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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.   

 

• Comercialização à distância dos serviços financeiros – avaliação da legislação da União Europeia, 

de 09/04/2014 a 02/07/2014, Mais informações.  

 

• Avaliação dos instrumentos de Ajudas de Estado nos setores agrícola e florestal e nas zonas rurais, 

de 26/04/2019 a 19/07/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento) – Lista de Produtos Industriais da União Europeia 
(atualização 2019 – List Prodcom), de 13/05/2019 a 10/06/2019, Mais informações.  
  

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Política fiscal da União Europeia – avaliação dos canais de 
comunicação com o público, de 07/05/2019 a 04/06/2019, 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-2018-3258803/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_en#plan-2018-4638
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2039310/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3034604_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_pt
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➢ Dê a sua opinião (Proposta de Diretiva) - Isenção de IVA / Impostos especiais de consumo sobre 

bens / serviços destinados à defesa da EU, de 24/04/2019 a 19/06/2019, Mais informações.  

 

  

Mercado Interno  

• Orientações para a rede transeuropeia de transportes (RTE-T) – avaliação, de 24/04/2019 a 

17/07/2019, 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. 

 

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

27/05/2019, Mais informações.  

 

• Pacote de modernização dos auxílios estatais de 2012 – orientações relativas aos transportes 

ferroviários e seguro de crédito à exportação a curto prazo - balanço de qualidade, de 17/04/2019 

a 10/07/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento) – REACH Regulamento dos produtos químicos – regras 

atualizadas, de 24/04/2019 a 22/05/2019, Mais informações.    

 
 
 

Ambiente e Energia   

• Lista de candidaturas de Projetos de Interesse Comum de transporte de dióxido de carbono, de 

18/03/2019 a 09/06/2019, Mais informações. 

 

• Lista de candidaturas de Projetos de Interesse Comum de redes inteligentes, de 18/03/2019 a 

09/06/2019, Mais informações.  

 

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

20/05/2019, Mais informações.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-192_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2582382_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_pt
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Relações Internacionais 

• Na sequência da disputa entre os EUA e a UE sobre o caso Boeing, a Comissão Europeia 
lançou consulta pública sobre a imposição de direitos aduaneiros acrescidos a 
determinados produtos provenientes dos Estados Unidos, de acordo com o artigo 9 do 
Regulamento UE nº 654/2014 relativo ao exercício dos direitos da União tendo em vista a 
aplicação e o cumprimento das regras do comércio internacional, e que altera o Regulamento (CE) 
nº 3286/94 do Conselho que estabelece procedimentos comunitários no domínio da política 
comercial comum, a fim de garantir o exercício dos direitos da Comunidade ao abrigo das regras 
do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização 

Mundial do Comércio). Esta consulta decorre até 31 de maio de 2019. Mais informações.   
 

• Proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em países terceiros, até 
26/05/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação do Acordo de Parceria Económica com a CARIFORUM (Forum dos Estados ACP 
das Caraíbas), de 17/04/2019 a 10/07/2019, Mais informações. 

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Regime pautal preferencial entre a UE e os países em desenvolvimento 

(atualização), de 13/05/2019 a 10/06/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Avaliação do Acordo de Associação UE-América Central (Nicarágua, 
Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica e Guatemala), de 13/05/2019 a 10/06/2019, Mais 
informações.  

 

  

  

  

 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0654
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=260
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1815362_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_pt

