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ENTREVISTA
Na sua opinião, o SNS está preparado para as exigências que decorrem das alterações ao Código dos
Contratos Públicos, em vigor desde
o dia 01 de janeiro?
As alterações que entraram em vigor em janeiro de 2018 vieram impor novas medidas de simplificação
e desburocratização, destacando-se
a redução dos prazos mínimos de

apresentação de propostas e candidaturas.
Outras medidas relacionadas com
a transparência e a boa gestão pública, nomeadamente, a consulta
prévia em que os valores do ajuste
direto baixaram significativamente,
passando de 75 mil para 20 mil euros, bem como a figura do gestor
de contrato, que tem a função de

acompanhar permanentemente a
execução do contrato, vieram exigir
uma adaptação das instituições que
não estavam preparadas para estas alterações, de alguma maneira
complexas.
As compras públicas centralizadas
assumem-se como uma estratégia
para o setor da Saúde em Portugal.
Quais são as mais-valias desta estratégia de centralização?
A aquisição centralizada de compras
públicas na área da saúde tem vindo a permitir libertar as instituições,
gradualmente, dos procedimentos de aquisição morosos, e complexos, tornando-os mais céleres
e potenciando, assim, a obtenção
de poupanças significativas, já que
essa aquisição centralizada se tem
focado nos bens de maior impacto
financeiro.

zia, em Elvas, e pelos 16 Centros de
Saúde do distrito de Portalegre.
O Serviço de Aprovisionamento e
Logística tem um Diretor e um responsável por cada um dos seguintes
setores:
- Gabinete de Projetos de Investimento;
- Secção de Aquisição de Equipamentos e Obras Públicas;
- Secção de Aquisição de Serviços;
- Secção de Gestão e Controlo de
Stocks;
- Secção de Aquisição de Bens;
- Aquisição de Medicamentos e Reagentes – Instalado no Hospital de
Santa Luzia de Elvas;
- Aquisição de Material de Consumo
Clínico e Outros – Instalado no Hospital Dr. José Maria Grande de Portalegre.

Como está organizado o Serviço de
Aprovisionamento e Logística na
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano (ULSNA,EPE)?
A palavra Aprovisionamento foi
substituída pelo seu sinónimo empresarial “Serviço de Gestão de
Compras”, estando organizado por
áreas de compra especializadas.
A ULSNA, EPE é constituída pelo
Hospital Dr. José Maria Grande, em
Portalegre, o Hospital de Santa Lu2
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Como prevê o futuro das Compras
Centralizadas no SNS?
Prevê-se um alargamento das compras centralizadas a outras áreas,
contudo esse alargamento deve ser
acompanhado de uma constante
monitorização e avaliação dos ganhos obtidos no âmbito da redução
da despesa no SNS. Não devemos
deixar de estar atentos a desvantagens que, eventualmente, possam
ocorrer a nível dos mercados.

De que forma a relação entre a
SPMS, EPE e a sua instituição poderá
ser melhorada?
A partilha de saberes e a troca de
experiências será uma mais-valia
para ajudar na resolução de problemas, de modo a alcançar objetivos
comuns.
Desta forma, seria útil mais deslocações de elementos da SPMS aos
serviços de aprovisionamento e, em
comum, agir de modo ainda mais
construtivo e acompanhado.

Notícias

Equipa do Serviço de Aprovisionamento e Logística da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano - ULSNA, EPE
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NOTÍCIAS

