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As novas alterações ao Código dos 
Contratos Públicos entraram em 
vigor no dia 01 de janeiro de 2018. 
Na sua opinião, o SNS está prepa-
rado para as exigências que decor-
rem destas alterações?

É certo que os ajustamentos que, 
quer as entidades do Serviço Nacio- 
nal de Saúde, individualmente, quer 

a Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde têm procurado alcançar 
nos últimos anos, permitiram um ali- 
nhamento com as boas práticas da 
contratação pública. 

No entanto, as alterações que as 
Diretivas Comunitárias introduziram 
no Código dos Contratos Públicos, 
que entrou em vigor no dia 1 de ja-
neiro de 2018, implicam uma adap- 
tação a uma nova realidade, so-
bretudo no que concerne às modali-
dades de procedimentos mais ágeis 
que a legislação permite. Acresce, 
ainda, que a tónica acentuada que 
o Código coloca nos indicadores de 
desempenho dos contratos e na 
análise custo-benefício eleva o grau 
de exigência na gestão dos contra-
tos.

As compras públicas centralizadas 
assumem-se como uma estratégia 
para o setor da Saúde em Portugal. 
Quais são as mais-valias desta es-
tratégia de centralização?

Obtenção de economias de escala 
para o Serviço Nacional de Saúde, 
igualdade de oportunidades para as 
diferentes entidades, uniformização 
de procedimentos e práticas e alinha- 
mento estratégico em torno das ori-
entações emanadas pela Adminis-
tração Central.

Como está organizado o Serviço 
de Aprovisionamento do Hospital 
Senhora de Oliveira de Guimarães?
 
O Centro Integrado de Logística e 
Compras é um dos departamentos 
da área de apoio e suporte que con-
stitui a estrutura interna do 
Hospital da Senhora da Oli- 
veira – Guimarães. O depar-
tamento tem um diretor a 
quem compete a missão de 
gerir os recursos humanos 
e definir a estratégia a im-
plementar em cada um dos 
serviços, em conformidade 
com a orientação estratégi-
ca determinada pelo Conse-
lho de Administração. 

São partes integrantes desse depar-
tamento os serviços: Farmacêuticos; 
Esterilização; Central de Marcação 
de Exames e Transportes; Hote-
leiros; Instalação e Equipamentos; 
Stocks e Aprovisionamento; Gestão 
de Procedimentos e Consultas ao 
Mercado.
Atualmente, o Serviço de Gestão de 

ENTREVISTA

Filipe Coimbra
Diretor do Serviço de Aprovisionamento 

do Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães

Procedimentos e Consultas ao Mer-
cado é dirigido por uma responsável 
a quem compete a coordenação dos 
trabalhos de 7 elementos distribuí-
dos por diferentes áreas.

Como prevê o futuro das Compras 
Centralizadas no SNS?

Após o natural período da adaptação 
ao Código de Contratos Públicos em 
vigor e à difusão de áreas de atu-
ação, em que a Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde tem vindo a 
intervir, será tempo de efetuar um 
balanço para obter conclusões so-

bre os reais ganhos que a medida 
centralizadora teve. É importante, 
também, que haja um alargamento 
progressivo a outras áreas, sobre as 
quais deverão incidir os esforços de 
agregação de necessidades e con-
sequente desenvolvimento de pro-
cedimentos concursais.

O futuro das Compras Centralizadas 
passa, igualmente, pelo desenvolvi-
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dades, identificação de boas práti-
cas e alinhamento comunicacional.
Por outro lado, um acompanhamen-
to da boa execução de um contrato 
passa pela definição prévia de in-
dicadores de desempenho que só 
poderão ser avaliados e daí retira-
das conclusões se esta gestão for 
participada e efetuada em perfeita 
sintonia.

mento de algumas ferramentas in-
formáticas, como o caso do catálo-
go eletrónico e pela integração dos 
sistemas em utilização pelas enti-
dades, de modo a tornar os proces-
sos totalmente desmaterializados.

De que forma a relação entre 
a SPMS, EPE e a sua instituição 
poderá ser melhorada?

O fortalecimento da relação pas-
sará por uma gestão dos processos 
e, principalmente, dos cronogramas 
e planeamento dos procedimentos 
desenhados pela Serviços Partilha-
dos do Ministério da Saúde e pela 
instituição mais partilhada.

