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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  

• Transparência e custos nos pagamentos transfronteiriços no âmbito do Mercado Único da UE, de 
27/07/2017 a 30/10/2017, Mais informações.  
 

• 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.  
 

• Transações financeiras - Mercado pós-negociação numa União dos Mercados de Capitais: eliminar 
barreiras e uma estratégia para o futuro, de 23/08/2017 a 15/11/2017, Mais informações.  

  
 
 
Mercado Interno  

• Certificados de proteção complementares e as isenções de investigação para patentes, de 
12/10/2017 a 04/01/2018, Mais informações. 
 

• Prevenção e resolução amigável de conflitos entre investidores e autoridades públicas no âmbito 
do Mercado Único da UE, de 31/07/2017 a 03/11/2017, 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-cross-border-transactions-fees_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_pt?2nd-language=en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_pt
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• Iniciativa para melhorar a cadeia de abastecimento alimentar, de 16/08/2017 a 17/11/2017, Mais 
informações. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

• Melhorar o acesso transfronteiriço a provas eletrónicas em matéria penal, de 04/08/2017 a 
27/10/2017, Mais informações.  
 

• Iniciativa sobre documentos de residência e de identidade, de 12/09/2017 a 05/12/2017, Mais 
informações.  

 

• Título de viagem provisório da União Europeia, de 12/09/2017 a 05/12/2017, Mais informações.  
 

 

 

Ambiente e Energia   

• Avaliação da Diretiva relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos (2006/66/CE), de 
06/09/2017 a 28/11/2017, Mais informações.  

 

• Avaliação do Programa Piloto da Verificação das Tecnologias Ambientais (VTA), de 31/07/2017 a 
10/11/2017, Mais informações.  
 

• Revisão da política em matéria de monitorização, comunicação e verificação das emissões de CO2 
provenientes do transporte marítimo, de 08/09/2017 a 01/12/2017, Mais informações.  

 

• Avaliação da Agência Europeia do Ambiente e da sua Rede Europeia de Informação e de 
Observação do Ambiente (Eionet), de 17/07/2017 a 23/10/2017, Mais informações.  

 

• Avaliação da Agência Europeia da Segurança Marítima, incluindo os seus serviços de resposta à 
poluição, de 27/07/2017 a 02/11/2017, Mais informações.  

 
 
 
Digital, Comunicações e Transportes  

• Revisão da Diretiva relativa à reutilização de informações do setor público, de 19/09/2017 a 
12/12/2017, Mais informações.  
 

• Especificações para sistemas cooperativos de transporte inteligentes, de 10/10/2017 a 
05/01/2018, Mais informações.  
 

• Avaliação e revisão do sistema de rotulagem dos pneus da UE, de 10/10/2017 a 08/01/2018, Mais 
informações.   
 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2521_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_pt
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_pt
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-evaluation-european-environment-agency-and-its-european-environment-information-and-observation-network-0_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-maritime-safety-agency-including-its-pollution-response-services_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_pt
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• 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.  
 

• Racionalizar a implantação da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), de 01/08/2017 a 
09/11/2017, Mais informações.  
 
 
 

Relações Internacionais 

• Avaliação global da ajuda humanitária 2012-2016, de 16/08/2017 a 21/11/2017, Mais 

informações. Aceda ao questionário aqui.   

 

• Regulamento que estabelece a lista da EU relativa ao nível de segurança aérea (“lista negra 

das companhias aéreas”), de 11/08/2017 a 07/11/2017, Mais informações.  

   

http://www.cip.org.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/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/echo-2017-00026-00-02-pt-tra-00.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/echo-2017-00026-00-02-pt-tra-00.pdf
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-airlines-regulation_pt

