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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  

• Uma triburação justa da economia digital, de 26/10/2017 a 03/01/2018, Mais informações. 
Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  
 

• Alargamento do acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias, de 
17/10/2017 a 09/01/2018, Mais informações.  

 

• Deveres dos investidores institucionais e dos gestores de ativos em matéria de sustentabilidade, 
de 13/11/2017 a 22/01/2018, Mais informações.  

 
 
Mercado Interno  

• Proposta de criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho e de uma iniciativa sobre o número 
europeu de Segurança Social, de 27/11/2017 a 07/01/2018, Mais informações.  
 

• Possível ação da União Europeia em resposta aos desafios no acesso à proteção social para todos 
os trabalhadores, independentemente da forma de emprego que ocupam, no quadro do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, de 20/11/2017 a 15/01/2018, Mais informações. Consulte 
comunicado de imprensa da Comissão Europeia.    

 

                                                           

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/fair-taxation-digital-economy_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4204_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=pt&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=pt&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4709_pt.htm
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• Certificados de proteção complementares e as isenções de investigação para patentes, de 
12/10/2017 a 04/01/2018, Mais informações. 

 

• Modernização da cooperação judicial em matéria civil e comercial na UE (Revisão do Regulamento 
(CE) 1393/2007 relativo à “citação e notificação de actos” e Regulamento (CE) 1206/2001 relativo 
à obtenção de provas, de 08/12/2017 a 02/03/201/, Mais informações.  

 
 
Ambiente e Energia   

• Avaliação da Estratégia da EU para a adaptação às alterações climáticas, de 07/12/2017 a 
01/03/2018, Mais informações.  
 

• Opções metodológicas para elaborar a lista dos seto res e subsetores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono durante o período de 2021-2030, de 20/11/2017 a 
12/02/2018, Mais informações.  
 

• Normas em matéria de emissões de CO2 aplicáveis aos veículos pesados, de 20/11/2017 a 
29/01/2018, Mais informações.  

 
 
Digital, Comunicações e Transportes  

• Notícias falsas e desinformação em linha, de 13/11/2017 a 21/02/2018, Mais informações.  
 

• Europeana, a plataforma digital da União Europeia para o património cultural, de 17/10/2017 a 
14/01/2018, Mais informações.  

 

• Documentos eletrónicos para o transporte de mercadorias, de 25/10/2017 a 18/01/2018, 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.   

 
 

Relações Internacionais 

• Modernização do Acordo de Associação UE-Chile - Pilar Comércio, até 19/02/2018, Mais 
informações.  
 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_pt
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_pt
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_pt
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_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
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=247
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=247
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• Modernizar a política comum de vistos da EU, de 24/11/2017 a 02/02/2018, Mais informações.  
 

• Alargamento do âmbito de aplicação do Sistema de Informação sobre Vistos a fim de incluir os 

dados relativos aos vistos de longa duração e aos títulos de residência, de 17/11/2018 a 

09/02/2018, Mais informações.    

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/modernising-eus-common-visa-policy_pt
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en

