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Serviço de Gestão de Compras
CHLN | Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

ENTREVISTA
As novas alterações ao Código dos
Contratos Públicos entraram em
vigor no dia 01 de janeiro de 2018.
Na sua opinião, o SNS está preparado para as exigências que decorrem destas alterações?
Volvidos, praticamente, 3 meses, desde a introdução das novas alterações ao código dos contratos públi-

cos, verificamos que as principais
alterações são ao nível processual
com maior necessidade de rigor na
fundamentação. Ao longo do percurso, as entidades externas com intervenção no processo, plataformas
eletrónicas de report e contratação,
têm vindo a realizar esforços de
adaptação para o cumprimento do
Código dos Contratos Públicos (CCP).

As compras públicas centralizadas
assumem-se como uma estratégia
para o setor da Saúde em Portugal.
Quais são as mais-valias desta estratégia de centralização?
A estratégia da centralização trouxe
uma nova dinâmica de compra ao
SNS, e promoveu partilha de informação entre as Instituições, não só
do contexto Hospitalar, mas sim de
todas as áreas tuteladas pelo SNS.
Identificamos que a economia processual é uma das grandes mais-valias das compras centralizadas, para
além do efeito de escala obtido.
Como está organizado o Serviço de
Aprovisionamento e Logística no
CHLN?
A palavra Aprovisionamento foi
substituída pelo seu sinónimo empresarial “Serviço de Gestão de
Compras”, estando organizado por
áreas de compra especializadas,
que vão desde a aquisição de medicamentos passando pelos dispositivos médicos, a equipamentos e
todas as prestações de serviços,
administrado por uma Diretora assessorada por duas coordenadoras,
e ainda albergando uma Unidade
de Negociação.
O CHLN é atualmente centro de
referência para diversas patologias
e, como Centro Hospitalar Central,
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os tempos de resposta são imperativos, pelo que a equipa tem, no
seu total, 28 colaborados distribuídos por 5 setores: Medicamentos; Material de Consumo Clínico;
Prestação de Serviços, Material
Hoteleiro e Produtos Alimentantes;
Instalações, Equipamentos e TIC e
a Unidade de Negociação. Somos
uma equipa jovial, empenhada nos
novos desafios e com capacidade
de adaptação à mudança.

Como prevê o futuro das Compras
Centralizadas no SNS?
A função das compras centralizadas
tornou-se fundamental no panorama nacional e com a expetativa de
conseguir abranger, cada vez mais,
um maior leque de bens e serviços
indispensáveis para o tratamento de
excelência que o SNS oferece.
Este futuro é cada vez mais próximo, a dinâmica atual é acentuada
e faz-se acompanhar de desenvolvimentos informáticos, que permitem
obter e estudar comportamentos e,
sobretudo, apontar para linhas estratégicas no desenvolvimento de
planos de ação.
Claramente, o futuro das compras
centralizadas será rapidamente um
exemplo para outros países que não
disponham deste modelo.
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De que forma a relação entre a
SPMS, EPE e a sua instituição poderá
ser melhorada?
Congratulamo-nos de colaborar, desde o início, com a SPMS, partilhando todo o “Know How” para a obtenção de sucesso mútuo, obtenção
de economias de escala e uniformização de preços. Apostamos
na continuidade do trabalho em desenvolvimento, tendo o CHLN pas-

sado a contribuir proativamente em
áreas de grande complexidade, para
as quais é expetável a obtenção de
resultados expressivos, também,
a nível nacional. É importante estreitar as relações promovendo encontros entre técnicos especialistas,
peritos e técnicos de Compras que
permitam debater especificações
técnicas; inovações; ocorrências e
correção de não conformidades detetadas.

