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Introdução

1. No que respeita à questão extremamente delicada do Serviço Europeu de Acção Externa 
(«SEAE»), temos de lidar com um pacote de três propostas com posições jurídicas 
variáveis do Parlamento:  

 proposta de Decisão do Conselho que estabelece a organização e funcionamento do 
SEAE – de 25 de Março de 2010 - (sendo o Parlamento apenas consultado – número 
3 do artigo 27.º do TUE1)

 proposta de Regulamento do PE/Conselho que altera o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho que institui o Regulamento Financeiro (RF) aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades Europeias, no que diz respeito ao Serviço Europeu 
de Acção Externa (COM(2010)0085) – Processo legislativo ordinário (o Parlamento 
co-decide -Artigo 322.º do TFUE2)

 proposta de Regulamento do PE/Conselho que altera o Estatuto dos Funcionários
das Comunidades Europeias e o Regime aplicável aos outros agentes das 
Comunidades – Regulamento do Conselho (CEE, Euratom, ECSC) N.º 259/68 
(projecto ainda não recebido) -  Processo legislativo ordinário (o Parlamento co-
decide -Artigo 322.º do TFUE)

2. A Comissão elaborou um documento de trabalho em que indica as alterações 
subsequentes às normas de execução do RF relativamente ao SEAE, em conjunto com a 
proposta principal COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. Na sua reunião de 16 e 17 de Março, a Comissão dos Orçamentos discutiu pela primeira 
vez o calendário, o âmbito e o conteúdo das propostas relativas ao RF, juntamente com 
um documento de trabalho da autoria da relatora Inge Grässle3. 

4. O objectivo deste segundo documento de trabalho é o de realizar uma primeira análise das 
normas orçamentais que regem a organização e o funcionamento do SEAE e respectivas 
implicações no funcionamento dos mecanismos financeiros da UE. 

5. Estamos cientes de que esta proposta legislativa - sobre a qual o PE é “apenas” consultado 
- contém um número considerável de estipulações relativas a questões orçamentais, ao 
Regulamento Financeiro e ao Estatuto dos Funcionários, que poderão prejudicar a 
legislação do PE sobre o RF e os funcionários, num regulamento que o Conselho pode 
alterar unilateralmente. Por essa razão, deve recordar-se que dois terços do «pacote» 
SEAE são co-decididos, pelo que existe uma situação factual de co-decisão. 

6. N.B.: A relatora demonstrará que as disposições do Regulamento do Conselho (sobre o 
estabelecimento do SEAE) relativas ao RF contradizem e infringem um conjunto 
importante de disposições actuais do RF. Por conseguinte, a relatora propõe que se insista 
na eliminação de todos os artigos do Regulamento do Conselho que digam respeito ao 
orçamento, ao regulamento financeiro e ao estatuto do funcionários, que podem ser 

                                               
1 Tratado da União Europeia.
2 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360pt.pdf.
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tratados em disposições legais distintas, nos termos previstos no TFUE. 

7. A relatora considera que poderá ser vantajoso para o entendimento geral proceder a uma 
breve introdução sobre as questões da PESC na história da União Europeia.

Disposições orçamentais relativas à PESC antes de Lisboa

8. O Tratado de Roma de 1957 abrangia apenas as trocas comerciais nas relações 
internacionais. A partir de 1970, desenvolveram-se sistemas informais, a chamada 
«Cooperação Política Europeia ou CPE». O Acto Único Europeu de 1986 e, 
posteriormente, os Tratados de Maastricht, em 1992, e de Amesterdão, em 1997, 
formalizaram os mecanismos tal como os conhecemos, integrando o Secretariado da CPE 
no Secretariado do Conselho. Foi igualmente criada a figura do Secretário-Geral do 
Conselho/Alto Representante para a PESC, cuja função era coadjuvar a Presidência e o 
Conselho. A gestão e implementação da PESC são da exclusiva responsabilidade da 
Presidência e do Conselho1; no entanto, os fundos (280 milhões de euros em 2010), da 
responsabilidade do Conselho, foram desde sempre geridos pela Comissão. Porém, à 
Comissão não são atribuídos orçamentos operacionais nem concedidas subvenções 
(excepções: o orçamento do Parlamento, partidos políticos e organismos políticos). As 
outras instituições executam apenas os respectivos orçamentos administrativos.

