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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  

Mercado Interno  

• Substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, de 13/09/2019 a 06/12/2019, 

Mais informações.  

 

• Investigação e Inovação – Parceria europeia para redes e serviços inteligentes (Programa 

Horizonte Europa), de 11/09/2019 a 06/11/2019, Mais informações.  

 

• Parceria Europeia para PMEs inovadoras (Programa Horizonte Europa), de 11/09/2019 a 

06/11/2019, Mais informações.  

 

• Investigação & Inovação – parceria para tecnologias digitais fundamentais (Programa Horizonte 

Europa), de 11/09/2019 a 06/11/2019, Mais informações. 

 

• Parceria europeia para um transporte rodoviário seguro e automatizado (Programa Horizonte 

Europa), de 11/09/2019 a 06/11/2019, Mais informações.  

 

• Transportes urbanos – Avaliação das medidas da União Europeia, de 11/09/2019 a 04/12/2019, 

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-2018-3106007_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en#plan-2019-5307
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_pt
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• Parceira Europeia para a Saúde Inovadora (Programa Horizonte Europa), de 11/09/2019 a 

06/11/2019, Mais informações. 

 

• Tarifas de terminação de chamadas vocais na União Europeia (“Eurorates”), de 26/07/2019 a 

08/11/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação do apoio ao emprego e à mobilidade pelo Fundo Social Europeu, de 14/10/2019 a 

06/01/2020, Mais informações.  

 

• Emprego – alargar a cooperação entre os serviços públicos de emprego, de 11/09/2019 a 

06/11/2019, Mais informações. 

 

• Validação da aprendizagem não formal e informal – avaliação, de 07/08/2019 a 13/11/2019, 

Mais informações.  

 

• Regras aplicáveis aos subsídios estatais no domínio dos serviços sociais e de saúde de interesse 

económico geral (avaliação), de 31/7/2019 a 06/11/2019, Mais informações 

 

 
➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Transações eletrónicas seguras – aplicação das regras da EU, de 

27/09/2019 a 25/10/2019, Mais informações.    
 
➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento de execução) – Estatísticas da EU sobre indivíduos e 

agregados familiares – características técnicas dos dados a transmitir à EU pelos organismos 
nacionais, de 01/10/2019 a 29/10/2019, Mais informações 
 

➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento de execução) – Estatísticas sobre a mão de obra – 
especificações para um inquérito por amostragem sobre a mão de obra europeia, de 01/10/2019 
a 29/10/2019, Mais informações 

 
➢ Dê a sua opinião (Projeto de Regulamento de execução) – Estatísticas da EU sobre desemprego – 

especificações técnicas para a transmissão de dados à EU, de 01/10/2019 a 29/10/2019, Mais 
informações 
  

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Programa para o Emprego e a Inovação Social 2014-2020 – avaliação 
final, de 08/10/2019 a 05/11/2019, Mais informações.  
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3911881_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5123386_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019401_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6016611_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6016836_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6056365_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6056365_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5831275_pt
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Ambiente e Energia   

• Criminalidade ambiental – exame da legislação da UE aplicável, de 10/10/2019 a 02/01/2020, 

Mais informações.  

 

• Parceria Europeia para uma Europa Circular de Base Biológica, de 11/09/2019 a 06/11/2019, 

Mais informações.  

 

• Veículos em fim de vida – avaliação da legislação europeia, de 06/08/2019 a 29/10/2019, Mais 

informações.  

 

Relações Internacionais 

• Avaliação de seis Acordo de Comércio Livre com países do Mediterrâneo – Argélia, Egito, 

Jordânia, Líbano, Marrocos e Tunísia, de 04/09/2019 a 27/11/2019, Mais informações 

 

• Parceria global para a saúde UE-Africa (Programa Horizonte Europa), de 11/09/2019 a 

06/11/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) Acordos comerciais e de desenvolvimento com países de África, das 
Caraíbas e do Pacífico (Acordos de Parceria Económica EPAs) – atualização das diretrizes de 
negociação, de 23/09/2019 a 21/10/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião (Projetos de Decisão de Execução) – Procedimentos aduaneiros da EU – 

desenvolvimento e modernização dos sistemas eletrónicos, de 30/09/2019 a 28/10/2019, Mais 
informações 
 

➢ Dê a sua opinião (Projetos de Regulamentos) – BREXIT   
✓ Execução e financiamento do orçamento geral da União em 2020, de 06/09/2019 a 

08/11/2019, Mais informações.  
✓ Alteração do Fundo de Solidariedade, de 05/09/2019 a 04/11/2019, Mais informações. 
✓ Alteração do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (passando a especificando 

que os despedimentos resultantes da saída do Reino Unido da União sem um acordo de 
saída são abrangidos pelo âmbito deste Fundo), de 05/09/2019 a 04/11/2019, Mais 
informações.  

✓ Prorrogação até 2020 das regras comuns em matéria de conectividade de base do 
transporte aéreo e do transporte rodoviário de mercadorias e passageiros da estrada, de 
05/09/2019 a 04/11/2019, Mais informações.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4981980_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5917986_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019567_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019567_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-461_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-399_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-397_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-397_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-396_pt

