
Editorial

O ano que passou demonstrou a enorme importância de se manter um investimento forte em Ciência
e Inovação na União Europeia. Foram os avanços registados graças a esse esforço que nos conduziram
a uma vacina contra a COVID-19 em tempo recorde. Foi graças a estes, sobretudo na área do digital,
que ultrapassámos constrangimentos ao nível da mobilidade e do contacto pessoal, mantendo atividades
e preservando empresas e empregos. E será mantendo esta aposta, não duvido, que venceremos esta crise.

Foi por isso com grande satisfação que vi, após uma forte batalha da parte do Parlamento Europeu,
ser aprovado o Horizonte Europa, o maior programa-quadro forte se sempre para a Ciência e Inovação
de sempre. Um programa que tenho ajudado a passar à prática através de um conjunto alargado de iniciativas 
de que sou relatora. Entre estas,o Ato Básico Único das 9 Parcerias do Horizonte Europa, abrangendo áreas 
como Saúde, Hidrogénio e Economia Circular, o relatório sobre Metrologia e a parceria na Área da Computação 
de Alto Desempenho, a qual contempla a aquisição de um supercomputador para Portugal, o Deucalion. 
A batalha pelas vacinas e terapias contra a COVID-19 e a igualdade dos géneros foram outras causas
a que me dediquei especialmente, num ano em que juntei às minhas responsabilidades a participação
efetiva nas comissões da Inteligência Artificial (AIDA) e das Pescas (PECH).

Ciência e tecnologia para vencer a crise 

Membro efetivo:
•  Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE)  •  Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital (AIDA) 
• Comissão das Pescas (PECH), vice-presidente  •  Delegação para as Relações com os Estados Unidos da América (D-US) 

Membro suplente:
•  Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO)  •  Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros (FEMM)  •  Delegação para as Relações com os Países da América Central (DCAM)  •  Delegação à Assembleia Parlamentar 
Euro-Latino-Americana (DLAT)  •  Delegação às comissões parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, 
UE-Uzbequistão e UE-Tajiquistão e para as relações com o Turquemenistão e a Mongólia (DCAS) 

Copresidente:
•  Intergrupo sobre Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva  •  Grupo de Trabalho “Governança 
dos Oceanos”, no Intergrupo sobre Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável  •  MEP Heart Group 

O papel e o trabalho de Maria da Graça Carvalho
no Parlamento Europeu

O meu trabalho em números

CIÊNCIA E INOVAÇÃO
• Relatora — Ato Básico Único das 9 Parcerias 

do Horizonte Europa

• Relatora — parceria sobre Metrologia 

• Relatora do Programa Estratégico de Inovação 
do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 

para o período 2021-2027 
 

IGUALDADE DE GÉNERO
• Relatora — Fosso Digital entre Homens e Mulheres 

• Relatora sombra da Diretiva sobre a Participação 
das Mulheres nos Conselhos de Administração 

(Women on Boards) 
 

DIGITAL 
• Relatora — Empresa Comum para a Computação Europeia 

de Alto Desempenho (EuroHPC)

• Relatora do Parecer sobre o Futuro Digital da Europa

• Relatora do Parecer IA na Educação, 
Cultura e Setor Audiovisual

• Relatora sombra do Parecer sobre os Aspetos Éticos da IA, 
da Robótica e das Tecnologias Conexas 

 
MAR 

• Relatora sombra — Proposta de Regulamento sobre 
a Convenção das Pescas do Pacífico Ocidental e Central 

 

DIREITOS DO CONSUMIDOR
• Relatora sombra — Barreiras Não-Pautais 

no Mercado Único

Os meus Relatórios e Pareceres

DESTAQUES 
DO ÚLTIMO ANO

Nova geração 
de parcerias do 
programa-quadro 
Horizonte Europa

Em fevereiro, a eurodeputada foi nomeada relatora da posição 
do Parlamento Europeu sobre a nova geração de parcerias 
europeias, no âmbito do programa-quadro Horizonte Europa. 
Já antes tinha sido também nomeada relatora da Empresa 
Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho 
(EuroHPC).  Estas parcerias público-privadas representam 
cerca de 30% do orçamento do Horizonte Europa, o qual 
contempla investimentos totais de 95,5 mil milhões 
de euros entre 2021 e 2027.
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Agenda estratégica
do Instituto Europeu 
de Inovação
e Tecnologia (EIT)

Maria da Graça Carvalho foi relatora da agenda estratégica 
do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), aprovada 
em janeiro nas negociações entre o Parlamento Europeu, 
a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. O acordo 
prevê duas novas KICs: uma, a partir de 2022, nos setores cultural 
e criativo, e outra, a partir de 2026, dedicada a todas as questões 
relacionadas com a água, dos rios aos oceanos. 
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Relatório “Colmatar 
o Fosso Digital entre 
Homens e Mulheres: 
Participação das Mulheres 
na Economia Digital”

Em janeiro, o Parlamento Europeu aprovou por ampla 
margem o relatório da eurodeputada, no qual são 
apresentadas diferentes propostas, da educação ao mercado 
de trabalho e aos média, para que sejam ultrapassadas 
as atuais assimetrias de género no acesso às  chamadas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
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Eleita
vice-presidente
da Comissão
das Pescas

Em abril, foi eleita vice-presidente da Comissão das Pescas 
(PECH) do Parlamento Europeu, da qual tinha sido recentemente 
nomeada membro-efetivo. Na tomada de posse, Maria da Graça 
Carvalho destacou a sua eleição como uma oportunidade 
de acompanhar em pormenor um setor de enorme importância 
estratégica para Portugal, mas também para a União Europeia, 
promovendo políticas que conjuguem a sustentabilidade 
a longo prazo do mar e dos recursos marinhos com a preservação 
e valorização das atividades económicas a estas associadas.
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Membro da nova 
Comissão Especial 
sobre Inteligência 
Artificial (AIDA)