Tal como já sugerido à Serviços Par-
tilhados do Ministério da Saúde, o 
intercâmbio de experiências deverá 
passar pela visita local às institu-
ições, e vice-versa, para recolha de 
contributos, constatação de dificul-
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SEMINÁRIO 
Código dos Contratos Públicos 
Revisto 
Organizado em parceria com a As-
sociação Portuguesa dos Adminis-
tradores Hospitalares (APAH), este 
seminário pretende abordar o Códi-
go dos Contratos Públicos Revisto, 
que entrou em vigor a 1 de janei-
ro deste ano. Depois de Lisboa, re-
aliza-se no Porto, no Auditório da 
Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, no dia 28 de fe-
vereiro.

Assumindo um importante papel 
na contratação pública na área da 
saúde, a SPM, EPE elaborou a pre-
sente versão do Código dos Con-
tratos Públicos Revisto. Depois do 
seminário pretende debater o novo 
código, feito para simplificar, des-
burocratizar e flexibilizar os procedi- 
mentos de formação dos contratos 
públicos com vista a um aumento 
de eficiência da despesa pública. saúde, Social eHealth, Marketing 

Digital também fazem parte do 
programa.

A participação é gratuita, mas é 
necessário formalizar a sua inscrição 
em: ehealthsummit.pt.

Estão a decorrer as inscrições para 
o evento “Portugal eHealth Sum-
mit”, que irá decorrer entre os dias 
20 e 23 de março, na Altice Arena 
– Sala Tejo e PT Meeting Center.
Tendo como ambição máxima im-
pulsionar o posicionamento de 
Portugal na área de eHealth à es-
cala internacional, esta iniciativa, 
promovida pela SPMS, EPE, reúne 
tecnologia, inovação e saúde com 
um objetivo comum: alcançar as 
melhores soluções e respostas para 
o cidadão, o profissional e as enti-
dades.

Envolvendo várias entidades de saú- 
de, organismos da Administração 
Pública, empresas do setor tec-
nológico, a indústria farmacêuti-
ca, startups, entre outras organi- 
zações, “Portugal eHealth Summit” 
vai abranger exposições, conferên-
cias e fóruns.

Durante quatro dias, que se pre-
veem de trabalho intenso, e numa 
abordagem dinâmica, abrangente 
e transparente, o debate irá cen-
trar-se em temáticas principais, no-
meadamente: Mercados Digitais; 
Transformação Digital; eProcure-
ment; Artificial Intelligence and 
Data e SNS + Proximidade.

A abordagem de outros temas rele- 
vantes sobre Saúde Pública, Teles-

http://ehealthsummit.pt
https://www.youtube.com/watch?v=LCSy4ptTyYk&feature=youtu.be
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semelhantes de defesa do acesso 
à inovação na área do medicamen-
to, garantindo, em simultâneo, a 
sustentabilidade dos sistemas de 
saúde.

A possibilidade de entidades adjudi-
cantes de vários Estados-Membros 
se agruparem para a celebração de 
contratos do interesse comum foi, 
pela primeira vez, contemplada no 
artigo 39.º da Diretiva 2014/24/UE 
do Parlamento Europeu e do Con-
selho de 26 de fevereiro de 2014 
relativa aos contratos públicos. 

No âmbito do Acordo Bilateral exis- 
tente entre Portugal e Espanha 
realizou-se, no dia 14 de feverei-
ro, uma reunião em Madrid, com 
representantes do Ministério da 
Saúde de Portugal e do Ministério 
da Saúde, Serviços Sociais e Igual-
dade de Espanha.

Artur Trindade Mimoso, Vogal Exe- 
cutivo do Conselho de Adminis-
tração da SPMS, EPE, e José Julián 
Díaz Melguizo, Diretor do Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (IN-
GESA), participaram nesta reunião 
de reflexão e debate centrado nos 
principais resultados do trabalho 
desenvolvido no último ano en-
tre os dois países, nomeadamente 
sobre os procedimentos de con-
tratação conjunta que têm vindo 
a ser adotados por outros estados 
europeus.

No seguimento de várias reuniões 
de trabalho, considera-se que a par-
tilha de boas práticas e a definição 
de uma estratégia ibérica são as 
principais mais-valias desta aproxi-
mação dos dois países, promovida 
pelo Ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes.

