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ENTREVISTA

As novas alterações ao Código dos 

Contratos Públicos entraram em vigor 

no dia 01 de janeiro de 2018. Na sua 

opinião, o SNS está preparado para as 

exigências que decorrem destas altera- 

ções?

Com a revisão do Código perdeu-se 

uma excelente oportunidade de, efeti-

vamente, se proceder à elaboração de 

um novo Código, de o arrumar e de 

o simplificar. Ao invés, enxertaram-se 

uma série de alterações que o tornou 

mais confuso e o fez crescer. Tenho di-

ficuldade em compreender um código, 

que é para aplicação prática e efeitos 

operacionais, com quase quinhentos 

artigos e um sem número de remissões, 

ao que se acresce a ambiguidade de 

vários artigos com interpretações jurídi-

cas díspares, que fazem com que seja 

necessário esperar por jurisprudência.

Mas, ainda assim, a maior dificuldade 

não é o CCP, mas sim os inúmeros di-

plomas legais e circulares normativas, 

com a implicação direta e indireta, na 

contratação pública, que fazem do nos-

so quotidiano um desafio ao equilíbrio 

entre o cabal cumprimento legal e a re-

sposta atempada às necessidades, num 

contexto de carência de recursos e exi- 

gências crescentes.

A revisão do CCP tem, no entanto, al-

gumas virtudes que decorrem, essen-

cialmente, da transposição das diretivas 

europeias, nomeadamente na redução 

dos prazos e no estímulo da concorrên-

cia, com a alteração que introduz nas 

compras por lotes, ao permitir para o 

mesmo artigo o seu fracionamento em 

lotes e a limitação ao número de ad-

judicações, nesse procedimento, a um 

determinado concorrente.

O SNS é heterogéneo e seguramente 

há instituições melhor preparadas do 

que outras, mas estou convicto que to-

das estão fortemente empenhadas em 

responder, de forma positiva, aos de-

safios decorrentes destas alterações, 

como aliás sempre o têm feito.

Os processos de compras centralizadas são 
estratégicos para atingir objetivos, como a 
redução de despesa e a criação de valor.

“

“

O SNS é heterogéneo 

e, seguramente, há 

instituições melhor 

preparadas que outras, 

mas estou convicto que 

todas estão fortemente 

empenhadas em responder 

de forma positiva aos 

desafios decorrentes  

destas alterações, como 

aliás sempre o têm feito.

“

“

As compras públicas centralizadas as-

sumem-se como uma estratégia para 

o setor da Saúde em Portugal. Quais 

são as mais-valias desta estratégia de 

centralização?

Com efeito, os processos de compras 

centralizados são estratégicos para 

atingir objetivos como a redução da 

despesa e a criação de valor. Os ga-

nhos de escala, a simplificação de pro-

cessos e a subsequente libertação de 

recursos, a adesão e cumprimento de 

MANUEL SOARES
Administrador Hospitalar 

e Serviço de Aprovisionamento, 

Logística e Transportes 

da Unidade Local de Saúde 

do Baixo Alentejo (ULSBA)
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orientações da tutela e a maior partilha 

de informação são, em termos gerais, 

as mais-valias mais significativas. 

Como está organizado o Serviço de 

Aprovisionamento da Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo?

A ULSBA, enquanto unidade local de 

saúde, tem como universo de abrangên-

cia a área correspondente à NUT III, 

Baixo Alentejo, e inclui uma unidade 

hospitalar e todas as unidades que inte-

A Unidade de Logística, por sua vez, 

compreende duas secções - a de Stocks 

e a de Armazéns (central, geral, reagen-

tes e materiais).

Todos os processos inerentes a cada 

uma das áreas, acima identificadas, têm 

como objetivo satisfazer e assegurar as 

necessidades de todos os serviços e 

unidades da ULSBA.

gram o Departamento de Agrupamen-

to de Centros de Saúde, estando estes 

serviços centralizados na sede, em Beja, 

mas existindo armazéns avançados nos 

treze Centros de Saúde. Esta área, em 

concreto, integra o Serviço de Apro-

visionamento Logística e o Serviço de 

Transportes. O serviço de Aprovisiona-

mento Logística é composto por cinco 

unidades: o Gabinete Técnico, a Uni-

dade Compras, a Unidade de Logística, 

a Unidade de Património e Imobilizado 

e, por último, a Reprografia.

