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Vice-presidente Ansip desloca-se a Sófia para um Diálogo com os Cidadãos
Os primeiros alicerces da estratégia do Mercado Único Digital da UE poderão vir a ser criados
na Bulgária. Andrus Ansip, Vice-Presidente responsável pelo Mercado Único Digital, participará
num Diálogo com os Cidadãos, juntamente com Gergana Passi, campeã digital da Bulgária, a 20
e 21 de abril em Sófia.
(Desenvolvimento em IP-15-4790)



Nona ronda de negociações da parceria Transatlântica de Comércio e Investimento
(TTIP)
A nona ronda de negociações da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre a
UE e os EUA terá lugar de 20 a 24 de abril, em Nova Iorque. Os EUA organizarão um fórum
durante o qual os negociadores de ambas partes poderão trocar pontos de vista com as partes
interessadas. O fórum terá lugar na quinta-feira, dia 23 de abril, entre as 11h00 e as 16h30 e
será aberto à imprensa. Os negociadores principais da UE e dos EUA, Ignacio Garcia Bercero,
e Dan Mullaney respetivamente, darão uma conferência de imprensa de encerramento no dia
24 abril, em Nova Iorque.



Inflação anual de -0,1% na zona euro e -0,1% na UE
A taxa de inflação anual na zona euro foi de -0,1% em março de 2015, em comparação com 0,3% em fevereiro do mesmo ano. Em março de 2014, esta taxa foi de 0,5%. A taxa anual de
inflação da UE foi também de -0,1% em março de 2015, em comparação com -0,3% em
fevereiro. Um ano antes, a taxa foi de 0,6%. Estes dados provêm do Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-15-4791)

 Balança de transações correntes da UE registou um excedente de 20,4 mil milhões de euros
A balança de transações correntes da UE registou, em valores corrigidos de sazonalidade, um
excedente de 20,4 mil milhões de euros em fevereiro de 2015, em comparação com um
excedente de 19,5 mil milhões em janeiro do mesmo ano e um excedente de 7,5 mil milhões de
euros em fevereiro de 2014, de acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística
da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-15-4792)
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