Os procedimentos de contratação 
conjunta têm vindo a ser adota-
dos por outros estados europeus, 
sendo intenção da SPMS, EPE, en-
quanto entidade responsável pe-
las Compras Públicas na Saúde, 
e da INGESA estreitar relações e 
analisar os pontos fulcrais que 
permitirão o desenvolvimento da 
aquisição conjunta entre os dois 
países, assim como criar uma siner- 
gia de partilha de conhecimen-
tos na área da contratação públi-
ca de bens e serviços de saúde.  

Aquisição 
Centralizada
de Medicamentos 

Um dos grandes ganhos passa pela 
redução significativa de custos na 
aquisição de medicamentos inova-
dores e de tecnologias da saúde.
 
Pretende-se que as autoridades ad-
judicantes possam retirar o máximo 
benefício do potencial do mercado 
interno, em termos de economias 

de escala e de partilha dos riscos 
e benefícios, nomeadamente para 
projetos inovadores que impliquem 
um nível de risco superior ao que 
pode ser razoavelmente suportado 
por uma única autoridade adjudi-
cante.
Assinado a 10 de julho de 2017, 
pelos ministros da Saúde de Portu-
gal e Espanha, este Acordo Bilateral 
marcou o início das negociações na 
área das compras centralizadas de 
medicamentos, reforçando a coope- 
ração, e estando profundamente en- 
raizado com a cultura da SPMS, 

Acordo Bilateral entre Portugal e Espanha  

EPE, no âmbito das suas atribuições 
para a sustentabilidade e inovação 
do SNS.

Portugal e Espanha foram dois dos 
nove países europeus que assina- 
ram a Declaração de La Valletta, 
em maio de 2017, um consenso 
multilateral que traçou objetivos 
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pras Públicas na Saúde, a SPMS, 
EPE vai continuar a dinamizar o de-
bate e a melhoria das entidades 
de saúde na construção de futuros 
Acordos-Quadro.

No dia 20 de fevereiro, no âmbi-
to dos Acordos-Quadro celebrados 
pela SPMS, EPE, realizou-se a 3ª 
Reunião do Grupo de Trabalho, em 
Lisboa, que contou com a partici-
pação de vários representantes de 
entidades do Ministério da Saúde. 

A reunião abrangeu duas sessões, 
que incidiram sobre os temas dos 
Acordos-Quadro Transversais e 
dos Acordos-Quadro da Saúde. 
A primeira focou-se na análise 
do Acordo-Quadro de Faturação 
Eletrónica e Gestão e Conferência 
na área da saúde e, também, na 
apresentação e contributos para 
novos AQs. Na segunda sessão, foi 
feita uma abordagem a vários AQs, 
nomeadamente sobre dispositivos 
médicos de saúde oral e medica-
mentos para a Hepatite C crónica.

Através de uma maior proximidade 
e envolvimento das entidades do 
SNS, estas reuniões de trabalho 
permitem a agilização e desburo-
cratização de procedimentos, com 
vista à aproximação das especifi-
cações técnicas, a constar nos AQs 
das necessidades reais.
Enquanto responsável pelas Com-

3ª Reunião do Grupo de Trabalho
ACORDOS-QUADRO

“Este Seminário é assim mais 
uma oportunidade para aprofun-
dar o debate e melhorar os pro-
cessos e procedimentos na área 
da contratação pública, essencial 
para o bem comum, e que exige 
legislação clara e adequada, deci-
sores públicos profissionalizados 
e responsáveis e mecanismos de 
regulação e de controlo eficazes”, 
sublinhou a Secretária de Estado da 
Saúde, destacando o facto de que 
“as alterações legislativas podem 
e devem ser o primeiro passo no 
caminho de um Estado que se quer 
mais forte, inteligente e moderno.”

Artur Mimoso, Vogal do Conselho de 
Administração da SPMS, e Alexan- 
dre Lourenço encerraram o even- 
to, marcado por uma grande audi- 
ência, que esgotou os lugares do 
Auditório.

“A burocracia e a opacidade estão 
muitas vezes nas nossas cabeças, 
e é aí que temos de criar novos 
hábitos, como o da transparência”, 
foram palavras da Secretária de 
Estado da Saúde, Rosa Valente de 
Matos, no discurso de abertura do 
“Seminário do Código dos Contra-
tos Públicos Revisto”, realizado, no 
dia 30 de janeiro, no Auditório da 
Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa.

Henrique Martins, Presidente do 
Conselho de Administração da SPMS, 
EPE, e Alexandre Lourenço, Presi- 
dente da Associação Portuguesa 
dos Administradores Hospitalares 
(APAH), também participaram na 
sessão de abertura.

Resultante de uma parceria entre a 
SPMS, EPE e a APAH, o evento con-
tou com a participação de peritos 
em questões de contratação públi-
ca, centrando-se, essencialmente, 
nos novos conceitos, avaliação de 
propostas, parcerias para a ino-
vação, acordos-quadro e nas prin-
cipais novidades contratuais, em 
vigor desde o dia 1 de janeiro.
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específico para a fase subsequente.
O projeto ProEmpower recebe finan-
ciamento do programa de investi-
gação e inovação Horizonte 2020 da 
União Europeia, ao abrigo do acordo 
de subvenção n.º 727409.
Os interessados podem aceder ao 
concurso em: proempower-pcp.eu.

As propostas deverão ser enviadas 
até às 12 horas (CET) do dia 21 de 
março de 2018 para: vendors@pro-
empower-pcp.eu.

dável. Simultaneamente, o ProEm-
power contribuirá para promover a 
aprendizagem e evolução constante 
do sistema de saúde, a partir de uma 
cultura orientada para a qualidade.

O tipo de procedimento de contra- 
tação utilizado é o chamado pre- 
-commercial procurement (PCP), 
segundo o qual os contratos de 
serviços de I&D serão atribuídos a 
fornecedores de I&D em paralelo, 
através de uma abordagem por eta-
pas.  

A avaliação será efetuada sobre 
soluções alternativas concorrentes, 
sendo celebrado um acordo-quadro 
com cada um dos fornecedores se-
lecionados, o qual abrange três fa- 
ses de I&D: desenho da solução; 
prototipagem e desenvolvimento 
da solução final; com validação e 
teste de um conjunto limitado de 
primeiros produtos ou serviços.

No final de cada fase, serão reali- 
zadas avaliações intermédias para 
selecionar as melhores soluções 
concorrentes. Os fornecedores que 
apresentem as soluções com me-
lhor relação custo/benefício serão 
convidados a assinar um contrato 

O projeto europeu ProEmpower lan- 
çou um concurso público que tem 
como objetivo o desenvolvimento 
de uma solução informática de au-
togestão contínua da diabetes mel-
litus, de forma a tornar numa reali-
dade o cuidado centrado na pessoa.

As entidades adquirentes que inte-
gram o projeto procuram uma 
solução inovadora, de gestão da 
diabetes, para responder às neces- 
sidades não atendidas com o trata-
mento atual da doença, como as 
derivadas da fragmentação nos 
sistemas de saúde, do excesso de 
confiança na farmacoterapia, do di-
agnóstico tardio da doença ou da 
frequência de complicações graves.

O objetivo será alcançado através 
da disponibilização de cuidados per-
sonalizados e multidisciplinares aos 
cidadãos com diabetes, capacitan-
do-os, ao mesmo tempo, para se 

tornarem elementos responsáveis 
do processo de gestão da sua 
doença. 
A solução a ser desenvolvida res- 
ponderá à necessidade de classificar 
os doentes, de acordo com o risco, e 
promoverá a adoção de uma abor- 
dagem baseada em trabalho de 
equipa.

Deste modo, os cuidados centrar-se-
-ão na pessoa, sendo orientados por 
um sistema personalizado de apoio 
à decisão, o qual facilitará o estabe-
lecimento de metas de tratamento 
adequadas, com base em múltiplos 
fatores.

A educação para o autocuidado será 
um elemento chave da solução, 
que irá promover a criação de uma 
rede de cooperação entre pares 
para as pessoas com diabetes, com 
o propósito de ajudá-las a desen-
volver um estilo de vida mais sau-

Desenvolvimento de ferramenta TIC  
de autogestão da Diabetes Mellitus

CONCURSO
PÚBLICO

http://proempower-pcp.eu/call-for-tender/tender-documents.html
mailto:vendors%40proempower-pcp.eu?subject=
mailto:vendors%40proempower-pcp.eu?subject=
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Em representação da SPMS, EPE, Artur Trindade Mimoso, vogal executivo, 
participou, no dia 15 de fevereiro, em Madrid, no “III Congreso Nacional de 
Contratación Pública Electrónica 2018”, no âmbito da estratégia de compras 
públicas eletrónicas portuguesas e das novas diretivas de contratação europeia 
na área das Compras da Saúde.

Com duração de dois dias, o Congresso teve o patrocínio de várias empresas, 
nomeadamente a Vortal, e integrou diversos painéis, permitindo debater 
temáticas transversais, no que diz respeito à transformação digital e à 
contratação pública eletrónica.

Mais uma vez, a SPMS participou ativamente, incentivando à reflexão e 
partilhando conhecimentos e experiência em contratação pública eletrónica, 
matéria em que Portugal é reconhecido como um caso de sucesso.

III Congresso Nacional de Contratação 
Pública Eletrónica em Espanha

SPMS PARTICIPA Sessão Pública da ENCPE 2020
Henrique Martins, Presidente do 
Conselho de Administração da 
SPMS, e Andreia Torres, Diretora de 
Compras de Bens e Serviços Trans- 
versais, participaram na sessão pú- 
blica de apresentação da Estratégia 
Nacional para as Compras Públicas 
Ecológicas (ENCPE 2020), realizada 
na sala “O Século” do Ministério do 
Ambiente, em Lisboa, no passado 
dia 02 de fevereiro. 

A SPMS, EPE participou enquanto 
membro do Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento e Monitorização.
No painel sobre o tema “Contributo 
dos Acordos-Quadro para a ENCPE 

2020”, Andreia Torres apresentou 
o alinhamento estratégico da SPMS 
para a celebração de Acordos- 
-Quadro, identificando três grandes 
pilares de atuação: Estratégico; Téc-
nico e Operacional.

No âmbito da ENCPE 2020 pretende-
-se definir critérios relativos à con-
tratação pública ecológica, tendo 
como objetivo ajudar os organismos 
públicos na aquisição de produtos, 
serviços e obras com impacto am-
biental reduzido. Contribuindo para 
a divulgação da ENCPE, esta sessão 
pública promoveu, também, a refle-
xão e participação.
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ganhos para os doentes e, também, 
têm um forte impacto positivo nas 
unidades de Cuidados de Saúde 
Primários.

Joana Candeias participou no painel 
referente à temática de Procedi-
mentos Centralizados, centrando-se, 
essencialmente, na aquisição cen-
tralizada de vacinas e contracetivos, 
bem como no papel que estes pro-
cedimentos representam, quer para 
os profissionais de saúde, quer para 
os cidadãos.

Encontro Nacional dos Serviços 
Farmacêuticos dos Cuidados  
de Saúde Primários 2018

A SPMS, EPE participou no Encontro 
Nacional dos Serviços Farmacêuti-
cos dos Cuidados de Saúde Primári-
os, em Marvão, representada pela 
Diretora de Compras de Bens e 
Serviços de Saúde, Joana Candeias, 
que decorreu a 27 de janeiro.

Sob o mote “Qualidade e Segurança 
para o Doente”, a edição deste ano 
abordou experiências, projetos e 
novos serviços, desenvolvidos nas 
ARS e ULS. As iniciativas apresenta-
das traduzem-se em importantes 

QUALIDADE E SEGURANÇA 

PARA O DOENTE

MARVÃO     JANEIRO 2018
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No âmbito do Programa Troca de 
Seringas para prevenção do VIH/
sida e tuberculose foram concluídos 
os procedimentos para: aquisição 
de toalhetes de álcool; serviços 
de aconselhamento na redução de 
danos e minimização de riscos na 
unidade móvel; aquisição de pre-
servativos e filtros para cigarros.
 
A decorrer no âmbito deste progra-
ma estão, ainda, os procedimentos 
que visam a aquisição de seringas, 
aluguer de posto móvel, recolha e 
incineração de resíduos, armazena-
mento produção e distribuição dos 
Kits, ampolas de água esteriliza-
da, carteiras de ácido, caricas (safe 
cooker) e sacos de kit. 

Programa Troca  
de Seringas
Prevenção do VIH/SIDA e Tuberculose 

Para cumprimento do Programa Nacio- 
nal de Vacinação para o ano 2018, a SPMS, 
EPE procedeu à abertura dos procedimen-
tos aquisitivos de vacinas, encontrando-se 
adjudicadas 90% das quantidades inicial-
mente reportadas.

