio da energia para o relançamento da economia, que foi adoptado na sessão
plenária de Novembro de 2010 no Parlamento Europeu em Bruxelas.

2.7.

O novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa
competitiva, sustentável e inclusiva

O Parlamento Europeu adoptou as propostas de Maria da Graça Carvalho para as
prioridades do orçamento comunitário que vigorará a partir de 2013: ciência,
inovação, educação, infra-estruturas de energia e da sociedade de inovação.
2.8.

Resolução sobre a Costa de Marfim

Durante a 21° Sessão da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE que decorreu no
mes de Maio, foi aprovada por unanimidade a Resolução urgente de Maria da Graça
Carvalho sobre a situação da Costa do Marfim que exortou a Comissão Europeia a
conceder toda a ajuda humanitária que for necessária e que insiste em que os
responsáveis pelas atrocidades cometidas na Costa de Marfim devam ser julgados.

5/36

BALANÇO DO SEGUNDO ANO NO PARLAMENTO EUROPEU
MARIA DA GRAÇA CARVALHO
Julho2010-Julho2011

2.9.

Grupo EIT - Instituto Europeu de Ciência e Tecnologia

Maria da Graça Carvalho foi convidada pela Comissária para a Educação, Cultura,
Multilinguismo e Juventude, Androulla Vassiliou para co-criar e presidir o grupo de
amigos do EIT. O objectivo deste grupo é incentivar o debate sobre o futuro do
Instituto Europeu de Ciência e Tecnologia através da cooperação interinstitucional.

2.10. Campanha Birmânia

A deputada liderou a iniciativa "Rumo à Paz e à Democracia na Birmânia" que
decorreu em Outubro no Parlamento Europeu. O objectivo principal da conferência
foi discutir a situação política e humanitária na Birmânia. A conferência contou com o
Presidente de Timor-Leste como orador principal e com especialistas em assuntos
relacionados com a Birmânia, e foi uma tentativa de contribuir para que este país
celebrasse umas eleições democráticas e libertasse os presos políticos.

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),
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Günther Oettinger (Energia), Máire Geoghegan-Quinn (Investigação, inovação e
ciência) e Connie Hedegaard (Clima).

3.1.


Relatórios

Relatora para a Simplificação dos programas de Ciência e Inovação:
Apresentou 71 recomendações, no passado mês de Janeiro, a Comissão Europeia
adoptou três das medidas, cujo objectivo é tornar a participação no actual Sétimo
Programa-Quadro de Investigação da UE mais atractiva e mais acessível para os
melhores investigadores e para as empresas mais inovadoras, sobretudo para as
pequenas e médias empresas (PME). As restantes medidas serão implementadas
na Revisão Intercalar do Sétimo Programa-Quadro e no início do futuro
Programa-Quadro. No site de Maria da Graça Carvalho www.gracacarvalho.eu
pode ser consultada a tabela com todas as medidas propostas no seu relatório e
com a indicação do estado de implementação de cada medida.

Este relatório foi 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 propôs 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, deveria 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.
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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 o mês de Junho passado em Bruxelas e Estrasburgo, foram
realizadas duas reuniões em Portugal, no Porto e em Lisboa, nos dias 2 e 9 de
Julho, respectivamente. Foi também organizada uma audição no Parlamento
Europeu no dia 1 de Setembro de 2010. A resolução foi adoptada pelo Parlamento
Europeu a 11 de Novembro de 2010 e mereceu o apoio de todos os grupos
políticos.



Relatora sombra do Partido Europeu para o relatório Enfrentar os desafios da
segurança da exploração offshore de petróleo e gás: Maria da Graça Carvalho
sugeriu a expansão das competências da Agência Europeia da Segurança Marítima
- localizada em Lisboa desde 2006 - para a criação de mecanismos de
monitorização e de segurança, bem como para a prevenção de desastres
ambientais relacionados com a exploração do petróleo. Outra das recomendações
foi a necessidade de uma maior coordenação à escala da UE e com os países
vizinhos para garantir as melhores práticas e a harmonização das várias
abordagens nas várias regiões da UE. As recomendações de Maria da Graça
Carvalho foram incluídas no documento e a Comissão Europeia vai preparar uma
proposta de legislação em Outubro e que visa implementar as recomendações
reflectidas no documento.

4.

COMISSÃO BUDGET - ORÇAMENTOS

Na Comissão dos Orçamentos é 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
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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.

Relatórios

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



Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica de
actividades de investigação e formação em matéria nuclear (2012 - 2013): Um
dos objectivos deste relatório é encontrar uma solução para financiar o projecto
ITER sem prejudicar o 7PQ; bem como implementar um eficiente sistema de
governação que garanta o cumprimento de todos os requisitos que são necessários
para a execução do projecto.
Maria da Graça Carvalho, considera importante encontrar uma solução para este
projecto, o qual é o maior programa de investigação e desenvolvimento liderado
por Europa.



Livro verde - dos desafios às oportunidades: para um quadro estratégico
comum de financiamento da investigação e inovação da UE: Este relatório
baseou-se no livro verde publicado pela Comissão Europeia em Fevereiro de 2011
(COM (2011) 48) cujo objectivo é que o próximo quadro abranja o Sétimo
Programa Quadro de investigação (7PQ), o Programa Quadro para a
Competitividade e a Inovação (PCI) e o Instituto Europeu de Inovação e
Tecnologia (IET). A Comissão propôs um Quadro Estratégico comum que
combina as três vertentes fundamentais. O relatório baseou-se na reacção à
avaliação do grupo de peritos do Sétimo Programa Quadro, e nas propostas da
Comissão Europeia para o Sétimo Programa Quadro. Maria da Graça Carvalho
considera essencial simplificar e flexibilizar as regras no Oitavo Programa
Quadro. Também considera prioritário um aumento substancial do orçamento. A
concluir, a deputada europeia salienta a importância da criação de uma
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complementaridade entre os fundos de investigação e os fundos estruturais os
quais poderiam ser utilizados para apoiar a investigação também a nível nacional.



