COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 16 de janeiro de 2017


Comissão congratula-se pela conclusão bem-sucedida das negociações
relativas à celebração de um Acordo UE/EUA em matéria de seguros e de
resseguros
A Comissão Europeia, o Departamento do Tesouro dos EUA e o Gabinete do
Representante para o Comércio anunciaram, em conjunto, na passada sexta-feira,
o êxito da conclusão das negociações de um Acordo entre a UE e os EUA, em
matéria de seguros e resseguros. Este acordo foi alcançado após mais de 20 anos
de conversações entre ambas as partes sobre a garantia de resseguro, em
particular, e após quase um ano de negociações formais. O acordo abrange
benefícios prudenciais que são concedidos mediante determinadas condições aos
resseguradores e às empresas de resseguros, bem como aos grupos de
seguradores da UE que operam nos EUA e vice-versa, e o intercâmbio de
informações entre as autoridades de supervisão em ambos os lados do Atlântico.
(Mais informações na Declaração Conjunta)



Quase um milhão de pessoas codificaram durante a semana europeia da
programação de 2016
A Semana Europeia da Programação atingiu um número recorde de participantes
em 2016, com 970 000 pessoas a programar num dos 23 000 eventos organizados
em mais de 50 países em todo o mundo. Os números da participação foram
publicados hoje, demonstrando que esta iniciativa das bases atraiu mais 70 % de
participantes em 2016 do que em 2015. Dadas as reações positivas, a Semana
Europeia da Programação será organizada este ano pela quinta vez consecutiva.
A Semana Europeia da Programação de 2017 realizar-se-á ao longo de duas
semanas, de 7 a 22 de outubro, e convida ainda mais jovens adeptos de
programação a participar. A participação na Semana Europeia da Programação
está aberta a todos e é encorajada a organização de outros eventos com o auxílio
dos kits, lições e guias disponíveis no sítio Web da Semana Europeia da
Programação. Mais resultados da edição deste ano da iniciativa neste sítio Web.



Comércio internacional de mercadorias da área do euro regista excedente
de 25,9 mil milhões de euros
Segundo a primeira estimativa as exportações de mercadorias da área do euro
para o resto do mundo, em novembro de 2016, foi de 184,2 mil milhões de euros,
o que representa um aumento de 6 % em comparação com novembro de 2015

(173,8 mil milhões de euros). As importações provenientes do resto do mundo
representaram 158,3 mil milhões de euros, um aumento de 5 % em relação a
novembro de 2015 (150,9 mil milhões de euros). Consequentemente, a área do
euro registou um excedente de 25,9 mil milhões de euros no comércio de
mercadorias com o resto do mundo em novembro de 2016. Um ano antes, este
excedente tinha sido de 22,9 mil milhões de euros.
(Desenvolvimento em STAT-17-67)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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