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ENTREVISTA
Georgina Correia 
Diretora do Serviço de Compras
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde (SPMS): A 
centralização das compras traz 
valor acrescentado ao setor da 
Saúde em Portugal?
Georgina Correia: A centralização 
das compras é hoje um pilar 
estratégico das políticas em Saúde 
do nosso SNS. São efetivos os 
ganhos e a consequente libertação 
de recursos que é disponibilizada 
para a prestação de cuidados das 
instituições. Concretize-se esta 
evidência na padronização das 
estratégias de compras, facilitando 
a homogeneidade de bens e 
serviços. Evidenciando a partilha 
de conhecimento que a própria 

estratégia promove, decorrem 
ainda alguns constrangimentos ao 
processo que acredito que poderão 
ser melhorados, como o risco de 
entropias verificadas pela distância 
entre a tomada de decisão e 
o utilizador. A pressão destas 
desvantagens origina, muitas 
vezes, o recurso a aquisições 
intermédias e à perda óbvia de 
ganhos de escala, sendo evidente 
que o benefício é claramente 
superior ao custo. Entusiasma-me, 
ainda, os ganhos que podem advir 
da continuidade desta estratégia 
e de uma crescente e efetiva 
participação de outros players.
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aquisição de bens e prestação de 
serviços.

Para além destas áreas, o Serviço de 
Compras contempla ainda a função 
de expediente e conferência de 
documentos, bem como matérias 
relacionadas com o planeamento e 
melhoria contínua. Neste momento, 
temos em curso um projeto de 
melhoria contínua transversal aos 
serviços (Serviço de Compras, 
Serviço de Logística e Serviços 
Farmacêuticos) empenhados que 
estamos na constante otimização 
e gestão dos nossos recursos. A 
nossa estrutura conta ainda com a 

O SNS está preparado para uma 
alteração do Código dos Contratos 
Públicos?
Na minha opinião, nenhum setor da 
Administração Pública em Portugal 
está tão preparado como o setor 
da Saúde, para corresponder às 
exigências que decorrem das que 
emanam da alteração do Código 
dos Contratos Públicos.

Efetivamente, considero que 
mesmo as instituições que não 
estejam neste momento a assumir 
estas práticas, e dou o exemplo 
da consulta a 
pelo menos 3 
f o r n e c e d o r e s 
no recurso ao 
ajuste direto, 
já o fizeram no 
passado. Veja-se, 
que esta prática 
é comum na ULS 
de Matosinhos, 
quer pelo recurso 
aos Acordos Quadro em vigor 
promovidos pela SPMS e pela 
ESPAP, quer pela aquisição de 
bens e serviços por contratação 
autónoma, e permite, na minha 
opinião, uma maior concorrência e 
controlo da despesa pública.

Como funciona a Unidade de 
Aprovisionamento no Serviço de 
Compras e Logística da ULS de 
Matosinhos?

O Departamento de Compras e 
Logística da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos contempla 
o serviço de Logística e o Serviço 
de Compras. O Serviço de Compras 
encontra-se organizado por áreas, 
nomeadamente: o consumo 
clÍnico, administrativo e hoteleiro, 
medicamentos e reagentes, 
investimento, outsourcing e 
prestações de serviços clínicos. Cada 
uma das áreas contempla a gestão 
de compras e de procedimentos de 
aquisição, cuja divisão de tarefas 
prevê a segregação de funções 

de cada um dos 
colaboradores.

A complexidade 
da função compras 
prende o maior 
número de 
colaboradores aos 
p r o ced imen to s 
de aquisição, com 
o objetivo de 

concursar todos os artigos e/ou 
prestações de serviços por forma 
a dar cumprimento à legislação 
em vigor, bem como à verificação 
da execução dos contratos. A 
gestão de compras tem como 
responsabilidade major a emissão 
das notas de encomenda, quer 
seja para satisfação dos pedidos de 
compra dos armazéns de logística 
e de farmácia, quer seja para a 
concretização de adjudicação para 

colaboração de um assessor jurídico, 
que supervisiona a conformidade 
legal e administrativa dos processos 
de contratação pública. 

Uma equipa jovem, dinâmica, 
aberta à mudança, incorpora ainda 
a energia necessária que nos 
mantém sempre preparados para a 
melhoria contínua e renovação dos 
processos.

