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 No âmbito da iniciativa Legislar Melhor (“Better Regulation”), para além das Consultas 

Públicas sobre as políticas e legislação da União Europeia, a Comissão Europeia também 

acolhe opiniões das partes interessadas sobre as suas iniciativas – projetos de atos da 

Comissão, propostas da Comissão e Roteiros e Avaliações de Impacte inicial.   

 

Consultas públicas 1  

Economia  

• Combate à fraude e contrafação de meios de pagamento “non-cash”, de 01.03.2017 a 24.05.2017, 
Mais informações.  

 

• Iniciativa da União Europeia em matéria de restrições aos pagamentos em numerário, de 
28.02.2017 a 31.05.2017, Mais informações.  

 

• Normas de conflito de leis para efeitos de oponibilidade de transações de títulos e de créditos, de 
07.04.2017 a 30.06.2017, Mais informações.    

 

• FinTech: um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador – desenvolvimento da 
abordagem da política da Comissão Europeia relativamente à inovação tecnológica nos serviços 
financeiros, de 23.03.2017 a 15.06.2017, Mais informações.  

 

• Operações das Autoridades Europeias de Supervisão no âmbito do sistema financeiro na União 
Europeia, de 21.03.2017 a 16.05.2017, Mais informações.  

 

• Funcionamento da cooperação administrativa e luta contra a fraude no domínio do IVA, de 
02.03.2017 a 31.05.2017, Mais informações.  

 

                                                           

1 Nota: Apesar de os textos de enquadramento das consultas públicas serem quase exclusivamente em língua 

inglesa, as respostas podem, em princípio, ser transmitidas em língua portuguesa 

 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations_pt
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_pt
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
http://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_pt
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_pt
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_pt
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_pt
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
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• Regime geral dos impostos especiais de consumo – harmonização e simplificação, de 11.04.2017 
a 04.07.2017, Mais informações.  

 

Mercado Interno  

• Regras em matéria de responsabilidade dos produtos pelos danos causados por um produto 
defeituoso – avaliação da Diretiva 85/374/EEC, de 10.01.2017 a 26.04.2017, Mais informações.  

 

• Avaliação das parcerias público-privadas (iniciativas do art.185) no contexto da avaliação 
intercalar do Horizonte 2020, de 27.01.2017 a 30.04.2017, Mais informações.  

 

• Cooperação entre os serviços de comunicação da Comissão Europeia e o Parlamento Europeu nos 
Estados Membros da União Europeia, de 01.02.2017 a 08.05.2017, Mais informações.  

 

• Proteção dos Denunciantes (“whistleblowers”) no âmbito de várias áreas de política económica, 
eg, Banca e serviços financeiros, Empresas e Indústria, Alfandegas, Segurança Alimentar, 
Fiscalidade, de 03.03.2017 a 29.05.2017, Mais informações.  

 

• Avaliação da legislação europeia em matéria de alegações nutricionais e de saúde, de 02.03.2017 
a 01.06.2017, Mais informações. 

 

• Avaliação do Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas, de 14.03.2017 a 06.06.2017, 
Mais informações.  

 

• Revisão das Recomendações de 2006 relativas às Competências chave para a Aprendizagem ao 
longo da vida, de 22.02.2017 a 19.05.2017, Mais informações.  
 

• Avaliação das agências da União Europeia da área de competência da DG Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão da Comissão Europeia: Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA, de 05.04.2017 a 
05.07.2017, Mais informações.  

 

 

Ambiente e Energia   

• Lista de projetos de interesse comum propostos: novos projetos nos setores do petróleo e das 
redes inteligentes, de 03.04.2017 a 26.06.2017, Mais informações.  
 

• Lista de projetos de interess comum propostos, no domínio das infraestruturas energéticas, de 
27.03.2017 a 26.06.2017, Mais informações.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_pt
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=28&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
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Digital, Comunicações e Transportes  

• Construção de uma economia europeia de dados, de 10.01.2017 a 26.04.2017, Mais informações. 
Consulte também o Comunicado de imprensa sobre a Comunicação onde a Comissão Europeia 
propõe soluções políticas e jurídica para libertar o pontencial da economia dos dados da UE.  

 

• Revisão das Orientações referentes ao Poder de Mercado Significativo no âmbito da Diretiva 
relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas, 
de 27.03.2017 a 26.06.2017, Mais informações. 

 

• Alteração à Directiva de transportes combinados de mercadorias entre Estados Membros, de 
23.01.2017 a 23.04.2017, Mais informações.  

 

• Possível iniciativa da União Europeia relativa aos direitos dos passgeiros no transporte multimodal, 
de 23.02.2017 a 25.05.2017, Mais informações.  

  

 

Relações Internacionais   

• Instrumentos de financiamento externo da União Europeia - revisão intercalar e preparação dos 
futuros instrumentos após 2020, de 07.02.2017 a 03.05.2017, Mais informações.  

 

• Avaliação temática do apoio à governação económica nos países abrangidos pela política de 
alargamento e de vizinhança, de 01.02.2017 a 28.04.2017, Mais informações.  

 

• Avaliação intercalar do Sistema de Preferências Generalizadas da UE (SPG), de 17.03.2017 a 
09.06.2017, Mais informações.   
  

   

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_pt.htm
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_pt
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243

