Eurodeputados da Comissão da Indústria em Portugal para reuniões de alto nível
com o governo, indústria e instituições de ensino superior e de investigação
Eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho integra missão de três dias a Lisboa e
Porto, da qual é uma das impulsionadoras
Bruxelas, 20-05-2022

Uma delegação de eurodeputados da Comissão da Indústria, Investigação e Energia
(ITRE), na qual Maria da Graça Carvalho é vice-coordenadora do grupo do Partido Popular
Europeu (PPE), estará em Portugal entre os dias 23 e 25 de maio, numa missão destinada
a estabelecer contactos diretos com representantes do governo, indústria e instituições de
ensino superior e de investigação nacionais, bem como conhecer alguns dos exemplos de
excelência ao nível a investigação científica e inovação em território nacional.
O programa oficial, a decorrer na região de Lisboa, contempla reuniões com a ministra da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato; com o secretário de Estado do
Ambiente e Energia, João Galamba, ocasião em que será feita uma apresentação do
projeto de Hidrogénio Verde para o Porto de Sines; com o secretário de Estado para a
Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo: e ainda com o presidente
da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, antigo comissário Europeu para a Investigação
Científica e Inovação. Ainda no capítulo dos contactos políticos, terá lugar uma visita à
Assembleia da República, na qual irão decorrer reuniões com deputados de diversas
comissões especializadas, nomeadamente Assuntos Europeus, Economia e Ambiente e
Energia.
Mas o programa contempla igualmente encontros com dirigentes da Confederação
Empresarial de Portugal (CIP) e da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), bem
como visitas ao Tagus Park – principal parque de ciência e tecnologia nacional, à Escola de
Economia e Gestão da Universidade Nova (NOVA-SBE), em Carcavelos, à Fundação
Champalimaud, ao Museu da Eletricidade e ao MAAT.
Em complemento ao programa oficial, Maria da Graça Carvalho, o eurodeputado alemão
Christian Ehler e a eurodeputada dinamarquesa Pernille Weiss, irão ainda deslocar-se, no
dia 25 de maio, à cidade do Porto, para uma visita ao i3S - Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde, na qual terá também lugar uma reunião com investigadores do
IPATIMUP e ICBAS na área do cancro.
Para Maria da Graça Carvalho, uma das impulsionadoras da missão da ITRE, que será
liderada pelo presidente desta comissão, o romeno Christian Busoi, “esta visita tem um
grande interesse para os deputados que a integram, porque Portugal é visto como um
exemplo a ter em conta a vários níveis, nomeadamente no que respeita à aposta nas
energias renováveis e à investigação científica em determinadas vertentes, como o setor da
saúde. Mas é também uma excelente oportunidade para os atores políticos e outras partes
interessadas nacionais defenderem os seus pontos de vista junto daquela que é
provavelmente a mais influente e abrangente comissão do Parlamento Europeu”.