Que caminhos se anteveem para 
as Compras Centralizadas no SNS?
As Compras Centralizadas, na minha 
opinião, devem seguir a prossecução 
da estratégia até agora assumida, 

“Na minha opinião, nenhum 
setor da administração pública 
em Portugal está tão preparado 

como o setor da Saúde, para 
corresponder às exigências que 
decorrem das que emanam da 

alteração do código dos contratos 
públicos.”

Equipa do Serviço de Compras | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
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Quais as melhorias que 
introduziria na relação SPMS e a 
sua instituição?
Há sempre margem para melhorias. 
A SPMS tem mostrado abertura 
na resolução de problemas do 
dia-a-dia. Por via de uma relação 
próxima entre as duas instituições, 
procuramos agilizar e aprofundar 
esta dinâmica. É sentida a 
necessidade de uma personalização 
nos contactos ao invés de uma 
relação tão institucional. Desta 
forma,  simplificar-se-iam os 
processos com ganhos em termos 
de resposta, de comunicação e na 
otimização dos recursos de parte a 
parte.

retirar da experiência os preciosos 
ensinamentos, entendendo o que 
está bem definido e claro qual 
o “cluster” de mercado/atuação 
que a Central de Compras deve 
prosseguir, particularmente na 
definição clara do que deve ser 
concursado, porque é comum às 
unidades prestadoras de cuidados 
(tais como Dispositivos Médicos, 
Medicamentos, entre outros), 
preterindo universos concursais 
de expressão restrita fornecedor/
unidade de saúde. Promover e 
tornar mais efetiva a rede de 
conhecimento que resultou da sua 
própria constituição, e porque não 
promover também a partir dela os 
novos caminhos para as compras 
centralizadas do SNS.

https://estudo.min-saude.pt/limesurvey/index.php/567744?lang=pt
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Esta redução dos prazos de 
pagamento gera ganhos financeiros 
significativos nos contratos futuros, 
evitando a inclusão no cálculo 
de preços das propostas dos 
fornecedores de uma taxa implícita 
que reflita, precisamente, o receio 
do atraso nos pagamentos, atribuído 
ao setor da Saúde.

Os gráficos seguintes apresentam 
os PMP calculados nos termos da 
Resolução de Conselho de Ministros 
nº 34/2008, de 22 de fevereiro, 
que aprovou o Programa Pagar a 
Tempo e Horas, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 
9870/2009, de 13 de abril.

Notícias

Em alinhamento com as 
boas práticas e assumindo a 
responsabilidade do cumprimento 
dos compromissos financeiros, a 
SPMS tem apostado, desde 2014, 
na redução dos Prazos Médios de 
Pagamento (PMP). No final do 1º 
semestre de 2017, registou-se um 
prazo inferior a 30 dias nos PMP.

Assegurar maior celeridade nos 
PMP, apesar dos constrangimentos 
de natureza orçamental e dos 
atrasos na aprovação do Contrato-
-Programa com a Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP 
(ACSS), que têm marcado os últimos 
anos, é um dos grandes desafios e 
compromissos da SPMS.

SPMS continua a reduzir 
Prazos Médios de Pagamento

43,00

33,76 33,43
28,46

dez-15dez-14 dez-16 jun-17

Evolução do Prazo Médio de Pagamentos (PMP)
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Na sequência da centralização 
da aquisição de bens e serviços 
específicos da área da saúde pela 
SPMS, EPE, no âmbito do Despacho 
n.º 1571-B/2016, atingiu- 
-se, até à data, o montante 
de 467 Milhões de Euros por 
Contrato de Mandato das 
Instituições do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Este valor é 
relativo às áreas terapêuticas 
com maior impacto financeiro, 
nomeadamente vacinas, penso de 
efeito terapêutico, contracetivos e 

A SPMS, EPE elaborou o Plano 
Operacional de Compras 2017-
-2019, com a finalidade de 
apresentar a estratégia e os 
objetivos para a atuação da SPMS, 
no que diz respeito às Compras 
Públicas na Saúde.

Focado na eficácia e eficiência 
dos processos de compras 

medicamentos.
Atualmente, ainda se encontram 
a decorrer as estimativas 
das Denominações Comuns 
Internacionais (DCI’S), que 
constituem objeto de aquisição 
centralizada pela SPMS, e das 
vacinas que englobam o Programa 
Nacional de Vacinação. Neste 
contexto, e no seguimento das 
previsões para 2018, prevê-se que 
o volume financeiro ascenda aos 
660 Milhões de Euros.

centralizadas, o Plano Operacional 
pretende, também, promover a 
compra agregada e a interação 
com os diferentes agentes do 
sistema de compras, junto das 
entidades do SNS.

Consulte na íntegra o Plano 
Operacional de Compras da SPMS.

Compras centralizadas para o 
SNS continuam a aumentar

Plano Operacional de Compras 2017-2019

Grupo de Trabalho 
dos Acordos-Quadro 
Transversais

Agendada para dia 20 de setembro, 
pelas 10 horas, nas instalações da 
SPMS, EPE, em Lisboa, a próxima 
reunião do Grupo de Trabalho dos 
Acordos-Quadro Transversais vai 
contar com vários representantes 
de entidades do SNS. Estas reuniões 
são trimestrais.

Ao promover o debate e, 
consequentemente, a melhoria das 
entidades da saúde na construção 
de futuros AQs, estas sessões de 
trabalho abrangem vários objetivos, 
destacando-se:

• Maior proximidade às 
entidades do SNS com o seu 
envolvimento;

• Identificação de bens e serviços 
onde se verifique a constituição 
de Acordos Quadro;

• Análise e melhoria dos AQs 
existentes;

• Agilização dos procedimentos 
aquisitivos das entidades 
do SNS, aproximando as 
especificações técnicas a constar 
nos AQs das necessidades reais;

• Normalização das condições e 
requisitos dos bens/serviços;

• Desburocratização dos 
procedimentos;

• Potenciar a redução de custos.

http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/06/SPMS_Plano-Operacional_Vs.AGO_.pdf
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/06/SPMS_Plano-Operacional_Vs.AGO_.pdf
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de medicamentos inovadores e de 
tecnologias da saúde.

Como responsável pelos Sistemas 
de Informação na Saúde e Central 
de Compras Públicas, a SPMS 
acompanhou o ministro da Saúde, 
sendo representada pelo presidente 
do Conselho de Administração (CA), 
Henrique Martins, e pelo vogal 
executivo, Artur Trindade Mimoso.

Os dois países estão interessados 
em avançar para um procedimento 
comum de seleção de 
medicamentos e produtos de saúde. 
Para aprofundar o conhecimento 
recíproco, relativamente aos 
procedimentos de aquisição em 
vigor em cada país, Portugal e 
Espanha vão iniciar o intercâmbio 
de peritos.

Portugal e Espanha foram dois dos 
nove países europeus que, em 
maio, assinaram a Declaração de 
La Valletta, definindo “objetivos 
semelhantes de defesa do acesso à 
inovação” na área do medicamento 
e para a “sustentabilidade dos 
sistemas de saúde”.

O acordo assinado incide, também, 
sobre vigilância sanitária e 
investigação, reforçando, assim, a 
cooperação entre os dois países.

Portugal e Espanha assinaram 
um protocolo de intenções, no 
dia 10 de julho, em Madrid, 
para iniciar as negociações 
de compras centralizadas de 
medicamentos entre ambos os 
países. O protocolo foi assinado 

pelo ministro da Saúde Adalberto 
Campos Fernandes e a ministra da 
Saúde, Serviços Sociais e Igualdade 
de Espanha, Dolors Montserrat.

Incidindo no financiamento e na 
fixação de preços de medicamentos 

Acordo Portugal e Espanha
Aquisição centralizada de medicamentos 

e outras tecnologias de saúde, 
na partilha de informações e 
na elaboração de documentos 
nesta área, o acordo marcou o 
arranque das negociações. Um 
dos objetivos passa pela redução 
significativa de custos na aquisição 
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destacou a importância do Centro de 
Contacto para o SNS, ao assegurar 
melhor acessibilidade e maior 
eficiência na gestão dos recursos: 
“É necessário fazer diferente e este 
novo centro de contacto permite, de 
uma forma diferente, fazer mais e 
fazer melhor”.

O SNS 24 Centro de Contacto do 
SNS foi inaugurado no dia 24 de 
julho, em Lisboa.