Aquisição de vacinas PNV 2018 | Atualização

Programa de intervenção 
precoce no cancro oral

PIPCO

No âmbito do Projeto de Intervenção 
Precoce no Cancro Oral foi efetuado 
o levantamento das necessidades 
inerentes à aquisição para o ano de 
2018.
 
A SPMS, EPE já desencadeou o pro-
cedimento de aquisição, de forma a 
satisfazer as necessidades das Insti-
tuições do SNS.

Brevemente, estarão 
disponíveis, no portal da 
transparência, os valores 
apurados relativamente à 
Agregação Centralizada 
de 2018, com atualizações 
mensais.
Os valores encontram-se 
representados num formato 
dinâmico, permitindo ao 
utilizador uma navegação  
mais interativa.  
Poderá consultar em:
www.sns.gov.pt/transparencia

Agregação Centralizada 2018
Portal da Transparência

http://www.sns.gov.pt/transparencia
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Legislação com relevância para a SPMS no âmbito 
da Contratação Pública
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ACORDO-QUADRO
Fornecimento de material 
de penso de efeito terapêutico

Estão a decorrer trabalhos preparatórios, desenvolvidos pela SPMS, 
EPE, para o lançamento de um novo acordo-quadro, visando o 
fornecimento de material de penso de efeito terapêutico para as 
Instituições de Saúde.

Este novo acordo-quadro pretende responder da melhor forma 
às necessidades das Instituições, estimando-se que fique concluído 
em junho de 2018.
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Janeiro 2018

Anúncio de procedimento n.º 1/2018 - Diário da República n.º 1/2018, 
Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 3/2018 - Diário da República n.º 1/2018, 
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 Concessão de Exploração de Máquina de Venda Automática (Vending) na 
área da saúde.

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

Concurso público para aquisição de consumíveis de impressão para entidades do 
ministério da saúde.

02.01.2018

12.01.2018

15.01.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 46/2018 - Diário da República n.º 9/2018, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

00155_2017 - Concurso Publico para aquisição de 15 Quiosques/Soluções de 
Gestão de Atendimento para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P.

Anúncio de procedimento n.º 223/2018 - Diário da República n.º 10/2018, 
Série II

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

Concurso Público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana 
para o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, EPE.

CONCURSOS PÚBLICOS

16.01.2018

17.01.2018

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Concurso Publico para aquisição de renovação do contrato de suporte e assistência 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 82/2018 - Diário da República n.º 
12/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 84/2018 - Diário da República n.º 
12/2018, Série II

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

Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos Diversos, às Instituições e 
Serviços do Serviço Nacional de Saúde. 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 61/2018 - Diário da República n.º 
10/2018, Série II

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

Concurso para aquisição centralizada de medicamentos para 2018 para as 
instituições do serviço nacional de saúde.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 63/2018 - Diário da República n.º 
10/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/6 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores.

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 Inquéritos de satisfação na Saúde.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 79/2018 - Diário da República n.º 
11/2018, Série II

ATOS PUBLICADOS
Despacho n.º 688/2018 - Diário da República n.º 11/2018, Série II 

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde

Homologa a tabela de preços a praticar pelos Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E), pela prestação de serviços a entidades não 
integradas no Serviço Nacional de Saúde e no Ministério da Saúde.

LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO

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/114426036/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114429286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426036/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114429286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100877/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440358/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114429286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440358/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114429286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108109877/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108103153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114493808/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114510404
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114493808/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114510404
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098915/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108103153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114526297/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114526297/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108117445/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108098936
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114539596/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-17&date=2018-01-01&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114539596/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-17&date=2018-01-01&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114539605/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-17&date=2018-01-01&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114539605/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-17&date=2018-01-01&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108109878/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108103153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114526295/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114526295/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098916/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108103153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114527581/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114527581/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114538714/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-16&date=2018-01-01&dreId=114526299
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114538714/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-16&date=2018-01-01&dreId=114526299
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114526310/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114526299
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18.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

Anúncio de procedimento n.º 294/2018 - Diário da República n.º 13/2018, 
Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso Público para prestação de serviços de higiene e limpeza, com 
fornecimento de consumíveis de casa de banho para o Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, EPE. 

Anúncio de procedimento n.º 295/2018 - Diário da República n.º 13/2018, 
Série II 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

Concurso Público para aquisição sistema de microfilmagem e digitalização de 
documentos para o Centro Hospitalar do Oeste.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 97/2018 - Diário da República n.º 
14/2018, Série II

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

DCPI Aquisição de Equipamento para a Certificação dos Datacenters (20170400).

Anúncio de procedimento n.º 343/2018 - Diário da República n.º 15/2018, 
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

CP/2017-122 - Serviços de aluguer, manutenção e gestão de unidade móvel no 
âmbito do Programa Troca de Seringas.

ATOS PUBLICADOS

Portaria n.º 67/2018 - Diário da República n.º 16/2018, Série II

Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado 

da Saúde

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

24.01.2018

Anúncio de procedimento n.º 384/2018 - Diário da República n.º 17/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 385/2018 - Diário da República n.º 17/2018, 
Série II 

Anúncio de procedimento n.º 386/2018 - Diário da República n.º 17/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 395/2018 - Diário da República n.º 17/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 400/2018 - Diário da República n.º 17/2018, 
Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 134/2018 - Diário da República n.º 
17/2018, Série II

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

CP/2017-129 - Aquisição de Seringas de Insulina no âmbito do Programa Troca 
de Seringas. 

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

CP/2017-123 - Aquisição de serviços de armazenamento, produção e distribuição 
de kits no âmbito do Programa Troca de Seringas. 

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

CP/2017-124 - Aquisição de serviços de recolha e incineração de resíduos e 
materiais cortantes ou perfurantes com fornecimento de contentores no âmbito 
do Programa Troca de Seringas.  

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

(DCPI) Aquisição de serviços de análise e desenvolvimento necessários para o 
PNB (Portuguese National Broker) e NCP.pt (National Contact Point Portugal).  

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

(DCPI) Aquisição de serviços técnicos na área financeira e de planeamento. 

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

Concurso público internacional para aquisição centralizada de medicamentos 

técnica aos 234 servidores (Aces e centro de dados) da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 

um encargo plurianual até ao montante de 10.761.978,05 EUR, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços de licenciamento de 
software e serviços conexos.

LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108134564/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108125043
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114548354/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114538738
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114548354/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114538738
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108134567/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108125043
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114548355/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114538738
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114548355/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114538738
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141733/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114550524/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-19&date=2018-01-01&dreId=114549171
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114550524/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-19&date=2018-01-01&dreId=114549171
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141734/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561684/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-22&date=2018-01-01&dreId=114550535
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561684/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-01-22&date=2018-01-01&dreId=114550535
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114555472/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114555460
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576641/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576641/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561735/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561735/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561736/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561736/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576646/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576646/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576649/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576649/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561737/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561737/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114555227
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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 Auditoria e Certificação de SI 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 aquisição de leitores de cartão e webcams 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 Telemedicina.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

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

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/67 - Medicamentos para a Hepatite C crónica.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/6 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

CP 2017/213 - Acordo quadro para fornecimento de Agulhas às Instituições 
e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 181/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 183/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 184/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 185/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 145/2018 - Diário da República n.º 
18/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 143/2018 - Diário da República n.º 
18/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 144/2018 - Diário da República n.º 
18/2018, Série II

29.01.2018

31.01.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 186/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 203/2018 - Diário da República n.º 
22/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 534/2018 - Diário da República n.º 22/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 535/2018 - Diário da República n.º 22/2018, 
Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 187/2018 - Diário da República n.º 
20/2018, 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 Auditorias Financeiras.

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

(DCPI) Aquisição de serviços técnicos na área financeira e de planeamento. 

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.

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

Concurso Público para Fornecimento de serviços de alimentação a doentes e 
pessoal do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede, IP.

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 Inquéritos de satisfação na Saúde.

para as instituições do serviço nacional de saúde. para a prestação de serviços de dispensadores de água.

LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596481/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596481/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602407/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602407/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596483/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114596483/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602408/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602408/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576659/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576659/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561759/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561759/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576658/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114576658/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114575216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602409/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602409/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610523/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610523/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610515/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610515/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114616375/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114616375/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114596530
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108141736/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108129848
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602410/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602410/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114591995
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Fevereiro 2018

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

(DCPI) Aquisição de Economato com Branding SPMS.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

(DCPI) Aquisição de serviços para manutenção evolutiva e corretiva dos portais 
do SNS.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Concurso público para aquisição de equipamentos para infraestrutura do 
sonhov2 para o Centro Hospitalar São João, EPE e Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, EPE. 

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de consultoria para elaboração de Plano Estratégico 
para a TeleSaúde para a SPMS.

Anúncio de procedimento n.º 559/2018 - Diário da República n.º 23/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 576/2018 - Diário da República n.º 24/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 596/2018 - Diário da República n.º 25/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 644/2018 - Diário da República n.º 26/2018, 
Série II

01.02.2018

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de comunicações de voz em local fixo para o IPST.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de manutenção de equipamento.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de 
informação da área de coordenação da PICC (Plataformas de Integração de 
Cuidados e Serviços para o Cidadão).

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de recolha e incineração de resíduos e materiais 
cortantes ou perfurantes com fornecimento de contentores no âmbito do 
Programa Troca de Seringas.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Concurso público para aquisição de equipamentos para infraestrutura do 
sonhov2 para o Centro Hospitalar São João, EPE e Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 672/2018 - Diário da República n.º 27/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 673/2018 - Diário da República n.º 27/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 674/2018 - Diário da República n.º 27/2018, 
Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 244/2018 - Diário da República n.º 
27/2018, Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 31/2018 - Diário da República n.º 
27/2018, Série II

07.02.2018

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de caricas (safecooker) e sacos no âmbito do programa troca de 
seringas.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de infraestrutura para o Datacenter do Porto e serviços conexos para 
a SPMS.

Anúncio de procedimento n.º 699/2018 - Diário da República n.º 28/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 707/2018 - Diário da República n.º 28/2018, 
Série II

08.02.2018

CONCURSOS PÚBLICOS

LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114618031/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114616377
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114618031/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114616377
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627371/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114618042
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114627371/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114618042
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114631331/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114627286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114631331/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=114627286
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114645412/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114637519
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114645412/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114637519
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650277/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650277/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650278/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650278/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650279/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114650279/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641061/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641061/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641060/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114641060/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114635438
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660258/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660258/details/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660266/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660266/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
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SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços especializados para o LIGHT.

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 Auditorias Financeiras.

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 Inquéritos de satisfação na 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 Auditoria e Certificação de SI na área da Saúde.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Concurso Público de Aquisição de Serviços de Manutenção preventiva corretiva 
do ERP Público e Sistemas SAP 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 Serviços de Apoio a Projetos no âmbito dos contratos públicos.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços especializados e suporte aplicacional Premier da Microsoft 
e Techian Account Manager para a ACSS.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços para execução de empreitada para reabilitação das 
instalações sanitárias da SPMS Porto.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de serviços de migração e consolidação de bases de dados SINUS 
dos cuidados de saúde primários com vista à centralização do SClinico.

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 Preventiva, Corretiva e 
de Conservação das instalações 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 dispensadores de água.

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E. 

Aquisição de Serviços de Catering.

Anúncio de procedimento n.º 708/2018 - Diário da República n.º 28/2018, 
Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 32/2018 - Diário da República n.º 
28/2018, Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 33/2018 - Diário da República n.º 
28/2018, Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 34/2018 - Diário da República n.º 
28/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 733/2018 - Diário da República n.º 29/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 893/2018 - Diário da República n.º 35/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 899/2018 - Diário da República n.º 36/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 954/2018 - Diário da República n.º 37/2018, 
Série II

Anúncio de procedimento n.º 955/2018 - Diário da República n.º 37/2018, 
Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 40/2018 - Diário da República n.º 
37/2018, Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 41/2018 - Diário da República n.º 
37/2018, Série II

Anúncio de procedimento n.º 895/2018 - Diário da República n.º 35/2018, 
Série II

09.02.2018

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114659589/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114659589/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114655040/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114655040/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660259/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660259/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660260/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114660260/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114641066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114661400/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114655042
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114661400/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114655042
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721407/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114706505
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721407/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114706505
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721413/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114701951
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721413/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=114701951
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114748665/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114748665/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114746374/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114746374/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114738304/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114738304/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108165150/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=108150378
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721408/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114706505
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721408/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=114706505
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