9. De acordo com o ponto 42 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão são obrigados a negociar anualmente, 
com base no anteprojecto de orçamento estabelecido pela Comissão, qual o montante da 
despesa operacional a ser atribuída à PESC e qual a distribuição dessa quantia pelos 
artigos do capítulo do orçamento da PESC (19 03) dentro do orçamento da Comissão 
(inter alia incluindo as operações dos representantes especiais).

10. Tendo em conta as anteriores recomendações de quitação, o Conselho nunca demonstrou 
ambição pela administração dos fundos PESC. As resoluções de quitação não mencionam 
esses fundos nem demonstram qualquer diferendo. Do lado do Parlamento, as 
competências mistas, com a sua falta de transparência e de prestação de contas e a recusa 
do Conselho em juntar-se ao processo parlamentar ordinário de quitação, foram sempre 
aspectos criticados pela Comissão do Controlo Orçamental. O facto de apenas a quitação 
do orçamento da Comissão ser abrangida pelo TFUE (artigo 319.º) e de a quitação ter 
para o Conselho sobretudo um valor político, com consequências pouco claras, deu todos 
os anos origem a problemas e discussões na Comissão do Controlo Orçamental. Até hoje, 
a PESC continua a não ter controlo parlamentar e a não prestar contas relativamente ao 
dinheiro dos contribuintes. 

11. Antes de Lisboa, a gestão do orçamento de acção externa e das 136 delegações da 
Comissão, com 5038 funcionários, era da exclusiva responsabilidade da Comissão. Não 
existe cooperação entre a PESC e os representantes especiais do Conselho para regiões 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. É 
interessante constatar que as questões de orçamento, de transparência e de controlo não desempenham qualquer 
papel neste «roteiro» (roadmap). As dez recomendações de políticas presentes neste artigo foram seguidas na 
proposta da Alta Representante, Catherine Ashton. Sir Brian Crowe trabalhava para o anterior Alto 
Representante, Javier Solana, no Conselho. 
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específicas e as delegações da Comissão. Os representantes especiais recebem – a seu 
pedido – acima de tudo apoio logístico das delegações, havendo um intercâmbio de 
informação, mas não de actividades comuns.

O Tratado de Lisboa

12. Os Tratados (TUE e TFUE) não implicam uma estrutura organizativa específica para o 
Serviço Europeu de Acção Externa:

O número 1 do artigo 13.º do TUE enumera as instituições da UE: Parlamento Europeu, 
Conselho Europeu, Conselho, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça da União 
Europeia, Banco Central Europeu e Tribunal de Contas.

13. O Título V do TUE estabelece disposições gerais relativas à acção externa da União e 
disposições específicas relativas à política externa e de segurança comum. Faz parte das 
competências do Alto Representante (AR) preparar essas disposições e assegurar a sua 
execução (número 1 do artigo 27.º do TUE). As restantes competências do AR são 
indicadas nos artigos 30.º, 33.º e 34.º do TUE. Não existe qualquer ligação entre as 
competências do AR e uma forma específica de organização.

14. O AR tem total liberdade para propor uma ou outra forma organizativa na sua proposta ao 
Conselho sobre a decisão de estabelecer o SEAE (n.º 3 do artigo 27.º do TUE).

15. O SEAE não é sequer mencionado no TFUE, sendo apenas referido uma vez no TUE, no 
n.º 3 do artigo 27.º: «No desempenho das suas funções, o Alto Representante é apoiado 
por um serviço europeu para a acção externa.» 

16. Em contrapartida: o SEAE é um «serviço», o que na terminologia geral da UE significa 
menos que uma «direcção», um «secretariado», uma «agência» ou até um «gabinete». 
Um terço do SEAE acabará por integrar diplomatas dos Estados-Membros (n.º 3 do artigo 
27.º do TUE): o serviço irá abranger funcionários provenientes do Conselho e da 
Comissão, bem como dos Estados-Membros.