Mais do que uma linha telefónica, 
o SNS 24 é um conceito 
diferente, com novos serviços 
informativos, administrativos, 
de triagem, acompanhamento 
e encaminhamento e de 
telecuidados, acessíveis através 
de diferentes canais: internet, 
smartphone, aplicações móveis e 
pela Área do Cidadão do Portal SNS. 
A cerimónia de inauguração contou 
com várias presenças e intervenções, 
culminando com o discurso do 
primeiro-ministro. António Costa 

SNS 24 Centro de Contacto
SNS ligado a todos os portugueses

Adalberto Campos Fernandes, 
ministro da Saúde, agradeceu às 
várias entidades envolvidas no 
projeto e no trabalho em rede, 
enquanto Francisco George, diretor-
-geral da Saúde, evidenciou o 
sucesso de dez anos de atendimento 
ao cidadão, de um projeto que 
passa da Direção-Geral da Saúde 
para a SPMS, e coloca “Portugal na 
linha da frente destes sistemas”.

“Vamos aproveitar o que de 
melhor se fez nestes 10 anos e 
dar uma nova visão digital à Saúde 
24, sem descurar a população 
sénior”, reforçou Artur Mimoso, 
vogal executivo da SPMS. Na sua 
intervenção, Henrique Martins, 
presidente do CA da SPMS, destacou 
projetos e casos de sucesso da 

transformação digital na Saúde, 
sublinhando que “para 2018 o 
desiderato do SNS 24 é chegar à 
televisão das pessoas”.

O SNS 24 Centro de Contacto do 
SNS mantém o número 
808 24 24 24 
e disponibiliza o site 
www.sns24.gov.pt.

http://www.sns24.gov.pt
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Informações Úteis

Gestão partilhada e centralizada 
da frota automóvel

Agregação centralizada 2018

Nos termos estabelecidos no 
Despacho n.º 5865/2017, de 04 
de julho, a SPMS é a responsável 
pela criação dos mecanismos que 
garantem a redução gradual da 
frota automóvel e respetiva gestão 
partilhada. 

Esta gestão é feita através da 
implementação de mecanismos 
internos de partilha e centralização 
da frota automóvel de todos os 

No âmbito da agregação 
centralizada 2018, a SPMS, EPE 
está a desenvolver novos acordos 

serviços e organismos do Ministério 
da Saúde e instituições do SNS. 

quadro, visando abranger todo o 
mercado concorrencial relativo 
à entrada de novos genéricos e 
biossimilares.

Para que se proceda ao início 
de procedimentos de aquisição 
centralizada, foi feito o registo 
e a estruturação de todas as 
necessidades para 2018, quer 
ao nível de medicamentos, de 
dispositivos médicos, plasma e 
bens de saúde.
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Transporte e 
Distribuição
de Produtos

Seguro de Vida 
para os Dadores 
Vivos de Órgãos

Seguro de 
Acidentes e de 

Dadores de Sangue

Produção e Gestão 
de Receitas Médicas 

e Vinhetas

Telemedicina
Seguros de 
Imobilizado

Manutenção de 
Espaços Verdes

Auditoria 
Financeira

Consultadoria na 
Área da Saúde e 

Segurança

TIC e 
Interoperabilidade

Auditoria e 
Certificação de SI

Consultadoria na 
Área Jurídica 

Bens e Serviços Transversais na Saúde

Acordos Quadro em Vigor

Software as a 
Service (SAAS) em 

Cloud na Saúde

Intérprete e 
Tradução na Saúde

Inquéritos de 
Satisfação na Saúde

Produção de Eventos 
e Serviços de 

Catering na Saúde

Cybersegurança 
na Saúde

Sites, Audiovisuais e 
Produção de Design 

Gráfico na Saúde

Manutenção de 
Geradores e UPS 

Infraestrutura as 
a Service (IAAS) 

e Plataforma as a 
Service (PAAS) em 

Cloud na Saúde

Bens e Serviços Transversais na Saúde

Acordos Quadro em Tramitação 

Para mais informações sobre Acordos-Quadro pode consultar: 
http://spms.min-saude.pt/direccao-de-compras-transversais/

http://spms.min-saude.pt/direccao-de-compras-transversais/
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Bens e Serviços Transversais na Saúde