ACORDOS-QUADRO

Mais de 90 Acordos-Quadro em vigor
agilizam processos aquisitivos na Saúde
No âmbito das suas competências,
a SPMS, EPE tem como objetivo potencializar a redução da despesa
pública na Saúde, sendo os Acordos-Quadro (AQs) instrumentos de
contratação pública com vantagens
evidentes, permitindo agilizar e
desburocratizar processos aquisitivos. Atualmente, encontram-se
em vigor mais de 90 AQs em diferentes segmentos.
Dos mais de 90 Acordos-Quadro, 35
referem-se a medicamentos, entre
os quais o novo AQ para tratamento da Hepatite C Crónica, 33 para
dispositivos médicos, 3 AQs dizem
respeito à prestação de serviços
médicos e 21 a bens e serviços
transversais.
Em alinhamento com a transformação digital, a integração dos
sistemas de informação e as normas de segurança, a SPMS, EPE,
através dos AQs em vigor, garante
a inovação no processo aquisitivo e
contribui para um SNS mais eficaz,
sustentável e com maior eficiência
operacional.
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ACORDO-QUADRO

Concessão de exploração de máquinas de
venda automática na área da saúde

A SPMS, EPE, enquanto entidade
responsável pela área das Compras Públicas e pelos Sistemas de
Informação na Saúde, tem assegurado as contratações de serviços
ao abrigo do Novo Código dos Contratos Públicos, em vigor desde 1
de janeiro deste ano, através do
Acordo-Quadro para a Prestação de
Serviços de Consultadoria na área
Jurídica, direcionado às instituições
e serviços do SNS e do Ministério
da Saúde.
VEJA AQUI
OS ACORDOS-QUADRO EM VIGOR

Decorreu no dia 24 de abril, nas instalações da SPMS Lisboa, a assinatura de Contratos ao abrigo do Acordo-Quadro para a concessão de exploração de máquinas de venda automática (vending) na área da Saúde.
Na sessão pública, presidida pelo Vogal do Conselho de Administração,
Artur Trindade Mimoso, foram evidenciadas as vantagens deste AQ,
nomeadamente a possibilidade de
que todas as entidades possam usufruir de um procedimento mais ágil e
eficiente, onde os requisitos da concessão de exploração encontram-se
assegurados, bem como que todos

os produtos presentes nas máquinas
de vending cumpram as normas de
saúde pública, rotuladas de acordo
com a legislação em vigor.
A SPMS enquanto Central de Compras para o setor da saúde atua em
duas áreas essenciais: as compras
centralizadas, de bens de saúde e
bens e serviços transversais, assumindo um papel estratégico no
processo aquisitivo público, permitindo a otimização de recursos,
em serviços partilhados e uma
gestão mais eficiente, com objetivo prioritário de reduzir despesa e
criar valor.

NOTÍCIAS

O AQ em apreço encontra-se dividido em 11 categorias e em lotes regionais:
CAT. 1 Máquinas individuais de venda automática de Bens Alimentares (produtos sólidos)
CAT. 2 Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Quentes
CAT. 3 Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Frias
CAT. 4

Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Frias, Quentes e Bens Alimentares
(produtos sólidos)

CAT. 5

Máquinas mistas (do tipo “3 em 1”) de venda automática de Bebidas Frias, Quentes e
Bens Alimentares (produtos sólidos)

CAT. 6

Máquinas mistas (do tipo “2 em 1”) de venda automática de Bebidas Frias, e Bens AlImentares (produtos sólidos)

CAT. 7 Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Frias e Bens Alimentares
CAT. 8 Máquinas mistas (do tipo “2 em 1”) de venda automática de Bebidas Frias e Quentes
CAT. 9 Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Frias e Quentes
CAT. 10

Máquinas mistas (do tipo “2 em 1”) de venda automática de Bebidas Frias e Quentes
Máquinas individuais de venda automática de Bens Alimentares (produtos sólidos)

Máquinas mistas (do tipo “2 em 1”) de venda automática de Bebidas Frias e Bens AliCAT. 11 mentares (produtos sólidos)
Máquinas individuais de venda automática de Bebidas Quentes

O nº de cocontratantes qualificados no âmbito deste acordo-quadro por lote
foi o seguinte:

NOTÍCIAS

ACORDO-QUADRO
Aquisição de leitores de
cartão e webcams na
área da sáude
Assinatura de contrato
Artur Trindade Mimoso, Vogal do Conselho de Administração da SPMS,
EPE, presidiu à cerimónia de assinatura de contratos, com várias entidades, ao abrigo do Acordo-Quadro para a
aquisição de leitores de cartão e webcams na área da Saúde, realizada a 24
de abril, na sede da SPMS, em Lisboa.
Com vista a alterar o paradigma da comunicação em saúde e tendo como denominador comum tornar o SNS mais próximo de todos os portugueses, a SPMS, EPE
lançou o Acordo-Quadro para Aquisição
de Leitores de Cartão e Webcams na área
da saúde, por forma a agilizar o processo
aquisitivo destas ferramentas que, sendo
de baixo custo, representam ganhos significativos para a Saúde.
Os leitores de Cartão garantem a máxima
segurança no acesso à informação de saúde
e as webcams permitem alavancar a TeleSaúde, Teleconsultat e Telemedicina em
Portugal, podendo ser usadas para consultas à distância, monitorização, videoconferência, produção de vídeos, imagens
para edição, entre outras aplicações.
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NOTÍCIAS

programas num sistema único, em
qualquer lugar e hora, sem necessidade de instalação de programas
e independente da plataforma utilizada.

Este acordo-quadro encontra-se dividido em 3 categorias, cada uma com 7
regiões, totalizando 21 lotes, constituídos da seguinte forma:
CATEGORIA 1 Leitor de Cartão Standard (Leitor Smart Card)
CATEGORIA 2 Leitor de Cartão Multifuncional
CATEGORIA 3 Câmaras – Webcams HD

Os cocontratantes qualificados no âmbito deste acordo-quadro por lote são os
seguintes:

Com o objetivo de aproximar o
Serviço Nacional de Saúde a todos
os portugueses, a SPMS vai continuar a disponibilizar todos os instru-

mentos procedimentais previstos
no Código dos Contratos Públicos,
de modo a prestar mais e melhores
serviços.

da saúde irá permitir às Instituições
do SNS a uniformização do método de armazenamento de dados,
bem como a redução de custos. Os
serviços em “Cloud” possibilitam o
acesso a informações, arquivos e

A SPMS, enquanto entidade responsável pela área das Compras
Públicas na Saúde estabelece AQ de
bens e serviços transversais na área
da Saúde, garantindo a inovação no
processo de aquisição, em alinhamento com as novas tecnologias, integração dos sistemas de informação
e com as normas de segurança em
vigor.

ACORDO-QUADRO

Serviços de Infraestrutura (IaaS)
e Plataforma (PaaS) em Cloud
na área da saúde
Decorreu no dia 13 de abril a cerimónia de assinatura dos contratos
ao abrigo do Acordo-Quadro para a
prestação de serviços de Infraestrutura (IAAS) e Plataforma (PAAS) em
Cloud na área da saúde, nas instalações da SPMS, em Lisboa.
Na sessão, Henrique Martins, Presidente do Conselho de Administração
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da SPMS e Artur Trindade Mimoso,
Vogal Executivo do Conselho de Administração da SPMS, evidenciaram
as vantagens das compras através
de Acordos-Quadro, realçando a sua
eficiência operacional, nomeadamente através da desburocratização
e agilização de processos aquisitivos.
O AQ de IaaS/PaaS em Cloud na área
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Este AQ encontra-se dividido em 6 lotes de serviço de Infraestrutura (IaaS)
e de Plataforma (PaaS) em Cloud na área da Saúde e foram qualificados por
categoria / lote os seguintes cocontratantes:
CATEGORIA I - Prestação de serviços de Infraestruturas (IaaS)
Lote 1 | Prestação de serviços de Infraestrutura em Cloud Pública com Disaster Recovery

CATEGORIA II - Prestação de serviços de Plataformas (PaaS)
Lote 5 | Prestação de serviços de Plataforma em Cloud Pública
COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Giganomics, Lda

NOS Comunicações, SA

Clarenet Portugal, S.A.

Glintt Helathcare Solutions

Timestamp Sistemas de Informação, SA

COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Giganomics, Lda

Companhia IBM Portuguesa, S.A.

MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.

NOS Comunicações, SA

Clarenet Portugal, S.A.

Oramix Sistema de Informação, S.A.

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

Glintt Helathcare Solutions

Timestamp Sistemas de Informação, SA

Lote 6 | Prestação de serviços de Plataforma em Cloud Privada

Decufiny Soluções de Comunicação, S.A. MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.
Companhia IBM Portuguesa, S.A.

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

Oramix Sistema de Informação, S.A.
Lote 2 | Prestação de serviços de Infraestrutura em Cloud Pública sem Disaster Recovery
COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Giganomics, Lda

NOS Comunicações, SA

Clarenet Portugal, S.A.

Glintt Helathcare Solutions

Timestamp Sistemas de Informação, SA

COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Clarenet Portugal, S.A.

NOS Comunicações, SA

Timestamp Sistemas de Informação, SA

Companhia IBM Portuguesa, S.A.

MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.

Oramix Sistema de Informação, S.A.

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

Giganomics, Lda

Decufiny Soluções de Comunicação, S.A. MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.
Companhia IBM Portuguesa, S.A.
Oramix Sistema de Informação, S.A.
Lote 3 | Prestação de serviços de Infraestrutura em Cloud Privada com Disaster Recovery
COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Giganomics, Lda

NOS Comunicações, SA

Clarenet Portugal, S.A.

Decufiny Soluções de Comunicação, S.A. Timestamp Sistemas de Informação, SA
Companhia IBM Portuguesa, S.A.

MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.

Oramix Sistema de Informação, S.A.

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

Lote 4 | Prestação de serviços de Infraestrutura em Cloud Privada sem Disaster Recovery
COCONTRATANTES
Everis Portugal, SA

Giganomics, Lda

NOS Comunicações, SA

Clarenet Portugal, S.A.

Decufiny Soluções de Comunicação, S.A. Timestamp Sistemas de Informação, SA
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ENCPE 2020

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

Companhia IBM Portuguesa, S.A.

MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.

Oramix Sistema de Informação, S.A.

Vodafone Portugal Comunicações, S.A.

II Reunião do Grupo de Trabalho
A SPMS, EPE promoveu, no dia 13
de abril, a segunda reunião do Grupo
de Trabalho de Acompanhamento e
Monitorização (GAM) da Estratégia
Nacional para as Compras Públicas
Ecológicas (ENCPE 2020). “Equipamentos elétricos e eletrónicos utilizados no setor dos cuidados de saúde”
foi o tema em debate, na SPMS Lisboa.
Em alinhamento com a última reunião do GAM, foi dada continuidade
13

NOTÍCIAS

à estratégia delineada pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), que
visa a definição e implementação de
critérios ecológicos nas compras públicas.
Este encontro focou-se no debate
dos equipamentos a incluir na ENCPE,
como os dispositivos médicos ativos,

À semelhança do ano 2016, a
Deloitte apurou os dados do ano
civil 2017 relativamente a áreas
de Compras de Bens e Serviços de
Saúde e Transversais, resultando o
relatório de aferição de Poupanças
de 2017.
O SNS poupou mais de 179 milhões
de euros em 2017, valor que representa um aumento de 39% face a
2016.
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NOTÍCIAS

as especificações técnicas e outros
critérios como a formação, garantia,
software, substituição e recolha para
reciclagem.
Os trabalhos, que decorrem com a
colaboração administrativa da APA,
irão ter continuidade já no próximo
dia 18 de maio, com a terceira reunião do Grupo de Trabalho.

O volume global de compras, que
inclui bens e serviços de saúde e
bens transversais, teve um aumento de 55% face ao ano de 2016 e as
compras na saúde cresceram 57%.