Notícias

Equipa do Serviço de Gestão de Compras do Centro Hospitalar Lisboa Norte
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A 2ª edição da maior cimeira sobre
transformação digital e inovação
no setor da Saúde, já realizada no
país, encerrou, no passado dia 23,
em Lisboa, com números significativamente expressivos, superando a edição do ano passado. Mais
de 13 000 pessoas passaram pelo
“Portugal eHealth Summit”, nos
quatro dias em que decorreu no PT
Meeting Center e na Sala Tejo do
Altice Arena.
Apostando numa abordagem dinâmica, integrou mais de 70 painéis
de debate, com temas distintos e
uma média de 10 sessões a decorrer em simultâneo, vários worshops
temáticos, uma área de exposição
com 80 empresas, 45 startups e
mais de 200 oradores, nacionais e
internacionais.

Iniciativa do Ministério da Saúde e
promovida pela Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde (SPMS, EPE),
já tinha recebido o Alto Patrocínio
da Presidência da República e, ao
longo dos quatro dias, contou com
a presença de 14 elementos da tutela, de cinco ministérios.

Marcelo Rebelo de Sousa participou
na sessão oficial de encerramento, sublinhando que “Portugal está
na liderança do digital” e que esta
mudança de paradigma na saúde
e a inovação tecnológica são fundamentais para o futuro do Serviço
Nacional de Saúde, a maior conquista da democracia portuguesa.
Com uma forte presença online, a
cimeira foi transmitida por lives6
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treaming no seu canal oficial, registando 22 mil participantes. Para
quem preferiu assistir in loco, a entrada no evento foi gratuita e aberta a todos os cidadãos.
Cibersegurança, Mercados Digitais,
eProcurement, Literacia Digital,
Inteligência Artificial, Telessaúde,
Comunicação
estratégica
em
Saúde, Social eHealth, entre outras
questões relevantes sobre Saúde
Pública marcaram fortemente o
programa deste ano, assente nos
desafios de melhorar a qualidade
da informação na prestação e
gestão de cuidados de saúde, aumentar a segurança, a eficiência e,
em alinhamento com as medidas
do Simplex + Saúde, incrementar
os serviços públicos prestados aos
cidadãos.
Esta iniciativa alavancou o posicionamento estratégico do país
no avanço da revolução digital na
saúde, não só a nível nacional, mas
à escala internacional e transversal
a todas as áreas da sociedade. A
edição de 2018 foi um sucesso e
pelo impacto que teve fora do país,
a SPMS, EPE foi contactada pela organização do WebSummit.
Para 2019, “Portugal eHealth Summit” ainda quer chegar mais longe
e envolver mais profissionais, entidades, organizações e cidadãos.
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Compras Públicas na Saúde
Principais temáticas em debate
no Portugal eHealth Summit

Vários workshops temáticos e painéis de debate referentes à área
das Compras Públicas na Saúde
integraram o programa da edição
deste ano da maior cimeira sobre
inovação e transformação digital
na Saúde.
Reunião com EHPPA no primeiro
dia da cimeira
A EHPPA - European Health Public
Procurement Alliance é uma organização de Compras de Grupo sem
fins lucrativos, da qual a SPMS, EPE
é membro.
No primeiro dia do “Portugal
eHealth Summit”, a EHPPA reniu-se
no PT Meeting Center com todos os
seus membros, de forma a definir
novas metas e debater assuntos de
maior importância no campo das
Compras Públicas.
Na reunião falou-se sobre Contratos Públicos e o papel fundamental
que desempenham na gestão eficiente de fundos públicos, assegu10

rando um crescimento inteligente
e sustentável na área da saúde.
A revisão e modernização dos processos de contratação pública são
fundamentais para aumentar a eficiência e a eficácia da despesa pública. Isto permite, também, que os
compradores façam a melhor utilização dos contratos públicos, indo
ao encontro dos objetivos da sociedade.
Fundada em 2012, a EHPPA procura a partilha de conhecimento, promover a conquista dos melhores
resultados e proporcionar a todos
os membros uma posição estratégica de Compras na Saúde, ao nível
do mercado europeu. Conta com 9
países europeus como membros,
com diferentes perspetivas em assuntos multidisciplinares, como a
contratação pública na saúde, assegurando o seu principal objetivo:
promover as melhores práticas em
toda a Europa através da partilha
de experiências.
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Workshop | Startup - Como aceder
aos Mercados Públicos

Transformação Digital nas Compras
Públicas

Workshop ministrado no passado
dia 21, com o objetivo de apresentar o Código dos Contratos Públicos, assim como dar a conhecer
os mecanismos formais e digitais
necessários para o acesso aos mercados públicos, como as plataformas e os catálogos eletrónicos.

