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Como pode a UE tirar o máximo partido dos veículos conectados?
Na sequência de um convite da Comissão, representantes da indústria e autoridades
públicas chegaram hoje a acordo sobre uma visão comum para a implantação
coordenada de sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-ITS) na Europa.
Trata-se de um passo importante no sentido em que permite que os automóveis
equipados com o C-ITS possam comunicar entre si e com as infraestruturas, o que
pode vir a melhorar substancialmente a segurança rodoviária e reduzir o
congestionamento. O relatório de hoje deverá igualmente garantir que através do CITS os transportes rodoviários possam aproveitar todos os benefícios da digitalização e
contribuir para a ambição do Presidente Juncker de criar um Mercado Único Digital.
(Desenvolvimento no Relatório integral)



Quase 8 milhões de especialistas em TIC empregados na UE em 2014
Na União Europeia, cerca de 8 milhões de pessoas estavam empregados em 2014 como
especialistas das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), representando
3,7% do emprego total. Nos últimos anos, o número e a proporção de especialistas em
TIC em relação ao emprego total tem vindo a aumentar de forma contínua para
responder às necessidades de um mundo cada vez mais digitalizado. No entanto, quase
40% das empresas com, pelo menos, 10 colaboradores, que recrutaram ou tentaram
recrutar pessoal para empregos que exigem competências especializadas em TIC
tiveram dificuldades em preencher vagas em 2014. Nesse ano, em comparação com
2011, o número de especialistas em TIC no emprego total aumentou em quase todos
os Estados-Membros, nomeadamente em Portugal. No nosso país, a percentagem de
especialistas em TIC em relação ao emprego total em 2014 foi de 2,5% contra 1,4%
em 2011.
(Desenvolvimento em STAT-16-119)

Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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