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“Os serviços de saúde do séc. XXI têm que se desmate-
rializar”, sublinhou a Ministra da Saúde, Marta Temido, no 
encerramento da 3ª edição do Portugal eHealth Summit, ci-
meira que recebeu o Alto Patrocínio da Presidência da Re-
pública.

As maiores empresas de Saúde em Portugal, startups, sta-
keholders, entidades públicas e privadas e oradores presti-
giados juntaram-se, nos dias 19 a 22 de março, para apre-
sentar soluções inovadoras e digitais e debater temáticas 
distintas sobre tecnologia.

Em 2019, “Portugal eHealth 
Summit” consolidou a sua 
posição de maior cimeira 
tecnológica e de saúde 
realizada no país.

PORTUGAL EHEALTH SUMMIT 2019
UM CASO DE SUCESSO

O Alto Patrocínio da Presidência da República veio 
reconhecer, mais uma vez, o interesse público e a re-
levância deste evento, não só para a administração 
pública, mas para a transformação digital em curso 
no país, transversal a todos os setores.

50 startups, 90 expositores e mais de 200 oradores, 
nacionais e internacionais, dinamizaram as mais de 
400 sessões temáticas.
 
Inteligência Artificial, Robótica, Telessaúde, Comuni-
cação em Saúde, Proteção de Dados, eProcurement, 
Saúde Pública e muitos outros temas debatidos nos 
quatro dias do “Portugal eHealth Summit”, no PT 
Meeting Center e na Sala Tejo – Altice Arena, em Lis-
boa.

Mais de 15 mil 
participantes em 

sala e 25 mil a
 assistirem por
live streaming
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O eHealth Summit recebeu uma comitiva de mem-
bros do Governo que visitou a área expositiva da ci-
meira e participou no painel “Transformação Digital 
na Administração Pública”.

O Secretário de Estado Adjunto e da Modernização 
Administrativa, Luís Goes Pinheiro, Francisco Ramos, 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António 
Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais, e as Secretárias de Estado da Justiça, 
Anabela Pedroso e da Segurança Social Cláudia Joa-
quim, juntaram-se no debate moderado pela jorna-
lista Rosália Amorim.

Decorreu, também, apresentação das startups INFOR-
MAT e Bio2Skin, projetos vencedores 2018, a 1ª edição do 
GovTech e, ainda, o lançamento do GovTech 2019 com a 
apresentação dos 17 objetivos e uma mesa-redonda sobre 
“Inovação ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável”.

A Ministra da Presidência e da Modernização Administra-
tiva, Mariana Vieira da Silva, esteve presente no 3º dia do 
evento.

“Portugal eHealth Summit” é já uma referência in-
contornável, de qualidade e excelência, com grande 
reconhecimento internacional e, em cada edição, 
cria valor e ganhos para os cidadãos e profissionais, 
nomeadamente na formação e na literacia digital.

Em março de 2020, mais partilha de conhecimen-
to, de projetos e de novas experiências na 4ª edição 
“Portugal eHealth Summit”.

De ano para ano, a cimeira cresce. O desafio traçado para esta 3ª 
edição, de envolver mais profissionais, entidades, organizações 
e cidadãos, foi amplamente superado.
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SPMS LANÇA CONCURSO PÚBLICO  
AQUISIÇÃO DE PLASMA FRESCO INATIVADO PARA O IPST, IP

A SPMS, EPE como responsável pelas compras pú-
blicas da Saúde é a entidade adjudicante do con-
curso público para aquisição de plasma fresco ina-
tivado para o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, IP (IPST, IP).

O anúncio foi publicado em Diário da República, no 
dia 25 de março, com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia, para aquisição de plasma fresco 
inativado, sob forma de medicamento, após pro-
cessamento industrial de inativação viral, pelo mé-
todo solvente-reagente e remoção de priões por 
cromoterapia, de plasma fresco congelado de ori-
gem nacional, para o Instituto Português do San-
gue e da Transplantação, IP.

O prazo para a apresentação das propostas decor-
re até ao 30 º dia a contar da data de envio do 
anúncio.