Artur Mimoso, vogal executivo da
SPMS, e João Amaral de Almeida,
da Sérvulo Correia, falaram sobre
os impactos do processo de transformação digital nas Compras Públicas. O debate decorreu no Palco
Summit da Sala Tejo, no dia 22 de
março.

Procurement | Innovation Procurement in Health

O Impacto de Smart Contracts em
Procurement

No Auditório da PT Meeting Center
realizou-se esta sessão, no dia 21,
com Dorthe Bartels, da AMGROS
Biossimiliars (organização nacional de Compras Públicas na Dinamarca); Louis Pottel, da Resah,(uma central de compras públicas francesa especializada no setor
da saúde), coordenou vários projetos europeus relacionados com a
Contratação Pública de Inovação,
e é um dos dirigentes da EHPPA
e ainda Kjetil M. Istad da Norway
Procurement Hepatitis C.

Debate moderado por Rui Serapicos,
da CIONET no dia 22 de março, no
Palco Summit 2 da Sala Tejo, que
contou com a participação de de
José Faísca, da Universidade Lusófona, Armando Ferreira, da Abreu Advogados, e Paulo Lilaia, da Genéris.

Workshop | Ley española de Contratos del Sector Público
Jaime Pintos Santiago, advogado e
especialista em contratação pública, foi o formador convidado para
este workshop realizado também
no dia 21 de março.
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eProcurement Platforms
A sessão decorreu no Auditório II
do PT Meeting Center, no dia 22 de
março, debatendo questões relacionadas com a evolução das plataformas de contratação pública, as
vantagens do Documento Europeu
Único de Contratação Pública, entre
outras.
Contou com oradores de referência, como Jorge Macara, Membro
do Comité Executivo da VORTAL,
um dos maiores sistemas de Cloud
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SaaS eProcurement para organizações públicas e privadas no Mercado Ibérico; Kornelis Drijfhout, que
desde 2006 trabalha em e-Government e é responsável pelo design
e desenvolvimento do TenderNed,
plataforma central para o e-Procurement na Holanda.
Negociação e Parcerias para a
Inovação
Pela primeira vez nas diretivas europeias e agora no Código do Contratos Públicos, a parceria para a inovação pretende reunir num único
procedimento a aquisição de produtos, serviços ou obras inovadoras, que inicialmente apresentem
uma fase de I&D. Trata-se, assim,
de um novo procedimento ao dispor das entidades adjudicantes,
cuja característica principal importa conhecer. Realizou-se dia 22 de
março.

NOTÍCIAS

SEMINÁRIO
Código dos Contratos
Públicos Revistos Porto
O Auditório da Secção Regional
Norte da Ordem dos Médicos acolheu o “Seminário do Código dos
Contratos Públicos Revisto”, no passado dia 28 de fevereiro, resultante
de uma parceria entre a SPMS, EPE
e a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH),
cuja primeira sessão, referente à
mesma temática, tinha sido realizada em Lisboa.

Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do Conselho de Administração da SPMS, EPE e Victor Herdeiro, vice-presidente da APAH, abriram a sessão que, no período da
manhã, foi marcada pela participação de João Amaral Dias, da Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Lisboa.
Centrando-se em diferentes questões sobre as alterações do Código

Procurement KeyNote
Luís Valadares Tavares promoveu a
sessão do dia 22 de março, no IST
Auditório I PT Meeting Center.
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Na sua intervenção, Artur Trindade
Mimoso abordou o tema dos Acordos-Quadro e das Centrais de Compras, nomeadamente o papel da
SPMS enquanto Central de Compras
Públicas na Saúde. Lançou ainda o
convite aos presentes para participarem no “Portugal eHealth Summit”.

