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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 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação dos projetos de grande dimensão financiados pelo FEDER (Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional) e pelo Fundo de Coesão no período 2000-2013, de 

09/11/2018 a 07/12/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação do Investimento em infraestruturas e atividades de I&D 

financiadas pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) em 2007-2013, de 

08/11/2018 a 06/12/2018, Mais informações.  

 

Mercado Interno  

• Avaliação do Regulamento relativa à aplicação das regras de concorrência da UE a certas 

categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre companhias de transportes 

marítimos regulares (consórcios) (Regulamento (CE) nº 906/2009 da Comissão), de 09/10/2018 a 

16/01/2019, 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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5738467_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5665018_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2422025_en
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• Avaliação da Decisão 573/2014/EU sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de 

emprego, de 20/09/2018 a 13/12/2018, Mais informações.  

 

• Avaliação do Regulamento(CE) nº 80/2009 relativo a um código de conduta para os sistemas 

informatizados de reserva que ofereçam produtos de transporte aéreo, de 17/09/2018 a 

20/12/2018, 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 – Adpatação das metas da eficiência energética de 2030 numa União Europeia 

com 27 membros (após a saída do Reino Unido), de 14/11/2018 a 09/01/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação das regras de concorrência da EU em matéria de acordos verticais, 

de 08/11/2018 a 06/12/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Regime de implantação simplificado de pontos de acesso à rede sem fio, de 
06/11/2018 a 04/12/2018, Mais informações.  

 

  

Ambiente e Energia   

• Estabelecimento da lista anual de 2019 de prioridades para a elaboração de códigos de rede e 

orientações para a eletricidade e o gás no âmbito do mercado interno de energia da União 

Europeia, de 15/10/2018 a 25/01/2019, Mais informações.  

 

• Balanço de qualidade (“fitness check”) da Diretiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água e da Diretiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão 

dos riscos de inundações, de 17/09/2018 a 04/03/2019, Mais informações.  

 
 
➢ Dê da sua opinião – Emissões industriais – Avaliação das regras da União Europeia, de 06/11/2018 

a 04/12/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Alteração do Regulamento relativo à monitorização e comunicação de 

informações relativas às emissões de gases com efeito de estufa nos termos da Diretiva 

2003/87/CE, de 29/10/2018 a 26/11/2018, Mais informações.  

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_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/com-2018-744_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5514075_pt
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➢ Dê a sua opinião – Alteração do Regulamento relativo à verificação dos relatórios respeitantes às 

emissões de gases com efeito de estufa e às ton-km e à acreditação de verificadores em 

conformidade com a Diretiva 2003/87/CE, de 29/10/2018 a 26/11/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião  - Proposta de Regulamento delegado da Comissão para determinar regras 

transitórias a nível da União relativas à atribuição harmonizada de licenças de emissão nos termos 

do artigo 10.º-A da Directiva 2003/87/CE, de 26/10/2018 a 23/11/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Roteiro relativo à aplicação da legislação ambiental da União Europeia 2019 

(“Environmental Implementation Review 2019”), de 29/10/2018 a 26/11/2018, Mais informações.  

  

 

Relações Internacionais 

• Sistema do balcão único  para as alfândegas da União Europeia, de 09/10/2018 a 16/01/2019, 

Mais informações.   

 

➢ Dê a sua opinião – Definir se os cidadãos britânicos serão sujeitos à obrigação de visto na 

transposição das fronteiras externas da UE, de 14/11/2018 a 09/01/2019, Mais informações.   

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação do Fundo Fiduciário de Emergência da EU para a Africa, de 

09/11/2018 a 07/12/2018, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Roteiro relativo à avaliação da cooperação da UE para o desenvolvimento 

entre 2014 e 2018 em matéria de ensino e formação profissional, de 29/10/2018 a 26/11/2018, 

Mais informações.   

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5514037_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5486983_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5528774_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-745_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5681771_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5516150_pt

