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Está também disponível em “A SUA VOZ NA EUROPA” a página “Roteiros e Avaliações de 

impacto iniciais” onde a Comissão Europeia publica roteiros destinados a divulgar novas 

iniciativas, avaliações e balanços de qualidade, em relação aos quais se poderá enviar 

comentários, em todas as línguas oficiais da UE. Esta iniciativa enquadra-se no Programa 

“Legislar Melhor”.   

Comissão Europeia dispõe de um instrumento online para facultar possibilidade de 

participação no processo legislativo - fase preparatória, proposta de nova legislação, 

avaliação dos atos legislativos.    

 

Consultas públicas 1  

Economia  

 Especialização inteligente: uma nova abordagem europeia para o crescimento e o emprego 
através de estratégias regionais de inovação de 20.12.2016 a 20.03.2017, Mais informações.  
 

 Reforma das taxas do IVA (proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE 
relativa ao sistema comum do IVA no que respeita às regras de aplicação das taxas do IVA), de 
20.12.2016 a 20.03.2017, Mais informações.  

 

 Regime especial para as pequenas empresas no âmbito da Diretiva IVA, de 20.12.2016 a 
20.03.2017, Mais informações. 

 

  Sistema de IVA definitivo para o comércio entre empresas (B2B), as transações de bens no interior 
da UE, de 20.12.2016 a 20.03.2017, 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/yourvoice/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_pt
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_pt
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
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 Funcionamento da assistência mútua entre os Estados-Membros em matéria de cobrança de 
impostos, de 30.11.2016 a 08.03.2017, Mais informações.  
 

 Desincentivos para consultores e intermediários que promovem mecanismos de planeamento 
fiscal portencialmente agressivos, de 10.11.2016 a 16.02.2017, Consulte mais informações aqui e 
no comunicado de imprensa da Comissão Europeia. 

 

 Código de Boas Práticas para a condução dos procedimentos de controlo dos auxílios estatais, de 
25.11.2016 a 25.02.2017, Mais informações.  

 

 

Mercado Interno  

 Regras em matéria de responsabilidade dos produtos pelos danos causados por um produto 
defeituoso – avaliação da Diretiva 85/374/EEC, de 10.01.2017 a 26.04.2017, Mais informações.  
 

 Avaliação intercalar do Mecanismo Interligar a Europa (Infraestruturas – TEN–T – Connecting 
Europe – Redes de energia, telecomunicações e transporte), de 28.11.2016 a 27.02.2017, Mais 
informações.  
 

 Avaliação intercalar das empresas comuns (“joint undertakings”) no quadro do Programa 
Horizonte 2020, de 08.12.2016 a 10.03.2017, Mais informações.  

 

 Avaliação intercalar do 3º Programa de Saúde 2014-2020, de 23.11.2016 a 23.02.0217, Mais 
informações.  

 

Ambiente e Energia   

 Avaliação do REACH no âmbito do REFIT (Programa da Comissão Europeia para a adequação e a 
eficácia da regulamentação), de 28.10.2016 a 28.01.2017, Mais informações.  

 

 Opções estratégicas para estabelecer requisitos mínimos de qualidade relativos à reutilização de 
água na União Europeia, de 28.10.2016 a 27.01.2017, Mais informações.  

 

 

Emprego e Assuntos Sociais 

 Avaliação intercalar do programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social (EaSI), 
de 12.10.2016 a 25.01.2017, Mais informações.  

 
 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3618_pt.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_en.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
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Digital, Comunicações e Transportes  

 Construção de uma economia europeia de dados, de 10.01.2017 a 26.04.2017, Mais informações. 
Consulte também o Comunicado de imprensa sobre a Comunicação onde a Comissão Europeia 
propõe soluções políticas e jurídica para libertar o pontencial da economia dos dados da UE.  
 

 Revisão da Diretiva relativa a veículos não poluentes (Diretiva 2009/33/CE), de 19.12.2016 a 
24.03.2017, Mais informações.  

 

 Acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em autocarro – revisão do 
Regulamento (CE) nº1073/2009, de 14.12.2016 a 22.03.2017, Mais informações. 

  

 

Relações Internacionais   

 Reforma multilateral da resolução de litígios de investimento, de 21.12.2016 a 15.03.2017, Mais 
informações. Consulte também o comunicado de imprensa da DG Trade da Comissão Europeia.  
 

 Relações comerciais UE – México, até 25.01.2017, Mais informações na página dedicada da DG 
Trade da Comissão Europeia.  

 

 Aplicação do acordo de comércio livre entre a UE, e os seus Estados-Membros, e a República da 
Coreia, de 08.12.2016 a 03.03.2017, Mais informações.   

 

 Questionário sobre uma zona de comércio livre abrangente e aprofundado com a Tunísia, de 
21.11.2016 a 22.02.2017, Mais informações.  
  

   

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1073&from=EN
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1610&newsletter_id=230&utm_source=trade_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU%20Trade%20&utm_content=European%20Commission%20launches%20public%20consultation%20on%20a%20multilateral%20reform%20o&lang=en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=216
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225