dos Contratos Públicos, em vigor
desde dia 1 de janeiro, João Amaral
Dias terminou a sua intervenção
com uma nota sobre a importância
dos critérios sociais e ambientais
numa adjudicação, ou seja, critérios qualitativos, sublinhando que “a
qualidade normalmente compra
mais baixo”.
Miguel Raimundo Assis, da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, focou-se nos prazos de
apresentação da proposta, na adjudicação, na preparação do contrato,
entre outras questões relevantes,
integradas na revisão do Código
dos Contratos Públicos.
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“Congratulo-me com a qualidade
deste evento. Foi uma excelente
jornada”, concluiu Victor Herdeiro no encerramento do Seminário,
acompanhado por Artur Trindade
Mimoso que destacou e agradeceu
a presença dos oradores até ao final da sessão, reforçando que “só
ouvindo-nos uns aos outros é que
podemos evoluir” e com a indicação
de que “vamos certamente ter mais
sessões deste género.”

10as JORNADAS
Farmácia Hospitalar
Em representação da SPMS, EPE,
Artur Trindade Mimoso, Vogal Executivo do Conselho de Administração, participou nas 10as Jornadas de Farmácia Hospitalar, evento que se realizou em Lisboa nos
dias 23 e 24 de fevereiro, sob o
tema “Novos caminhos para os
desafios de hoje”.
Com várias intervenções, abordando temáticas distintas, o evento contou com diversos especialistas. Artur Trindade Mimoso participou no debate referente ao tema
“Metodologias de Aquisição
de Medicamentos – Risco vs
Benefício”, no dia 24 de fevereiro. Nesta mesa redonda estiveram presentes, além da SPMS,
representantes do IPO de Lisboa
e da Administração Central do
Sistema de Saúde.
O Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar (CCEFH) da Ordem dos
Farmacêuticos organizou estas
jornadas que constituíram um
espaço de debate e partilha de
iniciativas.
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SPMS coordena reunião
do Grupo de Trabalho
da ENCPE 2020
No passado dia 09 de março realizou-se a primeira reunião do Grupo
de Trabalho de Acompanhamento
e Monitorização da Estratégia Nacional para as Compras Públicas
Ecológicas (ENCPE 2020). O encontro decorreu nas instalações da
SPMS, EPE em Lisboa, tendo como
prioridade a definição e implementação de critérios ecológicos nas
compras públicas.
A SPMS, EPE coordenou o grupo
de trabalho e incentivou o debate
sobre “Equipamentos elétricos e
eletrónicos utilizados no setor dos
cuidados de saúde”. Aumentar a
eficiência e a qualidade dos equipamentos usados na saúde e reduzir custos é uma das metas para
o sucesso da ENCPE 2020, em alinhamento com o Código dos Con-

tratos Públicos (CCP) e diretivas da
União Europeia.
Pretende-se, assim, definir critérios relativos à contratação pública
ecológica, com o objetivo de ajudar
os organismos públicos na aquisição
de produtos para a celebração de
Acordos-Quadro, assentes em três
pilares de atuação: estratégico; técnico e operacional.
A reunião contou com a participação
de representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, INFARMEDAutoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, da
Administração Central do Sistema
de Saúde (ACSS), da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
(SUCH), da Associação Portuguesa
das Empresas de Dispositivos Médicos (APORMED) e do Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas – Universidade do Porto.
O Grupo de Trabalho irá reunir-se
mensalmente, estando agendada
a segunda reunião para dia 13 de
abril, no mesmo local.
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PROJETO PROEMPOWER
Nos dias 4 e 5 de abril, na SPMS em
Lisboa, decorreu a reunião de avaliação das 15 propostas, recebidas
até dia 21 de março, e respetivo
Consortium do ProEmpower (Procuring innovative ICT for patient empowerment and selfmanagement
of type 2 diabetes mellitus), projeto
cofinanciado pela União Europeia.
Este encontro contou com a participação dos diversos parceiros envolvidos no Comité de Avaliação do
ProEmpower e com a participação
de experts internacionais na área
da diabetes e eHealth. Além de permitir o estreitamento de laços institucionais, a reunião marcou o arranque das fases de implementação

Agregação Centralizada
de Medicamentos 2018

do projeto nos países envolvidos:
Portugal; Espanha; Itália e Turquia.
O tipo de procedimento de contratação utilizado é o chamado Pre-Commercial Procurement (PCP), segundo o qual os contratos de serviços
de I&D são atribuídos a fornecedores
de I&D em paralelo, através de uma
abordagem por etapas.
No final de cada fase, serão realizadas avaliações intermédias para
selecionar as melhores soluções concorrentes. Os fornecedores que apresentem as soluções com melhor
relação custo/benefício serão convidados a assinar um contrato específico para a fase subsequente.

