
Título    

  
Consulta pública sobre opções estratégicas para estabelecer requisitos mínimos 

de qualidade relativos à reutilização de água na União Europeia 

Domínio(s) de intervenção  

  Agricultura, ação climática, ambiente, segurança dos alimentos, mercado interno, 

indústria, empreendedorismo e PME, saúde pública, comércio 

Grupo(s)-alvo.  

  Todos os cidadãos e organizações são convidados a participar nesta consulta. 

Período de consulta  

                          De 28.10.2017 a 27.1.2016  

Finalidade da consulta   

  A Comissão Europeia decidiu lançar esta consulta para recolher os pontos de vista 

das partes interessadas e dos cidadãos no que respeita às opções políticas para 

estabelecer requisitos mínimos de qualidade para a reutilização de água na União 

Europeia. 

Os objetivos da consulta são os seguintes: 

 Recolha de informações e dados que não podem ser obtidos através de 

investigação documental e de fontes adicionais de prova, no que se refere aos 

benefícios e aos obstáculos de uma maior reutilização de água na União 

Europeia.  

 Informar e permitir um retorno de informação, dando a possibilidade a um 

vasto leque de partes interessadas de apresentar pontos de vista, opiniões e 

perceções relativas às exigências mínimas de qualidade para a reutilização de 

água na União Europeia.  

Por favor consulte o sítio Web da iniciativa para encontrar as informações 

pormenorizadas sobre as ações que estão a ser desenvolvidas pela Comissão 

Europeia para promover um maior desenvolvimento de reutilização da água na UE. 

Para obtenção de informações sobre as modalidades de tratamento dos seus dados 

pessoais e das suas respostas, convidamo-lo a ler a declaração de privacidade anexa 

ao dossiê da consulta. 

Como participar na consulta 

  Pode participar nesta consulta pública preenchendo o questionário em linha. 

O questionário encontra-se disponível nas 23 línguas oficiais da UE. Podem ser 

enviadas respostas em qualquer destas línguas. Contudo, tendo em conta o tempo 

eventualmente necessário para a tradução das respostas formuladas em determinadas 

línguas, as respostas em inglês, francês, alemão, espanhol e italiano permitirão à 

Comissão tratar com mais celeridade os resultados da consulta. 

Por razões metodológicas, todas as perguntas são de resposta obrigatória. No 

entanto, é possível responder «não sei». Existem igualmente caixas de texto livre 

que lhe permitem apresentar alternativas às opções propostas nas perguntas de 

escolha múltipla. 

Pode interromper a sua sessão a qualquer momento e continuar a responder numa 
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fase posterior. Após o envio das suas respostas, poderá descarregar uma cópia do 

questionário preenchido. 

Paralelamente às suas respostas, ser-lhe-á solicitada a prestação de informações 

gerais (o seu nome enquanto pessoa singular ou organização, tipo de organização ou 

empresa, o seu número de identificação no Registo de Transparência da UE, se for o 

caso, o país em que exerce a sua atividade, o seu nível de atividade). Note que todas 

estas informações são obrigatórias para o tratamento da sua resposta. Poderá 

solicitar, todavia, que a sua resposta seja publicada de forma anónima (ver proteção 

de dados pessoais) 

Visualização do questionário  

Documentos de referência 

  
Avaliações de impacto iniciais 

Promoção da reutilização de água na União Europeia 

Relatório sobre a consulta pública anterior sobre a reutilização da água  

Dados de contacto do serviço competente 

  Direção-Geral do Ambiente – Unidade C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Comissão Europeia 

Direção-Geral do Ambiente 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelas 

Bélgica 

   

Visualização das respostas 

  No âmbito da Iniciativa Europeia em matéria de Transparência, a Comissão solicita 

às organizações (incluindo ONG, associações comerciais, empresas, etc.) que 

pretendam participar nas consultas públicas que prestem à Comissão e ao público 

informações sobre quem e o que representam, os seus objetivos, financiamento e 

estruturas, inscrevendo-se no Registo de Transparência e subscrevendo o respetivo 
Código de Conduta. 

 Se for uma organização inscrita, deve indicar no questionário o seu número 

de identificação no registo. As suas respostas serão então consideradas 

representativas dos pontos de vista da organização a que pertence. 

 Se a organização a que pertence não estiver inscrita, inscreva-se agora. 

Regresse depois a esta página para apresentar as suas respostas enquanto 

organização inscrita. 

Durante a análise das respostas a uma consulta, as respostas dos inquiridos que 

optarem por não se inscrever no registo serão consideradas respostas individuais (a 

menos que o disposto no Tratado, no diálogo social europeu e nos artigos 154.º e 
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155.º do TFUE reconheça os autores das respostas como partes interessadas 

representativas). 

Resultados da consulta e próximas etapas 

  A Comissão compromete-se a garantir um retorno de informação sobre os resultados 

das consultas. No sítio Web de avaliação, será publicado um curto resumo factual, 

bem como um breve relatório de síntese sobre os resultados da consulta. 

Proteção de dados pessoais  

  As contribuições para esta consulta pública serão publicadas na Internet, juntamente 

com os seus dados pessoais, a menos que indique que as contribuições não podem 

ser publicadas ou devem ser publicadas de forma anónima (ver questionário). Para 

obtenção de informações sobre as modalidades de tratamento dos seus dados 

pessoais e das suas respostas, é importante ler a página Web da Comissão sobre a 

proteção de dados pessoais e a declaração de privacidade específica anexa ao dossiê 

da consulta. 

O questionário oferece-lhe diversas opções no respeitante à publicação dos seus 

dados. Note que, independentemente da sua opção, as suas respostas podem ser 

objeto de pedido de acesso aos documentos por força do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001. Neste caso, o pedido será avaliado em função das condições 

estabelecidas no regulamento e em conformidade com as regras aplicáveis em 

matéria de proteção de dados. 

Declaração de privacidade específica  

O sítio Web encontra-se disponível em inglês e nas 22 outras línguas oficiais da UE: 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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