Consulte o Anúncio de procedimento n.º 
3072/2019 – Diário da República n.º 59/2019, 
Série II de 2019-03-25 121462059

SNS 24 NOMEADO PARA PRÉMIOS MARKETEER 2019 
CATEGORIA SAÚDE E BEM-ESTAR

A campanha comunicacional do SNS 24, desen-
volvida ao longo de 2018, foi selecionada para a 
edição dos Prémios Marketeer deste ano. Uma dis-
tinção que tem como objetivo premiar o que de 
melhor se faz nas áreas do Marketing, Publicidade 
e Comunicação em Portugal.

Das centenas de marcas portuguesas, a campanha 
do SNS 24 foi selecionada na categoria Saúde e 
Bem-estar.
 
As votações da 11ª edição dos Prémios Marketeer 
estão abertas até ao próximo dia 4 de maio e os 
vencedores serão revelados no dia 30 de maio no 
Convento do Beato.

Participe e vote aqui 

SPMS EMITE RELATÓRIO E 
CONTAS DE 2018 EM SNC-AP  

O Conselho de Administração da SPMS, EPE apre-
ciou favoravelmente o Relatório e Contas de 2018 
e respetiva proposta de aplicação dos resultados, 
com vista à submissão às tutelas das finanças e da 
saúde para aprovação.

Pela primeira vez, este documento foi elaborado 
no âmbito do novo referencial contabilístico para 
as Administrações Públicas, o SNC-AP (Sistema 
de Normalização Contabilística para as Adminis-
trações Públicas), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro.

Este novo referencial contabilístico enquadra-se na 
reforma da administração financeira do Estado e 
é convergente com os sistemas que, atualmente, 
vêm sendo adotados a nível internacional, designa-
damente no que respeita ao alinhamento da conta-
bilidade financeira com as IPSAS (International Pu-
blic Sector Accounting Standards), verificando-se, 
assim, um acréscimo de transparência, accountabi-
lity e de informação para apoio à decisão.
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SPMS VENCE “LEGAL HACKATHON” 

Em suma, “O Meu Amigo Jurista” visa analisar e classificar o nível de “legalês” 
(linguagem jurídica) dos documentos, para que sejam acessíveis a qualquer 
cidadão, permitindo a vários escritórios de advogados, gabinetes jurídicos 
de empresas e quaisquer outras entidades, que disponibilizam conteúdos 
jurídicos, melhorar a forma como transmitem essa informação.

Com o apoio da Microsoft e a OutSystems e da Life Long Learning da UNES-
CO, a “Legal Hackathon” contou com a participação de 16 equipas, entre as 
quais empreendedoras tecnológicas. 
A SPMS arrecadou o 1º lugar!

A SPMS venceu o 1º “Legal Hackathon” em Portugal, que decorreu em Lisboa nos 
dias 16 e 17 de março. Maratona de programação promovida pela Fundação Vasco 
Vieira de Almeida e a Startup Lisboa, teve como objetivo desenvolver, em dois 
dias, soluções tecnológicas que promovam maior literacia jurídica e aumentem a 
autonomia e inclusão do cidadão.

A SPMS apresentou uma solução inovadora que permite através de um algoritmo 
medir a percentagem de linguagem comum presente nas notas informativas, com 
informações jurídicas, tornando-as mais percetíveis e garantindo o acesso fácil ao 
cidadão comum.

•Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE com 
o prémio + Desmaterialização por ter desenvolvi-
do mais processos de aquisição para a desmateria-
lização de processos;

•Administração Regional de Saúde do Norte, IP 
com o prémio + Renovação informática, por ser a 
entidade que mais investiu na renovação do parque 
informático;

•Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
como a entidade que aderiu a mais processos ao 
abrigo de acordos-quadro celebrados pela SPMS, 
com o prémio + Compras;

•Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE recebeu 
a distinção + Telemedicina, como a entidade que 
adquiriu mais serviços de telemedicina;

•Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, 
EPE como a entidade que propôs mais sugestões e 
melhorias para novos Acordos-Quadro, com o pré-
mio + Participativo.

A área das compras de bens da saúde e serviços transversais destacou cinco entidades, designadamente:

PRÉMIOS SPMS NA 3ª EDIÇÃO 
DO PORTUGAL EHEALTH SUMMIT

Em 2019, a SPMS, EPE quis distinguir instituições e 
pessoas pelo trabalho que têm desenvolvido, em 
prol do sistema nacional de saúde, em áreas como 
a comunicação digital, a telessaúde, os sistemas de 
informação, a formação pela Academia SPMS e a 
área das compras.

