
Maria da Graça Carvalho recorda papel que desempenhou nas origens do Instituto
Europeu de Inovação e Tecnologia no decimo aniversario desta instituição

Bruxelas, 29-10-2020

A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho associou-se hoje às comemorações do
décimo aniversario do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), e mais
concretamente da sua “KIC” Digital, através de um depoimento em que recordou o seu
papel e o do antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, na criação desta
instituição, lançada em 2010.

“Tenho estado envolvida no trabalho do EIT desde o momento zero”, contou, lembrando que
foi Barroso quem, em 2007, quando era sua conselheira principal, lhe “pediu para dar forma
a esta ideia, adaptando-a à diversidade e às características europeias”, sendo que uma das
características marcantes do EIT, as Comunidades de Conhecimento e Inovação,
conhecidas por KICs, dedicadas a diferentes áreas, “já estava presente no primeiro esboço”
entregue ao então presidente da Comissão.

“O EIT é um autêntico legado de Barroso. Foi uma ideia dele. Estava convencido dos
benefícios de uma instituição pan-europeia focada no triângulo do conhecimento [Educação,
Ciencia e Inovação], com o objetivo principal de promover o empreendedorismo”, recordou.

Maria da Graça Carvalho é, na presente legislatura, relatora da agenda estratégia de
inovação do EIT. O relatório que produziu, o qual se encontra em fase avançada de
negociação pelo trílogo (Parlamento, Comissão e Conselho Europeu), contempla uma série
de propostas destinadas a promover maior equilíbrio geográfico nos projetos apoiados pelo
Instituto, além de uma maior transparência e sustentabilidade futura das diferentes
iniciativas. Contempla ainda a criação de duas novas KICs, dedicadas à agua e aos setores
culturais e criativos.

Com sede em Budapeste, na Hungria, o EIT é considerado parte integrante do programa-
quadro de Investigação e Inovação, promovendo um “triângulo do conhecimento”
abrangendo universidades, empresas e centros de investigação. A sua ação tem contribuído
decisivamente para a formação (mestrados e doutoramentos) de quadros altamente
qualificados, a criação e crescimento de empresas e o desenvolvimento de novos produtos
e serviços em toda a União Europeia.