O Serviço de Transportes faz a gestão 

da frota assegurando o transporte de 

pessoas e mercadorias, bem como a 

coordenação do transporte de doentes, 

através do processamento e gestão de 

todos os pedidos e, ainda, a conferên-

cia de faturas dos referidos transportes.

Temos ainda a honra e o orgulho de 

colaborar na formação académica 

Equipa do Serviço de Compras da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo 

das plataformas eletrónicas, incluindo 

a possibilidade de compras online no 

catálogo.

Todos estes processos deverão ter mo- 

delos inovadores, de modo a permitir a 

concorrência e o acesso das pequenas 

e médias empresas, mesmo de carácter 

pré-graduada, em particular com a Es-

cola Superior de Tecnologias e Gestão, 

do Instituto Politécnico de Beja, encon-

trando-se presentemente um aluno de 

Gestão de Empresas a realizar o está-

gio curricular connosco.

Como prevê o futuro das Compras 

Centralizadas no SNS?

Porque acredito que se aprende com 

os erros e com a experiência dos ou- 

tros (preferencialmente com esta se-

gunda), prevejo que o futuro das com-

pras centralizadas vai ter processos 

menos morosos, com os CPA prontos 

atempadamente, com a correção de im-

precisões que nos levam a comprar ao 

menor preço, e não ao menor custo, as-

sim como o efetivo controlo dos cocon-

tratantes que não cumprem, de modo 

exato e pontual, as prestações contratu- 

ais. Prevejo, ainda, o desejável alarga-

mento das áreas de aquisição com incre-

mento e, ainda maior, desenvolvimento 

Prevejo, ainda, o desejável 

alargamento das áreas 

de aquisição com 

incremento e ainda maior 

desenvolvimento das 

plataformas eletrónicas, 

com a possibilidade 

de compras online no 

catálogo. 

“

“

Equipa do Serviço de Transportes da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo 



o facto dos pedidos de previsões para 

as agregações, este ano, terem chega-

do bem mais cedo e fora de agosto.

Contudo, como em qualquer proces-

so de melhoria contínua, há espaço 

para melhorar. Responder a todas as 

questões que são colocadas é, desde 

logo, uma oportunidade de melhoria. 

Também considero que é necessário 

o maior envolvimento e conhecimento 

das realidades de cada lado.

Somos um país onde os juízos de valor 

são muito facilmente emitidos, pelo que 

a criação de grupos trabalho e mesmo a 

implementação de visitas, para partilha 

de experiências, poderá ser uma forma 

de melhorar a relação e a qualidade dos 

processos de compra, de parte a parte.

6

local, conforme é o espírito do novo 

CCP, evitando-se situações de concen-

tração e permitindo o desenvolvimento 

das economias locais.

De que forma a relação entre a SPMS, 

EPE e a sua instituição poderá ser me- 

lhorada?

A SPMS tem evoluído muito e, na minha 

opinião, de forma positiva. Para além 

de todo o desenvolvimento tecnológi-

co, existe o evidente esforço de melho-

ria nos serviços, no relacionamento, na 

resposta e na comunicação onde, des-

de logo, o facto de todos os contactos 

por e-mail serem assinados e com in-

dicação do número de contacto direto, 

são disso um exemplo.

Também saliento, muito positivamente, 

Equipas da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo (Armazém Central e Reprografia) 



Acompanhe a “preparação” desta inicia- 

tiva através do nosso site e tenha aten- 

ção à data de arranque das inscrições.

Nos próximos dias 21 e 22 de novembro 

realiza-se o “V seminário de Compras 

Públicas na Saúde”, iniciativa que mar-

ca a diferença no panorama nacional 

no que respeita à contratação pública.

De forma a impulsionar o debate, di-

vulgamos os nomes dos especialistas, 

até agora confirmados: Débora Melo 

Fernandes; Margarida Olazabal Cabral; 

Marco Caldeira; Licínio Lopes Martins; 

Marco Real Martins; Miguel Navarro de 

Castro; Vera Eiró; Luís Valadares Tava- 

res; Mário Aroso de Almeida e Rodri-

go Esteves de Oliveira, que se juntam 

aos oradores que, anteriormente, já 

estavam confirmados: Artur Trindade 

Mimoso; João Amaral de Almeida; Rui 

Medeiros; Pedro Fernández Sánchez; 

José Duarte Coimbra; Pedro Gonçalves; 

Luís Verde Sousa; Duarte Rodrigues Sil-

va; Nuno Cunha Rodrigues; Miguel As-

sis Raimundo.