Avaliação das disposições orçamentais incluídas nas propostas para o SEAE

Proposta da Alta Representante (projecto de decisão do Conselho de 25 de Março de 2010)

17. É interessante constatar que as competências mistas e a falta de transparência e de 
prestação de contas do actual orçamento da PESC são o modelo que serve de base ao 
Serviço Europeu de Acção Externa. O Tratado não indica uma forma organizativa – é 
vinculativo apenas no que diz respeito aos funcionários. A Alta Representante prevê uma 
organização totalmente nova, com administração própria e que funcione em parte de 
forma paralela à Comissão.

18. Elementos-chave em matéria de orçamento na proposta Ashton (sobre o estabelecimento 
do SEAE):
 o SEAE enquanto instituição distinta da Comissão e do Conselho
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 secretário-geral de dupla pasta, 2 vice-secretários de dupla pasta – o Tratado prevê 
apenas uma pessoa com dupla pasta, o Alto Representante/Vice-Presidente

 organizações centrais e todas a delegações, incluindo os funcionários da Comissão
 o SEAE irá apoiar o Presidente da Comissão, os serviços da Comissão, o Presidente 

do Conselho e os serviços diplomáticos nos Estados-Membros
 direcções-gerais com gabinetes geográficos, gabinetes multilaterais e temáticos
 chefes de delegação sob a exclusiva responsabilidade do AR, que irão igualmente 

executar as dotações operacionais da Comissão
 os poderes e responsabilidades dos representantes especiais não se encontram 

definidos na proposta
 as Direcções da PESC e as capacidades do Conselho serão integradas num orçamento 

operacional (orçamento da PESC, Instrumento de Estabilidade (IE), Instrumento de 
Cooperação com os Países Industrializados (ICPI), Comunicação e Diplomacia 
Pública, Missões de Observação Eleitoral)

 O AR «contribui» para todos os programas externos da Comissão (IEVP, ICD, FED, 
IEDDH, ICSN); o SEAE é responsável pela preparação das decisões da Comissão nos 
programas relativos a: afectações por país, documentos estratégicos nacionais e 
regionais, programas indicativos nacionais e regionais (PIN / PIR); (N.B. A Comissão 
mantém apenas os Programas Anuais de Actividades! - o que significa que a 
responsabilidade orçamental perante o PE fica comprometida! As decisões concretas 
são tomadas nos PIN e PIR!)

 a AR é a gestora orçamental: isso significa que ela tem muito mais poderes 
orçamentais do que qualquer Comissário (nenhum dos Comissários nem o Presidente 
são gestores orçamentais!). Esta proposta faz lembrar a época anterior à queda da 
Comissão Santer

 funcionários do SEAE com os mesmos direitos e obrigações: o que contraria o facto 
de, desde a queda da Comissão Santer, apenas os funcionários da UE receberem a 
missão de gerir os fundos europeus, da mesma forma que são responsáveis pelos seus 
bens pessoais

 a segurança como responsabilidade exclusiva do SEAE – o que constitui hoje, em 
termos práticos, um motivo de atracção para mais despesa orçamental!

O que está em jogo para o Parlamento Europeu enquanto ramo da autoridade 
orçamental?

19. A Resolução do PE de 25 de Março de 2010 exige o controlo total do orçamento e 
controlo orçamental do SEAE, chamando a atenção para a necessidade de assegurar a total 
transparência orçamental em relação ao plano de estabelecimento desse serviço.1 Dado o 
grau de independência desse serviço, irão surgir vários problemas orçamentais, como já 
foi descrito acima em parte, e que colocam em perigo as prerrogativas orçamentais do 
Parlamento Europeu, especialmente pelo facto de misturar e, portanto, confundir 
responsabilidades institucionais, políticas e individuais. Resumindo:

20. Orçamento: Segundo os Tratados, as despesas operacionais com políticas podem apenas 

                                               
1 Ponto 57 da Resolução do Parlamento Europeu de 25 de Março de 2010 relativa às prioridades para o 
orçamento de 2011 – Secção III – Comissão (2010/2004(BUD).
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ser executadas (= gastas) pela Comissão. A utilização das despesas operacionais e a 
sobreposição de competências entre a Comissão e o SEAE, principalmente nas 
Delegações da UE/Embaixadas, resulta numa mistura de responsabilidades que desafia 
todas as comissões competentes e as competências de controlo orçamental do Parlamento 
(em particular Assuntos Externos e Controlo Orçamental). Terão de ser mantidas 
hierarquias de comando e de responsabilidade muito claras. 

