
1

19N.º

Junho 2017

BOLETIM
INFORMATIVO

Conheça as novidades

Mantenha-se informado com o
Boletim das Compras Públicas na Saúde!

LegislaçãoInformaçõesNotícias



2 3

A SPMS foi distinguida 
com o prémio “Best 
Central Procurement 
Body Organization in 
Portugal”, entregue 
no dia 23 de maio, 
em Madrid, no 
âmbito do “eBusiness 
World2017 e do II 
Congreso Nacional de 
Contratación Pública 
Electrónica de Espanha 
- CNCE´17”.

Artur Trindade Mimoso, vogal 

executivo da SPMS, recebeu o 

galardão que reconhece a SPMS 

como a melhor central de compras 

de Portugal, sendo, mais uma 

vez, distinguida pelo trabalho que 

tem desenvolvido com projetos 

inovadores em matéria de contra-

tação pública, promovendo pou-

panças na Saúde. O prémio foi 

entregue pela Vortal.

O CNCE 17 decorreu no dia 

24 de maio, na Universidade 

Complutense de Madrid, patro-

cinado por várias empresas e 

com diversos painéis de debate, 

contando com a participação de 

Artur Mimoso no painel referente 

à contratação eletrónica no setor 

da Saúde.

Simultaneamente, realizou-se a

conferência eBusiness World 2017  
– Vortal’s Users and partners, 
também na Universidade Com-

plutense de Madrid, focando-se 

nos desafios e projetos na área do 

Procurement, com a participação 

de oradores e peritos na matéria, 

incluindo Laura Raposo, diretora 

de Compras Públicas na Saúde da 

SPMS.

Distinção
para SPMS
“Best Central 
Procurement
Body Organization 
in Portugal” 

SPMS
BEST CENTRAL 

PROCUREMENT BODY 
ORGANIZATION IN 

PORTUGAL
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Redução da 
despesa com 
medicamentos 
hospitalares no 1º 
trimestre do ano 

A despesa com medicamentos 
hospitalares baixou no primeiro 
trimestre de 2017.
O trabalho e esforço conjunto 
entre a ACSS – Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde (ACSS), 
a Infarmed – Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de 
Saúde e a SPMS contribuíram 
para a poupança na compra de 
medicamentos, neste primeiro tri-
mestre do ano, assente no modelo 
de aquisições centralizadas.

Para se alcançar este resultado larga-
mente positivo foram decisivos a moni-
torização, o planeamento e a partilha 
de informação entre as instituições, 
como nunca antes se tinha verificado, 
aliadas à transparência e rigor no 
processo aquisitivo.

Compras Centralizadas poupam 206 
milhões à Saúde
2016 foi marcado por um crescimento significativo da atividade de 
compras da SPMS e na poupança gerada para o SNS, enquadrando-se na 
racionalização da despesa pública.
 
A tipologia de compras realizadas pela SPMS, com novas subcategorias, contribuiu 
largamente para esta redução de custos. Assim, o volume financeiro adjudicado 
pela SPMS na aquisição de bens e serviços de saúde e transversais cresceu, 
em 2016, cerca de 21%, face ao ano anterior, enquanto a poupança gerada 
aumentou na ordem dos 42%, atingindo 129 milhões de euros, de acordo com 
o relatório desenvolvido pela área das compras da Saúde. 
 
A definição de modelo de aferição de poupanças geradas para o SNS permitiu 
monitorizar despesas, nas categorias de saúde e transversais, representando, 
respetivamente, um encaixe de 114, 4 milhões na compra de bens e serviços da 
saúde, e 14,5 milhões obtidos nas compras transversais.
Registou-se, também, uma poupança, em 2016, na aquisição de serviços como 
gás e eletricidade na ordem dos 36 milhões.

No primeiro trimestre de 2017 foi alcançada uma poupança de 41 milhões de 
euros em medicamentos, dispositivos médicos e serviços. 
O valor acumulado do ano de 2016 e do primeiro trimestre deste ano é 
de 206 milhões, comprovando a eficiência do processo da centralização das 
compras. O trabalho desenvolvido pela SPMS tem sido fundamental para a 
obtenção destes resultados.

As compras centralizadas têm sido 
uma estratégia diferenciadora, per-
mitindo otimizar o processo de 
compras públicas e, assim, obter 
uma gestão mais eficiente, sendo 
um dos grandes objetivos a redução 
de despesa, como foi alcançada 
com os medicamentos hospitalares.