Revisão da Directiva da Tributação da Energia: 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.



Avaliação intercalar do Sétimo Programa Quadro em matéria de
investigação, desenvolvimento-tecnológico e demonstração: o relatório baseouse no documento de avaliação intercalar do Sétimo Programa Quadro que foi
solicitado pela Comissão Europeia a dez peritos independentes, os quais fizeram
dez recomendações para efectuar melhorias no programa antes da conclusão do
mesmo em 2013; bem como na própria comunicação da Comissão Europeia de dia
9 de Fevereiro passado com a reacção à avaliação do grupo de peritos. O
documento foi aprovado na Sessão Plenária de Junho do Parlamento Europeu em
Estrasburgo.
Como recomendações principais, Maria da Graça Carvalho destacou a
simplificação no acesso aos fundos, a adaptação das prioridades temáticas para o
futuro da Europa tais como a energia, o ambiente e a saúde; bem como a
adequação das regras de participação aos novos desafios que permita uma maior
participação das PMEs e dos jovens investigadores.



Programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no
domínio da energia para o relançamento da economia: A sugestão de Maria da
Graça Carvalho de criar um novo programa para as autarquias com o valor de 114
milhões de euros para a reconversão de edifícios, foi incluída no documento.
A deputada acredita que o desenvolvimento de outras de fontes de energia
renováveis e a promoção da eficiência energética contribuem para um crescimento
verde, para uma economia competitiva e sustentável e para combater as alterações
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climáticas. Neste sentido sugeria que a União devia apoiar estas políticas, para
criar novos empregos e oportunidades num mercado verde, favorecendo assim o
desenvolvimento de uma economia competitiva, segura e sustentável. Maria da
Graça Carvalho considerou fundamental aumentar o financiamento público
desenvolvimento de projectos de poupança de energia, de eficiência energética e
de energias renováveis.

5. COMISSÃO SURE - COMISSÃO ESPECIAL SOBRE OS DESAFIOS
POLÍTICOS E OS RECURSOS ORÇAMENTAIS PARA UMA UNIÃO
EUROPEIA SUSTENTÁVEL APÓS 2013
Nesta Comissão trabalhou 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.
5.1.

Contribuições para o relatório sobre "Investir no futuro: um novo
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva,
sustentável e inclusiva"

O Parlamento Europeu adoptou a proposta de Maria da Graça Carvalho para o
aumento substancial das verbas comunitárias a atribuir à inovação e à ciência no
orçamento que vigorará a partir de 2013. O Parlamento aprovou ainda as prioridades
apresentadas por Maria da Graça Carvalho para o orçamento comunitário: ciência,
inovação, educação, infra-estruturas de energia e da sociedade de informação.
6.

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
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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.
6.1.


Reuniões em que participou
O Diálogo de Windhoek: Foi a única portuguesa presente na comitiva de oito
pessoas que representou o PPE -Partido Popular Europeu-, o maior grupo
político do Parlamento Europeu que participou na reunião sobre o Diálogo de
Windhoek que decorreu entre o 29 de Outubro e o 1 de Novembro de 2010 na
capital da Namíbia. O Diálogo de Windhoek é uma iniciativa de política
africana do Grupo PPE, lançada em 1996 e que congrega actualmente mais de
25 partidos políticos de 24 países africanos. O objectivo do PPE é canalizar a
boa governação e o processo de democratização em África através desta
iniciativa. Durante a reunião preparou-se uma declaração para a cimeira UEÁfrica; discutiram-se os diversos assuntos nacionais apresentados pelos
UAPDD; bem como se informou os participantes Africanos sobre a entrada
em vigor do Tratado de Lisboa e as consequências nas relações externas e a
acção da UE para combater os efeitos da crise económica mundial.

A deputada também reuniu com o Presidente da UNITA, Isaías Samakuva
para analisar as questões referentes à política Angolana, à liberdade de
expressão, o desenvolvimento do sector privado e sociedade civil. Foi ainda
referida a necessidade das instituições internacionais que fizeram parte de
missões de observação de eleições terem informação sobre as recomendações
emitidas sobre os processos eleitorais, ajudando a criar um clima conducente a
futuras eleições transparentes e justas.



21° Sessão da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE: Participou na
sessão Plenária da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE que decorreu
em Budapeste entre 14 e 18 de Maio e que contou com a participação de mais
de cem países da Europa, África, Caraíbas e Pacífico.
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6.2.



Resoluções

A situação na Costa de Marfim: Durante a 21° Sessão da Assembleia
Parlamentar Paritária ACP-UE foi aprovada por maioria a Resolução urgente
de Maria da Graça Carvalho sobre a situação da Costa do Marfim que exorta a
Comissão Europeia a conceder toda a ajuda humanitária que for necessária e
que insiste em que os responsáveis pelas atrocidades cometidas devam ser
julgados.