21. Quitação: Os Tratados da UE determinam que, de acordo com o artigo 319.º do TFUE 
(antigo artigo 276.º), o destinatário da quitação é apenas a Comissão Europeia. O PE 
perderá influência caso o SEAE seja colocado fora da Comissão, uma vez que estão em 
jogo as consequências da quitação (ou recusa de quitação) a outras instituições. 

22. Pessoal e orçamento: No seguimento da demissão da Comissão Santer em 1999, ficou 
estabelecido de forma clara que os fundos europeus podem apenas ser confiados a 
funcionários da UE. A contrariar isso está o facto de que um terço pessoal do SEAE virá 
dos serviços administrativos dos Estados-Membros; os chefes das delegações que fazem 
parte do SEAE trabalham também para a Comissão sem, no entanto, serem considerados 
seus funcionários. A solução de os nomear gestores orçamentais da Comissão por 
subdelegação é altamente problemática, pois deviam pelo menos ser nomeados por acordo 
com a Comissão, uma vez que as despesas operacionais das políticas respectivas serão 
apenas executadas (= gastas) pela Comissão (e seus funcionários) de acordo com os
Tratados, sendo a Comissão responsável pela execução do orçamento perante o 
Parlamento.

23. Por uma questão de transparência, o PE deveria defender os princípios da gestão por 
actividade, pelos quais lutou tão ferozmente desde 1999. O n.º 2 do artigo 41.º do 
Regulamento Financeiro foi a consequência desta decisão política, tendo estabelecido a 
separação entre despesas operacionais e administrativas. Este princípio assume especial 
importância para o SEAE tendo em conta a tentativa de inclusão das políticas de 
desenvolvimento, ajuda humanitária e vizinhança (e respectiva administração) no âmbito 
do funcionamento do SEAE. 

24. Transferências: As diferenças entre a regulamentação da Comissão e a das restantes 
instituições nesta matéria exigem que se proceda a uma normalização das condições - as 
regras da Comissão têm de ser aplicadas de forma coerente.

25. Limite da Rubrica 5: Será necessário reajustar o limite da Rubrica 5, uma vez que os 
funcionários dos Estados-Membros têm de ser incluídos no SEAE e a margem de manobra 
é reduzida. 

O SEAE como serviço totalmente independente «no interior» da Comissão Europeia

26. Este é o modelo que melhor se adapta à legislação orçamental europeia e ao estatuto dos 
funcionários. São necessárias apenas algumas alterações simples. Este é também o 
modelo pedido pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 22 de Outubro de 2009 
sobre os aspectos institucionais da criação de um Serviço Europeu para a Acção Externa 
(2009/2133(INI)):
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O Parlamento Europeu…
7. Está convicto que, enquanto serviço sui generis de um ponto de vista organizativo e 
orçamental, o SEAE deve ser incorporado na estrutura administrativa da Comissão, uma 
vez que isso asseguraria total transparência;

27. Optando pela criação do SEAE como serviço independente no interior da Comissão, 
trata-se de uma situação que a legislação comunitária já prevê e para a qual dispõe 
actualmente de determinadas soluções:

28. Orçamento: As dotações para o SEAE serão enunciadas em pormenor, recebendo uma 
rubrica específica na secção do orçamento geral da União Europeia dedicada à Comissão.  
O AR enviará um anteprojecto de orçamento ao Director-Geral dos Orçamentos da 
Comissão, para que possa ser incluído na referida rubrica específica do orçamento geral 
anual. 

29. Pessoal: Os lugares atribuídos ao serviço serão enumerados num anexo ao plano de 
estabelecimento da Comissão. Relativamente ao pessoal do serviço, o AR exercerá os 
poderes conferidos pelo Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias à 
autoridade de nomeação, e pelo Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades, 
que o autorizam a realizar contratos de trabalho. 