As ferramentas tecnológicas, co-
mo as plataformas eletrónicas e 
as aplicações que a SPMS tem 
desenvolvido, contribuem, tam-
bém, para reforçar as boas práticas 
no processo aquisitivo, bem como a 
experiência da equipa da SPMS na 
área das compras e da contratação 
púbica que tem merecido o reco-
nhecimento além-fronteiras.

O recente prémio da SPMS como 
“Best Central Procurement Body 
Organization in Portugal”, não só 
distingue a SPMS como a melhor 
central de compras em Portugal, 
como afirma o seu papel fulcral  
na promoção de poupanças com 
medicamentos, serviços e bens 
específicos para o Ministério da 
Saúde.
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Aquisição centralizada, distribuição e 
instalação de equipamento informático 

nos Cuidados de Saúde Primários

Com o objetivo de renovar o parque 
informático dos Cuidados de Saúde 
Primários, e em articulação com as 
várias Administrações Regionais de 
Saúde (ARS), a SPMS, EPE procedeu 
à aquisição centralizada, distribuição 
e instalação de equipamento infor-
mático nas diversas entidades do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Ao abrigo do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), foi elaborado o 
programa de concurso e, seguin-
do as melhores práticas do 
direito europeu, iniciaram-se três 
procedimentos pré-contratuais, 
permitindo aumentar a concorrên-
cia e o cumprimento do princípio 
da igualdade e da transparência, 
para a aquisição centralizada, dis-
tribuição e instalação de 12 337 
mil computadores de secretária 
e respetivos periféricos.

A tramitação dos três procedimentos 
passou por todas as fases pré-
-procedimentais obrigatórias, nos 
termos da legislação em vigor para 
aquisição de bens e serviços públi-

cos, culminando na adjudicação, 
em dezembro de 2016, de dois dos 
três procedimentos aquisitivos.

No primeiro procedimento adju-
dicado foram adquiridos:
        1 200 computadores e periféricos 
para a ARS Norte, dos quais 1095 já 
estão instalados e 105 em processo 
de instalação;
      1 112 computadores de secretá-
ria e periféricos para a ARS Centro 
– já todos instalados.

No segundo procedimento adjudi-
cado (também em dezembro) fo-
ram adquiridos:
        2 000 computadores de secretá-
ria e respetivos periféricos para a 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo – 580 
já se encontram instalados e 1 420 
em processo de instalação.

O terceiro procedimento aquisitivo 
foi alvo de providência cautelar, 
interposta pelo concorrente ordena-
do em segundo lugar no concurso. 
Aguarda-se decisão judicial nos 
próximos dias.
No terceiro procedimento foram 
adquiridos:
       2 100 Computadores e periféri-
cos para a ARS Norte;
       1 028 Computadores de secretá-
ria e respetivos periféricos para a 
ARS Centro;
       4 425 Computadores de secretá-

ria e respetivos periféricos para a 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo;
       300 Computadores de secretária 
e periféricos para a ARS Algarve.

Conclui-se, assim, que 4 312 com-
putadores de secretária e periféricos 
já foram entregues e instalados;
8 025 aguardam decisão judicial,
nos próximos dias, e 172 com-
putadores de secretária e periféricos 
foram adquiridos pela SPMS, no 
âmbito de um procedimento aqui-
sitivo interno, para colocar em 
entidades do SNS identificadas 
como muito prioritárias, e mediante 
a celebração de um contrato de 
comodato.

Distribuição 
e instalação 

de 12 337 mil 
computadores 

de secretária 
e respetivos 

periféricos
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Programa Nacional de Vacinação
No âmbito das comemorações do 
Dia Mundial da Criança, a 1 de 
junho, a Direção-Geral da Saúde 
e a SPMS promoveram a sessão 
“Vacinas para a Vida - Desafios e 
Inovações”, integrada no evento 
“Saúde, Género e Violência no Ciclo 
de Vida” que decorreu em Lisboa, 
contando com a presença dos Mi-
nistros da Educação e da Saúde. 

Artur Mimoso, vogal executivo da 
SPMS, abordou o tema “Gover-
nação do Programa Nacional de 
Vacinação”, referindo o papel da 
SPMS na coordenação da função 
logística e gestão contratual, na 
aquisição centralizada das vacinas 
do PNV, e outras vacinas, e no 
Registo Central de Vacinas.

A SPMS tem sido também respon-
sável pela campanha de comuni-
cação sobre a vacinação, levada a 
cabo pelo Ministério da Saúde, a 
qual foi reforçada, em maio, através 

de duas parcerias com a NOS e 
a PT Portugal. Pequenos filmes, 
com testemunhos reais sobre os 
benefícios das vacinas, podem ser 
vistos em todas as salas de cinema 
NOS do país e através do Portal 
SAPO PT.