ESPDint

Documento Único Europeu para as Compras Públicas

A sede da SPMS, em Lisboa, recebeu, no dia 11 de abril, o Consórcio
Europeu para a quarta reunião de
acompanhamento do projeto internacional ESPDint – European Single
Procurement Document.
Este encontro, conduzido pelo Coordenador Internacional do Projeto,
Kornelis Drijfhout, contou com a participação dos parceiros que formam
o Consórcio (Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda e Grécia), para o
planeamento das próximas etapas
de implementação do projeto.
A iniciativa, que arrancou em abril de
2017, prevê o desenvolvimento do

Documento Único Europeu para as
Compras Públicas (DEUCP) na plataforma Compras na Saúde (www.
comprasnasaude.pt) até ao final de
2018. Este projeto tem como objetivo reduzir significativamente os
encargos administrativos, enquanto
simplifica o acesso a oportunidades.
O ESPD/DEUCP, baseado na Diretiva Europeia 2014/24/EU, desempenha um papel crucial na transformação digital dos contratos públicos
transfronteiriços nos países da União
Europeia.
Para mais informações sobre o Projeto ESPDint, consulte aqui.

Também a poupança gerada para o
SNS acompanhou esta tendência e
aumentou 42%, passando de 114,3
milhões em 2016 para 161,9 milhões em 2017.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

COMPRAS CENTRALIZADAS
2019
A Unidade Ministerial de Compras, no âmbito das suas competências, iniciou as atividades conducentes à agregação de necessidades para o ano de
2019, de modo a que os bens e serviços possam estar disponíveis para as
instituições do Serviço Nacional de Saúde no mês de janeiro de 2019, para
as seguintes categorias:

Informações Úteis
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Modelo de Inserção de novos
artigos
De forma a obter uma visão atual
e globalizada do mercado atual, e
no âmbito da celebração de novos
Contratos Públicos de Aprovisionamento, encontra-se disponível no
site www.catalogo.min-saude.pt, o
modelo de uniformização de pedido de inserção de novos artigos
para a categoria de bens de saúde,
nomeadamente medicamentos e
dispositivos médicos.

ACORDOS-QUADRO
EM VIGOR | ABRIL 2018
CP 2017/34

CP 2017/209

Stents Coronários

Equipamentos de Saúde Oral
para as Unidades Dentárias

CP 2017/-207

CP 2017/215

Coletores para realização de Testes Imunoquímicos de pesquisa de
Sangue oculto nas fezes para Rastreio do Cancro do Cólon e Reto

Bens de Consumo Clínico Diverso

ACORDO-QUADRO

Penso de Efeito Terapêutico
A SPMS, EPE encontra-se em trabalhos preparatórios para o lançamento de novo acordo-quadro que
visa o fornecimento de material de
penso de efeito terapêutico para as
Instituições de Saúde.
Este novo acordo-quadro pretende
eliminar alguns constrangimentos
que nos têm sido sinalizados pelas
Instituições de Saúde. Neste âmbito, decorreu, no dia 19 de abril,
uma reunião de trabalho com os
profissionais de saúde que têm vindo a colaborar com a SPMS, EPE na
elaboração deste acordo-quadro.
18
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

HEPATITE C
No âmbito da lista de medicamentos anexa à Circular
Informativa Conjunta n.º 01/
2018/ACSS/INFARMED/SPMS
de 28/02/2018, a SPMS,
EPE encontra-se a analisar,
conjuntamente com a ACSS,
IP e Infarmed, IP, um modelo
que se adeque ao tipo de
terapêutica, de forma a que
se possa construir um modelo
de compra eficaz e que vá ao
encontro com as guidelines
deste tipo de tratamento.
Após estas tarefas iniciais de
configuração do procedimento ao abrigo do Acordo-Quadro 2017/67, prevemos a finalização deste no decorrer do
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próximo mês de junho, caso
não ocorra contencioso.
Até à data de conclusão do
referido procedimento as instituições podem proceder de
acordo com a alínea b) da Circular Informativa Conjunta
nº2/2016/ACSS/INFARMED/
SPMS e desenvolver um procedimento autónomo para as
necessidades imediatas.

Legislação
Legislação com relevância para a SPMS no âmbito
da Contratação Pública

LEGISLAÇÃO

Abril 2018
02.04.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 500/2018 - Diário da República n.º
64/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviço móvel terrestre para o IPST.

