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Editorial

Na minha vida política tenho-me guiado por dois 
princípios fundamentais: o primeiro, seja qual for o 
cargo que desempenhe, é a consciência de que estou 
a atuar com base num mandato que me foi dado pelos 
cidadãos, o que me responsabiliza pela defesa dos seus 
superiores interesses; o segundo, a consciência de que, 
se queremos ter impacto – e isso é particularmente 
válido no competitivo meio de Bruxelas – temos de 
nos focar nas causas que mais nos dizem e às quais 
sentimos poder trazer maior valor acrescentado.

Levar a voz dos cidadãos
aos centros de decisão

É membro efetivo de:
■  Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) 
■  Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital (AIDA)  
■  Delegação para as Relações com os Estados Unidos (D-US)

É membro suplente de:
■  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-Usbequistão
e UE-Tajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão
e a Mongólia (DCAS) 

É Copresidente do:
■  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

CIÊNCIA E INOVAÇÃO
ENERGIA E CLIMA 
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL
DIGITALIZAÇÃO 
DIREITO DOS CONSUMIDORES
DIREITOS DAS MULHERES

Seis causas para proporcionar um futuro 
melhor aos portugueses e à Europa

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

Foi o que fiz nesta legislatura, identificando seis
grandes temas, muitas vezes interligados, aos quais 
tenho vindo a dar prioridade: Ciência e Inovação,
Energia e Clima, Transição Industrial, Digitalização,
Direito dos Consumidores e Direitos das Mulheres.
A estes veio juntar-se, por força das circunstâncias, a luta 
por meios adequados para se ultrapassar a COVID-19, 
nomeadamente pela via da investigação científica. 

Esta brochura, onde explico com mais pormenor  
as diferentes atividades em que estou envolvida,  
é a minha prestação de contas aos cidadãos após  
um ano de mandato.



O meu trabalho
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Eurodeputada
nomeada pela 3ª vez
para os MEP Awards
Maria da Graça Carvalho foi nomeada, pela terceira vez, para os prémios 
organizados pela prestigiada revista The Parliament Magazine, os “MEP 
Awards 2020”. A eurodeputada foi nomeada na categoria “Mercado 
Único Digital”. Já em 2011 Maria da Graça Carvalho tinha sido nomeada 
e eleita melhor deputada na categoria “Research and Innovation”.  
Em 2013 foi nomeada na categoria de “Energy”.

Graça Carvalho no Top 10 
dos eurodeputados mais 
influentes na área do digital
A eurodeputada foi considerada este ano como uma das mais influentes 
na área do digital no Parlamento Europeu. A escolha foi feita pelo 
Digital Influence Index, publicado em julho pela BCW Brussels e pela 
VoteWatch Europe, e coloca a portuguesa na oitava posição.
Esta distinção reflete o papel de Maria da Graça Carvalho na batalha 
pela inovação tecnológica e digital na Europa.

O balanço de
um ano de trabalho
em seis números



Resposta à COVID-191
O combate contra a COVID-19 tem sido uma prioridade da 
eurodeputada, com a sua primeira intervenção em plenário 
sobre o tema a datar de 29 de janeiro, altura em que apelou 
a maior cooperação internacional e investigação para o 
desenvolvimento de uma vacina. Foi também pioneira a apelar 
ao investimento em tecnologia de testes rápidos da covid-19 e 
a sua generalização, bem como a criação de um organismo que 
coordenasse a investigação biomédica ao nível da UE.

Eleição para a presidência 
do Intergrupo da Indústria
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Maria da Graça Carvalho foi eleita copresidente do 
Intergrupo da Indústria. Este grupo tem como missão ajudar 
a indústria a ser competitiva e a manter a sua liderança 
e autonomia estratégica enquanto realiza a transformação 
ecológica e digital. A presidência do grupo é composta 
por mais dois copresidentes: Simona Bonafè (S&D) 
e Dominique Riquet (Renew).

Digital Gender Gap: 
Relatório sobre o papel 
das mulheres na economia 
digital
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Agenda Estratégica
para o EIT
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 Mais financiamento
para a Ciência 

5 Diretiva Women on Boards6

Digitalização7

Coordenação  
da Comissão da Indústria,  
da Investigação e da 
Energia (ITRE)
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A eurodeputada foi responsável pelo 
relatório Digital Gender Gap, sobre o 
fosso digital entre homens e mulheres, 
desenvolvendo várias propostas para 
reforçar o envolvimento das
mulheres na economia digital. Maria da Graça Carvalho 
apresentou em setembro, no Parlamento Europeu, as 
conclusões do relatório, bem como as estratégias para 
garantir um maior equilíbrio de género neste setor.