A abertura do Seminário estará a cargo 

do Presidente do Tribunal de Contas, 

Juiz Conselheiro Vítor Caldeira (a con-

firmar).

V Seminário de Compras  
Públicas na Saúde

propostas e respetivo Consortium do 

ProEmpower (Procuring innovative 
ICT for patient empowerment and self-
management of type 2 diabetes mel-
litus), culminou com a seleção de três 

fornecedores (consórcios), que assim 

avançam para a segunda fase, com du-

ração de sete meses. São eles:

A fase II do ProEmpower arrancou em 

julho. Cofinanciado pela União Euro-

peia, o projeto pretende desenvolver 

uma solução informática inovadora de 

autogestão contínua da diabetes tipo 2.

A fase I, que consistiu em dois meses 

de intenso trabalho na avaliação das 

Projeto ProEmpower

Fase II | Desenvolvimento de protótipos  
em duas iterações

Sendo o Pre-commercial procurement 

(PCP) o tipo de procedimento de con-

tratação utilizado, prevê-se uma abor-

dagem por etapas, abrangendo três 

fases. Assim, destes participantes, dois 

serão selecionados para a terceira e úl-

tima fase do ProEmpower.

O ProEmpower visa contribuir para au-

mentar a capacidade e permitir uma 

gestão mais eficaz dos doentes com 

diabetes tipo II, através do desenvolvi-

mento de processos de aquisição e im-

plementação de sistemas ou disposi- 

tivos que usem tecnologias de infor-

mação e comunicação.

Portugal, Espanha, Itália e Turquia são 

os países envolvidos neste projeto eu-

ropeu.

8 9

NOTÍCIAS NOTÍCIAS



Até ao dia 31 de agosto encontra-

-se disponível a Consulta Prelimi- 

nar lançada pela SPMS, EPE, de acordo 

com o art.º 35º-A do CCP, para a 

criação da plataforma e3P (Electronic 
Public Procurement Platform), uma fer-

ramenta eletrónica pioneira no mercado 

que visa melhorar os processos de ges-

tão e de compra na área da Saúde em 

Portugal.

Enquanto agente da transformação 

digital na Saúde, a SPMS tem como 

objetivo simplificar o processo de 

compras através da criação de uma 

experiência inovadora e disruptiva 

no mercado público. Esta solução é 

uma aposta na inovação tecnológica, 

integrando Blockchain e Machine lear-
ning, que será disponibilizada a todas 

as instituições do Serviço Nacional de 

Saúde com o objetivo de simplificar e 

centralizar processos.

Assente na criação de uma e-Store de 

bens e serviços, esta solução visa tornar 

a comunicação mais ágil, transparente e 

segura entre os diversos intervenientes, 

disponibilizando recursos de vários soft- 
wares numa única ferramenta.

Todas as sugestões e contributos dos 

interessados em inovação e tecnologia 

deverão ser remetidas até 31 de agosto, 
através do formulário online.

WebRHV
Acessibilidade fora da RIS

Desenvolvido pela SPMS, o sistema de 

informação RHV – Recursos Humanos 

e Vencimentos é responsável pelo pro-

cessamento de remunerações e gestão 

de recursos no SNS e Ministério da 

Saúde. A versão atual permite o pro-

cessamento centralizado de vencimen-

tos e o acesso através do portal do 

trabalhador WebRHV que já está dis-

ponível fora do ambiente da Rede In-

formática da Saúde (RIS). 

Com o WebRHV, os profissionais das ins- 

tituições do SNS e entidades e serviços 

do Ministério da Saúde já podem ace-

der, através de qualquer dispositivo 

móvel, e a toda a hora (24/7), a várias 

funcionalidades, nomeadamente pedi-

dos pendentes; talões de vencimento; 

comissões de serviço; declaração de 

IRS; férias; faltas, entre outras.

