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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Despacho n.º 7377/2021

Sumário: Designa Sandra Isabel Pires Silva da Rosa, em regime de substituição, para o cargo 
de diretora de serviços Financeiros da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros.

Considerando a vacatura do cargo de Diretor de Serviços Financeiros (Valor) da Secretaria-
-Geral da Presidência do Conselho de Ministros previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º e do 
artigo 7.º da Portaria n.º 95/2021, de 30 de abril, bem como a necessidade de assegurar o normal 
funcionamento dos serviços até à designação do novo titular do cargo na sequência de procedimento 
concursal, designo, em regime de substituição, para o cargo de Diretora de Serviços Financeiros 
da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, a licenciada Sandra Isabel Pires 
Silva da Rosa, técnica superior da carreira especial de técnico superior especialista em orçamento 
e finanças públicas do Ministério das Finanças, pertencente ao mapa de pessoal da Direção -Geral 
do Orçamento (DGO), cuja nota curricular anexa ao presente despacho evidencia a competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções.

A presente designação, que produz efeitos a 19 de julho de 2021, é efetuada nos termos do 
artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, 
Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com última redação 
dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.

16 de julho de 2021. — O Secretário -Geral, David Xavier.

Síntese curricular

Nome: Sandra Isabel Pires Silva da Rosa.
Data de nascimento: 15 de junho de 1976.
Formação académica:

Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa, concluída em outubro de 2004.
Pós -Graduação em Métodos Analíticos Aplicados às Finanças Públicas pela NOVA IMS — In-

formation Management School em associação com o Instituto Superior de Economia e Gestão.

Experiência profissional mais relevante:

Em junho de 2013 ingressou na Direção -Geral do Orçamento (DGO) na carreira e categoria 
de técnico superior, tendo transitado, em maio de 2015, para a carreira especial de técnico superior 
especialista em orçamento e finanças públicas do Ministério das Finanças.

Desde abril de 2017 que exerce as funções de chefe de divisão de acompanhamento do Minis-
tério da Educação, na 6.ª Delegação da DGO, responsável pelo controlo financeiro das entidades 
da Administração Central, bem como das áreas relacionadas com a elaboração do Orçamento de 
Estado, emissão de análises, relatórios e pareceres de natureza orçamental, preparação de instru-
ções e de procedimentos, produção de elementos inseridos na prestação de contas no âmbito do 
relatório do Programa Orçamental e da Conta Geral do Estado, construção de elementos analíticos 
e elaboração de estimativas de execução para efeitos de preparação do Orçamento do Estado, 
bem como de alterações ao orçamento.

De 01/02/2010 a 31/05/2013 — Técnica Superior na DGAEP, onde exerceu funções na Divi-
são de Gestão Orçamental e Patrimonial com as seguintes atribuições: implementação do Plano 
Oficial de Contabilidade Pública (POCP) suportado pela aplicação informática GeRFiP para a 
qual foram redefinidos fluxos dos processos financeiros e logísticos; preparação dos orçamentos 
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de atividades e projetos da DGAEP, instrução e preparação das Contas de Gerência, elaboração 
do regulamento interno sobre a tramitação dos processos aquisitivos do serviço e elaboração de 
pareceres técnicos no âmbito das atribuições da Divisão. Ainda na DGAEP, desenvolveu métodos 
analíticos de apoio à gestão com indicadores de suporte à decisão, com recurso a ferramentas de 
Business Intelligence, disponíveis em GeRFiP.

De 19/07/2004 a 31/01/2010 — Técnica Superior nos Serviços Sociais da Administração 
Pública (SSAP), onde integrou a Divisão Financeira e Patrimonial, tendo sido responsável pelo 
acompanhamento e controlo da execução orçamental, patrimonial e analítica daqueles Serviços 
Sociais; instrução e preparação de relatórios de gestão; elaboração dos projetos de orçamento; 
encerramento das Contas de Gerência; preparação das Demonstrações de Fluxos de Caixa em 
POCP; reconciliações bancárias, alterações orçamentais; e, elaboração de pareceres técnicos. Era, 
ainda, responsável pela gestão de processos de subsídios reembolsáveis concedidos às famílias 
carenciadas e respetivo reporte do Património Financeiro junto do Tribunal de Contas.

Outras Habilitações e Formação Profissional (ações mais relevantes):

Curso de Formação “Análise Económica e Financeira nas Entidades Públicas” — INA.
Curso de Formação “Especialização em Auditoria e Fiscalidade Avançada” — Inst. PME.
Curso de Formação “POCP Avançado” — INA.
Curso de Formação “Prestação de Contas e Responsabilidade Financeira nos SFA’s” — INA.
Curso de Formação “Novas Regras de Elaboração do Orçamento dos Serviços Públicos” — INA.
Estratégia, Inovação e Valor no Serviço Público — INA.
Curso de Formação “Análise e Gestão Financeira” — INA.
Curso de Formação “Análise de Investimento em Ativos e Mercados de Capitais” — INA.
Curso de Formação “Melhorar as Competências, Melhorar os Serviços” — Centro de Formação 

Almada — Tejo.
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