Em relação à escalada de violência na Costa de Marfim nos últimos meses, a
deputada lamentou a perda de vidas humanas e defendeu que não podia haver
impunidade e todos os responsáveis pelos crimes contra a população deviam
ser identificados e julgados, a nível nacional e internacional. Na resolução,
Maria da Graça Carvalho apelou à reconciliação do país e instou o Presidente
Quattara a restabelecer a estabilidade e para promover a unificação da Costa
de Marfim. Acrescentou ainda que se devem promover todas as acções
necessárias para devolver a paz, a coesão social e geográfica ao país, e que a
Costa do Marfim tem de estar preparada para o desenvolvimento, a
prosperidade e o crescimento económico.

A eurodeputada exortou igualmente a Comissão Europeia a que respondesse a
crise com toda a ajuda humanitária necessária às populações afectadas de
modo a restabelecer a estabilidade e confiança no país.

7.

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.

13/36

BALANÇO DO SEGUNDO ANO NO PARLAMENTO EUROPEU
MARIA DA GRAÇA CARVALHO
Julho2010-Julho2011

7th Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo
Maria da Graça Carvalho participou na Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar da
União para o Mediterrâneo que decorreu nos dias 3 e 4 de Março em Roma. Durante a
sua intervenção em Plenário, a deputada fez um apelo no sentido de promover as
políticas de protecção do ambiente no mediterrâneo.

8.

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 trinta anos.
8.1.

Causas: Energia e Alterações Climáticas

8.1.1. Participação na Conferência das Partes das Nações Unidas para o ClimaCOP
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 COP16 - Conferência do Clima realizada no final de 2010 em Cancún.
No âmbito desta conferência Maria da Graça Carvalho manteve reuniões com:


07-12-2010: Após o início do programa da delegação do Parlamento
Europeu em Cancún, participou em reuniões com o Öko Institute, a
Comissária do Clima e com a delegação do Japão.



08-12-2010: Reuniões com a Presidência Belga e com Parlamentares do
México e da África do Sul. Houve uma Conferência de Imprensa do
Parlamento e da Comissão Europeia e iniciaram os Grupos de Trabalho. Maria
da Graça Carvalho presidiu o grupo de trabalho "Indústria e Transferência de
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Tecnologia". O dia terminou com um briefing apresentado pela Comissária do
Clima da Comissão Europeia.


09-12-2010: Presidiu um evento do Grupo de Trabalho dedicado à análise de
políticas e instrumentos para facilitar a redução de emissões e ao papel do
sector energético no contexto climático. Participação em dois "side events"
organizados pelo Parlamento Europeu, intitulados: "Transferência de
Tecnologia e Eficiência Energética" e "Financiamento para um Futuro
Sustentável".



10-12-2010: Reunião com a Presidência e a Comissão Europeia, Reunião com
Organizações Não Governamentais, a Organização Internacional de Aviação
Civil (ICAO) e um encontro com um representante dos Estados Unidos,
especialista na área de Energia e Ambiente. Participação num evento
organizado pela Comissão Europeia e o Parlamento Europeu sobre a
perspectiva europeia quanto à redução de emissões de gases provenientes do
transporte internacional aéreo e marítimo.

8.1.2. Relatórios no âmbito da energia e alterações climáticas:
Relatora do Partido Popular Europeu para a opinião da Comissão dos Orçamentos dos
relatórios:


Programa Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica de
actividades de investigação e formação em matéria nuclear (2012-2013)



Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e
gás



Programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no
domínio da energia para o relançamento da economia



Revisão da directiva da Tributação da Energia
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8.1.3. Seminários que organizou
Maria da Graça Carvalho organizou no Parlamento Europeu o seminário From
Copenhagen to Cancun, State of the climate talks, em 11 de Novembro de 2011,
no âmbito da preparação da Conferência de Cancun.
No dia 2 de Março de 2011, organizou o seminário Strategy for energy
infrastructures in Europe, para debater o futuro das infra-estruturas energéticas na
Europa. Estiveram presentes deputados da Comissão da Indústria do Parlamento
Europeu, Representantes da Comissão Europeia, Representantes da REPER
portuguesa, o Presidente da Rede Eléctrica Nacional (REN) e jornalistas portugueses.
No dia 26 de Maio, organizou um debate sobre o projecto SAVE ENERGY.
Participaram deputados da comissão de indústria do Parlamento Europeu, e o
Advisory Board do CIP-ICT-PSP do projecto SAVE ENERGY. Durante a reunião
apresentaram-se os resultados do projecto. Durante a reunião foi apresentado o Livro
Branco sobre as políticas nesta área, desenvolvido pelo projecto ENERGY SAVE.

Maria da Graça Carvalho organizou em 26 de Janeiro de 2011 o European Forum
for Manufacturing Innovation, Research & Manufacturing. Os assuntos
principais discutidos estiveram subordinados à União da Inovação, o próximo
programa quadro de investigação e os respectivos financiamentos.

Em 30 de Novembro de 2010, organizou o Workshop Electric Vehicle Batteries
Made in Europe - o segundo workshop no âmbito do armazenamento de sistemas de
energia. A Comissão Europeia e a Plataforma Europeia de Tecnologia EPoSS e
ERTRAC discutiram as futuras perspectivas no desenvolvimento de materiais.

Em 6 de Outubro, organizou o debate Alterações Climáticas no sudeste Asiático
com o objectivo de discutir a situação política e humanitária no Sudeste Asiático e a
contribuição desta região do globo para um acordo internacional na luta contra as
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alterações climáticas. Para além da presença do Presidente de Timor-Leste e sua
delegação, o debate contou ainda com a presença de vários deputados do PE, de
conselheiros do Presidente Durão Barroso, de vários peritos birmaneses, peritos em
assuntos do Sudoeste Asiático, e vários embaixadores junto da UE.