03.04.2018

11.04.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 543/2018 - Diário da República n.º
71/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão para
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. e Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.

16.04.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 508/2018 - Diário da República n.º
65/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 2370/2018 - Diário da República n.º 74/2018,
Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos para balanceamento de
carga.

Serviços de comunicações móveis e fixas para a SPMS, EPE.

04.04.2018

17.04.2018

Anúncio de procedimento n.º 1999/2018 - Diário da República n.º 66/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 2421/2018 - Diário da República n.º 75/2018,
Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP2018/47 - Medicamentos do aparelho locomotor.

Aquisição de serviços de consultoria jurídica e de apoio administrativo apoio.

05.04.2018
Anúncio de concurso urgente n.º 97/2018 - Diário da República n.º
67/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
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18.04.2018
Anúncio de procedimento n.º 2446/2018 - Diário da República n.º 76/2018,
Série II

Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas do
Edifício do Porto da SPMS, EPE.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 520/2018 - Diário da República n.º
67/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 2447/2018 - Diário da República n.º 76/2018,
Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços para elaboração de projetos de segurança contra riscos de
incêndio .

Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos do Datacenter do Porto
para a SPMS.

Aquisição de serviços de suporte à realização de Workshops ENESIS 2020.
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19.04.2018
Anúncio de procedimento n.º 2495/2018 - Diário da República n.º 77/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de produção livestreaming e reportagem fotográfica para
reuniões e eventos a promover pela SPMS, EPE.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 581/2018 - Diário da República n.º
77/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2018/47 - Medicamentos do aparelho locomotor.

23.04.2018
Anúncio de procedimento n.º 2564/2018 - Diário da República n.º 79/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2018/71 - Acordo Quadro para fornecimento de Dispositivos Médicos Diversos
às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Anúncio de procedimento n.º 2585/2018 - Diário da República n.º 79/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público para aquisição de consumíveis de impressão para a Administração
Regional de Saúde do Alentejo, IP e para a Administração Regional de Saúde do
Centro, IP.
Anúncio de procedimento n.º 2586/2018 - Diário da República n.º 79/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços para manutenção evolutiva no Sistema de Informação
Clínico dos Cuidados de Saúde Primários para a SPMS .
Anúncio de procedimento n.º 2587/2018 - Diário da República n.º 79/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de manutenção e suporte para as unidades de climatização,
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energia e segurança do Datacenter do Porto.
Anúncio de procedimento n.º 2596/2018 - Diário da República n.º 79/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Locação de meios aéreos e aquisição de serviços de operação, gestão da
aeronavegabilidade permanente e manutenção para o serviço de helicópteros
de emergência médica do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.

24.04.2018
Anúncio de procedimento n.º 2651/2018 - Diário da República n.º 80/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2018/7 - Hormonas e outros medicamentos usados no tratamento de doenças
endócrinas.

26.04.2018
Portaria n.º 111/2018 - Diário da República n.º 81/2018, Série I
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Altera as Portarias n.os1427/2007, de 2 de novembro, 284/2016, de 4 de
novembro, e 92-E/2017, relativas à atividade da dispensa de medicamentos
ao domicílio e através da Internet e ao regime de comparticipação dos
dispositivos médicos.

27.04.2018
Anúncio de procedimento n.º 2739/2018 - Diário da República n.º 82/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicidade no jornal oficial da união europeia para aquisição
de serviços especializados para a área de recursos humanos.
Anúncio de procedimento n.º 2745/2018 - Diário da República n.º 82/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos Administrativo, Informático
e Básico para ARSN.
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Aviso de prorrogação de prazo n.º 612/2018 - Diário da República n.º
82/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

CP-AC-208-08 Aquisição de caricas (safecooker) no âmbito do programa troca
de seringas.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 620/2018 - Diário da República n.º
82/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Serviços de auditoria estratégia digital e campanha de comunicação.
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