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Parlamento Europeu aprovou relatório

Maria da Graça Carvalho prevê investimento de 7000 milhões
na nova rede europeia de supercomputadores

O Parlamento Europeu aprovou há dias, com 643 votos a favor, 44

abstenções e apenas nove votos contra, o relatório da eurodeputada do

PSD Maria da Graça Carvalho sobre a nova rede europeia de

supercomputadores. A Empresa Europeia de Computação de Alto

Desempenho (EUroHPC), que visa dar a liderança à União Europeia em

termos de capacidade de processamento de dados, uma parceria do

programa-quadro Horizonte Europa, implica investimentos da ordem dos

sete mil milhões de euros. 

Portugal integra esta rede, através do supercomputador Deucalion, cuja aquisição foi formalizada no âmbito

de uma mesa-redonda realizada no dia 17 de junho, em Guimarães, presidida pelo ministro da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na qual marcaram presença Maria da Graça Carvalho, a

comissária europeia para a Inovação, investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, e

representantes dos restantes países que irão acolher estes equipamentos. 

A parceria já tinha sido aprovada pelo Conselho Europeu, na sequência da boa aceitação que o relatório teve

na Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE), na qual a eurodeputada do PSD é vice-

coordenadora do grupo do Partido Popular Europeu.

Susana Almeida, 01/07/2021
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