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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 

• Avaliação da Diretiva 2011/16/EU relativa à cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade, de 10/12/2018 a 04/03/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação da Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME), de 

14/12/2018 a 08/03/2019, Mais informações.  

 

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação de impacto inicial sobre troca de dados relevantes em termos de 

pagamento de IVA,  Mais informações.  

✓ Proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) nº940/2010 no 

respeitante às medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa para 

combater a fraude ao IVA, adotada pela Comissão Europeia em 12 de dezembro 

de 2018 , de 12/12/2018 a 06/02/2019  

                                                           

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-2018-1068597_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-899238_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0813&qid=1547631306289&from=PT
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✓ Proposta de Diretiva que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito à 

introdução de determinadas obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços de 

pagamento, de 14/01/2019 a 11/03/2019 

 

➢ Dê a sua opinião – IVA sobre as vendas em linha – regras de execução, de 11/12/2018 a 

05/02/2019, Mais informações.  

 
➢ Dê a sua opinião – Avaliação da cooperação administrativa no domínio da tributação direta, de 

10/12/2018 a 04/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Alterações relativas aos pagamentos diretos e ao desenvolvimento rural para 

os anos de 2019 e 2020, de 07/12/2018 a 01/02/2019, Mais informações.  

 

 

Mercado Interno  

• Roteiro do enquadramento da Política de Produtos da União Europeia contribuindo para a 

Economia Circular, de 29/11/2018 a 04/06/2019, Mais informações.   

 

• Avaliação da Diretiva 2008/114/CE relativa à identificação e designação das infra-estruturas 

críticas europeias e à avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção, de 19/11/2018 a 

11/02/2019, Mais informações.   

 

• Desflorestação e degradação das florestas – intensificando a ação da União Europeia, de 

14/01/2019 a 25/02/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação da Diretiva relativa a contratos de crédito aos consumidores, de 14/01/2019 a 

08/04/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação ex-post do Programa 2007-2013 da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T), de 

15/11/2018 a 14/02/2019, Mais informações.  

 

• Avaliação da legislação da União Europeia em matéria de proteção de desenhos, de 18/12/2018 a 

31/03/2019, Mais informações. 

 

• Avaliação das provisões da Diretiva 2006/54/CE relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
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domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, de 11/01/2019 a 05/04/2019, 

Mais informações. 

 

• Avaliação da Diretiva 2014/35/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-

Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser 

utilizado dentro de certos limites de tensão (Diretiva Baixa Tensão), de 10/01/2019 a 

04/04/2019, Mais informações. 

 

➢ Dê a sua opinião – Revisão da Diretiva Máquinas - Roteiro, de 14/01/2019 a 11/02/2019,  Mais 

informações. 

 

➢ Dê a sua opinião – Produtos químicos perigosos – novas regras em matéria de classificação, 

rotulagem e embalagem, de 11/01/2019 a 08/02/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Avaliação do Fundo Social Europeu no apoio à Educação, de 21/12/2018 a 

18/01/2019, Mais informações. 

 
 

  

Ambiente e Energia   

• Revisão das regras para a afetação livre no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia, 

de 30/11/2018 a 22/02/2019, Mais informações.  

 

• Lista de projetos candidatos ao estatuto de projeto de interesse comum no domínio das infra-

estruturas elétricas, de 22/11/2018 a 28/02/2019, Mais informações.  

 

• 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.  

 

• Implementação da União Europeia da Convenção Aarhus na área do acesso à justiça no domínio 

do ambiente, de 20/12/2018 a 14/03/2019, Mais informações. 

 

http://www.cip.org.pt/
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➢ Dê a sua opinião – Alterações climáticas – Registo europeu de comércio de licenças de emissão, 

regras em matéria de transferências de licenças, de 09/01/2019 a 06/02/2019, Mais 

informações. 

 

➢ Dê a sua opinião – Alterações climáticas – procedimento de compensação das licenças de 

emissão (final do período de 2013-20), de 09/01/2019 a 06/02/2019, Mais informações.   

 

➢ Dê a sua opinião – Registo europeu de comércio de licenças de emissão – Utilização dos solos e 

silvicultura, de 09/01/2019 a 06/02/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião – Baterias sustentáveis – Requisitos da União Europeia, de 09/01/2019 a 

06/02/2019, Mais informações.  

 

 

Relações Internacionais 

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

Mais informações.   
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