
   

 

Consultas Públicas da União Europeia 
Selecionadas essencialmente de CONSULTAS PÚBLICAS  

15 de dezembro 2018 
 

 

  Sede 
Praça das Indústrias 
1300-307 Lisboa 
Tel: +351 21 316 47 00 
Fax: +351 21 357 99 86 
E-mail: geral@ cip.org.pt 

Porto 
Av. Dr. António Macedo 
Edifício de Serviços AEP 
4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: +351 22 600 70 83 
E-mail: porto@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 
1000 Bruxelas - Bélgica 
Tel: +32 27325257 
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

 Site http://www.cip.org.pt 

 

 

  

 

 

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

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

“Dê a sua opinião” 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 

• Avaliação da Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME), de 

14/12/2018 a 08/03/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação da Diretiva 2011/16/EU relativa à cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade, de 10/12/2018 a 04/03/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação de impacto inicial sobre troca de dados relevantes em termos de 

pagamento de IVA, de 12/12/2018 a 06/02/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – IVA sobre as vendas em linha – regras de execução, de 11/12/2018 a 

05/02/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Avaliação da cooperação administrativa no domínio da tributação direta, de 

10/12/2018 a 04/03/2019, 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/have-your-say_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-899238_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-819_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_pt
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➢ Dê a sua opinião – Alterações relativas aos pagamentos diretos e ao desenvolvimento rural para 

os anos de 2019 e 2020, de 07/12/2018 a 01/02/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Comercialização à distância dos serviços financeiros – avaliação da legislação 

da União Europeia, de 07/12/2018 a 04/01/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Um prospeto simplificado para empresas e investidores na Europa, de 

28/11/2018 a 26/12/2018, Mais informações.  

 

Mercado Interno  

• Roteiro do enquadramento da Política de Produtos da União Europeia contribuindo para a 

Economia Circular, de 29/11/2018 a 04/06/2019, Mais informações.   

 

• Avaliação da Diretiva 2008/114/CE relativa à identificação e designação das infra-estruturas 

críticas europeias e à avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção, de 19/11/2018 a 

11/02/2019, Mais informações.   

 

• Avaliação do Regulamento relativa à aplicação das regras de concorrência da UE a certas 

categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre companhias de transportes 

marítimos regulares (consórcios) (Regulamento (CE) nº 906/2009 da Comissão), de 09/10/2018 a 

16/01/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação ex-post do Programa 2007-2013 da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T), de 

15/11/2018 a 14/02/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação do Regulamento(CE) nº 80/2009 relativo a um código de conduta para os sistemas 

informatizados de reserva que ofereçam produtos de transporte aéreo, de 17/09/2018 a 

20/12/2018, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião – Adaptação das metas da eficiência energética de 2030 numa União Europeia 

com 27 membros (após a saída do Reino Unido), de 14/11/2018 a 09/01/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Avaliação de impacto inicial sobre o Regulamento Delegado da Comissão que 

estabelece um Fundo de Inovação, de 14/12/2018 a 11/01/2019, Mais informações.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-817_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2169999_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2422025_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-744_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3157624_pt
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Ambiente e Energia   

• Revisão das regras para a afetação livre no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia, 

de 30/11/2018 a 22/02/2019, Mais informações.  

 

• Lista de projetos candidatos ao estatuto de projeto de interesse comum no domínio das infra-

estruturas elétricas, de 22/11/2018 a 28/02/2019, Mais informações.  

 

• Estabelecimento da lista anual de 2019 de prioridades para a elaboração de códigos de rede e 

orientações para a eletricidade e o gás no âmbito do mercado interno de energia da União 

Europeia, de 15/10/2018 a 25/01/2019, Mais informações.  

 

• Balanço de qualidade (“fitness check”) da Diretiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água e da Diretiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão 

dos riscos de inundações, de 17/09/2018 a 04/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Regulamento REACH – alteração dos anexos, de 10/12/2018 a 07/01/2019, 

Mais informações.  

 

 

 

Relações Internacionais 

• Sistema do balcão único  para as alfândegas da União Europeia, de 09/10/2018 a 16/01/2019, 

Mais informações.   

 

 

➢ Dê a sua opinião – Definir se os cidadãos britânicos serão sujeitos à obrigação de visto na 

transposição das fronteiras externas da UE, de 14/11/2018 a 09/01/2019, Mais informações.   

 

  

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2937758_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-745_pt