No âmbito do Despacho 1571B/2016 e da Circular Informativa
Conjunta n.º 01/2016/ACSS/INFARMED/SPMS e Circular Informativa Conjunta n.º 8/2016/ACSS/
INFARMED/SPMS, foram desenvolvidos os processos aquisitivos
de medicamentos para o ano 2018.

28.2 M€

Com o intuito de aferir os valores da
mesma encontra-se disponível para
consulta no site da Transparência,
os dados relativos ao cálculo das
poupanças obtidas, as quais aferem
à presente data: 28.2M€.
20
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HEPATITE C

Tratamento integrado na atividade
dos contratos-programa hospitalares
Nos termos da Portaria n.º 35/2018,
de 9 de janeiro de 2018, que produz efeitos desde 1 de janeiro de
2018, o financiamento para o tratamento de doentes com hepatite C
passa a integrar a atividade nos
contratos-programa hospitalares,
conforme referido nos “Termos
de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS
para 2018”.
Nesse sentido, foi publicada a Circular n.º 01/2018/ACSS/INFARMED/SPMS, a qual identifica as
denominações comuns internacionais referentes aos medica-

mentos para a terapêutica preconizada para o Vírus da Hepatite
C (VHC), e que serão objeto de
aquisição centralizada.
Para os devidos efeitos, as entidades registaram as suas previsões
de consumo, em www.catalogo.
min-saude.pt até ao dia 30 de
março de 2018.
Acresce ainda que, com a entrada
em vigor do AQ 2017/67 - Medicamentos para a Hepatite C crónica,
os procedimentos aquisitivos serão
desenvolvidos ao abrigo deste, resultando em adjudicações mais
céleres.

Ministério da Saúde

Poupança de 179 milhões e aumenta
volume global de compras
O ano de 2017 pautou-se por um
aumento significativo da atividade
de compras da SPMS, EPE, registando também um aumento da poupança gerada para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
O SNS poupou mais de 179 milhões
de euros em 2017. Valor que representa um aumento de 39% face a
2016, onde se tinha registado uma
poupança de mais de 128 milhões
de euros.
O volume global de compras, que
inclui bens e serviços de saúde e
bens transversais, teve um aumento de 55% face ao ano de 2016.
Na base deste crescimento estiveram fatores como o aumento
da abrangência e das tipologias de
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compras realizadas pela SPMS, EPE,
com a formação de Acordos-Quadro em novas áreas e novas subcategorias.
Os valores agora divulgados no
Relatório de Aferição de Poupanças
de 2017 provam o aumento da capacidade e da eficácia da atividade
de Compras da SPMS e demonstram, do mesmo modo, o impacto bastante positivo na geração de
poupança e eficiência nas compras
de medicamentos, consumíveis,
dispositivos médicos e serviços na
área da saúde, bem como de equipamentos e serviços de natureza
transversal e, também, a criação
de sinergias dentro do Serviço Nacional de Saúde.
Consulte na íntegra o Relatório de
Aferição de Poupanças de 2017
23

LEGISLAÇÃO

Março 2018
07.03.2018
Anúncio de procedimento n.º 1256/2018 - Diário da República n.º 47/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de comunicações de voz em local fixo para a ADSE.
Anúncio de procedimento n.º 1274/2018 - Diário da República n.º 47/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

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

Legislação

Anúncio de procedimento n.º 1275/2018 - Diário da República n.º 47/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de apoio ao secretariado.
Legislação com relevância para a SPMS no âmbito
da Contratação Pública

Anúncio de procedimento n.º 1276/2018 - Diário da República n.º 47/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos para balanceamento
de carga.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 381/2018 - Diário da República n.º
47/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

DCPI) Aquisição de serviços para execução de empreitada para reabilitação das
instalações sanitárias da SPMS Porto.
Declaração de retificação de anúncio n.º 58/2018 - Diário da República n.º
47/2018, 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 Auditoria e Certificação de SI na área da Saúde.
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08.03.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 384/2018 - Diário da República n.º
48/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de Serviços de Apoio a Projetos no âmbito dos contratos públicos
Aviso de prorrogação de prazo n.º 387/2018 - Diário da República n.º
48/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de migração e consolidação de bases de dados
SINUS dos cuidados de saúde primários com vista à centralização do SClínico.

12.03.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 406/2018 - Diário da República n.º
50/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Acordo-Quadro para fornecimento de Sistemas Fechados de Colheita de Sangue
e de Urina às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

13.03.2018
Anúncio de procedimento n.º 1418/2018 - Diário da República n.º 51/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Fornecimento de serviços de alimentação a doentes e
pessoal do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, EPE.

várias entidades do Serviço Nacional de Saúde.
Anúncio de procedimento n.º 1471/2018 - Diário da República n.º 52/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de e manutenção e suporte das aplicações do Registo
Nacional dos Profissionais.
Declaração de retificação de anúncio n.º 67/2018 - Diário da República n.º
52/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos para balanceamento de carga.

15.03.2018
Anúncio de procedimento n.º 1480/2018 - Diário da República n.º 53/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviço móvel terrestre para o IPST.
Anúncio de procedimento n.º 1484/2018 - Diário da República n.º 53/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de higiene sanitária para as instalações da SPMS no
Porto e Lisboa.

16.03.2018

Anúncio de procedimento n.º 1425/2018 - Diário da República n.º 51/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 1554/2018 - Diário da República n.º 54/2018,
Série II

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

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

(DCPI) Aquisição de serviços para o desenvolvimento da versão 2.0 do portal SNS

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.

14.03.2018
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LEGISLAÇÃO

Anúncio de procedimento n.º 1458/2018 - Diário da República n.º 52/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 1555/2018 - Diário da República n.º 54/2018,
Série II

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

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão para

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão para
27

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. e Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

de HPV, Recolha e Transporte de Produto Biológico, no âmbito do Projeto de
Intervenção Precoce no Cancro Oral.

Anúncio de procedimento n.º 1556/2018 - Diário da República n.º 54/2018,
Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 470/2018 - Diário da República n.º
60/2018, Série II

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

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

(DCPI) Aquisição de upgrade 3PAR para o Datacenter do Porto e serviços conexos.

(DCPI) Aquisição de serviços de business analysis e de gestão dos Sistemas
de Informação Internos.

Anúncio de procedimento n.º 1558/2018 - Diário da República n.º 54/2018,
Série II

28.03.2018

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

(DCPI) Aquisição de licenciamento Power BI Premium e serviços conexos para a
SPMS.

Anúncio de procedimento n.º 1880/2018 - Diário da República n.º 62/2018,
Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 431/2018 - Diário da República n.º
54/2018, Série II

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

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

(DCPI) Aquisição de Economato com Branding SPMS.

20.03.2018
Anúncio de procedimento n.º 1608/2018 - Diário da República n.º 56/2018,
Série II

CP 2018/49 - Medicamentos usados nas afeções oculares e otorrinolaringológicas.
Anúncio de procedimento n.º 1881/2018 - Diário da República n.º 62/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

CP 2018/60 - Radiofármacos.

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

(DCPI) “Serviços de auditoria estratégia digital e campanha de comunicação”.

21.03.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 455/2018 - Diário da República n.º
57/2018, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão para
várias entidades do Serviço Nacional de Saúde.

26.03.2018
Anúncio de procedimento n.º 1804/2018 - Diário da República n.º 60/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Prestação de Serviços de Diagnóstico Histológico, Pesquisa
28
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