No dia 6 de Outubro, co-organizou em conjunto com outros deputados europeus do
Partido Popular Europeu uma audição no Parlamento Europeu subordinada ao tema
Escândalo ambiental de Licenças de emissão da UE: Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo e a incorrecta utilização de licenças de emissão para
destruição de HFC-23. O objectivo da reunião foi definir a posição do Parlamento
Europeu na resolução deste problema que necessita uma solução urgente.

8.1.4. Palestras
Maria da Graça Carvalho participou em inúmeros seminários como oradora convidada
em Bruxelas e em Portugal na área das Energia e Alterações Climáticas.



ECOS2011

-

24th

International

Conference

on

Efficiency,

Cost,

Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems:
Maria da Graça Carvalho foi convidada pelo comité organizador do ECOS2011,
Dr Gordana Stefanovic, e Dr Noam Lior, ECOS2011 para participar na 24
Conferencia Internacional sobre Eficiencia, Custo, Optimização, Simulação e
Impacto Ambiental dos Sistemas Energeticos, que teve lugar em Novy Sad, Servia
de 3 a 7 de Julho. Maria da Graça Carvalho falou na abertura da Conferencia e
realizou uma intervenção subordinada ao tema da estratégia Europeia para a
Energia e alterações climáticas.



Simpósio do Grupo do Partido Popular Europeu sobre a Energia Europeia
em 2050 - uma perspectiva a longo prazo para a política energética na
Europa. Participou no dia 21 de Julho no debate subordinado ao tema: O roteiro
da Energia na UE para 2050, tendo apresentado uma proposta para servir de base
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à discussão que conduzirá à adopção de uma posição comum do Partido Popular
Europeu sobre esta matéria.



Palestra sobre Energia e Alterações Climáticas - desde a investigação
Científica até a sua implementação na política (2011-06-14): Maria da Graça
Carvalho apresentou no Imperial College o trabalho de investigação e de
contribuição científica que está a levar a cabo há 30 anos.



Climate Parliament Forum (2011-05-26): Os assuntos debatidos foram as
Energias renováveis e como os orçamentos da UE podem desencadear uma
revolução energética global. A conferência abriu com uma intervenção da
Comissária para o clima Connie Hedegaard, e incluiu a participação de
especialistas nesta área. A intervenção de Maria da Graça Carvalho esteve
subordinada ao tema do financiamento da transição para uma sociedade limpa, e
de baixo carbono.



O futuro do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), 2011-04-19:
Participou no Parlamento Europeu no debate sobre o Futuro do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) e o seu papel na luta contra as alterações
climáticas nos países em desenvolvimento. Maria da Graça Carvalho deu o seu
contributo sobre como melhorar o MDL tendo vista o próximo protocolo e as
negociações para a próxima conferência do clima de Durban.



Seminário PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia
Eléctrica (2011-02-11): A convite da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos ERSE, participou na primeira edição do Seminário PPEC - Plano de
Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica - que decorreu no
Centro Cultural de Belém em Lisboa.



Conferência Energia e Alterações Climáticas - Políticas Europeias (2011-0204): Foi convidada pela direcção do ISG e a Escola de Gestão e do Mestrado em
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Gestão de Energia para presidir a conferência Energia e Alterações Climáticas Políticas Europeias que teve lugar no grande auditório do campus universitário da
Ameixoeira em Lisboa. Maria da Graça Carvalho falou sobre as Políticas
Europeias para a Energia e as Alterações Climáticas e abordou os assuntos da
estratégia global; Unbundling - Eficiência e funcionamento dos Mercados
Energéticos Renováveis; CO2 - Regime de Comércio de Licenças de Emissão da
UE - RCLE-UE CO2 - Fora do RCLE-UE; o Plano Estratégico Europeu para as
Tecnologias Energéticas; o Programa-Quadro de Investigação; o Programa de
Competitividade e Inovação; CONCERTO; CIVITAS e o Pacto dos Autarcas.



Conferência Energia e Alterações climáticas - Políticas Europeias (2011-0204): Presidiu a conferência a convite da direcção do ISG e a Escola de Gestão e do
Mestrado em Gestão de Energia no grande auditório do campus universitário da
Ameixoeira em Lisboa. Falou sobre as Políticas Europeias para a Energia e as
Alterações Climáticas e abordou os assuntos da estratégia global; Unbundling Eficiência e funcionamento dos Mercados Energéticos Renováveis; CO2 - Regime
de Comércio de Licenças de Emissão da UE - RCLE-UE CO2 - Fora do RCLEUE; o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas; o ProgramaQuadro de Investigação; o Programa de Competitividade e Inovação;
CONCERTO; CIVITAS e o Pacto dos Autarcas.



XI Jornadas de Engenharia da Faculdade de Engenharia e Tecnologias da
Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão (2011-05-20): Participou no
evento "Repensar a Energia - Políticas e Inovação tecnológica". Esteve
subordinada ao tema da Investigação Científica e Tecnológica na área da Energia.

8.1.5. Outras actividades:



2011 Sustainable Energy Europe Award Jury (Sustainable Energy Week)
(2011-04-12): Foi presidente do júri da cerimónia de entrega dos prémios "Uma
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Europa de Energia Sustentável" e entregou um dos prémios com o Comissário
para a Energia, Günther Oettinger.



Apelo a Comissão Europeia a um reforço do financiamento para as Energias
Renováveis no próximo orçamento da UE: Na sequencia de uma carta enviada
por 150 deputados europeus ao Presidente da Comissão Europeia, que apelava a
um maior financiamento para as energias renováveis em futuros orçamentos da
UE, Maria da Graça Carvalho manteve um encontro em 7 de Junho com o
Presidente da Comissão Europeia. O objectivo da reunião foi discutir o
financiamento destinado às energias renováveis no Orçamento da UE e apelar à
necessidade urgente de um aumento de 5% para as energias renováveis.