As parcerias com entidades priva-
das, sem custos associados, e em 
prol da Saúde Pública e do bem-
-estar da população, contribuem 
para a concretização deste objetivo, 
uma vez que, sendo detentoras de 
uma maior diversidade de meios, 
conseguem chegar a todos os 
cidadãos.

Como forma de incrementar a 
informação e sensibilizar a popula-
ção portuguesa quanto à importância 
das vacinas, em todas as idades, 
mas especialmente nas crianças, 
a SPMS pretende estabelecer mais 
parcerias estratégicas com enti-
dades privadas.

Workshop de Consulta 
Pública sobre Projeto 
ProEmpower 

No dia 29 de maio decorreu, na sede
da SPMS em Lisboa, um workshop de
consulta pública sobre o Projeto ProEmpower.
A participação foi gratuita e os objetivos do
evento passaram por dar a conhecer o processo
de aquisição Pré-Comercial (Pre-Commercial Procurement); a partilha 
da informação sobre os requisitos da solução a ser desenvolvida e foi 
também uma oportunidade de networking.
O Projeto ProEmpower é uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia 
que prevê 3 milhões de Euros para o desenvolvimento de uma solução 
digital que apoie os doentes com Diabetes Mellitus tipo 2. Espanha, Itália, 
Portugal e Turquia são os países mandatados para adquirir esta ferramenta 
eletrónica.

A solução a ser desenvolvida deve focar-se na gestão integral da doença, 
contemplando todos os aspetos do cuidado ao doente, incluindo novidades 
em relação às soluções já existentes no mercado.

O Processo de aquisição Pré-Comercial (Pre-Commercial Procurement) é um 
tipo de contratação pública utilizado quando ainda não existem soluções que 
respondam às necessidades do mercado e seja necessário investir em I&I.
As empresas que participem em todas as etapas do projeto podem garantir 
até 1.140.000€ cada, para desenvolver e implementar a sua solução nos 
quatro países.
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Contratação pública em debate com 
comitivas da Mongólia e da Moldávia

Comitivas da Mongólia e da 
Moldávia foram acolhidas pela 
SPMS, em Lisboa, entre os dias 08 
e 11 de maio, com a finalidade 
de conhecer as boas práticas na 
área da contratação pública. Orga-
nizada pelo European Bank for 
Reconstruction and Development 
(EBRD), a iniciativa contou com 
a participação de profissionais e 
responsáveis da Saúde dos dois 
países.
 
Os participantes assistiram a painéis 
sobre processo de aquisição de me-
dicamentos, consumíveis e outros 
equipamentos médicos e, também, 
o método de articulação entre 
todas as entidades envolvidas na 
certificação, regulamentação, teste 
e consumo medicamentoso em 
Portugal.

A Mongólia e a Moldávia estão a 
implementar mecanismos para 
coordenarem as suas compras pú-
blicas, mas ainda numa fase 
embrionária, e Portugal, com a
SPMS e outras entidades, foi iden-
tificado como exemplo de boas 
práticas desenvolvidas.

Assim, ao longo de quatro dias de 
trabalho, as delegações contacta-

ram e conheceram projetos e expe-
riências de várias entidades na-
cionais com responsabilidade na 
área das compras, nomeadamente 
INFARMED, Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo e Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental.

O EBRD tem reconhecido a 
qualidade do trabalho da SPMS 
em termos de contratação pública, 
não só pela sua completude, como 
pela importância que tem na 
obtenção de maior transparência e 
poupança. Considerando a notori-
edade alcançada pela SPMS nesta 
matéria, o EBRD pretende utilizar 
o seu exemplo como mobilizador 
para vários países onde desenvolve 
projetos, permitindo, assim, que 
o know-how português seja par-
tilhado além-fronteiras.

A INSCRIÇÃO É GRATUITA, MAS É 
NECESSÁRIO FORMALIZÁ-LA.

https://estudo.min-saude.pt/limesurvey/index.php/567744?lang=pt


12 13

Unidade de Acordos-Quadro Transversais 
e de Compras de Bens e Serviços de 
Tecnologia e Transformação Digital
Numa lógica de maior transparência e rigor da informação, foi introduzido 
o separador “Procedimentos em Tramitação”, na área Unidade de Acordos- 
-Quadro Transversais e de Compras de Bens e Serviços de Tecnologia e 
Transformação Digital, no site da SPMS, no início de maio. 