Acordos Quadro - 3º Trimeste

Acordos Quadro - 4º Trimestre

Manutenção de 
Equipamentos de 

Combate a Incêndios 
na Saúde

Higiene e Segurança 
no Trabalho na Área 

da Saúde 

Roupa Hospitalar 
Diversa

Desinfestação
na Saúde

• Redes Informáticas

• Máquinas de Água

• Manutenção de Obras e 
Empreitadas

• Canalização

• Serviços de RPA (Robotic Process 
Automation)

• Anti-Malware para Endpoints e 
Servidores

• Tratamento de Resíduos

• Serviços de Conferência de Faturas

• Serviços de Software para Testes 
Genéticos

• Câmaras para PC’s e Leitores de 
Cartão

• Aquisição de Televisores e 
Operadores

• Serviços de Vending 

Legislação

Legislação com relevância para a SPMS no âmbito da 
Contratação Pública
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julho 2017

Anúncio de procedimento n.º 5620/2017 - Diário da República n.º 126/2017, 
Série II de 2017-07-03

Anúncio de procedimento n.º 5619/2017 - Diário da República n.º 126/2017, 
Série II de 2017-07-03 107617739
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 manutenção de geradores e UPS na área da 
saúde

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 Infraestrutura (IaaS) e Plataforma (PaaS) em 
Cloud na área da saúde

Anúncio de procedimento n.º 5667/2017 - Diário da República n.º 127/2017, 
Série II de 2017-07-04
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de business inteligence (BI) e de manutenção do Sistema 
de Informação Morbilidade Hospitalar

03.07.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1021/2017 - Diário da República n.º 
128/2017, Série II de 2017-07-05  
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso Público para a celebração de Acordo Quadro para a prestação de 
serviços de Cybersegurança na área da saúde

04.07.2017

05.07.2017

07.07.2017

Anúncio de procedimento n.º 5817/2017 - Diário da República n.º 130/2017, 
Série II de 2017-07-07
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de consumíveis informáticos para o CHO

14.07.2017

Anúncio de procedimento n.º 6034/2017 - Diário da República n.º 135/2017, 
Série II de 2017-07-14
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

17.07.2017

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

Acordo quadro para fornecimento de Soluções para: conservação de órgãos; 
hemodiálise; hemofiltração, às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de 
Saúde

Declaração de retificação de anúncio n.º 180/2017 - Diário da República n.º 
136/2017, Série II de 2017-07-17

Anúncio de procedimento n.º 6114/2017 - Diário da República n.º 136/2017, 
Série II de 2017-07-17 10

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 Infraestrutura (IaaS) e Plataforma (PaaS) em 
Cloud na área da saúde

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/107617740/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107614753
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107617740/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107614753
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107617739/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107614753
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/107636085/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107622203
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107636085/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107622203
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/107631456/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107636088
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107631456/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107636088
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/107648349/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107644201
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107648349/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107644201
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/107690141/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=107687683
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107690141/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=107687683
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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107693766/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107692719
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107693766/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107692719
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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107693765/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107692719
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107693765/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107692719
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24.07.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1135/2017 - Diário da República n.º 
141/2017, Série II de 2017-07-24
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/27 - Acordo quadro para fornecimento de Material de Ostomia e 
Eliminação - Parte II às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde

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

Aquisição de Consumíveis de Impressão de Marcas Diversas para a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa, I.P e para a Administração Regional de Saúde do 
Norte, I.P

Anúncio de procedimento n.º 6412/2017 - Diário da República n.º 142/2017, 
Série II de 2017-07-25
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/51 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos usados nas 
afeções cutâneas, às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde

Anúncio de procedimento n.º 6444/2017 - Diário da República n.º 143/2017, 
Série II de 2017-07-26
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços para manutenção e suporte da plataforma SIGLIC

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1166/2017 - Diário da República n.º 
143/2017, Série II de 2017-07-26
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/87 - Acordo quadro para fornecimento de Sistemas de Válvulas Aórticas 
Percutâneas às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde

25.07.2017

26.07.2017

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

Aquisição de serviços de monitorização e suporte dos workflows de integração 
implementados via PNB (Portuguese National Broker)

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1180/2017 - Diário da República n.º 
145/2017, Série II de 2017-07-28
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