A deputada recomendou acelerar a inovação e investigação; apoiar a construção
de uma rede eléctrica europeia; e promover as energias renováveis na Europa e
nos países em desenvolvimento.

Neste âmbito, também manteve encontros com o Presidente da Comissão
Europeia, Durão Barroso; com o Comissário para a concorrência Joaquin
Almunia e com a Comissária para a acção sobre o Clima, Connie Hedegaard.



Proposta de um novo modelo de redução das emissões de gases com efeito de
estufa através das abordagens sectoriais: As sugestões apresentadas pela
eurodeputada Maria da Graça Carvalho no Projecto de Parecer sobre a analise das
opções para ir além do objectivo de 20% de redução das emissões de gases com
efeito de estufa e avaliação do risco de fuga de carbono, foram adoptadas na
Comissão de Indústria do Parlamento Europeu em Estrasburgo em Maio, com o
apoio de diversos grupos políticos incluído o grupo dos Verdes.
A deputada europeia propôs um novo modelo para atingir o objectivo de 20% de
redução das emissões, segundo o qual a indústria é abordada por sectores a nível
internacional para ter maior competitividade. Trata-se de uma estrutura mais
complexa mas muito mais eficiente e mais ajustada à realidade.
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Declaração instando a Comissão Europeia a apresentar ao Parlamento
Europeu um plano legislativo global para a implementação da infraestrutura de uma Terceira Revolução Industrial nos Estados-Membros
(2011-02-01): Dias antes do Conselho Europeu cujo tema central esteve
subordinado à energia, Jeremy Rifkin, Presidente da Fundação New Trends on
Economy, apresentou no Parlamento Europeu as suas ideias para uma estratégia
energética sustentável para a União Europeia como parte da Terceira
Revolução Industrial. O economista e autor de 17 livros bestseller no impacto
das mudanças científicas e tecnológicas na economia, desafiou ontem os governos
europeus a aderirem à terceira revolução industrial. Maria da Graça Carvalho,
presente na conferência de imprensa, manifestou o seu apoio a esta iniciativa.
Neste sentido, e tendo em vista o Conselho Europeu que se seguiu, vários
deputados europeus, entre os quais Maria da Graça Carvalho (em representação do
PPE), assinaram uma declaração instando a Comissão Europeia a apresentar ao
Parlamento Europeu um plano legislativo global para a implementação da infraestrutura de uma Terceira Revolução Industrial nos Estados-Membros.



Participação no grupo Eufores: Participou em reuniões de carácter mensal de
um grupo de deputados europeus cujo objectivo é debater e reflectir sobre fontes
de energia renováveis. No âmbito deste grupo foram organizadas reuniões com o
Comissário para a Energia, Gunther Oettinger; a Comissária para o Clima, Connie
Hedegaard e o Comissário para o Desenvolvimento, Andris Piebalgs.

8.2 - Causas: Ciência e Inovação
8.2.1. Relatórios


Relatora do PPE para a simplificação dos programas de ciência e inovação
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Relatora do PPE para a opinião dos orçamentos para o livro verde - dos desafios
às oportunidades: para um quadro estratégico comum de financiamento da
investigação e inovação da UE



Relatora do PPE para a opinião dos orçamentos para a revisão intercalar do 7°
Programa Quadro de Investigação



Relatora do PPE para a opinião dos orçamentos para o Programa Quadro da
Comunidade Europeia da Energia Atómica de actividades de investigação e
formação em matéria nuclear (2012-2013)

8.2.2. Follow up do processo de Simplificação dos programas de ciência e
inovação
Na qualidade de relatora do processo de definição das regras de participação nos
actuais e nos futuros programas europeus de ciência e inovação, organizou em
Setembro uma audição no Parlamento Europeu para fazer o seguimento da
simplificação das regras.

No relatório, Maria da Graça Carvalho apresentou 71 recomendações. No passado
mês de Janeiro, a Comissão Europeia adoptou três das medidas que haviam sido
sugeridas no relatório sobre Simplificação dos Programas de Ciência e Inovação. O
objectivo é tornar a participação no actual Sétimo Programa-Quadro de Investigação
da UE mais atractiva e mais acessível para os melhores investigadores e para as
empresas mais inovadoras, sobretudo para as pequenas e médias empresas (PME).

As restantes medidas serão implementadas na Revisão Intercalar do Sétimo
Programa-Quadro e no início do futuro Programa-Quadro.

No site de Maria da Graça Carvalho www.gracacarvalho.eu pode ser consultada a
tabela com todas as medidas propostas no seu relatório e com a indicação do estado
de implementação de cada medida.
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8.2.3. Seminários que organizou



EPP Hearing Simplifying the implementation of Research Framework
Programmes (2011-09-01)



Simplification: The way ahead co-organized with the Belgian Presidency
(2011-11-30)



How Research and Technology organisations strengthen the Research and
Innovation base in Europe (2011-06-23)



Research for excellence at the European Parliament: a day with the IMM
(2011-06-15)



Assuring the future of a competitive and sustainable manufactury in Europe
(2011-02-10)



European Forum for Manufacturing "Innovation, Research & Manufacturing"
(2011-01-26)



EPP Hearing: What future for European Research (2011-06-01) com a
presença do Presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek.

8.2.4. Palestras

Maria da Graça Carvalho participou em inúmeros seminários como oradora
convidada em Bruxelas e em Portugal na área da Ciência e inovação.



