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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 

• O papel do euro nos seguintes domínios: 

✓ Energia, de 14/02/2019 a 31/03/2019, Mais informações;  

✓ Liquidez nos mercados cambiais, de 25/01/2019 a 31/03/2019, Mais informações;  

✓ matérias primas não-energéticas e não-agrícolas (metais e minerais), de 30/01/2019 a 

22/03/2019, Mais informações;  

✓ comércio internacional de “commodities” agrícolas e alimentares, até 22/03/2019, Mais 

informações;  

 

• 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, de 14/01/2019 a 11/03/2019,  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/consultations/consultation-role-euro-field-energy_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_en
https://ec.europa.eu/growth/content/consultation-role-euro-non-energy-non-agricultural-raw-materials-metals-and-minerals_en
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/role-euro-international-trade-agri-food-commodities_en
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/role-euro-international-trade-agri-food-commodities_en
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


  Sede 
Praça das Indústrias 
1300-307 Lisboa 
Tel: +351 21 316 47 00 
Fax: +351 21 357 99 86 
E-mail: geral@ cip.org.pt 

Porto 
Av. Dr. António Macedo 
Edifício de Serviços AEP 
4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: +351 22 600 70 83 
E-mail: porto@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 
1000 Bruxelas - Bélgica 
Tel: +32 27325257 
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

 Site http://www.cip.org.pt 
 

 

  

      

 

✓ 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 – Avaliação da cooperação administrativa no domínio da tributação direta, de 

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

 

• 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 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 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. 

 

• Regras de concorrência da UE em matéria de acordos verticais – avaliação, de 04/02/2019 a 

27/05/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) - Serviços de processamento e armazenamento de dados – interação 
com as regras em matéria de proteção de dados, de 13/02/2019 a 13/03/2019, Mais informações. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0812&qid=1547631259702&from=PT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6516782_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3472049/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6446221_pt
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➢ Dê a sua opinião  (Projeto de ato) – Anúncio de concursos públicos – modelos de formulários 
digitais, de 11/02/2019 a 11/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Propostas relativas ao sistema de transportes da UE – avaliação 2011-
2018, de 07/02/2019 a 07/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Pacote de modernização dos auxílios estatais de 2012, orientações 
relativas aos transportes ferroviários e seguro de crédito à exportação de curto prazo – balanço 
de qualidade, de 07/02/2019 a 07/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Auxílios estatais – prorrogação por dois anos do regulamento de 
minimis, de 07/02/2019 a 07/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Auxílios estatais – prorrogação por dois anos do regulamento geral de 
isenção por categoria – de 07/02/2019 a 07/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Prorrogação das regras em matéria de auxílios estatais reformadas no 
âmbito do pacote de modernização dos auxílios estatais que expira no fim de 2020, de 07/02/2019 
a 07/03/2019, Mais informações.  

 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro)  - Alteração específica do Regulamento geral de isenção por categoria 
em relação aos programas de financiamento da EU, de 30/01/2019 a 27/02/2019, 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.  

 

• 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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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060/public-consultation_en
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Relações Internacionais 

➢ Dê a sua opinião (Roteiro) – Nova estratégia da UE para a Ásia Central – de 31/01/2019 a 
28/02/2019, Mais informações.  
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