Maria da Graça Carvalho foi nomeada no 
ano passado, pelo Parlamento Europeu 
(PE), relatora da Agenda Estratégica de 
Inovação do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT).  A eurodeputada incluiu no relatório 
os princípios de maior transparência, sustentabilidade dos 
programas, simplificação e uma distribuição geográfica mais 
equilibrada, tendo ainda acrescentado duas novas áreas 
de atuação do EIT: a água e os setores criativo e cultural.

Sendo a Ciência e Inovação uma das causas defendidas por Maria 
da Graça Carvalho, a eurodeputada tem-se empenhado, através 
de intervenções no Parlamento Europeu e outras iniciativas, 
em chamar a atenção para a importância de a Europa ter um 
orçamento forte na Ciência e Inovação. Tem intensificado as suas 
ações, quer junto da Comissão Europeia quer da presidência 
alemã do Conselho Europeu, tendo em vista garantir o aumento 
do orçamento do programa-quadro Horizonte Europa.

A defesa dos direitos das mulheres é uma das principais 
causas eleitas por Maria da Graça Carvalho. Neste âmbito, 
a eurodeputada foi nomeada relatora-sombra da diretiva 
sobre a melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres 
no cargo de administrador não-executivo das sociedades 
cotadas em bolsa (“Women on Boards”).

Foram várias as iniciativas da 
eurodeputada no campo da 
digitalização: Em maio, num dos 
Pareceres de que foi relatora, defendeu 
a importância de se criar uma clara moldura legal para o 
desenvolvimento da Inteligência Artificial e da Robótica na 
União Europeia, considerando que estas devem guiar-se 
pelo princípio da “Inteligência Artificial para a Humanidade, 
centrada nas pessoas e para as pessoas”. Já em outubro, foi 
nomeada relatora na Comissão FEMM do Parecer sobre o 
mercado único digital e a utilização da inteligência artificial.

Maria da Graça Carvalho foi eleita 
vice-coordenadora do Partido Popular 
Europeu numa das mais importantes 
comissões do Parlamento Europeu: A 
Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia (ITRE). “Implica a responsabilidade de coordenar 
uma área muito importante para a Europa, que cobre 
a Indústria, as PME’s, a Energia, a Ciência e Inovação, a 
Sociedade de Informação e a Inteligência Artificial”, afirmou 
a eurodeputada na altura.

Europa

As principais iniciativas em que esteve envolvida no último ano

Oito momentos-chave em 2019/2020



Portugal

O futuro

Preparar a Europa
para as gerações futuras 
O trabalho nas instituições europeias é muitas vezes um exercício 
de planeamento do futuro. Trabalhamos em iniciativas legislativas, 
apresentamos soluções, aprovamos financiamentos que depois serão 
aplicados pelos estados-membros. As decisões que tomamos têm um 
impacto duradouro. Em certos momentos, o peso futuro dessas decisões 
é particularmente marcado. Numa altura em que nos debatemos com 
desafios como a transição verde, a digitalização, o combate à COVID-19  
e a prevenção de futuras pandemias, temos de ter consciência de que o 
que fizermos agora irá definir o mundo que herdarão as gerações futuras. 
É com essa convicção que irei enfrentar os próximos anos de mandato.

maria.carvalho@europarl.europa.eu

facebook.com/margracacarvalho

instagram.com/margracacarvalho

twitter.com/mgracacarvalho

linkedin.com/in/margracacarvalho

Comitiva de Beja em Bruxelas

António Zambujo 
atuou no Parlamento 
Europeu

Debate sobre a falta de água

Grupo de cidadãos 
do Algarve visitou 
Bruxelas

No ano passado, e antes do 
surgimento da pandemia, Maria da 
Graça Carvalho promoveu a visita de 
uma comitiva de 25 personalidades 
naturais da cidade de Beja a Bruxelas, 
onde estas apresentaram as suas 
preocupações em relação ao seu  
distrito. O músico António Zambujo fez 
parte da comitiva e, com os restantes 
bejenses, cantou no Parlamento 
Europeu e no edifício Berlaymont, 
sede da Comissão Europeia. 

Foi em dezembro de 2019 que 
Maria da Graça Carvalho recebeu em 
Bruxelas um grupo de 35 cidadãos 
naturais do Algarve, entre os quais 
autarcas, académicos e deputados. 
O objetivo desta visita, além de 
debater os problemas da região, com 
destaque para a questão da água, foi 
dar a conhecer o Parlamento Europeu 
e o trabalho dos eurodeputados.
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