Conference on the Common Strategic Framework for EU Research and
Innovation funding, (2011-06-08). Maria da Graça Carvalho moderou o
painel intitulado "Strengthening Europe's science base and European research
area" e fez uma intervenção sobre este assunto.



Triângulo do conhecimento e a economia verde (2010-10-27): A convite da
Conferência dos Reitores de Universidades Francesas e Alemãs CPU e HRK,
o Ministro Francês de Ecologia, Energia, Desenvolvimento Sustentável e de
Mar, e a ERRIN -Rede de Regiões Europeias para a Investigação e a Inovação
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realizou as conclusões na qualidade de relatora para a simplificação dos
programas de Ciência e Inovação.



Conferência "ICT 2010: Digitally Driven" (2010-09-27): Participou no
painel "Simplify or Die" a convite da Direcção-Geral de Sociedade da
Informação e Media da Comissão Europeia sob os auspícios da Presidência
Belga da União Europeia que decorreu entre os dias 27 e 29 de Setembro na
EXPO em Bruxelas.



"Towards financially sustainable universities: European universities
diversifying income streams" (2011-02-22): Participou a convite da EUA European University Association.

8.2.5. Outras actividades:


Duplicação das verbas comunitárias a atribuir à inovação e à ciência no
orçamento que vigorará a partir de 2013: O Parlamento Europeu adoptou a
proposta de Maria da Graça Carvalho para duplicar as verbas comunitárias a
atribuir à inovação e à ciência no orçamento que vigorará a partir de 2013.
A emenda apresentada por Maria da Graça Carvalho e outros quatro
eurodeputados, pedia a duplicação os 50 mil milhões de euros do 7º ProgramaQuadro para 100 mil milhões de euros.
A recomendação apontava ainda para uma simplificação radical dos
procedimentos de financiamento, para a conjugação do reforço dos fundos com a
adopção de uma abordagem mais orientada para os resultados e para a promoção
do crescimento sustentável da investigação científica, bem como para a aposta em
centros de excelência.
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Resoluções: Na qualidade de Co-Presidente da Comissão do Desenvolvimento
Económico, das Finanças e do Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária
ACP-UE, Maria da Graça Carvalho foi co-autora da resolução para promover o
combate a tuberculose a qual foi adoptada na Sessão Plenária do Parlamento
Europeu de 3 de Fevereiro de 2011 em Bruxelas.

A resolução promove a vacinação contra a tuberculose, visa combater a
tuberculose nos países pobres, e apela ao desenvolvimento de mais investigação
para desenvolver novos medicamentos e novas vacinas contra esta doença.



O Instituto Europeu de Ciência e Tecnologia - EIT: Maria da Graça Carvalho
foi convidada pela Comissária para a Educação, Cultura, Multilinguismo e
Juventude, Androulla Vassiliou para co-criar e presidir o grupo de amigos do EIT.

O objectivo deste grupo é incentivar o debate sobre o futuro do Instituto Europeu
de Ciência e Tecnologia a través da cooperação interinstitucional.

Neste âmbito, Maria da Graça Carvalho organizou um evento para a criação do
Grupo do EIT, em 16-03-2011. Em 30-06-2011 organizou uma conferência
especial sobre o futuro do EIT intitulada: "The EIT what is the future"?



Assembleia-Geral da Associação Cientistas no Mundo: Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral no IST.

8.3.

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:
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8.3.1. Orçamento

Na qualidade de membro da comissão especial para as perspectivas financeiras após
2013, e da comissão dos orçamentos, realizou uma série de emendas no sentido de
incluir a educação, a ciência e a inovação como prioridades no quadro financeiro
plurianual, as quais estão reflectidas no documento. O Quadro Financeiro Plurianual
2014-2020 propõe o reforço dos programas para a educação e formação profissional
com a criação de um programa integrado de 15,2 mil milhões de EUR para a
educação, formação e juventude, com uma forte tónica no desenvolvimento das
qualificações e da mobilidade.

8.3.2. Apelo ao governo para reformular as regras de Acção Social
Em Março de 2011, fez uma declaração durante a sessão plenária sobre os efeitos das
novas regras de Acção Social. A deputada disse que um sistema de financiamento do
Ensino Superior que inclua propinas só é justo quando acompanhado de um sistema
de Acção Social Escolar que não deixe de fora nenhum aluno por razões económicas.
A deputada apelou, assim, ao governo para promover uma avaliação urgente dos
efeitos das novas regras de Acção Social de modo a corrigir deficiências, distorções
para que nenhum aluno tenha de abandonar os estudos por razões económicas.

8.3.3. Seminários que organizou



Meeting on European Education, Health, Strctural Funds and Culture,
que teve lugar no dia 21 de Março no Parlamento Europeu.



Conferência: Gerações Futuras e UE 2020 - Garantir Oportunidades para
os jovens, gerações futuras e património cultural, no dia 15 de Setembro
de 2010
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8.3.4. Palestras

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



European Universities Associations EUA launch event: Financially
Sustainable Universities II, European Universities Diversifying Income
Streams (22-02-2011). Maria da Graça Carvalho fez uma intervenção
subordinada ao tema "EU Funding Programmes and Universities financial
sutainability".



Programa Juventude em Acção (2010-09-13): Foi convidada pelo Presidente
da Direcção da Associação Juvenil "Gandacena", para participar no programa
da Comissão Europeia "Juventude em Acção" que decorreu em Vila Real de
Santo António entre o 4 e o 12 de Setembro e estava dirigido aos jovens
europeus. O objectivo do programa foi promover o diálogo intercultural e
debater a cidadania europeia e as políticas de juventude na Europa através da
cultura, da música e das artes contemporâneas. Maria da Graça Carvalho
realizou uma intervenção sobre "Cidadania Europeia e Políticas de Juventude
na Europa" onde falou sobre Juventude, Erasmus, Empreendedorismo e
Primeiro Emprego.



