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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 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  

• Desenvolvimento de mercados secundários para crédito mal-parado e ativos de alto risco e 
proteção de credores garantidos contra incumprimentos dos mutuários (“Development of 
secondary markets for non-performing loans and distressed assets ans protection of secured 
creditors from borrowers’ default”), de 10 de julho a 20 de outubro de 2017, Mais informações.  
 

 

Mercado Interno  

• Regulamentação aplicável ao comércio a retalho num ambiente multicanal, de 17/07/2017 a 
08/10/2017, Mais informações.  
 

• Migração legal por cidadãos de países terceiros, de 19/06/2017 a 18/09/17, Mais informações.  
 

• Avaliação intercalar do Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020), 10/05/2017 a 31/08/2017, Mais informações.  

 

• Revisão específica das diretivas da União Europeia relativas ao direito do consumidor, de 30 de 

junho a 8 de outubro de 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/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/initiatives_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_pt
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_pt


  Sede 
Praça das Indústrias 
1300-307 Lisboa 
Tel: +351 21 316 47 00 
Fax: +351 21 357 99 86 
E-mail: geral@ cip.org.pt 

Porto 
Av. Dr. António Macedo 
Edifício de Serviços AEP 
4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: +351 22 600 70 83 
E-mail: porto@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 
1000 Bruxelas - Bélgica 
Tel: +32 27325257 
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

 Site http://www.cip.org.pt 

 

  

      

 

• “Direito das Sociedades da UE melhorado”: normas sobre soluções digitais e operações 
transnacionais eficientes, de 10/05/2017 a 06/08/2017, Mais informações.  

 

•  Mecanismos de tutela coletiva inibitórios e indeminizatórios dos Estados Membros, de 
22/05/2017 a 15/08/2017, Mais informações.  
 

 

 

Ambiente e Energia   

• Avaliação do Regulamento das orientaçãos relativas às infraestruturas transeuropeias de energia 
(Regulamento TEN-E, nº 347/2013 de 17 abril), de 30/5/2017 a 04/09/2017, Mais informações.  
 

• Plano de Ação para o Atlântico, de 29/06/2017 a 22/09/2017, visando a revisão intercalar do Plano 
de Ação adotado em 2013, Mais informações.   

 

• Opções de investigação para reduzir as libertações de microplásticos no ambiente, de 26/06/2017 
a 16/10/2017, Mais informações.  
 
 

 

Digital, Comunicações e Transportes  

• Eventuais medidas para regular o impacto ambiental dos servidores e dos dispositivos de 
armazenamento de dados das empresas, de 10 de julho a 23 de outubro. Mais informações.  
 

• Diretiva relativa às Bases de Dados: aplicação e impacto, de 24/5/2017 a 30/8/2017, Mais 
informações.  
 

• Avaliação e revisão dos Regulamentos do domínio de topo .eu, de 12/05/2017 a 04/08/2017, Mais 
informações.  

 

• Avaliação da Diretiva relativa aos sistemas de transporte inteligentes (STI), de 05/05/2017 a 
28/07/2017, Mais informações.  
 

• Segurança nas estradas e nos túneis, de 14/06/2017 a 10/09/2017, Mais informações.  
 
 

 

 

 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0279&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0279&from=EN
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_pt
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_pt
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_pt
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety

