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5 — Coloque na agenda da próxima reunião do Conse-
lho de Negócios Estrangeiros da União Europeia a discus-
são sobre o declínio da liberdade religiosa no mundo e o 
agravamento da perseguição aos cristãos no Médio Oriente 
e em África, reforçando a necessidade de medidas concre-
tas para a proteção destas comunidades, referidas no ponto 
anterior, e de elevar a visibilidade e eficácia da política 
externa de Direitos Humanos da União Europeia.

6 — Contribua para que o Conselho da Europa, que tem 
vindo a alargar a sua ação a uma diversidade significativa 
de áreas e constitui uma plataforma privilegiada e insubs-
tituível do diálogo pan -europeu, confira maior importância 
à liberdade religiosa e à proteção de minorias religiosas e 
étnicas, nomeadamente os cristãos, considerando -as como 
domínio prioritário da sua atividade e criando condições 
para que o debate sobre estas questões se possa traduzir 
na adoção de medidas concretas destinadas à proteção das 
populações desprotegidas e vulneráveis em causa, em con-
formidade com os objetivos gerais dessa organização.

Aprovada em 21 de abril de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 109/2017

Recomenda ao Governo a manutenção do Centro de Medicina 
Física e de Reabilitação do Sul na esfera pública com um novo 
modelo de gestão, que garanta a sua autonomia e os meios 
necessários ao seu pleno funcionamento.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

1 — Mantenha na esfera pública a gestão do Centro 
de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (CMR Sul), 
em São Brás de Alportel, através de um novo modelo, a 
definir por decreto -lei, que estabeleça também as respe-
tivas condições de funcionamento, a implementar o mais 
breve possível.

2 — Garanta a autonomia clínica, financeira e operacio-
nal do CMR Sul, designadamente mediante a sua constitui-
ção como Centro de Responsabilidade Integrada, enquanto 
modelo mais ágil e adequado à gestão empresarial de uma 
unidade de saúde altamente especializada e diferenciada, 
com a missão de atender os distritos de Faro e Beja.

3 — Dote o CMR Sul dos recursos humanos, técnicos, 
materiais e financeiros necessários ao seu pleno funcio-
namento, por forma a reverter o encerramento de uma das 
suas alas, com a correspondente reabertura da totalidade 
das 54 camas, garantindo a prestação de cuidados de saúde 
de qualidade.

Aprovada em 5 de maio de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 110/2017

Recomenda ao Governo a requalificação urgente da Fortaleza 
de Santa Catarina, na Praia da Rocha, em Portimão

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que proceda à requalificação urgente da Fortaleza de Santa 
Catarina, situada na Praia da Rocha, em Portimão, através 

das obras necessárias e adequadas, por forma a que o refe-
rido monumento volte a ser um espaço digno, valorizado 
e aprazível.

Aprovada em 5 de maio de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2017
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Estatu-

tos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., constantes do 
anexo III ao Decreto -Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 
conjugados com o artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 133/2013, 
de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 75 -A/2014, de 30 de 
setembro, e com o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, resulta que os 
membros do conselho de administração da Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho, E. P. E., são nomeados por reso-
lução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
saúde e pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, 
para um mandato de três anos, renovável uma única vez.

Atendendo a que os atuais membros do conselho de admi-
nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
cessaram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2016, por 
força da entrada em vigor dos Estatutos das Unidades Locais 
de Saúde, E. P. E., constantes do anexo III ao Decreto -Lei 
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, torna -se necessário proceder 
à nomeação dos membros deste órgão diretivo, para um 
mandato de três anos, assegurando -se a continuidade de 
funções de três elementos deste órgão.

A remuneração dos membros do conselho de admi-
nistração desta entidade pública empresarial obedece ao 
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação atribuída 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 
26 de março, alterada pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.os 97/2012, de 21 de novembro, 45/2013, de 
19 de julho, e 48/2013, de 29 de julho.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º 
dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., cons-
tantes do anexo III ao Decreto -Lei n.º 18/2017, de 10 de 
fevereiro, tendo o Ministro das Finanças e a Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho, proposto para vogais exe-
cutivos, respetivamente os licenciados Maria Manuela 
Mota Duarte e Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, a Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, 
que se pronunciou favoravelmente sobre as nomeações 
constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos das Uni-

dades Locais de Saúde, E. P. E., constantes do anexo III 
ao Decreto -Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, dos n.os 2 e 
3 do artigo 13.º, e da alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º e do 
n.º 8 do artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de 
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março, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, 
de 18 de janeiro, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, 
de 28 de julho, e da alínea d) do artigo 199.º da Constitui-
ção, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Nomear, sob proposta dos Ministros das Finanças 
e da Saúde, António Franklim Ribeiro Ramos, António 
Manuel Monteiro Fradão, Maria Cristina Pinto Brás Roque, 
Maria Manuela Mota Duarte, Rui Pedro Teixeira Ferreira 
da Silva e Maria do Rosário dos Reis Vieira Rodrigues, 
respetivamente para os cargos de presidente do conselho 
de administração, vogal executivo com funções de diretor 
clínico para a área dos cuidados de saúde primários, vogal 
executiva com funções de diretora clínica para a área dos 
cuidados hospitalares, vogal executiva, vogal executivo 
e vogal executiva com funções de enfermeira diretora, 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., cuja 
idoneidade, experiência e competências profissionais para 
o desempenho dos cargos são evidenciadas nas respetivas 
notas curriculares, que constam do anexo à presente reso-
lução e da qual fazem parte integrante.

2 — Autorizar os nomeados António Franklim Ribeiro 
Ramos, Maria Manuela Mota Duarte e Maria Cristina 
Pinto Brás Roque, a exercer a atividade de docência em 
estabelecimentos de ensino superior público ou de inte-
resse público.

3 — Autorizar os nomeados António Franklim Ribeiro 
Ramos, António Manuel Monteiro Fradão e Maria Cris-
tina Pinto Brás Roque a optar pelo vencimento do lugar 
de origem.

4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir do dia 8 de maio de 2017.

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de maio de 
2017. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da 
Costa.

ANEXO

Notas curriculares

António Franklim Ribeiro Ramos

Nasceu em dezembro de 1955, em Valpaços, distrito 
de Vila Real.

Licenciado em Medicina, pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, em 1981.

Obteve o grau de Assistente Hospitalar de Anatomia 
Patológica em 1991, após frequência do Internato Comple-
mentar no Hospital Geral de Santo António e, no mesmo 
ano, obteve também o título de Especialista de Anatomia 
Patológica pela Ordem dos Médicos.

Provido no lugar de Assistente Hospitalar de Anato-
mia Patológica no Hospital de Santa Luzia em 1991 e, no 
mesmo ano nomeado Diretor do Serviço.

Nomeado Diretor do Departamento de Meios Comple-
mentares de Diagnóstico e Terapêutica, em 1998, cargo 
que exerceu até 2008.

Obteve o grau de Consultor da Carreira Médica Hos-
pitalar em 1999.

Em 2001 conclui MBA — Internacional, Master em 
Direção -Geral de Empresas (EUDEME).

Exerceu funções de direção do Serviço de Imuno-
-hemoterapia em 2004 e 2005.

Em 2004 foi -lhe conferida pela Ordem dos Médicos 
competência em Gestão de Serviços de Saúde.

Provido no lugar de Chefe de Serviço de Anatomia 
Patológica do Hospital de Santa Luzia, em 2004.

Nomeado Diretor Clínico da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE, de 2008 a 2010.

Em 2012 realizou o Programa de Alta Direção de Ins-
tituições de Saúde da AESE Business School.

Nomeado Presidente do Conselho de Administração e 
Diretor Clínico — área hospitalar da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, EPE, pelo Despacho dos Gabinetes 
do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da 
Saúde n.º 15965/2011, de 24 de novembro, para o triénio 
2011 -2013.

Nomeado desde 2014 Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE, 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2014, de 
3 de setembro.

António Manuel Monteiro Fradão

Nacionalidade — Portuguesa.
Residência — Ponte da Barca.
Data de nascimento — 23 de maio de 1955.
29 de agosto de 2014 — Vogal Executivo do Conselho 

de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho, EPE — Diretor Clínico.

De 01 de setembro de 2012 a 28 de agosto de 2014 — Vo-
gal Executivo do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, EPE — Diretor Clínico 
para os Cuidados de Saúde Primários.

De 12 de maio 2010 a 31 de agosto de 2012 — Diretor 
do Departamento do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Alto Minho, EPE.

De 12 de maio 2009 a 31 de dezembro de 2010 — Pre-
sidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Alto Minho, EPE.

30 de maio de 2001 — Chefe de Serviço da Carreira 
Médica de Clínica Geral, no Centro de Saúde de Ponte 
da Barca.

De 01 junho de 1996 a 15 de maio de 2009 — Diretor 
do Centro de Saúde de Ponte da Barca.

De 07 setembro de 1995 a 31 de maio de 1996 — Coor-
denador da Sub -Região de Saúde de Viana do Castelo.

06 de julho de 1995 — Assistente Graduado de Clínica 
Geral.

13 de janeiro de 1995 — Adjunto do Delegado de Saúde 
de Ponte da Barca.

31 de março de 1992 — Assistente de Clínica Geral.
De 08 de março de 1990 a 06 de setembro de 1995 — Di-

retor do Centro de Saúde de Ponte da Barca.
01 de dezembro de 1983 — Carreira Médica de Clínica 

Geral no Centro de Saúde de Ponte da Barca.
De 01 de fevereiro de 1982 a 31 de dezembro de 

1982 — Médico à Periferia no Centro de Saúde de Man-
teigas.

De 01 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 1981 — 
Internato de Policlínica nos HUC.

23 de julho de 1979 — Licenciatura em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

Formação:

De 30 de setembro de 2013 a 16 de dezembro de 2013 — 
18.º PADIS — Programa de Alta Direção de Instituições 
de Saúde.

De 2009 a 2010 — Paces Team — Programa de For-
mação em Gestão, Liderança e Governação Clínica para 
os membros dos Conselhos Clínicos dos ACES — MS, 
INA.
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Maria Cristina Pinto Brás Roque

Nascida a 6 de fevereiro de 1960, na cidade da Figueira 
da Foz, completou a Licenciatura em Medicina pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em 
1984, com classificação final de Bom com Distinção com 
16 valores.

Em 1991, concluiu o Internato Complementar de Me-
dicina Interna nos Hospitais da Universidade de Coim-
bra, com classificação final de Muito Bom com Distinção 
(18,9 valores) e, em 1992, submeteu -se ao Exame de Es-
pecialidade de Medicina Interna pela Ordem dos Médicos, 
tendo sido aprovada por Unanimidade e Distinção.

Em 1994, após concurso de provimento, passou a de-
sempenhar funções de Assistente Hospitalar de Medicina 
Interna no Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo.

Entre 1995 e 1999 frequentou o Mestrado de Nutrição 
Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra, tendo -lhe sido atribuída a informação final de 
Muito Bom com Distinção, com 18 (dezoito) valores.

De 1995 a 2015, foi responsável pela organização e fun-
cionamento da Consulta de Diabetes Mellitus no Hospital 
de Santa Luzia de Viana do Castelo, integrando -se, a partir 
de 1998, no Programa de Gestão Integrada em Cuidados 
de Saúde para a Diabetes Mellitus — ARS Norte.

No ano de 1999, após provas públicas, obteve o Grau 
de Consultor de Medicina Interna.

Em 2006 -2007, exerceu o cargo de Diretora do Serviço 
de Medicina 2 do Hospital Conde de Bertiandos em Ponte 
de Lima, na altura, parte integrante do Centro Hospitalar 
do Alto Minho, E. P. E.

Entre 2007 e 2013, frequentou o Curso de Doutoramento 
em Ciências da Saúde (Pré -Bolonha), ramo de Medicina, 
especialidade de Medicina Interna (Medicina Interna), da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tendo 
sido aprovada com Distinção e Louvor, por unanimidade.

Entre 2013 e 2015, integrou a Unidade Coordenadora 
Funcional da Diabetes (UCFD) da ULSAM, E. P. E., por de-
legação de funções da Direção Clínica da ULSAM, E. P. E.

Em 2009, foi nomeada para a Direção do Serviço de 
Consulta Externa do Hospital de Santa Luzia de Viana 
do Castelo e, desde 2016, Diretora do Departamento da 
Consulta Externa e Adjunta da Direção Clínica para a área 
hospitalar da ULSAM, E. P. E.

É ainda responsável local pelo cumprimento do Re-
gulamento da Consulta a Tempo e Horas (CTH) e pela 
coordenação do Centro de Perfusão Subcutânea Contínua 
de Insulina.

Coordena o Centro de Ensaios Clínicos e Centro de 
Investigação Académica da ULSAM, E. P. E. e participa 
como investigadora principal em vários estudos e ensaios 
clínicos multicêntricos nacionais e internacionais, nomea-
damente na área da Diabetes Mellitus.

Maria Manuela Mota Duarte

Nascida a 9 de novembro de 1969, em Lomba da Fa-
zenda, São Miguel, Açores.

Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra em 1996.

Pós -graduação em Direito da Medicina, pelo Centro de 
Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, em 1999.

Curso de especialização em Administração Hospitalar, 
ministrado na Escola Nacional de Saúde Pública, Univer-
sidade Nova de Lisboa, em 2000.

Realizou o HOPE — programa europeu de intercâmbio 
para profissionais de saúde em maio 2001/junho 2001, no 
Hôpital Franco -Britannique, em Paris.

Concluiu o XV PADIS — Programa de Alta Direção de 
Instituições de Saúde, na AESE, em dezembro de 2013.

Da sua experiência profissional salienta o Estágio se-
guido de exercício de advocacia, no período de 1996/2000. 
Em 2000/2001, exerceu funções como assessora da Admi-
nistradora Delegada no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra. Em 2001/2003 foi nomeada Administradora 
Delegada do Hospital Psiquiátrico do Lorvão. De 2004 
a 2005 exerceu funções de Assessora do Presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto 
Minho, S. A. De 2006 a 2010 desempenhou a sua atividade 
enquanto Gestora do Departamento de Cirurgia, daquele 
Centro Hospitalar.

Desde 1 de janeiro de 2011, é Vogal do Conselho de 
Administração da ULSAM, E. P. E.

Atualmente com áreas de responsabilidade atribuídas 
do Gabinete Jurídico, Serviço Hoteleiro e de Apoio Geral, 
Serviço de Gestão das Relações com utentes e entidades 
prestadoras de serviços e Serviço de Codificação e Gestão 
da Informação Clínica Hospitalar (no âmbito da Gestão da 
Informação Clínica Hospitalar). Desde outubro de 2013, 
responsável pelo Serviço de Instalações e Equipamentos e 
Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho. Membro do 
Conselho Coordenador da Avaliação desde 2008.

Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva

Nasceu a 4 de setembro de 1973, no Porto.
Experiência Profissional:

Desde novembro de 2013 que exerce funções de Verea-
dor na Câmara Municipal de Caminha.

2010 -2013 — Vice -presidente, Vogal Executivo do 
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, E. P. E., e Diretor Executivo do ACES do 
Alto Minho (desde 2012).

2009 -2010 — Auditor Interno na Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, E. P. E.

2007 -2009 — Assessor Parlamentar na Assembleia da 
República da Comissão de Orçamento e Finanças e Co-
missão de Economia.

2003 -2007 — Técnico superior de Contabilidade na 
Sub -Região de Saúde de Viana do Castelo.

1996 -2003 — Técnico Oficial de Contas na Siltor — 
Contabilidade, Comércio e Serviços, L.da

Educação e formação:

Licenciatura em Gestão de Empresas pelo Instituto Po-
litécnico de Viana do Castelo.

Formação Complementar:

2011 — PADIS AESE — Programa de Alta Direção de 
Instituições de Saúde.

2010 — Master Executive em Auditoria e Controlo de 
Gestão — UCP.

2009 — Doutorando em Contabilidade e Finanças na 
Universidade de Vigo.

2007 — Ano Curricular do Doutoramento em Contabi-
lidade e Finanças na Universidade de Vigo.

1999 — Curso Inglês (nível 3 Cambridge) — Instituto 
Paul M. Wickes.
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Aptidões e Competências pessoais:
Língua materna: Português.
Inglês: (F/E/L) nível 3 (PET) de Cambridge.
Espanhol: Fluência a nível oral e de leitura e conheci-

mentos suficientes a nível escrito.

Conhecimentos de informática:
Conhecimento de MS Windows, MS Office e SAGE 

Infologia.

Maria do Rosário dos Reis Vieira Rodrigues

Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária.
Formação académica:
2010 — Curso de Especialização em Epidemiologia, 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
1997 -1999 — Licenciatura em Enfermagem na Comu-

nidade, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa.

1990 -1993 — Curso Superior de Enfermagem, Escola 
Superior de Enfermagem de Viana do Castelo.

Experiência profissional:
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E.:
2014 -2017 — Adjunta da Enfermeira Diretora para a 

Área dos Cuidados de Saúde Primários, Integra a Comis-
são Executiva Permanente da Direção de Enfermagem, 
Conselho Coordenador de Avaliação.

2014 -2017 — Vogal do Conselho Clínico e de Saúde do 
ACeS do Alto Minho, Integra a Equipa de Prevenção da 
Violência em Adultos, Unidade Coordenadora Funcional de 
Saúde da Mulher, Materna e Neonatal, Comissão de Nor-
malização de Consumos, Presidente de Júri de Concurso.

