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A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho, inaugurou esta segunda-feira a 12ª
edição da Cimeira Europeia da Inovação, promovida pela plataforma Knowledge for
Innovation (K4I), com uma intervenção na qual voltou a sublinhar a importância de ser
criada uma Área Europeia de Inovação, à semelhança daquelas que já foram criadas para a
Educação (EEA) e a Investigação (ERA).

“O panorama da inovação está a mudar e os efeitos do covid-19 estão a acelerar o ritmo
dessa transformação”, referiu a eurodeputada, que é presidente do K4I no Parlamento
Europeu. “Temos de atingir objetivos muito ambiciosos nas áreas do clima e da digitalização
nas próximas décadas e precisamos da contribuição de todos os investigadores e
inovadores”, acrescentou.

Na sua intervenção, Maria da Graça Carvalho lembrou o papel desempenhado pelo
Parlamento Europeu nas negociações, com os estados-membros, de melhores condições
para a Ciência e Inovação no próximo Orçamento Comunitário, em particular no programa-
quadro Horizonte Europa, considerando que a aposta na inovação será crucial para que
sejam alcançadas todas as metas da União, da Digitalização à transição verde. Deixou
ainda uma palavra para os jovens investigadores europeus, lembrando que recentemente
foi autora de uma carta aberta em defesa de melhores condições para estes profissionais,
coassinada pelo presidente da Marie Curie Alumni Association e a secretária-geral da
Science Europe.

A comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude,
Mariya Gabriel, fez questão de dirigir uma mensagem a esta primeira sessão da Cimeira,
salientado o papel que poderá vir a ser desempenhado pela Área Europeia de Inovação,
nomeadamente na sua ligação às diferentes regiões. Salientou ainda a importância de
todas as questões de competências, educação e igualdade de género para o futuro da
União Europeia.

No evento, que se prolonga até sexta-feira, serão debatidos temas como Política de
Inovação, o Horizonte Europa e as Parcerias Europeias, Inteligência Artificial e Big Data
para a Inovação, A Transição Verde Europeia, A Transição Digital e Mulheres Investidoras e
Start-ups lideradas por Mulheres.

A propósito do papel das mulheres na inovação, serão entregues nesta quarta-feira os
prémios às europeias que mais se destacaram nas diferentes áreas, com Maria da Graça
Carvalho a anunciar a vencedora na categoria de Digital.


