
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Ficámos a saber pelos órgãos de comunicação social que o Ministério da Modernização do

Estado e da Administração Pública prevê gastar “cerca de 140 milhões de euros” para serviços

de consultoria externa, no que respeita à Componente 19 do PRR, que visa capacitar a

Administração, digitalizá-la, e promover a interoperabilidade e a cibersegurança;

Uma vez que está previsto gastar 578 milhões de euros na Componente 19, o gasto que o

Governo estima em serviços de consultoria assume a proporção de um quarto do valor total;

O Estado tem inúmeros órgãos e serviços consultivos e que, em alguns casos, estes serviços de

consultoria poderão ser prestados por entidades públicas que tenham concorrido e vencido os

procedimentos de contratação lançados;

Não se percebe a que é que se devem estes valores, uma vez que os mesmos não vêm

discriminados no PRR que o Parlamento e o País conhecem;

Que o próprio Governo afirma que vai “promover a transição digital das empresas,

requalificando 36.000 trabalhadores, apoiando mais de 530.000 PME através de consultoria e

outros apoios de natureza financeira”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Ministra da



Modernização do Estado e da Administração Pública, por intermédio de Vossa Excelência, nos

termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma-se que o gasto em consultoria externa para a Componente 19 do PRR é de

140 milhões de euros? Em caso afirmativo, em que documento está previsto este gasto?

2– Confirma-se que poderá haver entidades públicas a concorrer a procedimentos de

contratação para prestar serviços de consultoria nesta Componente? Nesse caso, porque

é que se lançará um concurso quando se poderá contratar in house?

3 – Qual o valor que o Governo prevê gastar em consultoria para a transição digital das

empresas?

Palácio de São Bento, 7 de maio de 2021

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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