O WebRHV agiliza os serviços de Re-

cursos Humanos e apresenta diversas 

vantagens:

Plataforma eletrónica pioneira
no mercado em Consulta Preliminar
e3P | Electronic Public Procurement Platform

Encontra-se disponível em
webrhv.min-saude.pt

Autonomia para os trabalhadores 

(Iniciar e acompanhar os pedidos 

aos Recursos Humanos);

Otimização de processos;

Redução de custos;

Individualização de competências;

Acesso diferenciado;

Agregação da informação;

Integração direta com RHV.
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https://estudo.min-saude.pt/limesurvey/index.php/376779?lang=pt
http://webrhv.min-saude.pt/WebRhv/#/welcome


Portugal está na liderança do digital”, 

sublinhou o Presidente da República na 

sessão de encerramento da maior ci-

meira sobre saúde e tecnologia já reali- 

zada no país.

Para 2019, o desafio da SPMS, EPE 

é tornar “Portugal eHealth Summit” 
um evento ainda maior, envolver mais 

profissionais, entidades, organizações, 

universidades e cidadãos, em prol do 

futuro do SNS e da saúde dos portu-

gueses.

Esperamos por Si! Veja os melhores 

momentos da 2ªedição.

Encontram-se disponibilizados no, por-

tal da transparência, os valores apura-

dos relativos à Agregação Centralizada 

de medicamentos para a terapêutica 

da Hepatite C. Pode consultar aqui.

A conclusão destes primeiros procedi- 

mentos revela que mais 466 doentes 

elegíveis poderão começar a iniciar 

tratamento.

Os valores encontram-se representa-

dos num formato dinâmico, permitindo 

ao utilizador uma navegação mais in-

terativa.

Em 2019, “Portugal eHealth Summit” 

quer chegar mais longe, com maior in-

ovação e melhor qualidade!  

A 3ª edição realiza-se nos dias 19 a 22 
de março de 2019, no Altice Arena – 
Sala Tejo e no PT Meeting Center, em 
Lisboa.

Distinguida com o Alto Patrocínio da 

Presidência da República, a edição de 

2018 contou com mais de 13 000 partici- 

pantes em sala, 22 mil por livestrea- 

ming, 80 empresas, 45 startups, mais 

de 200 oradores, nacionais e interna- 

cionais, e a participação de Marcelo Re-

belo de Sousa.

Portugal eHealth Summit 2019

Agregação Terapêutica
Hepatite C Crónica
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https://www.youtube.com/watch?v=_dIGomak3d4
https://www.sns.gov.pt/monitorizacao-do-sns/poupancas-compras-centralizadas/


No âmbito do Programa Nacional de 

Vacinação foi efetuado o levantamento 

das necessidades inerentes à aquisição 

de vacinas para o ano de 2019, estando 

a decorrer os trabalhos prévios ao de-

senvolvimento dos procedimentos de 

aquisição.

As instituições devem enviar as respe-

tivas previsões e remeter documentos 

devidamente outorgados, até à data 

limite de 16 de agosto de 2018, através 

do site do Catálogo, remetendo os 

documentos para  o e-mail: catalogo@

spms.min-saude.pt.

Os templates encontram-se disponíveis 

no site do catálogo, na opção Publi-

cações > Downloads (Documentos) > 

Específico Da Saúde.

Agregação Centralizada

Aquisição de Vacinas

Plano Nacional 
de Vacinação 2019

Programa Nacional 
de Saúde Reprodutiva 2019

Medicamentos usados nas afeções oculares e otorrinolaringológicas

CP 2018/49

Hormonas e outros medicamentos usados no tratamento de doenças endócrinas 

CP 2018/7

Novos Acordos-Quadro em vigor a Julho 2018

Agregação Centralizada

Denominações Comuns Internacionais 2019

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

CIRCULAR NORMATIVA CONJUNTA 

N.º 05/2017/ACSS/INFARMED/SPMS

Derivados de Plasma

CIRCULAR NORMATIVA CONJUNTA 

N.º 01/ACSS/INFARMED/IPST/SPMS

Medicamentos Gerais

CIRCULAR NORMATIVA CONJUNTA 

N.º 08/2016/ACSS/INFARMED/SPMS

As instituições devem enviar as respetivas previsões e remeter 

documentos devidamente outorgados, até à data limite de 6 de 

setembro de 2018 através do site do Catálago, remetendo os do- 

cumentos para o e-mail catalogo@spms.min-saude.pt.

Os templates encontram-se disponíveis aqui.