30. Organização interna: As decisões da Comissão a respeito da sua organização interna 
deverão aplicar-se ao serviço apenas na medida em que sejam compatíveis com as 
disposições do TFUE e do TUE (SEAE como serviço sui generis).

O SEAE tratado como instituição na acepção do artigo 1.º do RF 

31. Seria uma decisão estranha atribuir uma secção própria no orçamento da UE ao SEAE 
mas no caso do Conselho Europeu – uma instituição reconhecida pelos Tratados – não 
lhe dar o mesmo direito. 

32. Os Tratados são muito claros: o Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança é igualmente um dos vice-presidentes da Comissão 
Europeia (n.ºs 4, 6, 7 e 8 do artigo 17.º do TUE). O AR será responsável, no âmbito da 
Comissão, pelas relações externas e pela coordenação de outros aspectos da acção externa 
da União (n.º 4 do artigo 18.º), não possuindo o direito de iniciativa (n.º 1 do artigo 24.º 
do TUE).

33. Por uma questão de princípio, as funções de vice-presidente da Comissão Europeia e AR, 
apesar de unidas na pessoa física, terão sempre de ser distinguidas. Essa questão tem 
consequências relativamente aos substitutos, havendo substitutos do AR apenas para as 
funções de AR.

34. Quitação: Tal como foi descrito acima, o destinatário da quitação, de acordo com o 
artigo 319.º do TFUE, é apenas a Comissão Europeia. Qualquer outra quitação dada pelo 
Parlamento a outras instituições poderá ser geralmente aceite, embora não seja uma 
quitação na acepção do Tratado. O Conselho tem de esclarecer este ponto importante no 
documento de criação do SEAE. Segue-se o Regulamento Financeiro. A proposta da 
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Comissão que altera o RF relativamente ao SEAE1 considera o SEAE uma «instituição» 
na acepção do artigo 1.º do RF. A citação do n.º 3 indica que «o Parlamento Europeu 
deve dar quitação ao SEAE relativamente à execução das dotações aprovadas da sua 
secção do orçamento». No entanto, esse ponto não é vinculativo, mantendo-se inalterado 
o artigo 145.º do RF.  

35. Transferências: No que diz respeito às transferências, se o SEAE for considerado uma 
instituição distinta da Comissão, será aplicável o artigo 22.º do RF e não o seu artigo 23.º. 
As condições das transferências são menos rígidas segundo o artigo 22.º do que segundo 
o artigo 23.º (possibilidade de realizar transferências entre títulos de até 10%).  Portanto, 
no âmbito desta hipótese, o artigo 22.º do RF terá de ser alterado de forma a excluir o 
SEAE e o artigo 23.º alterado de forma a inclui-lo. Uma outra opção no âmbito desta 
hipótese seria impor as mesmas condições para pedidos de transferências da Comissão e 
das outras instituições (a abolição da distinção nos artigos 22.º e 23.º poderia 
salvaguardar as prerrogativas orçamentais do PE).

36. Execução orçamental: O Tratado estabelece que a Comissão deverá executar o 
orçamento da UE em cooperação com os Estados-Membros, em conformidade com as 
disposições do Regulamento Financeiro da UE: n.º 1 do artigo 317.º do TFUE.  Tal como 
foi mencionado acima, todas as despesas operacionais relativas a políticas, que sejam 
executadas pela Comissão de acordo com os Tratados, terão de continuar a ser gastas pela 
Comissão. Terão de ser criadas salvaguardas para manter a responsabilidade financeira da 
Comissão, mesmo nos casos em que os “fundos da Comissão” são gastos pelo chefe de 
delegação. Determinados itens «administrativos», segundo o princípio dos orçamentos 
por actividade, estão ligados ao programa operacional, devendo no entanto ser executados 
na delegação da União. Esses itens terão de manter-se no orçamento operacional (secção 
III), não podendo ser separados do programa «operacional» nem colocados na Rubrica 5.

