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Proposta 01/CN/2021  

Autorização de despesas para aquisição de serviços de comunicação 

 e divulgação dos projectos financiados pelo Programa 
 

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. Na 14ª reunião da Entidade Responsável, realizada em 19 de janeiro de 2021, foi apresentada 

a estimativa de custos de funcionamento do Programa em 2021, que incluía, sob a designação 

de “Comunicação e divulgação dos projectos financiados”, os seguintes encargos de aquisição 

de serviços:  

- 1 especialista em comunicação – 7.500 € sem IVA, 9.225 € com IVA 

- Expansão do site e da plataforma de candidaturas – 12.000 € sem IVA, 14.760 € com IVA 

- 1 gráfico – 1.500 € sem IVA, 1.845 € com IVA 

4. Na sequência do convite por mim dirigido a Nuno Ramos de Almeida, jornalista, cujo CV se 

anexa, foi apresentada a seguinte proposta de prestação de serviços no ano de 2021: 

-  acções de formação em comunicação, dirigidas às entidades promotoras de projectos 

financiados pelo Programa Bairros Saudáveis e às equipas de coordenação regional, com vista à 

produção participativa de conteúdos comunicacionais; 

- apoio à concepção e edição do Jornal dos Bairros Saudáveis, com produção de conteúdos e 

edição de matérias provenientes dos projectos financiados. 

O valor a pagar pela aquisição destes serviços é de 7.500 € mais IVA, perfazendo um total de 

9.225 €.  

5. Na sequência do convite por mim dirigido à empresa Cortes Pereira, através do programador 

informático Miguel Santinho, foi apresentada a seguinte proposta de prestação de serviços no 

ano de 2021: 

-  expansão e manutenção do site do Programa Bairros Saudáveis; 

- expansão e manutenção da plataforma de candidaturas, incluindo a criação do formulário de 

prestação de contas dos projectos financiados; 

- criação e manutenção da plataforma do Jornal dos Bairros Saudáveis, incluindo o interface 

gráfico. 

O valor a pagar pela totalidade destes serviços em 2021 é de 13.500 euros mais IVA, perfazendo 

um total de 16.605 €. Estes serviços incluem o trabalho gráfico previsto na estimativa de custos 

referida no ponto 2. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000253,000009/index.htm
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A empresa Cortes Pereira foi contratada em 2020 para a realização de trabalhos informáticos 

para o Programa Bairros Saudáveis pelo montante total, com IVA, de 2.706 euros. 

6. Os valores propostos por Nuno Ramos de Almeida e pela empresa Cortes Pereira estão dentro 

dos limites da estimativa de custos referida no ponto 2. 

7. O valor de cada uma destas aquisições de serviço é inferior a 20.000€, pelo que o 

procedimento a utilizar que se propõe é o ajuste directo, ao abrigo da alínea d) do artigo 20.º 

do Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao Decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro, 

na sua redacção actual. 

8. No caso da empresa Cortes Pereira, já contratada para a concepção e desenvolvimento do 

site do Programa Bairros Saudáveis em 2020, o valor acumulado dos serviços adquiridos em 

2020 e a adquirir em 2021 mantém-se inferior ao limite de 20.000€ referido no ponto 7.  

 

Assim, venho propor à Entidade Responsável que autorize a Secretaria-Geral do Ministério a 
contratualizar, nos termos legais, por ajuste directo e pelas razões acima indicadas, as 
seguintes aquisições de serviços: 
 
- serviços de comunicação e divulgação, referidos no ponto 4 desta proposta, a Nuno Ramos 

de Almeida, pelo valor de 7.500 € mais IVA, perfazendo um total de 9.225 €;  

- serviços de informática, referidos no ponto 5 desta proposta, à empresa Cortes Pereira, pelo 

valor de 13.500 euros mais IVA, perfazendo um total de 16.605 €. 

 
Lisboa, 9.04.2021 
 
 
A Coordenadora Nacional 
 
 

 
 
 
Helena Roseta 
 
 
Anexo: 
CV do jornalista Nuno Ramos de Almeida 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/149398001/202104082001/73921419/diploma/indice