Graça Carvalho visitou diversas escolas no sentindo de dar a conhecer aos
jovens o projecto Europeu.



Encontro com alumni do Seminário de Estudos Europeus (2011-02-04):
Participou em Lisboa num encontro com seis alumni do Seminário de Estudos
Europeus, por 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.
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Seminário de Estudos Europeus (2011-02-11): Participou no 12º Seminário
de Estudos Europeus, que tem uma periodicidade anual e está dirigido a
jovens jornalistas ou finalistas de jornalismo. A deputada europeia realizou um
balanço do seu mandato e fez uma intervenção sobre o seu trabalho no
Parlamento Europeu.

8.3.5 - 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.
Na qualidade de membro da comissão especial para as perspectivas financeiras
após 2013, e da comissão dos orçamentos, realizou uma série de emendas no
sentido de incluir a educação e as políticas de juventude como prioridades no
quadro financeiro plurianual, as quais estão reflectidas no documento.

Maria da Graça Carvalho participou nos seminários:



4° Edição da Universidade Europa que decorreu do 10 a 12 Dezembro de
2011, na qual realizou uma intervenção subordinada ao tema "A Europa fala
aos jovens", seguida de um debate.



Universidade de Verão 2010: Maria da Graça Carvalho esteve presente no
encerramento que teve lugar em 3 de Setembro de 2011.

8.4.

Causas: Regiões Desfavorecidas
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8.4.1. Reprogramação do QREN

Ao longo do último ano de mandato, a deputada europeia, tem defendido
publicamente através da comunicação social e no seu trabalho no Parlamento
Europeu, a urgência de accionar a reprogramação do QREN. Neste sentido, regozijouse com o acordo entre o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e o Presidente da
Comissão Europeia Durão Barroso para renegociar o programa e fazer uma revisão
intercalar.

A deputada acredita que a reprogramação deveria ser conduzida no sentido da
flexibilização e simplificação das regras de participação e do redireccionamento das
prioridades para factores potenciadores do crescimento económico, como por
exemplo, a inovação e as PMEs.

Alertou para o facto de serem necessárias alterações para actualizar o programa, o
qual foi desenhado antes da crise económica e social que se abateu sobre o país, e
contém regras de participação e conteúdos temáticos que se encontram desajustados.

Graça Carvalho considera que se deve apostar nas áreas que mais contribuem para o
desenvolvimento e o emprego, como sejam os cursos de especialização tecnológica, o
ensino superior, a inovação, a eficiência energética, as alterações climáticas, a
recuperação urbanística, a competitividade industrial, entre outras. Segundo a
deputada, o programa assume uma percentagem de co-financiamento nacional
demasiado ambiciosa, superior mesmo ao exigido pela Comissão Europeia. Por isso,
para atingir a redução do co-financiamento nacional, pode-se:

1) Pedir a redução de co-financiamento nacional para o mínimo exigido pela
Comissão Europeia;
2) Negociar com a Comissão Europeia que parte do co-financiamento nacional seja
realizado em espécie;
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3) Negociar para que o co-financiamento nacional seja menor no próximo ano,
sendo que este terá que ser compensado nos anos seguintes. a revisão intercalar.
A ex-ministra de Ciência, Inovação e Ensino Superior, foi responsável pela
renegociação intercalar nas áreas da Ciência, Inovação e Ensino Superior do
Programa Quadro Comunitário de Apoio III Portugal de 2000 a 2006 de onde resultou
o Programa Ciência 2010.

8.4.2. Catástrofe de Tomar:

Na Sessão Plenária de Dezembro, Maria da Graça Carvalho pediu a UE para activar
mecanismos de emergência para as populações afectadas pela Catástrofe de Tomar.
Neste sentido, apelou à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu no sentido de
flexibilizarem o Fundo de Solidariedade para que seja aplicável, com a devida
celeridade, neste e noutros casos semelhantes.

8.4.3. Seminários em que participou:



Seminário "Manter a competitividade num mundo em mudança inovação regional e políticas de coesão no presente e no futuro" (2010-0914): Participou no Seminário a convite do Ministro dos Assuntos Económicos
da Cidade Livre Hanseática de Bremen.



Pact of Islands European Conference and Signing Ceremony: Fez uma
intervenção subordinada ao tema: The Pact of Islands Process: Beyond 2012.



Meeting on the Pact of Islands Future towards 2020 (21-06-2011)
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8.5.

Causas: Países Em Desenvolvimento

8.5.1. Iniciativas



Grupo de Amizade com Cabo Verde no Parlamento Europeu, 2010-06-08:
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. Foi publicada a primeira newsletter do
grupo em Julho de 2011.



Visita a Timor-Leste: No mês de Agosto, Maria da Graça Carvalho, visitou
Timor-Leste. Durante a visita, manteve um encontro bilateral com o
Presidente da República Dr. Ramos Horta, onde entre outros assuntos foram
abordados a visita do Presidente ao Parlamento Europeu e a sua alocução em
Plenário, bem como a sua participação como orador principal na Conferência
"Rumo à Paz e à Democracia na Birmânia", organizada por Maria da Graça
Carvalho no Parlamento Europeu.
No âmbito da discussão sobre o papel de Timor Leste no contexto asiático, a
eurodeputada abordou com o Presidente de Timor a problemática das
negociações internacionais no que diz respeito às alterações climáticas. A
solução para sair do impasse deve passar essencialmente pela Ásia, já que
50% da população se encontra nesta zona do globo onde as emissões de gases
com efeito de estufa mais crescem.