Assim, para saber mais sobre AQs em vigor, Consultas Públicas, Procedimentos 
em Tramitação, entre outras informações, consulte http://spms.min-saude.
pt/direccao-de-compras-transversais.

AQ de CiberSegurança na Área da Saúde em Portugal 
A SPMS lançou, no dia 02 de junho de 2017, o Concurso Público, com 
publicidade internacional, para a celebração de Acordo-Quadro para a 
prestação de serviços de CiberSegurança na área da saúde. Este é o 1.° 
Acordo-Quadro de CiberSegurança em Portugal.

Com a aquisição ao abrigo do presente AQ pretende-se implementar uma 
estratégia de segurança na área da saúde, através de um plano de ação da 
estratégia de segurança, com a possibilidade de elaborar relatórios relativos 
a vários aspetos, designadamente com os riscos identificados, possíveis 
impactos, probabilidades de ocorrência e recomendações para tratamento 
dos mesmos, análise da maturidade dos sistemas de segurança da informação 
e da organização e definição de métricas de desempenho.
Permitirá, também, a implementação de uma framework de políticas de 
segurança da informação e de normas de segurança, de análise, definir  planos 
de recuperação de negócio,  de continuidade de negócio, de implementação 

Acordos-Quadro

A DECORRER

onde deverá estar contemplada a 
arquitetura física, lógica e  respeti-
va tecnologia utilizada, uma infra-
estrutura física do centro de opera-
ção de segurança, procedimentos 
de monitorização, de acordo com 
a política de resposta a incidentes, 
dos níveis de serviço, de casos de 
uso, bem como a implementação 
de mecanismos de proteção contra a perda de informação, entre outros.
O Acordo-Quadro a celebrar assumirá a vigência máxima de quatro anos.

AQ Serviços de Intérprete e Tradução na Área da Saúde
Informamos que a fase de apresentação de propostas para o procedimento 
que irá dar origem ao futuro “Acordo-Quadro de Serviços de Intérprete e 
Tradução na Área da Saúde” está a decorrer até 05 de junho de 2017.
O Acordo-Quadro tem por objeto a seleção de cocontratantes na área de 
serviços de intérprete e tradução (e retroversão), para cada um dos seguintes 
idiomas: Inglês (Reino Unido), Francês, Espanhol (Castelhano), Alemão e 
Língua Gestual.

Os acordos-quadro pré-qualificam os fornecedores para realizarem vendas 
de bens e serviços à Administração Pública e estabelecem as condições e 
requisitos que estes são obrigados a cumprir, em termos de preços, prazos, 
níveis de serviço e qualidade do serviço, entre outros aspetos.

AQ Serviços de Produção de Eventos e Serviços de Catering 
na Área da Saúde 
Está a decorrer a fase de apresentação de propostas para o procedimento 
que originará o futuro “Acordo-Quadro de Serviços de Produção de Eventos 
e Serviços de Catering na Área da Saúde”. A data limite para a apresentação 
de candidaturas é até dia 19 de junho de 2017.
O Acordo-Quadro tem por objeto a seleção de cocontratantes na área de 
serviços de organização de eventos, catering, gravação e transmissão 
audiovisual e reportagem fotográfica.

http://spms.min-saude.pt/direccao-de-compras-transversais/
http://spms.min-saude.pt/direccao-de-compras-transversais/
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Legislação

Legislação com relevância para a SPMS no âmbito da 
Contratação Pública

Acordos-Quadro

FECHADO

AQ Serviços de Software as a Service (SaaS) em Cloud na 
Área da Saúde
A fase de apresentação de candidaturas para o procedimento que irá dar 
origem ao futuro Acordo-Quadro Serviços de Software as a Service (SaaS) 
em Cloud, na área da Saúde, decorreu até dia 25 de maio.
Os serviços de Cloud Saas para a área da Saúde pretendem disponibilizar 
software como um serviço para as instituições do SNS.

Este AQ irá permitir selecionar fornecedores para concretizar os procedimentos 
de aquisição, no âmbito de SaaS na Cloud, e tem a vigência de 4 anos.
Os AQs pré-qualificam os fornecedores para realizarem vendas de bens e 
serviços à Administração Pública e estabelecem as condições e requisitos 
que estes são obrigados a cumprir, em termos de preços, prazos, níveis de 
serviço e qualidade do serviço, entre outros aspetos.

Os acordos-quadro pré-qualificam os fornecedores para realizarem vendas 
de bens e serviços à Administração Pública e estabelecem as condições e 
requisitos que estes são obrigados a cumprir, em termos de preços, prazos, 
níveis de serviço e qualidade do serviço, entre outros aspetos.

