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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  

• Nova plataforma em linha para o acesso do público a documentos na posse da Comissão Europeia, 

de 29/06/2018 a 21/09/2018, Mais informações.  

 

Economia  

• Regras de faturação no IVA introduzidas pela Segunda Diretiva sobre regras de faturação 

(Directiva 2010/45/UE), de 13/06/2018 a 20/09/2018, Mais informações.   

 
 

Mercado Interno  

• Avaliação da abordagem “Legislar Melhor” da Comissão Europeia, de 17/07/2018 a 23/10/2018, 

Mais informações 

 

• Atividades do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia relacionadas com a defesa 

dos direitos de propriedade intelectual e das atividades do Observatório Europeu das Infrações 

aos Direitos de Propriedade Intelectual, de 03/07/2018 a 02/10/2018, 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/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_pt
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➢ Dê a sua opinião – Medidas para melhorar a eficácia da luta contra o conteúdo ilegal em linha, de 

17/09/2018 a 13/11/2018, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Proposta de Diretiva relativa à abolição das mudanças de hora sazonais e que 

revoga a Diretiva 2000/84/CE de 12 de setembro de 2018, de 17/09/2018 a 12/11/2018, Mais 

informações.   

 
➢ Dê a sua opinião – Orientações para a rede transeuropeia de transportes – avaliação, de 

13/09/2018 a 11/10/2018, Mais informações.  

 

 

Ambiente e Energia   

• Relação (interface) entre as legislações relativas às substâncias químicas, aos produtos e aos 
resíduos no âmbito da aplicação do pacote de medidas relativas à economia circular, de 
23/07/2018 a 29/10/2018, Mais informações.   
 

• Estratégia para a redução a longo prazo das emissões de gases com efeito de estufa na União 
Europeia, de 17/07/2018 a 09/10/2018, Mais informações.  

 

• Avaliação da Diretiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, de 13/07/2018 a 
19/10/2018, Mais informações. 
 
 

➢ Dê da sua opinião – proposta de Regulamento sobre o alinhamento das obrigações de reporte no 

domínio da política do ambiente, de 31/05/2018 a 27/07/2018, Mais informações.   

 

  

  

Relações Internacionais 

• Questionário sobre um Acordo de Comércio Livre UE – Austrália, até 21/09/2018, Mais 

informações. 

 

• Questionário sobre um Acordo de Comércio Livre UE – Nova Zelândia, até 21/09/2018, Mais 

informações.  

    

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1183598_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-639_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-639_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_pt
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-381_pt
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=255
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=255
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=256
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=256

