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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  

Economia  

• Balanço de qualidade do quadro da U.E. relativo à prestação pública de informações (financeiras 

e não financeiras) por parte das empresas, de 21/03/2018 a 21/07/2018, Mais informações.  

 

• Avaliação do enquadramento da União Europeia em matéria de tributação de produtos 

energéticos e da eletricidade, de 12/03/2018 a 04/06/2018, Mais informações.   

 

 

Mercado Interno  

• Integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho, de 02/05/2018 a 

31/07/2018, Mais informações.  

 

• Medidas destinadas a reforçar a eficácia da luta contra os conteúdos ilegais em linha, de 

30/04/2018 a 25/06/2018, 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/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_pt
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• Eventuais medidas para regular o impacto ambiental das máquinas-ferramentas e do 

equipamento de soldadura, de 16/04/2018 a 10/07/2018, Mais informações.  

 

• “Drones” (aeronaves não tripuladas) – normas técnicas para os “drones” enquanto produtos e 

condições para operações realizadas por “drones”, de 13/04/2018 a 09/07/2018, Mais 

informações.  

 

• Ação da Marca do Património Europeu, de 02/03/2018 a 24/05/2018, Mais informações.  

 

• Requisitos de conceção ecológica para o consumo de eletricidade nos equipamentos 

(eletrodomésticos, equipamento eletrónico e equipamento informático) nos estados de vigília 

(“standby”), de vigília em rede (“networked standby”) e de desativação (“off mode”), de 

02/03/2018 a 24/05/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Novo acordo para os consumidores  

o Proposta de Diretiva que altera as Diretivas 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 

2011/83/UE relativa a uma melhor aplicação e modernização das regras de proteção do 

consumidor da U.E., de 12/04/2018 a 11/06/2018, Mais informações.  

o Proposta de Diretiva relativa a ações de representação para a proteção de interesses 

coletivos de consumidores, revogando a Diretiva 2009/22/CE, de 12/04/2018 a 

11/06/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Proposta de Diretiva relativa a práticas comerciais desleais em relações entre 

empresas na cadeia de abastecimento alimentar, de 12/04/2018 a 11/06/2018, Mais 

informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Balanço da abordagem “Melhor Regulamentação” da Comissão Europeia, de 

02/05/2018 a 30/05/2018, Mais informações.  

 
 
 
Ambiente e Energia   

• Balanço de qualidade das Diretivas da UE relativas à qualidade do ar ambiente, de 08/05/2018 a 
31/07/2018, Mais informações.  
 

• Avaliação do Sétimo Programa de Ação da União em matéria de Ambiente, de 03/05/2018 a 
26/07/2018, Mais informações. 

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-184_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-173_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-173_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2332204_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_pt
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• Avaliação da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica, de 23/04/2018 a 23/07/2018, Mais 
informações.  
 

➢ Dê a sua opinião - Rumo a um quadro de políticas de produtos da UE que contribua para a 
economia circular, de 07/05/2018 a 04/06/2018, Mais informações.  
 
 
 

Relações Internacionais 

• Avaliação da coerência das Políticas para o Desenvolvimento da União Europeia durante o 

período 2009 a 2016, de 20/02/2018 a 31/05/2018, Mais informações. (questionário e documento 

de suporte em português). 

 

• Estabelecimento na União Europeia de Decisões sobre informação vinculativa em matéria de 

determinação do valor aduaneiro, de 01/03/2918 a 01/06/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Janela Única da UE nas Alfândegas, de 04/05/2018 a 01/06/2018, Mais 

informações.  

 

    

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/36018110-180a-4b8b-9bc8-d7562ed78897?draftid=44af128b-9b5b-4a93-8634-f3db56f9191c&surveylanguage=PT
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/devco-consultation-background_2018_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2382035_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2382035_pt