  Junho - Mais procedimentos 

A SPMS vai continuar a desenvolver procedimentos para a celebração de 
acordos-quadro transversais de bens e serviços na área da saúde. Assim, 
para junho está prevista a abertura de mais procedimentos, nomeadamente:
Concurso público, com publicidade internacional, para a celebração 
de Acordo-Quadro de serviços em Cloud pública e/ou privada de 
Infraestrutura (IaaS) com e sem Disaster Recovery, bem como, de 
Plataforma (PaaS) em Cloud Pública e/ou Privada na área da saúde.
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Abril 2017

Anúncio de procedimento n.º 2726/2017 - Diário da República n.º 66/2017, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 2727/2017 - Diário da República n.º 66/2017, 
Série II

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção da plataforma GPRSNS 
(Gestão Partilhada de Recursos do Sistema Nacional de Saúde).

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

Aquisição de serviços técnicos para a elaboração de um documento estratégico 
para a Gestão Documental no Ministério da Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 2728/2017 - Diário da República n.º 66/2017, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 2729/2017 - Diário da República n.º 66/2017, 
Série II

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento do PNB Connector.

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

Aquisição de serviços de gestão de projeto no âmbito da coordenação dos 
Sistemas de Suporte a Programas Estruturais de Saúde (SSPES).

03.04.2017

Declaração de retificação de anúncio n.º 91/2017 - Diário da República n.º 
70/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE para a celebração 

07.04.2017

11.01.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 518/2017 - Diário da República n.º 
72/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão para a ADSE.

12.04.2017

Anúncio de procedimento n.º 3057/2017 - Diário da República n.º 73/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/221 - Aquisição de Equipamento de Cópia e Impressão e Respetiva 
Assistência Técnica para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I.P.

de Acordo Quadro para a prestação de serviços de Software as a Service (SaaS) 
em Cloud na área da Saúde.

13.04.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 538/2017 - Diário da República n.º 
74/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de comunicações fixas, móveis e de dados.

17.04.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 546/2017 - Diário da República n.º 
75/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços de Cópia e Impressão em Regime de Outsourcing.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106804160/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106803096
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106804161/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106803096
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106821781/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106803096
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106804162/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106803096
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106854854/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2017-04-07&date=2017-04-01&dreId=106836408
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106872316/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106858905
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106872360/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=106861761
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106891039/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2017-04-17&date=2017-04-01&dreId=106881873
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20.04.2017

Anúncio de procedimento n.º 3241/2017 - Diário da República n.º 78/2017, 
Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamentos e da Infraestrutura física 
do Datacenter.

Anúncio de procedimento n.º 3242/2017 - Diário da República n.º 78/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP/2017-222 - Aquisição de Quiosques de Gestão de Atendimento para as USF’s 
da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 554/2017 - Diário da República n.º 
78/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso limitado por previa qualificação com publicação no JOUE para a celebração 
de acordo quadro de prestação de serviços Cloud de Software AS a Service (SaaS) 
na área da Saúde da celebração de contratos interadministrativos.

Anúncio de procedimento n.º 3316/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do Sistema de 
Informação de Gestão Integrada da Doença (GID).

Anúncio de procedimento n.º 3318/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de operação de backoffice.

24.04.2017

Anúncio de procedimento n.º 3322/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 3326/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 
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 intérprete e tradução na área da saúde.

Anúncio de procedimento n.º 3331/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de camaras de vídeo e colunas de som no âmbito da telemedicina.

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

Aquisição de serviços de Business Intelligence (BI) de Recursos Humanos para a 
saúde (RHV).

MAIO 2017

Anúncio de procedimento n.º 3741/2017 - Diário da República n.º 89/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços para manutenção evolutiva do Sistema de Informação dos 
Cuidados de Saúde Primários.

09.05.2017

Anúncio de procedimento n.º 3767/2017 - Diário da República n.º 89/2017, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de viagens e alojamento.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 662/2017 - Diário da República n.º 
89/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de camaras de vídeo e colunas de som no âmbito da telemedicina.
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12.05.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 684/2017 - Diário da República n.º 
92/2017, Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE para a celebração 
de Acordo Quadro para a prestação de serviços de Software as a service (SaaS) 
em cloud na área da saúde.

23.05.2017

Anúncio de procedimento n.º 4231/2017 - Diário da República n.º 99/2017, 
Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição equipamento Informático.

26.05.2017

Anúncio de procedimento n.º 4399/2017 - Diário da República n.º 102/2017, 
Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição Consumíveis de Impressão.
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