Financiamento do serviço – implicações orçamentais nas despesas da Rubrica 5

Limites da rubrica 5

37. A criação do SEAE poderá ser orçamentalmente neutra ou, com a actual proposta muito 
provavelmente, poderá levar a um aumento do orçamento da UE na rubrica 5, 
dependendo da sua dimensão. É um facto que a inclusão de pessoal proveniente dos 
serviços diplomáticos nacionais será financiada pelo orçamento da UE. Por exemplo: um 
posto diplomático em delegação custa o dobro de um posto na sede. Nesse sentido, a 
proporção entre pessoal centralizado e descentralizado terá um importante impacto na 
rubrica 5 do orçamento. Quanto mais pessoal for transferido para as delegações externas, 
mais elevadas serão as despesas do SEAE.

38. Caso o SEAE seja considerado uma instituição com a sua própria secção no orçamento, 
as dotações administrativas para o REUE, actualmente incluídas na rubrica 4, teriam de 
ser transferidas para a rubrica 5. Essas alterações teriam consequências nas margens do 
Quadro Financeiro Plurianual (é necessário aumentar o limite da rubrica 5 para os anos 

                                               
1 COM(2010)0085.
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2010 a 2013, de forma a financiar o SEAE sem prejudicar o orçamento das instituições 
existentes). Seria necessário um orçamento rectificativo para 2010, dedicado ao SEAE.

39. Relativamente às despesas «administrativas», os antigos itens BA do orçamento da UE 
estão ligados ao programa operacional, devendo no entanto ser executados na delegação 
da União. Esses itens deverão manter-se no orçamento operacional (secção III), não 
podendo ser separados do programa «operacional» nem ser colocados na Rubrica 5 (o 
princípio dos orçamentos por actividade, introduzido após a queda da Comissão Santer).  

Funções de apoio

40. De forma a garantir a sua eficácia e eficiência em termos de custos, o SEAE, mesmo 
enquanto órgão distinto, terá de recorrer às funções de apoio da Comissão, sem que nesse 
processo deturpe a hierarquia, responsabilidade e sistema de prestação de contas desta. 

Controlo das dotações orçamentais – alterações ao AII e ao Regulamento do QFM 
relativamente à PESC

41. Em qualquer dos casos, a criação do SEAE terá de ser uma oportunidade para conseguir 
maior transparência relativamente às dotações para a acção externa. 

42. O artigo 12.º da proposta de Regulamento do Conselho que estabelece o QFP para o 
período 2007-2013 (COM(2010)0072) e o n.º 18 (antigo n.º 42) da proposta de AII 
«sobre a cooperação em matéria orçamental» (COM(2010)0073) proíbem actualmente a 
entrada de fundos numa reserva através de menção pro memoria. O n.º 18 estabelece 
ainda que, na falta de acordo, o Parlamento Europeu e o Conselho inscrevem no 
orçamento o montante inscrito no orçamento precedente ou aquele que for proposto no 
anteprojecto de orçamento, se inferior. Além disso, o n.º 19 (antigo n.º 43) da proposta 
para o AII determina que o AR/VP tem de informar o PE acerca das implicações 
financeiras da PESC. Para terminar, o artigo 41.º do TUE estabelece que deve ser criado 
um fundo de arranque para financiar as actividades preparatórias das operações com 
implicações militares ou de defesa. Este artigo não concede qualquer poder de controlo 
ao PE. 

43. O regulamento do QFP deverá ser modificado de forma a suprimir as especificidades do 
orçamento da PESC. Durante a concertação tripartida de 25 de Março de 2010, Reimer 
Böge, relator da proposta de AII «sobre a cooperação em matéria orçamental», referiu o 
facto de o AII não poder ser negociado sem chegar a acordo em relação à natureza legal 
do SEAE.

Avaliação do impacto e propostas divididas

44. A relatora relembra as dificuldades decorrentes da divisão (horizontal) das propostas para 
a revisão do RF (alterações de Lisboa, alterações do SEAE, reapreciação trienal) que dão 
origem a múltiplos procedimentos, podendo causar confusão (em especial nos casos em 
que as mesmas disposições do RF são abordadas por diferentes propostas); além disso, 
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seria interessante ver se a Comissão pretende levar a cabo uma avaliação do risco1 tal 
como foi pedido no ponto 15 do Acordo Interinstitucional sobre como «legislar 
melhor»?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 ponto 15: «A Comissão deve ainda informar do alcance e dos resultados das consultas prévias e das análises 
de impacto que tenha efectuado.»