Recolha das necessidades referentes ás categorias:
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mailto:catalogo%40spms.min-saude.pt?subject=
mailto:catalogo%40spms.min-saude.pt?subject=
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Default.aspx
mailto:catalogo%40spms.min-saude.pt?subject=
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=D&ChildTipoDoc=ES
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Default.aspx


Aviso de prorrogação de prazo n.º 929/2018 - Diário da República n.º 125/2018, 

Série II 

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

Procedimento de contratação tendente à celebração de acordo quadro para a área de saúde com 

vista à prestação de Serviços de Cuidados Respiratórios Domiciliários.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 952/2018 - Diário da República n.º 128/2018, 

Série II 

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

Aquisição de serviços de Aluguer Operacional de Veículos para viaturas da SPMS.

Declaração de retificação de anúncio n.º 158/2018 - Diário da República n.º 

125/2018, Série II

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

Concurso público para aquisição de consumíveis de impressão para o Centro Hospitalar Lisboa 

Norte e para o Centro Hospitalar de Setúbal.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 947/2018 - Diário da República n.º 127/2018, 

Série II

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

Concurso Público para prestação de serviços de higiene e limpeza para a Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos, EPE.

02.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

09.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 5333/2018 - Diário da República n.º 130/2018, 

Série II

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

Aquisição de Serviços especializados de auditoria interna.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 968/2018 - Diário da República n.º 130/2018, 

Série II

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

Aquisição de Serviços de desenvolvimento e conceção de conteúdos audiovisuais. 

Anúncio de procedimento n.º 5393/2018 - Diário da República n.º 131/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5394/2018 - Diário da República n.º 131/2018, 

Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 970/2018 - Diário da República n.º 130/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5395/2018 - Diário da República n.º 131/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4297/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5412/2018 - Diário da República n.º 131/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5473/2018 - Diário da República n.º 132/2018, 

Série II

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

Concurso público para aquisição e instalação de uma solução informática específica para a gestão 

e registos clínicos da atividade peri-anestésica para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE.

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

Aquisição de equipamento para upgrade da infraestrutura de suporte às bases de dados centrais 

do SNS e serviços conexos. 

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamento para o Programa de Rastreios da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale Do Tejo, I.P. .

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

Aquisição de consumíveis de impressão.

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

Aquisição de infraestrutura para upgrade de rede central da SPMS bem como do Ministério da 

Saúde e serviços conexos. 

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

Empreitada para a Reformulação do Data Center da SPMS do Porto para cumprir a certificação 

TIER 2. 

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

Aquisição de serviços de PAAS de operação e administração de sistemas e alojamento de 

infraestrutura de hardware em datacenter de para a SPMS. 

10.07.2018

11.07.2018
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115631527/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115616692
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115631527/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115616692
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115423273/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115645895/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115642218
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115645895/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115642218
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414951/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115623917/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115616692
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115623917/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115616692
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16.07.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 986/2018 - Diário da República n.º 132/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços de migração de SClínico-CSP de unidades da ARS Lisboa e Vale do Tejo.

Anúncio de procedimento n.º 5600/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

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 Centro, I.P.

13.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 5601/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

Série II

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

Acordo-Quadro para fornecimento de Seringas.

Anúncio de procedimento n.º 5602/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

Série II 

Anúncio de procedimento n.º 5603/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 997/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 998/2018 - Diário da República n.º 134/2018, 

Série II 

Anúncio de concurso urgente n.º 214/2018 - Diário da República n.º 135/2018, 

Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos Administrativo, Básico e Informático para a 

Unidade de Campo da ARSN. 

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamento Informático - Diversos para a ARS Algarve e 

Centro Hospitalar de Leiria para o ano de 2018. 

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

Acordo-Quadro para fornecimento de Pacemakers. 

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

Acordo Quadro para fornecimento de Sistemas de Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis.

Anúncio de procedimento n.º 5634/2018 - Diário da República n.º 135/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5635/2018 - Diário da República n.º 135/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1004/2018 - Diário da República n.º 

135/2018, Série II

Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2018 - Diário da República n.º 

136/2018, Série I

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2018 - Diário da República n.º 

136/2018, Série I

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

Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância (CCM-SNS).

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

Aquisição de serviços de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do RICA - Repositório de 

Informação Clinica Anonimizada. 

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

Aquisição de servidores para upgrade de infraestrutura de serviços centrais e MCDT’s e serviços 

conexos.

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

Aquisição de Serviços para implementação de SDK na MySNS Carteira Eletrónica. 

Presidência do Conselho de Ministros

Designa um dos vogais do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/

Espinho, E. P. E.

Presidência do Conselho de Ministros

Designa a diretora clínica e um dos vogais do conselho de administração do Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu, E. P. E. 