Desde o início da legislatura que Maria da Graça Carvalho 
tem vindo a chamar a atenção para a questão da Inteligência 
Artificial, com particular atenção para as questões éticas 
que lhe estão associadas. No final de 2020, a eurodeputada 
tornou-se membro efetivo da nova Comissão Especial
sobre Inteligência Artificial.  Defende uma IA “ 
para as pessoas e com as pessoas”.
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Envolvimento em vários 
relatórios na área 
do digital no Parlamento 
Europeu

A eurodeputada esteve envolvida em diversos relatórios 
e pareceres na área do digital, ao longo do último ano. 
Foram eles:  
• Parecer: IA na Educação, Cultura e Setor Audiovisual
• Parecer: Futuro Digital da Europa
•   Parecer: Aspetos Éticos da IA, da Robótica 

e das Tecnologias Conexas
•   Relatório: Empresa Comum para a Computação Europeia de 

Alto Desempenho (EUro HPC)
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Eventos do novo 
Intergrupo
da Indústria 

Ao longo do último ano, foram promovidos pela eurodeputada 
vários eventos no Intergrupo da Indústria e do Investimento 
Sustentável, do qual Maria da Graça Carvalho é copresidente. 
Este intergrupo, o primeiro dedicado ao setor da indústria, tem 
como missão promover uma visão geral sobre a dimensão 
multifacetada dos investimentos sustentáveis e de longo prazo 
e uma política industrial abrangente da EU no contexto 
da transição verde e do plano de recuperação europeu. 
Mais de 600 pessoas acompanharam online o evento inaugural 
do intergrupo, em outubro de 2020. Alguns meses mais tarde, 
em junho de 2021, a eurodeputada foi a anfitriã 
de um webinar dedicado ao têxtil, coorganizado 
com a associação representativa do setor, a EURATEX.
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Maria da Graça Carvalho na imprensa

Os próximos três anos serão extremamente importantes para a União Europeia. Cabe-nos, não apenas, 
ultrapassar definitivamente a crise económica e de saúde causada pela COVID-19, mas também registar 
avanços significativos nos grandes desígnios traçados pela União, nomeadamente as transições verdes 
e digital. Para termos sucesso nessas batalhas, teremos de nos manter atentos e exigentes. Ao Parlamento 
Europeu, como instituição cujo mandato decorre diretamente da vontade expressa dos cidadãos europeus, 
cabem especiais responsabilidades a esse nível. A minha prioridade, num espírito de cooperação 
interinstitucional, será garantir que a Comissão Europeia continua a tomar as medidas certas e a assegurar 
os investimentos adequados a esses fins; e que os Estados-membros fazem as opções e os investimentos 
adequados, não apenas para os seus interesses individuais, mas para os de todos os europeus. 

O futuro

O futuro

COMPUTAÇÃO 
DE ALTO 
DESEMPENHO

RELATORA DA 
NOVA GERAÇÃO 

DE PARCERIAS
DO PROGRAMA-QUADRO 

HORIZONTE EUROPA

11 PARCERIAS
HORIZONTE

EUROPA

GLOBAL 
HEALTHINICIATIVA SAÚDE IN-

OVADORA

TECNOLOGIAS 
DIGITAIS 

ESSENCIAIS

EUROPA CIRCULAR 
DE BASE BIOLÓGICA

HIDROGÉNIO LIMPO

AVIAÇÃO LIMPA

SETOR FERROVIÁRIO 
EUROPEU

INVESTIGAÇÃO SOBRE 
A GESTÃO DO TRÁFEGO 
AÉREO NO CÉU ÚNICO 
EUROPEU 3

REDES E SERVIÇOS 
INTELIGENTES

METROLOGIA

13 37 79
Intervenções 
em Plenário

Intervenções 
em Comissões

Organização 
e Participação 

em eventos online

Relatórios
e pareceres

Perguntas 
parlamentares Resoluções Artigos de opinião 

publicados 

11 44 2 71

14 42 134

QUAL É O PREÇO
DA CREDIBILIDADE? 
ARTIGO OPINIÃO

COMBATER O FOSSO DE 
GÉNERO NA ERA DIGITAL 
PODCAST AGENDA EUROPA

EXPRESSO 
DA MEIA-NOITE 
ESPECIAL SAÚDE

“NÃO HÁ REGIÃO 
DO PAÍS COM TANTAS 
RAZÕES DE QUEIXA COMO 
O BAIXO ALENTEJO”
ENTREVISTA

MEPS GRILL BRETON 
OVER ROLE OF RESEARCH
PARTNERSHIPS IN
INDUSTRIAL STRATEGY

OS ROBÔS USADOS 
PARA SERVIÇOS MENORES 
SÃO GERALMENTE
MULHERES”
ENTREVISTA

ACONTECEU PORQUE
SOU MULHER

IRREVOGÁVEL
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As minhas causas

“O meu trabalho no último ano 
demonstrou como é importante 
investir em Ciência e Inovação

na União Europeia”
— MARIA DA GRAÇA CARVALHO

Relatório de Atividade 2020/2021 

Balanço de um ano de mandato

maria.carvalho@europarl.europa.eu

facebook.com/margracacarvalho

instagram.com/margracacarvalho

twitter.com/mgracacarvalho

linkedin.com/in/margracacarvalho

youtube.com/channel/UCkwYv7CcpniGMVHmqdCt-WA
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