Começou por fazer um reconhecimento público a 
instituições de saúde no âmbito da colaboração e 
apoio em projetos e nos sistemas de informação. 

No 3º dia da cimeira, a 21 de março, premiou as 
entidades com melhores websites da saúde, em 
categorias distintas. 
Da parte do Centro de Controlo e Monitorização 
do SNS foram distinguidas instituições, farmácias 
e laboratórios e na telessaúde, culminando com a 
entrega Prémio Carreira a Luís Gonçalves. 

A Academia SPMS também distinguiu as entidades 
e colaboradores da SPMS que mais contribuíram 
na dinamização de ações de formação.
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1

ACORDOS-QUADRO

A audiência prévia do Acordo-Quadro para Mate-
rial de Penso de Efeito Terapêutico (CP 2018/10) 
decorreu até dia 20 de março.

A preparação deste concurso público foi realizada 
com a colaboração de um vasto grupo de peritos. 

A conclusão do mesmo irá ter um grande impacto 
nas aquisições das instituições, dado que, de mo-
mento, não existe AQ em vigor para estes bens.

CUIDADOS TÉCNICOS RESPIRATÓRIOS 

Foi publicado no dia 12 de março, em Diário da 
República, o despacho nº2482/2019, no âmbito 
do concurso público CP 2017/100, lançado pela 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que 
estabelece disposições sobre a celebração de 
contratos públicos de aprovisionamento sobre os 
«Cuidados Técnicos Respiratórios Domiciliários», 
em vigor desde janeiro de 2019.

Por «Cuidados Técnicos Respiratórios Domiciliá-
rios» entende-se a prestação ambulatória de servi-
ços e o fornecimento dos equipamentos necessá-
rios ao doente na sua residência, com a finalidade 
de restaurar e manter o seu máximo nível de con-
forto, função e saúde.

De salientar que, entre outras as diretrizes, na pu-
blicação em DR fica estabelecido que a escolha do 
prestador é feita diretamente pelo utente e na se-
quência de prescrição médica eletrónica.

2019 ACORDOS-QUADRO EM PREPARAÇÃO

CP 2019/56

Meios de diagnóstico -Imagiologia

CP 2019/28

Suturas cirúrgicas - parte I

CP 2019/28

Suturas cirúrgicas - parte I

CP 2019/40

Medicamentos anti retrovíricos para
o tratamento da infeção por VIH

CP 2019/79

Ligaduras medicadas, de fixação 
e proteção

CP 2019/79

Ligaduras medicadas, de fixação 
e proteção

1 VACINAÇÃO

Gripe Sazonal

A SPMS encontra-se, neste momento, na fase fi-
nal da submissão de previsões das necessidades 
de vacinas contra a gripe para a época sazonal de 
2019/2020. 

PNV

Está em preparação um novo Acordo-Quadro 
(CP2019/13) no âmbito do Programa Nacional de 
Vacinação que considera vacinas aplicáveis na pro-
teção da saúde pública e de grupos de risco em 
circunstâncias especiais e Tuberculinas, de acordo 
com Programa Nacional para a Tuberculose.
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1 COMPRAS CENTRALIZADAS 2020-2021

Anúncio de procedimento n.º 2154/2019 - Diário da República n.º 43/2019,
Série II de 2019-03-01 120489620

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Prestação de serviços de limpeza e respetivos consumíveis nas instalações do Centro de 
Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCM-SNS) na Maia, e na Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde (SPMS) na Avenida 5 de Outubro, nº 125, Lisboa (20190053) 

01.03.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 296/2019 - Diário da República n.º 46/2019,
Série II de 2019-03-06 120630429

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
CP-AC-2019-04 Aquisição de sacos e caricas (safecooker) no âmbito do programa troca de seringas 
para prevenção do VIH/SIDA 

06.03.2019

Anúncio de concurso urgente n.º 72/2019 - Diário da República n.º 48/2019,
Série II de 2019-03-08 120690726

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
(DCPI) Aquisição de Serviços de Viagens e alojamento - deslocações ao estrangeiro (20190209) 

08.03.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 283/2019 - Diário da República n.º 43/2019,
Série II de 2019-03-01 120454133

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI)Aquisição de serviços de solução de printing em regime de outsourcing para a SPMS(20190172)  

A Unidade Ministerial de Compras, no âmbito das competências atribuídas pela Portaria n.º 87/2013 de 28 
de fevereiro, encontra-se a preparar o levantamento de necessidades para as categorias de bens e serviços 
previstas na referida portaria, bem como para as categorias de bens e serviços atribuídas nos termos do 
disposto n. º8 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de novembro.