2016 -2017 — Coordenadora da Unidade de Formação.
2011 -2014 — Planeamento e Controlo de Gestão, Área 

Técnica.
2008 -2011 — Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, 

Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária, 
Integra o Grupo Coordenador Institucional de Abordagem 
da Violência contra os Profissionais de Saúde no Local 
de Trabalho, Equipa técnica do Serviço de Formação, 
Equipa Local de Acompanhamento da Gripe A, Coautora 
do Projeto Sistemas de Informação em Enfermagem da 
ULSAM, E. P. E., Examinadora distrital para o Programa 
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative, 
Supervisão Clínica em Enfermagem.

Sub -Região de Saúde de Viana do Castelo:
2002 -2008 — Centro de Saúde de Ponte de Lima, Enfer-

meira Especialista em Enfermagem Comunitária, Forma-
dora e Dinamizadora Distrital para a promoção dos Padrões 
de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e Sistemas 
de Informação em Enfermagem, Supervisão Clínica em 
Enfermagem.

Sub -Região de Saúde do Porto:
2000 -2002 — Centro de Saúde da Póvoa de Varzim, En-

fermeira Especialista em Enfermagem Comunitária, Gestão 
da Equipa de Enfermagem e dos Cuidados de Enfermagem 
do Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose.

Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo:
1994 -2000 — Serviço de Ortopedia Mulheres, Enfer-

meira e Enfermeira Graduada. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017
O Grupo de Trabalho de Revisão da Despesa Pública, 

criado pelo Despacho n.º 13445/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 10 de novembro, identificou, 
no âmbito da sua missão, a centralização da categoria de 
compra de energia como fator potenciador de poupança e 
de melhoria do desempenho dos serviços públicos.

Esta medida, proposta pelo referido Grupo de Trabalho, 
foi consagrada no Relatório do Orçamento do Estado para 
2017, no ponto IV.2.2. Medidas de Promoção da Consoli-
dação Orçamental: Revisão da Despesa Pública, prevendo-
-se a centralização, de forma faseada, dos procedimentos 
de aquisição de energia (eletricidade, combustível rodo-
viário e gás natural), entre 2017 e 2019, com um impacto 
favorável nos custos associados à aquisição destes bens.

O Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), gerido 
pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), assenta no princípio orientador 
da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento 
dos procedimentos pré -contratuais e das funções de execu-
ção dos contratos ao nível administrativo e financeiro, ado-
tando, para o efeito, procedimentos centralizados, através 
da agregação de necessidades transversais e indispensáveis 
à Administração Pública.

Esta entidade disponibiliza acordos -quadro, como ins-
trumentos reguladores de relações contratuais futuras, para 
as categorias de bens e serviços transversais à Administra-
ção Pública, assegurando, para as entidades vinculadas e 
voluntárias ao SNCP, as vantagens decorrentes da adoção 
de procedimentos centralizados, especialmente sentidas 
nas poupanças geradas pelo efeito de escala e, bem assim, 
na diminuição dos encargos administrativos associados à 
contratação.

A contratação centralizada é obrigatória para as entida-
des compradoras vinculadas ao SNCP, sendo -lhes vedada 
a adoção de procedimentos tendentes à contratação direta 
dos bens e serviços abrangidos, salvo autorização expressa 
do membro do Governo responsável pela área das finanças.

A centralização da categoria de energia, que compreende 
eletricidade, combustível rodoviário e gás natural na 
ESPAP, I. P., irá permitir que cada entidade compradora 
vinculada ao SNCP, independentemente da sua dimensão, 
possa beneficiar de forma transversal das mesmas condi-
ções de mercado.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 

o Conselho de Ministros resolve:
1 — Centralizar na Entidade de Serviços Partilhados 

da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), a catego-
ria de compra de energia que compreende eletricidade, 
combustível rodoviário e gás natural para as entidades 
compradoras vinculadas ao Sistema Nacional de Compras 
Públicas (SNCP).

2 — Determinar que:

a) As entidades compradoras vinculadas ao SNCP repor-
tam, através de uma aplicação informática a disponibilizar 
pela ESPAP, I. P., o cadastro e o histórico do seu consumo 
energético que compreende eletricidade, combustível ro-
doviário e gás natural no prazo máximo de um mês após 
a sua disponibilização;

b) As entidades compradoras vinculadas ao SNCP re-
metem à ESPAP, I. P., as suas necessidades de consumo 
energético que compreende eletricidade, combustível ro-


