
Valorizar os Açores na UE
Sendo uma das nove Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, 
a Região Autónoma dos Açores tem um conjunto de 
especificidades, reconhecidas no artigo 349º do Tratado sobre 
o Funcionamento da UE, que se traduzem em constrangimentos 
ao seu desenvolvimento. Para os ultrapassar, e para garantir 
que são devidamente aproveitadas as potencialidades 
e características naturais de que também dispõe, 
nomeadamente a sua “ultracentralidade” 
no Atlântico Norte, é essencial uma ação constante 
junto das diferentes instituições comunitárias.  

Assim, surge a #MissãoAçores, o compromisso 
dos seis eurodeputados do PSD, em estreita 
cooperação com o PSD Açores, de não 
abandonarem a defesa dos interesses desta 
Região Autónoma no Parlamento Europeu. 
Maria da Graça Carvalho tem estado 
comprometida com os assuntos do Espaço, 
Mar e Pescas, Energia e Ciência, 
no âmbito das diferentes comissões 
parlamentares que integra.

ESPAÇO

PESCAS

Lançamento da Estratégia 
dos Açores para o Espaço
Maria da Graça Carvalho participou 
a 11 de novembro de 2021, na conferência 
internacional de lançamento da Estratégia 
dos Açores para o Espaço, um documento que 
promove a visão, missão e objetivos 
para dinamizar o setor aeroespacial 
na Região e que tem como principal objetivo 
transformar os Açores num hub transatlântico 
para as atividades aeroespaciais. 

“Os Açores – e muito graças a estes Portugal 
– já entraram claramente na era espacial. 
E, como esta estratégia demonstra, estão 
prontos para voos ainda mais altos”, prosseguiu, 
realçando como exemplos a intenção 
de implementar um programa internacional 
de lançamento de satélites, o projeto do Porto 
Espacial na Ilha de Santa Maria e ainda 
a ambição de levar para o arquipélago o vaivém 
Space Rider, da Agência Espacial Europeia. 

Agência Espacial Europeia promete 
apoio para projetos nos Açores
Em resposta a questões da eurodeputada 
Maria da Graça Carvalho, durante uma audição 
na Comissão da Indústria, Investigação 
e Energia (ITRE), em novembro de 2021, 
o diretor da Agência Espacial Europeia (ESA), 
Josef Aschbacher, garantiu que o organismo 
“está a trabalhar de forma muito próxima” 
com as autoridades portuguesas nos seus 
projetos, prometendo “continuar a apoiá-los”, no 
âmbito da Estratégia dos Açores para o Espaço.

Audição na ITRE 
Durante uma audição de ministros franceses 
que estiveram na comissão Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE), 
Maria da Graça Carvalho congratulou a 
presidência francesa da UE pela sua agenda 
ambiciosa para o Espaço. A vice-coordenadora 
do PPE na ITRE, apelou ao apoio dos projetos 
desenvolvidos em Portugal e em especial 
na Região Autónoma dos Açores. 

Atividades espaciais nos Açores 
podem beneficiar de fundos 
comunitários
Em resposta a uma pergunta escrita de Maria 
da Graça Carvalho, o comissário europeu Thierry 
Breton, com a pasta do Mercado Interno 
e responsável pelos assuntos relacionados com 
o Espaço, afirmou que “a Região Autónoma 
dos Açores pode beneficiar dos instrumentos 
disponibilizados por vários programas da 
União”. 

Thierry Breton refere ainda que as atividades 
de investigação no âmbito do Espaço encontram 
uma grande oportunidade de financiamento 
no programa Horizonte Europa, bem como 
na iniciativa de empreendedorismo espacial 
CASSINI, “que disponibilizará até mil milhões 
de euros para apoiar o empreendedorismo 
das empresas relacionadas com o espaço 
em toda a UE”. 

Maria da Graça Carvalho questionou a Comissão 
Europeia depois uma série de contatos 
realizados com o Governo Regional dos Açores 
sobre a Estratégia dos Açores para o Espaço.

A Comissão Europeia está a trabalhar num conjunto de medidas específicas para apoiar o setor 
das pescas, tendo em conta as consequências por este sofridas face ao aumento dos preços dos 
combustíveis. A garantia foi deixada pelo comissário europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, 
Virginijus Sinkevičius, numa reunião com Maria da Graça Carvalho, em março de 2022. 

A eurodeputada abordou ainda várias questões 
relativas ao setor das pescas na Região Autónoma 
dos Açores. Entre estas, a possibilidade de 
compensações aos pescadores pelas restrições 
que impõe a definição das Áreas Marinhas 
Protegidas (AMP), “em linha com as preocupações 
do governo regional, que pretende ser pioneiro 
e atingir a meta definida pela Estratégia da 
Biodiversidade da União Europeia e proteger 
pelo menos 30% do mar Açores antes de 2030”. 

Foram ainda abordadas a possibilidade do 
restabelecimento e autonomização do POSEI 
Pescas no próximo quadro financeiro, bem como 
apoios à compra de embarcações para a pesca 
de pequena escala, entre outros temas. 

ENERGIA

INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA

Reativação da Central  
de Energia das Ondas do Pico 

A delegação de eurodeputados do PSD enviou uma 
pergunta à Comissão Europeia, com pedido de 
resposta escrita, sobre a importância da reativação da 
Central de Energia de Ondas do Pico, considerando 
a Estratégia Europeia para as Energias Renováveis 
Offshore em linha com o Pacto Ecológico.  
A pergunta, promovida pela eurodeputada Maria 
da Graça Carvalho, vice-presidente da Comissão das 
Pescas e vice-coordenadora do Grupo do PPE na 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
solicita ainda à Comissão Europeia indicações 
sobre os programas e os instrumentos financeiros 
europeus de que os Açores dispõem para reativar e 
modernizar esta central.

A Central de Energia das Ondas do Pico foi 
construída nos anos 90 como projeto-piloto 
pioneiro, o primeiro de investigação e demonstração 
na área da energia das ondas financiado pela 
CE, Programas-Quadro de Investigação Científica 
e Desenvolvimento Tecnológico. Foi também a 
primeira no mundo a ser ligada à rede elétrica.

Missão Açores
Mar, Espaço, Energia e Ciência

Maria da Graça Carvalho tem vindo a enfatizar 
a importância da aplicação ao setor 
das pescas do pleno potencial das novas 
tecnologias, nomeadamente ao nível 
do uso e tratamento de dados. 

Já no anterior mandato como eurodeputada 
no Parlamento Europeu, e na qualidade 
de relatora do programa-específico 
do Horizonte 2020, conseguiu pela primeira 
vez introduzir uma área independente 
dedicada à investigação de temas do Mar. 
Mais recentemente, como relatora da agenda 
estratégica do Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia, viu aprovada uma proposta 
para a criação de uma Comunidade 
de Inovação e Conhecimento dedicada 
a todos os temas relacionados com a água, 
incluindo o mar. 
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