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 1181/2017 - Diário da República n.º 
145/2017, Série II de 2017-07-28

Declaração de retificação de anúncio n.º 199/2017 - Diário da República n.º 
145/2017, Série II de 2017-07-28

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

Aquisição de consumíveis informáticos para o CHO

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 Infraestrutura (IaaS) e Plataforma (PaaS) em 
Cloud na área da saúde

28.07.2017

Anúncio de procedimento n.º 6553/2017 - Diário da República n.º 145/2017, 
Série II de 2017-07-28

18.07.2017

Anúncio de procedimento n.º 6146/2017 - Diário da República n.º 137/2017, 
Série II de 2017-07-18

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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107731450/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107725126
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107731450/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107725126
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106901373/details/normal?q=An%C3%BAncio+de+procedimento+n.%C2%BA%203242%2F2017
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107752579/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107744125
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107752579/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107744125
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106923211/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2017-04-24&date=2017-04-01&dreId=106912603
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107758145/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107752582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107758145/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107752582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106923214/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2017-04-24&date=2017-04-01&dreId=106912603
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107758146/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107752582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107758146/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107752582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106923211/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2017-04-24&date=2017-04-01&dreId=106912603
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777117/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777117/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106982532/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106980965
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777119/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777119/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106982532/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106980965
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777120/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777120/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777118/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777118/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107774591
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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107709491/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107704976
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107709491/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107704976
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SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços Especializados para Auditoria de Segurança aos Sistemas 
de Informação Clínicos

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

Aquisição de Serviços Especializados em Cibersegurança

Anúncio de procedimento n.º 6585/2017 - Diário da República n.º 146/2017, 
Série II de 2017-07-31

agosto 2017

Anúncio de procedimento n.º 6629/2017 - Diário da República n.º 147/2017, 
Série II de 2017-08-01 107797836

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1196/2017 - Diário da República n.º 
147/2017, Série II de 2017-08-01 107794613

Anúncio de procedimento n.º 6773/2017 - Diário da República n.º 150/2017, 
Série II de 2017-08-04 107951636

Anúncio de procedimento n.º 6820/2017 - Diário da República n.º 152/2017, 
Série II de 2017-08-08 107976104

Anúncio de procedimento n.º 6821/2017 - Diário da República n.º 152/2017, 
Série II de 2017-08-08 107971981

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1241/2017 - Diário da República n.º 
152/2017, Série II de 2017-08-08 107976158

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

CP 2017/212 - Acordo quadro para fornecimento de Dispositivos para Neonatologia 
e Pediatria às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde

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

CP 2017/34 - Acordo quadro para fornecimento de Stents Coronários às Instituições 
e Serviços do Serviço Nacional de Saúde

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

Procedimento de contratação tendente à celebração de acordo quadro para a área 
da saúde com vista à prestação de Serviços de Cuidados Técnicos Respiratórios 
Domiciliários

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

Aquisição de sistema de gestão integrada de atendimento administrativo e clinico

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

Aquisição de sistema de gestão integrada de atendimento administrativo e clinico

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

Aquisição de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

01.08.2017

04.08.2017

08.08.2017

Anúncio de procedimento n.º 6584/2017 - Diário da República n.º 146/2017, 
Série II de 2017-07-31

31.07.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1184/2017 - Diário da República n.º 
146/2017, Série II de 2017-07-31
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/9 - Acordo Quadro para fornecimento de derivados do plasma humano 
às instituições e serviços do serviço nacional de saúde

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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791594/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107780453
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791594/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107780453
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/107797836/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107777152
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107797836/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107777152
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107794613/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107777152
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107951636/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107812489
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107976104/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107963525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107971981/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107963525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107976158/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107963525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106982531/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106980965
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107787628/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107780453
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107787628/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107780453
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106982531/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=106980965
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777129/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107780453
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777129/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=107780453
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Aviso de prorrogação de prazo n.º 1250/2017 - Diário da República n.º 
153/2017, Série II de 2017-08-09 107985630

Anúncio de procedimento n.º 6937/2017 - Diário da República n.º 154/2017, 
Série II de 2017-08-10 107995216 

Despacho n.º 6957/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série II de 
2017-08-10 107988720 

Despacho n.º 6958/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série II de 
2017-08-10 107988721 

Despacho n.º 6959/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série II de 
2017-08-10 107988722 

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.

