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Dia Europeu do Mar 2016 celebrado em Turku, na Finlândia
O investimento no Crescimento Azul é o tema central da edição deste ano do Dia
Europeu do Mar, que se assinala em Turku, na Finlândia, nos dias 18 e 19 de
maio. A UE tem sido pioneira em matéria de políticas marítimas e no sentido de
que os mares, oceanos e zonas costeiras se tornem motores de criação de
emprego, crescimento e investimento, uma das prioridades da Comissão Juncker.
As empresas europeias estão a liderar o desenvolvimento de algumas tecnologias
marítimas mas há ainda muito a fazer. A Conferência reúne mais de 1 000 peritos
de todo o mundo que analisarão formas de encorajar a inovação inteligente por
parte das empresas e formas de fomentar a tomada de risco por parte dos
investidores. A Comissão Europeia estará representada pelo Comissário Karmenu
Vella, responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas.



Comissão realiza audição pública sobre o seu convite à apresentação de
informações relativamente a uma revisão do quadro regulamentar da UE
em matéria de serviços financeiros
A Comissão realiza hoje uma audição pública sobre o convite à apresentação de
informações. Esta consulta pública foi lançada em setembro último, a fim de
recolher reações e dados empíricos sobre os benefícios, os efeitos não pretendidos
e a coerência do quadro regulamentar da UE em matéria de serviços financeiros.
A audição pública de hoje constitui uma oportunidade para as partes interessadas
fundamentarem as respetivas observações e debaterem os resultados iniciais da
consulta. O Comissário Jonathan Hill proferirá o discurso de abertura deste evento
que está a ter lugar em Bruxelas e será transmitido em direto esta tarde no sítio
Web da EbS.



Estratégia europeia para as tecnologias quânticas apoiada por 3 400 dos
principais intervenientes
O Comissário Günther Oettinger, responsável pela Economia e Sociedade Digitais,
esteve esta manhã na Conferência Quantum Europe 2016 em Amesterdão. As
tecnologias quânticas terão um enorme impacto na sociedade e na economia.
Espera-se, nomeadamente, que venham reforçar as capacidades dos
computadores numa escala sem precedentes. Durante a conferência o Comissário
Oettinger e o Ministro neerlandês dos Assuntos Económicos, Henk Kamp,

apresentaram um «Manifesto Quântico». O documento identifica as prioridades
futuras em tecnologias quânticas e foi subscrito por mais de 3 400 representantes
europeu do mundo da ciência, da indústria e das organizações governamentais.
O Manifesto estabelece os fundamentos para uma iniciativa emblemática para a
Europa no valor de mil milhões de euros.
(Desenvolvimento neste sítio Web)


Comércio internacional de mercadorias da zona euro regista excedente
de 28,6 mil milhões de euros
De acordo com as primeiras estimativas do Eurostat para o mês de março de
2016, as exportações de mercadorias da zona euro para o resto do mundo
elevaram-se a 177,8 mil milhões de euros, uma descida de 3% em relação a
março de 2015 (182,8 mil milhões de euros). As importações provenientes do
resto do mundo foram de 149,2 mil milhões de euros, uma diminuição de 8% em
relação a março de 2015 (162,9 mil milhões de euros).
(Desenvolvimento em STAT-16-1784)



Na UE, dois terços dos passageiros aéreos compraram os seus bilhetes de
avião na Internet
A adoção de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) foi um
importante vetor das mudanças registadas no que se refere quer ao modo de
reserva das viagens quer à organização do trabalho nas empresas do setor do
turismo. A utilização da Internet pelos turistas da União Europeia é generalizada.
Em 2014, mais de dois terços das viagens aéreas e mais de metade das viagens
de comboio foram reservados em linha. O alojamento também foi reservado em
linha para mais de metade das estadas.
(Desenvolvimento no sítio Web do Eurostat)
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