
 

Proposta de autorização de despesas para aquisição de serviços  

de assessoria económica e financeira   

 
1. Por despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança social, Saúde, Ambiente e da Ação Climática, Infraestruturas e da Habitação, Coesão 
Territorial e Agricultura, foi determinado, no seu ponto 2, que “a Secretaria-Geral do Ministério 
da Saúde pode celebrar contratos e protocolos de colaboração, sob proposta da Coordenadora 
do Programa e aprovação da Entidade Responsável, sem prejuízo das diferentes áreas 
governativas que constituem a Entidade Responsável assegurarem os necessários apoios 
logísticos e administrativos que não impliquem a realização de despesa.” 
 
2. Para assegurar o cumprimento das obrigações de acompanhamento e reporte da gestão dos 

projetos aprovados, é imprescindível a contratação de serviços de assessoria económica e 

financeira que garantam o cumprimento das obrigações regulamentares da coordenação 

nacional bem como o apoio a prestar à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde no cumprimento 

das responsabilidades contratuais assumidas pelo Programa junto do Fundo Ambiental e da 

Estrutura de Missão Recuperar Portugal.   

 
3. O valor da contratação dos serviços de assessoria económica e financeira proposto é de 
18.000 euros (mais IVA) e os serviços devem ser prestados entre outubro de 2021 e dezembro 
de 2022, sendo 6.000 euros a pagar em 2021 e o restante em 2022. O valor de 2021 é 
proporcionalmente mais elevado dada a intensidade do trabalho a prestar nesta fase de 
arranque da realização dos 246 projetos aprovados, que inclui a preparação do processo de 
prestação de contas desses projetos ao Programa e deste às diferentes entidades que o 
financiam. O procedimento a adotar será o de ajuste direto, ao abrigo do artigo 20.º, n.º 1, alínea 
d) do Código dos Contratos Públicos. 
 
4. Os serviços a prestar incluem, nomeadamente, ações de formação sobre gestão de projetos 
dirigidas a entidades promotoras e parceiras, produção de formulários de prestação de contas 
dos projetos financiados, análise dos relatórios de progresso previstos no regulamento do 
Programa, preparação de normas de gestão de projetos a divulgar no site do Programa,  apoio 
na resposta a pedidos de esclarecimento e produção de relatórios de prestação de contas para 
a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e para o Fundo Ambiental.  
  
Assim, venho propor à Entidade Responsável que autorize a Secretária-Geral do Ministério a 
contratualizar, por ajuste direto e pelas razões acima indicadas, a aquisição dos serviços de 
assessoria económica e financeira descritos no ponto 4 a Susana Alexandre Dias Brissos, 
economista, doutoranda em Estudos de Desenvolvimento, cujo currículo se anexa a esta 
proposta. 
 
 
Lisboa, 30 de setembro de 2021 
 
A Coordenadora Nacional 

 
Helena Roseta 
 
Anexo: Curriculum Vitae de Susana Alexandre Dias Brissos 