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

Aquisição de serviços de armazenamento, embalagem e distribuição dos materiais 
de divulgação de Informação da SPMS pelas instituições do SNS

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de 
aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de gazes medicadas e 
ligaduras de gaze, no âmbito de concurso público (CP 2016/21) lançado pelos 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.)

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de 
aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de medicamentos do 
aparelho cardiovascular, no âmbito de concurso público (CP 2016/1) lançado 
pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.)

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de 
aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de reagentes para testes 
rápidos parte II e outros, no âmbito de concurso público (CP 2016/73) lançado 
pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.)

09.08.2017

10.08.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1243/2017 - Diário da República n.º 
152/2017, Série II de 2017-08-08 107976159
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços Especializados para Auditoria de Segurança aos Sistemas 
de Informação Clínicos

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1242/2017 - Diário da República n.º 
152/2017, Série II de 2017-08-08 107971995
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços Especializados em Cibersegurança

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107985630/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107976165
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107995216/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=107985647
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107988720/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107985647
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107988721/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107985647
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107988722/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107985647
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107976159/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107963525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107971995/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=107963525
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Anúncio de procedimento n.º 7047/2017 - Diário da República n.º 157/2017, 
Série II de 2017-08-16 108009185
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de suporte à realização de Workshops ENESIS 2020

16.08.2017

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1299/2017 - Diário da República n.º 
157/2017, Série II de 2017-08-16 108008070
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

Anúncio de procedimento n.º 7107/2017 - Diário da República n.º 159/2017, 
Série II de 2017-08-18 108028557

Anúncio de procedimento n.º 7073/2017 - Diário da República n.º 158/2017, 
Série II de 2017-08-17 108015594

Anúncio de procedimento n.º 7133/2017 - Diário da República n.º 160/2017, 
Série II de 2017-08-21 108030493

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento da desmaterialização do Atestado 
Médico Multiuso

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento de aplicação API (Aplication 
Programming Interface) de integração na framework do PNB (Portuguese 
National Broker)

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

Aquisição de Serviços Especializados para a Área de Segurança em Sistemas de 
Informação

18.08.2017

17.08.2017

21.08.2017

Despacho n.º 6960/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série II de 
2017-08-10 107988723 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de aprovisionamento 
(CPA) com vista ao fornecimento de medicamentos antipsicóticos, no âmbito de 
concurso público (CP 2016/19) lançado pelos Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.)

Despacho n.º 7013/2017 - Diário da República n.º 155/2017, Série II de 
2017-08-11 107991967  
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de 
aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de dispositivos médicos 
diversos, no âmbito de concurso público (CP 2017/36) lançado pelos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.)

11.08.2017

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108009185/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=108004224
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108008070/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108004224
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108028557/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108015095
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108015594/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108009192
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108030493/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108025632
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107988723/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107985647
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107991967/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107991914
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Anúncio de procedimento n.º 7283/2017 - Diário da República n.º 164/2017, 
Série II de 2017-08-25 108055299

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1337/2017 - Diário da República n.º 
164/2017, Série II de 2017-08-25 108052037

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1340/2017 - Diário da República n.º 
164/2017, Série II de 2017-08-25 108055304

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

Serviços de desenvolvimento e manutenção dos portais das entidades do 
Ministério da Saúde

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

Aquisição de serviços de monitorização e suporte dos workflows de integração 
implementados via PNB

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

Concurso Público para a Celebração de Acordo Quadro de Prestação de Serviços 
de Infraestrutura (IaaS) e Plataforma (SaaS) em Cloud na área da Saúde

Anúncio de procedimento n.º 7281/2017 - Diário da República n.º 164/2017, 
Série II de 2017-08-25 108055298
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Serviços para apoio à área da comunicação e relações públicas e de apoio geral

25.08.2017

Anúncio de procedimento n.º 7207/2017 - Diário da República n.º 162/2017, 
Série II de 2017-08-23 108048430
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de desenvolvimento e implementação das funcionalidades 
da Prescrição Eletrónica de Médica (PEM)

23.08.2017

http://www.comprasnasaude.pt
http://www.catalogo.min-saude.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108055299/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108051938
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108055298/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108051938
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108030493/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108025632
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