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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 

• Política fiscal da UE – avaliação dos canais de comunicação, de 21/06/2019 a 13/09/2019, 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.  

 

• Auxílios estatais objeto de isenção por categoria – Setor da pesca e da piscicultura (20121-27), de 

28/06/2019 a 20/09/2019, Mais informações. 

 

Mercado Interno  

• Revisão da Diretiva Máquinas, de 07/06/2019 a 30/08/2019, Mais informações.   

 

• Avaliação do apoio ao emprego dos jovens no âmbito da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e 

do Fundo Social Europeu, de 24/05/2019 a 16/08/2019, 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-2019-2254869_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_pt
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-2019-2936476_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_pt
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• Orientações para a rede transeuropeia de transportes (RTE-T) – avaliação, de 24/04/2019 a 

17/07/2019, 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 - Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, de 11/07/2019 a 05/09/2019:  

✓ (projeto de Decisão) - agenda estratégica para 2021-27,  Mais informações 

✓ (projeto de Regulamento) – alteração do Regulamento, Mais informações. 

   

➢ Dê a sua opinião (Avaliação – documento de trabalho dos serviços) – Direitos dos passageiros em 

transportes marítimos e por vias navegáveis interiores, de 11/07/2019 a 08/08/2019, Mais 

informações. 

 

➢ Dê a sua opinião (Avaliação – documento de trabalho dos serviços) – Transporte por vias 

navegáveis interiores – condições de entrada, de 11/07/2019 a 08/08/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Avaliação – documento de trabalho dos serviços) – Direitos dos passageiros em 

transportes de autocarros, de 11/07/2019 a 08/08/2019, Mais informações. 

 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento delegado) – Embalagens de madeira – novos controlos 
na importação, de 03/07/2019 a 31/07/2019, Mais informações.   
 
 

Ambiente e Energia   

• Emissões industriais – avaliação das regras da União Europeia, de 27/05/2019 a 04/09/2019, 

Mais informações.  

 

• Baterias sustentáveis – Requisitos da União Europeia, de 13/06/2019 a 08/08/2019, Mais 

informações. 

 

 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento delegado) – Regime de comércio de licenças de emissão 
da UE – ajustamento do processo de leilão para 2021-2030, de 09/07/2019 a 06/08/2019, Mais 
informações  
 
 

http://www.cip.org.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-2018-6623981/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4477617_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4477617_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4477676_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2570917_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4358461_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4358461_pt
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Relações Internacionais 

• Avaliação do Acordo de Parceria Económica CARIFORUM, de 17/04/2019 a 16/08/2019, 

Mais informações. 

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Avaliação sobre o comércio no Acordo de Associação UE - Amércia 

Central com os seis países da região: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e 

Panamá, de 13/05/2019 a 30/08/2019, Mais informações.  

  

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_pt