Despacho n.º 6884/2018 - Diário da República n.º 136/2018, Série II 

Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde 

Subdelega competências nos Conselhos Diretivos do INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., e da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para 

autorizar o recebimento de benefícios atribuídos por empresas fornecedoras de bens e serviços. 

17.07.2018

17.07.2018

Despacho n.º 6885/2018 - Diário da República n.º 136/2018, Série II

ATOS PÚBLICOS

CONTRATOS PÚBLICOS

Saúde - Direção-Geral da Saúde 
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Altera e adequa a organização interna da Direção-Geral da Saúde. Cria a Divisão de Epidemiologia e 

Estatística no âmbito da Direção de Serviços de Informação e Análise e define as suas competências.

20.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 5883/2018 - Diário da República n.º 139/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços de consultoria em interoperabilidade semântica.

18.07.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1016/2018 - Diário da República n.º 

137/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1017/2018 - Diário da República n.º 

137/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1018/2018 - Diário da República n.º 

137/2018, Série II 

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

Aquisição de seguros de saúde para os colaboradores da SPMS. 

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

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo-Quadro para aquisição 

de televisores e suportes na área da saúde. 

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamento para o Programa de Rastreios da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale Do Tejo, I.P. 

19.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 5781/2018 - Diário da República n.º 138/2018, 

Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 148/2018 - Diário da República n.º 

119/2018, Série II

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

Aquisição de serviços para análise de conformidade. 

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

Concurso Público com publicação no JOUE para a celebração de acordo quadro para prestação 

de serviços financeiros desmaterializados, serviços de faturação eletrónica e gestão e conferência 

eletrónica na área da saúde. 

25.06.2018

23.07.2018

25.07.2018

26.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 5884/2018 - Diário da República n.º 139/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5899/2018 - Diário da República n.º 140/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5900/2018 - Diário da República n.º 140/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5901/2018 - Diário da República n.º 140/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 6038/2018 - Diário da República n.º 142/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1052/2018 - Diário da República n.º 143/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 5885/2018 - Diário da República n.º 139/2018, 

Série II

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

Acordo-Quadro para fornecimento de Implantes Cocleares às Instituições e Serviços do Serviço 

Nacional de Saúde.

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção da nova Intranet da ACSS - Administração 

Central do Sistema de Saúde, IP.

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

Aquisição de serviços de manutenção e suporte da plataforma de autenticação e gestão de 

identidades do SNS. 

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

Aquisição de serviços especializados para a área de Engenharia de Software.

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

Aquisição de serviços de manutenção corretiva do SINUS e do MARTA.

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

Aquisição de serviços para análise de conformidade.

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

Concurso Público para Aquisição de Evolução Tecnológica da Solução de Voz para a Unidade Local 

de Saúde de Matosinhos, E.P.E.
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115721974/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-07-19&date=2018-07-01&dreId=115724367
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115721974/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-07-19&date=2018-07-01&dreId=115724367
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578203/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578203/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740722/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115736592
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740722/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115736592
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740757/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740757/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115753374/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115753374/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740758/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740758/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115753293
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115764866/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115762731
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115764866/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115762731
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115785102/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115776778
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115785102/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115776778
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115753367/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115736592
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115753367/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115736592


Aviso de prorrogação de prazo n.º 1054/2018 - Diário da República n.º 

144/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 6178/2018 - Diário da República n.º 145/2018, 

Série II

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

Procedimento de contratação tendente à celebração de acordo quadro para a área de saúde com 

vista à prestação de Serviços de Cuidados Respiratórios Domiciliários.

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

Fornecimento de serviços de alimentação a doentes e pessoal do Centro Hospitalar do Médio Ave, 

E.P.E. 

27.07.2018

30.07.2018

Anúncio de procedimento n.º 6179/2018 - Diário da República n.º 145/2018, 

Série II 

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

Concurso público para aquisição de consumíveis de impressão para o Centro Hospitalar do Oeste, 

E.P.E. 

Anúncio de procedimento n.º 6187/2018 - Diário da República n.º 145/2018, 

Série II

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

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo-Quadro para a Prestação 

de Serviços de Transportes e Mudanças de Bens de Imobilizado na Área da Saúde.  
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115785141/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115786490
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115785141/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115786490
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804558/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804558/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115801119/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115801119/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115811876/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115811876/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115800585
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