Desta forma, irão ser desencadeadas as atividades 
conducentes à agregação de necessidades para o 
ano de 2020-2021, de modo a que os bens e ser-
viços possam estar disponíveis para as instituições 
do Serviço Nacional de Saúde no mês de janeiro 
de 2020, para as seguintes categorias:

Por forma a habilitar a UMC a instruir o pedido de autorização de encargos plurianuais à Secretária de 
Estado da Saúde, informa-se que, no período compreendido entre os dias 18 de março e 18 de abril de 
2019, estará disponível no menu previsões do site www.comprasnasaude.pt a funcionalidade destinada a 
proceder à recolha de necessidades, de acordo com a idiossincrasia de cada categoria.

Higiene e Limpeza

Vigilância e Segurança

Refeições Confecionadas

Serviços de manutenção 
de sistemas de elevação

Serviços de manutenção 
de sistemas AVAC

I

II

III

IV

V

comprasnasaude.pt WWW
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120489620/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120392616
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120489620/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120392616
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120690726/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=120672745
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454133/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120392616
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454133/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120392616
http://www.comprasnasaude.pt
http://www.comprasnasaude.pt


Anúncio de procedimento n.º 2370/2019 - Diário da República n.º 48/2019,
Série II de 2019-03-08 120696355

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00106_2019 Concurso Público para a implementação de um novo sistema de monitorização clínica 
e automatização do sistema de aquisição e arquivo de dados clínicos para a Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, EPE   

Anúncio de procedimento n.º 2371/2019 - Diário da República n.º 48/2019,
Série II de 2019-03-08 120690710

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de desenvolvimento, manutenção corretiva e evolutiva dos portais - 
Serviços para novos desenvolvimentos, manutenção evolutiva e corretiva do portal (20190196) 

Anúncio de procedimento n.º 2372/2019 - Diário da República n.º 48/2019,
Série II de 2019-03-08 120696356

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção para equipamentos especializados aplicacionais 
e de base de dados (20190198)  

Anúncio de procedimento n.º 2373/2019 - Diário da República n.º 48/2019,
Série II de 2019-03-08 120696357

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de Serviços especializados na área de coordenação plataformas de integração de 
cuidados e serviços para o cidadão (20190062)  

Anúncio de procedimento n.º 2506/2019 - Diário da República n.º 50/2019,
Série II de 2019-03-12 120875632

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Arquivo e de Armazenamento de Bens em 
qualquer organismo do Ministério da Saúde ou entidade do Serviço Nacional de Saúde

12.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 2568/2019 - Diário da República n.º 51/2019,
Série II de 2019-03-13 120944128

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de Serviços especializados para a área de Engenharia de Software 
(20190088)

13.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 2430/2019 - Diário da República n.º 49/2019,
Série II de 2019-03-11 120817400

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
00110_2019_Concurso Público para Aquisição de Leitores Óticos para várias entidades do Sistema 

11.03.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 312/2019 - Diário da República n.º 49/2019,
Série II de 2019-03-11 120824216

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Empreitada de Remodelação das Instalações Elétricas do Edifício da SPMS EPE, sito na Rua 
do Breiner 121, Porto (20190029) 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120875632/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120824236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120944128/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120837269
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120817400/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120690735
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120817400/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120690735
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120824216/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120690735
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120824216/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=120690735


Aviso de prorrogação de prazo n.º 333/2019 - Diário da República n.º 52/2019,
Série II de 2019-03-14 120940159

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/66 - ACORDO QUADRO PARA A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO 
CLÍNICA (SADC) NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE.