Na reunião também foi discutido o papel de Timor Leste no seio da ASEAN
Associação das Nações do Sudeste da Ásia.
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Durante esta estadia na capital Timorense Maria da Graça Carvalho, também
visitou o Parlamento Nacional, e manteve encontros bilaterais com o
Secretário de Estado para a Politica Energética, as representações europeias
presentes em Timor Leste, com o Reitor da Universidade Nacional de Timor
Leste.

Maria da Graça Carvalho foi também convidada pelo Primeiro-Ministro, Kay
Rala Xanana Gusmão e pelo Presidente da República, José Ramos-Horta para
assistir à Cerimónia de Reflexão do 3.º aniversário de Governação da Aliança
de Maioria Parlamentar (AMP) do IV Governo Constitucional da República
Democrática de Timor-Leste que decorreu no Palácio Nobre de Lahane.



Visita do Presidente de Timor-Leste ao Parlamento Europeu: Organizou a
visita do Presidente de Timor-Leste, Dr. Ramos Horta, para participar na
sessão plenária de Outubro, em Bruxelas. Por ocasião da vinda do Presidente
Ramos Horta ao Plenário, a deputada organizou uma reunião com o objectivo
de discutir o processo de paz e democracia na Birmânia, no Parlamento
Europeu em Bruxelas no dia 5 de Outubro de 2010: Towards Peace and
democracy in Burma.
Esta conferência foi organizada tendo em vista as eleições gerais da Birmânia
de 7 de Novembro de 2010, com o objectivo de discutir a situação política e
humanitária na Birmânia e tendo como orador principal o Presidente José
Ramos-Horta.

No dia 6 de Outubro, Maria da Graça Carvalho realizou um jantar em honra
do Presidente José Ramos-Horta.

No âmbito da preparação destes eventos, a deputada deslocou-se no mês de
Julho a Bank Kok onde se encontrou com representantes da líder da oposição
da Birmânia San Su Ki.
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8.5.2. 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.
9.

ACTIVIDADE PARLAMENTAR

9.1.

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


Questões Parlamentares - 6



Resoluções - 1



Discursos em Plenário - 276



Emendas em Relatórios - 27



Relatórios (relatora sombra) - 7
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9.2.



Grupo de visitantes - 5

Visitantes

Nos dias 1 e 2 de Setembro, Maria da Graça Carvalho convidou a
Bruxelas um grupo composto por membros de órgãos directivos do ensino
superior, Dirigentes de Universidades e Politécnicos e Professores e
Universitários e representantes de empresas na área da Ciência e Inovação.



A segunda visita ao Parlamento Europeu foi um grupo composto por membros
de organizações não governamentais para a área do ambiente e do
desenvolvimento, Professores Universitários e investigadores, representantes
de instituições relacionadas com ambiente e jornalistas e decorreu entre os
dias 10 e 12 de Novembro de 2010.



Entre os dias 22 e 24 de Março de 2011, Maria da Graça Carvalho recebeu no
Parlamento Europeu 40 mulheres ligadas ao PSD, entre as quais a deputada
Manuela Ferreira Leite, outras 15 deputadas da Assembleia da Republica,
Autarcas e dirigentes sindicais.



Nos dias 14 e 15 de Abril, Maria da Graça Carvalho recebeu em Bruxelas um
grupo de 14 visitantes portugueses composto por engenheiros mecânicos e
navais.



Nos dias 23 e 24 de Junho, Maria da Graça Carvalho recebeu no Parlamento
Europeu de Bruxelas um grupo de 15 mulheres de relevo da sociedade
algarvia entre as quais autarcas e mulheres ligadas à sociedade civil da região.
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10.

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, Maria da Graça Carvalho colabora
mensalmente com alguns órgãos de comunicação das regiões do Algarve e do
Alentejo em forma de artigos de opinião.
A deputada Maria da Graça Carvalho tem visitado os distritos, podendo-se destacar os
seguintes eventos:
Beja:



2011-01-28: A convite do Presidente da Câmara Municipal de Beja e do
CEBAL, Jorge Pulido Valente convidou Maria da Graça Carvalho para visitar
ambas instituições, o Centro Operativo de Tecnologia de Regadio (COTR), e o
Instituto Politécnico de Beja.



2011-01-28: A convite da Sociedade Portuguesa para o Estudos das Aves
SPEA, Maria da Graça Carvalho visitou Escola EBI Santa Maria de Beja onde
realizou uma palestra sobre ambiente para os alunos.



2011-05-06: Maria da Graça Carvalho visitou a 28ª edição da OVIBEJA a
convite do Presidente da Comissão Organizadora, Eng° Manuel Castro e
Brito.
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Faro:



2011-04-16- Maria da Graça Carvalho foi convidada pela Presidente da
Câmara de Silves, Isabel Soares para participar na Conferência "Energia e
Ambiente nas Cidades" que teve lugar na biblioteca municipal de Silves.



2011-04-08: Debate sobre a reestruturação dos 3ºs ciclos na Universidade do
Algarve: A convite do reitor da Universidade do Algarve, Prof. Doutor João
Guerreiro, Maria da Graça Carvalho participou no Debate sobre a
reestruturação dos 3ºs ciclos que teve lugar no dia 8 de Abril na Universidade
do Algarve. O objectivo do debate foi contribuir para aclarar as linhas que
deverão, no futuro, enformar os projectos e programas de doutoramento.
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