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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 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 intercalar do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020, de 

12/03/2019 a 04/06/2019, Mais informações.  

 

• Propostas de orientações sobre a apresentação padronizada do relatório das remunerações no 

âmbito da Diretiva 2007/36/CE relativa ao exercício de certos direitos dos accionistas de 

sociedades cotadas, tal como modificada pela Diretiva (UE) 2017/828, de 01/03/2019 a 

21/03/2019, Mais informações.  

 

• O papel do euro nos seguintes domínios: 

✓ Energia, de 14/02/2019 a 31/03/2019, Mais informações;  

✓ Liquidez nos mercados cambiais, de 25/01/2019 a 31/03/2019, Mais informações;  

✓ matérias primas não-energéticas e não-agrícolas (metais e minerais), de 30/01/2019 a 

22/03/2019, Mais informações;  

✓ comércio internacional de “commodities” agrícolas e alimentares, até 22/03/2019, 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 
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➢ Dê a sua opinião  (Projeto de ato) - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural – novos 
tipos de financiamento, de 08/03/2019 a 05/04/2019, Mais informações.  
 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de ato) – Iniciativa para o Emprego dos Jovens – aumento do 
financiamento, de 19/02/2019 a 16/04/2019, Mais informações.  

 

Mercado Interno  

• Avaliação da Diretiva relativa a contratos de crédito aos consumidores, de 14/01/2019 a 

08/04/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação da legislação da União Europeia em matéria de proteção de desenhos, de 18/12/2018 a 

31/03/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação do funcionamento e desempenho da Rede Europeia de Observação e de Dados do Meio 

Marinho (EMODnet), de 06/03/2019 a 29/05/2019, Mais informações.  

 

• Igualdade de género na União Europeia, de 08/03/2019 a 31/05/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação das provisões da Diretiva 2006/54/CE relativa à aplicação do princípio da igualdade de 

oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao 

emprego e à atividade profissional, de 11/01/2019 a 05/04/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação da Diretiva 2014/35/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros 

respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de 

certos limites de tensão (Diretiva Baixa Tensão), de 10/01/2019 a 04/04/2019, Mais informações. 

 

• Regras de concorrência da UE em matéria de acordos verticais – avaliação, de 04/02/2019 a 

27/05/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Aplicação transfronteiriça das regras de trânsito rodoviário, de 
15/03/2019 a 12/04/2019, Mais informações.  
 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Rede Transeuropeia de Transporte Ferroviário de Mercadorias – 
avaliação (2010 – 2019), de 28/02/2019 a 28/03/2019, Mais informações.  
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Ambiente e Energia   

• Orientações relativas aos auxílios estatais no âmbito do regime de comércio de licenças de 

emissão – atualização, de 21/02/2019 a 16/05/2019, Mais informações.  

 

• Lista de candidaturas de Projetos de Interesse Comum na infraestrutura de gás, de 26/02/2019 a 

20/05/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião  (Projeto de ato) – Estatísticas europeias sobre os preços de eletricidade e de gás 
– conteúdo dos relatórios da UE sobre a qualidade dos dados, de 22/02/2019 a 22/03/2019, Mais 
informações.  
 

➢ Dê a sua opinião  (Projeto de ato) Desempenho ambiental do setor de gestão de resíduos – 
melhores práticas e indicadores, de 12/03/2019 a 09/04/2019, Mais informações.  
 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) Criminalidade ambiental – exame da legislação da EU aplicável, de 
08/03/2019 a 05/04/2019, Mais informações.  

 

Relações Internacionais 

• Relações União Europeia – Estados Unidos da América: Propostas sobre áreas de cooperação 

regulamentar, até 23/04/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Acordo comercial entre a União Europeia e a Colômbia, o Equador e 

o Peru – avaliação, de 26/02/2019 a 26/03/2019, Mais informações.  
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