14.03.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 328/2019 - Diário da República n.º 51/2019,
Série II de 2019-03-13 120944129

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Prestação de serviços de limpeza e respetivos consumíveis nas instalações do Centro de 
Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCM-SNS) na Maia, e na Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde (SPMS) na Avenida 5 de Outubro, nº 125, Lisboa (20190053)  

Aviso de prorrogação de prazo n.º 342/2019 - Diário da República n.º 52/2019,
Série II de 2019-03-14 121000524

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de um sistema de apoio à desmaterialização de processos da SPMS (20190123)

Anúncio de procedimento n.º 2704/2019 - Diário da República n.º 53/2019,
Série II de 2019-03-15 121131598

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de Gestão Documental de Arquivo Físico para o Centro e Controlo e 
Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCM-SNS) (20190173)

15.03.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 344/2019 - Diário da República n.º 53/2019,
Série II de 2019-03-15 121000538

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/8 - Antisséticos e desinfetantes de uso humano e produtos cosméticos

Aviso de prorrogação de prazo n.º 354/2019 - Diário da República n.º 53/2019,
Série II de 2019-03-15 121131597

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços especializados de suporte Oracle (20190098)

Aviso de prorrogação de prazo n.º 355/2019 - Diário da República n.º 53/2019,
Série II de 2019-03-15 121081315

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00053_2019 - Concurso Público para aquisição de Serviços de SI, Arquitetura e Manutenção 
Aplicacional em Business Intelligence para a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I.P- INFARMED

Declaração de retificação de anúncio n.º 70/2019 - Diário da República n.º 53/2019,
Série II de 2019-03-15 121081301

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00110_2019_Concurso Público para Aquisição de Leitores Óticos para várias entidades do Sistema 
Nacional de Saúde
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Anúncio de procedimento n.º 2716/2019 - Diário da República n.º 54/2019,
Série II de 2019-03-18 121154577

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de reforço de gestão de projeto da Unidade PICC (20190063) 

18.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 2717/2019 - Diário da República n.º 54/2019,
Série II de 2019-03-18 121131623

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de consultadoria e operação no âmbito DEVOPS (20190091) 

Anúncio de procedimento n.º 2738/2019 - Diário da República n.º 54/2019,
Série II de 2019-03-18 121254495

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) - Concurso Público com Publicação no JOUE para a Celebração de Acordo Quadro para a 
Prestação de Serviços de Eficiência Energética - UAQT2019006

Anúncio de procedimento n.º 2739/2019 - Diário da República n.º 54/2019,
Série II de 2019-03-18 121254496

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00102_2019 CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA HUMANA PARA INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR GAMA PINTO

Aviso de prorrogação de prazo n.º 364/2019 - Diário da República n.º 54/2019,
Série II de 2019-03-18 121259389

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de envelopes com “branding” para o Centro de Controlo Monitorização do Serviço 
Nacional de Saúde (CCM-SNS) (20190070)

Anúncio de procedimento n.º 3069/2019 - Diário da República n.º 59/2019,
Série II de 2019-03-25 121462056

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/28 - Acordo Quadro para fornecimento de Suturas Cirúrgicas - Parte I às Instituições e 
Serviços do Serviço Nacional de Saúde 

25.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 3070/2019 - Diário da República n.º 59/2019,
Série II de 2019-03-25 121462057

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00115_2019 | Aquisição de 828 computadores para o Centro Hospitalar de São João, EPE 

Anúncio de procedimento n.º 3071/2019 - Diário da República n.º 59/2019,
Série II de 2019-03-25 121462058

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/13 - Vacinas do PNV e outras, e Tuberculinas do PN para a Tuberculose
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Anúncio de procedimento n.º 3164/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série II de 
2019-03-27 121653585

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
((DCPI) Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância para as Instalações da SPMS, EPE 
(20190052)

27.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 3176/2019 - Diário da República n.º 61/2019,
Série II de 2019-03-27 121664675

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/56 - Meios de diagnóstico - imagiologia

Aviso de prorrogação de prazo n.º 406/2019 - Diário da República n.º 60/2019,
Série II de 2019-03-26 121579625

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00110_2019_Concurso Público para Aquisição de Leitores Óticos para várias entidades do Sistema 
Nacional de Saúde

26.03.2019

Anúncio de procedimento n.º 3072/2019 - Diário da República n.º 59/2019,
Série II de 2019-03-25 121462059

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP-AC-2019-06 - Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para 
aquisição de plasma fresco inativado, sob forma de medicamento, após processamento industrial de 
inativação viral, pelo método solvente-reagente e remoção de priões por cromoterapia, de plasma 
fresco congelado de origem nacional, para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP
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