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O Boletim de Compras Públicas da Saúde 
chegou à sua 40ª edição, mantendo o ob-
jetivo inicial: reforçar a comunicação com 
todas as instituições do SNS, entidades 
do Ministério da Saúde e cocontratantes, 
seguindo um modelo de transparência, ri-
gor e qualidade. 

Espaço de partilha de notícias e informa-
ções úteis, o Boletim traduz-se num meio 
privilegiado de comunicação, no qual se 
explicam e “descomplicam” conceitos re-
lativos a uma área que assume, cada vez 
mais, um papel crucial no país: a contrata-
ção pública na saúde. E de facto, a SPMS, 
EPE tem dinamizado a comunicação nes-
ta área.

Enquanto entidade responsável pelas 

compras públicas no setor da saúde, tem 

contribuído efetivamente para a otimiza-

ção do processo de compra, agilizando 

procedimentos e melhorando serviços e 
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recursos já existentes. As compras cen-
tralizadas têm permitido reduzir a despe-
sa no Ministério da Saúde e, exemplo dis-
so, foi a poupança alcançada em 2018, na 
ordem dos 159,5 milhões de euros, com 
mais instituições a recorrerem à aquisição 
centralizada (passando de 52 para cerca 
de 70). 

O valor mais elevado foi atingido na área 
das compras de saúde com 132,2 milhões 
de euros em medicamentos, dispositivos 
médicos e outros bens associados a cui-
dados médicos. Já na aquisição de bens 
transversais, onde se incluem gás natu-
ral, eletricidade, frota, entre outros, foram 
poupados 12,8 milhões de euros. 

“ Espaço de partilha de notícias e informações úteis, o Boletim traduz-se 

num meio privilegiado de comunicação (...) ”

“ Fomentar a comunicação nas 

compras públicas da saúde, bem 

como a partilha de conhecimento 

para se “comprar bem”, em prol da 

sustentabilidade do Serviço Nacional 

de Saúde, vai continuar a ser uma 

prioridade para a SPMS, EPE. ”

Nas compras internas, que contemplam 

as aquisições feitas para entidades do Mi-

nistério da Saúde, como sistemas de in-

formação, pouparam-se 14,3 milhões de 

euros. 

Nos próximos anos, prevê-se a estagna-
ção da poupança, na medida em que não 
se pode baixar mais o preço para não de-
gradar a qualidade e para evitar que pro-
cedimentos de compra fiquem desertos. 
Assim, de forma a contrariar esta tendên-
cia, a SPMS avançou, em julho, com o sis-
tema de aquisição dinâmica (SAD). Este 
instrumento procedimental especial é 
aquele que melhor defende o princípio da 
concorrência, renovando-a sempre que 
surjam novos produtos e novas empresas 
que ofereçam, a todo o momento, as me-
lhores condições para o Estado.

Na senda do conhecimento e da forma-

ção, a SPMS tem sido um eixo de incentivo 

à aprendizagem, através de workshops, 

ações formativas e seminários. É já em 

setembro que irá decorrer a 6ª edição do 

Seminário de Compras Públicas na Saú-

de, nos dias 24 e 25. Esta é uma iniciativa 

que, anualmente, promove a inovação, a 

reflexão e o debate com os maiores es-

pecialistas portugueses sobre temáticas 

diversas e questões relacionadas com a 

última revisão do Código dos Contratos 

Públicos e as alterações emanadas de di-

retivas europeias.

 

Fomentar a comunicação nas compras 

públicas da saúde, bem como a partilha 

de conhecimento para se “comprar bem”, 

em prol da sustentabilidade do Serviço 

Nacional de Saúde, vai continuar a ser 

uma prioridade para a SPMS, EPE, de for-

ma a permitir mais acesso, maior abran-

gência e mais cuidados de saúde.

Artur Trindade Mimoso

Vogal Executivo do Conselho  
de Administração da SPMS,EPE 
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Já se inscreveu no VI Seminário de Compras Públicas na Saúde? 
Nos próximos dias 24 e 25 de setembro no PT Meeting Center – Parque das 
Nações irá realizar-se um espaço de debate de ideias e reflexão que contribui 
para incrementar os ganhos em saúde e reduzir custos do SNS. Esta é uma 
estratégia que a SPMS assume enquanto entidade responsável pelas Compras 
Públicas na Saúde.

 “A importância deste evento é 
naturalmente o impacto que tem 
do ponto de vista quer formativo, 
quer da envolvência, quer da par-
tilha e é, evidentemente, um valor 
acrescentado para as entidades 
do Ministério da Saúde (…).”

Licínio Lopes Martins
Professor | Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra

“Constitui uma referência a nível 
nacional para a melhor compreen-
são, quer da contratação pública, 
quer especificamente do setor da 
Saúde.”

Nuno Cunha Rodrigues 
Professor | Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa

“Todos ganhamos com esta troca 
de sinergias. É algo que a SPMS se 
deve orgulhar e continuar a pro-
mover.”

Marco Real Martins
Advogado | BAS, Sociedade 

de Advogados, SP, RL

“As compras públicas no setor da saú-
de são absolutamente imprescindíveis 
e termos uma discussão anual sobre 
como é que o setor da saúde compra e, 
em particular, o setor público da saúde 
compra é duplamente imprescindível.”

Vera Eiró
Advogada / Professora | Linklaters / 

Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa e Universidade 

Católica Portuguesa

Saiba tudo sobre esta iniciativa, desde os oradores à agenda, em: 
seminariocompraspublicasnasaude.spms.min-saude.pt
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O SNS 24 comemorou, no dia 24 de julho, 
24 meses de atividade e 3,5 milhões de 
interações por telefone, e-mail e chat. A 
24 de julho de 2017, a linha de Saúde 24 
deu lugar ao SNS 24 – Centro de Contac-
to do Serviço Nacional de Saúde e, sob 
a coordenação da SPMS, EPE, mudou a 
estratégia de relação do SNS com o cida-
dão.

Nestes dois anos, muito trabalho tem sido 
desenvolvido. Os serviços administrativos 
e informativos vieram reforçar o acesso 
a mais informação de saúde (conteúdos 
clínicos e não clínicos), prestando mais 
e melhores serviços e juntando-se aos 
já existentes serviços de triagem, acon-
selhamento e encaminhamento clínico 
(prestados por enfermeiros).

No serviço informativo e administrativo 
já foram tratados mais de 280 mil e-mails, 

recebidas 216.812 chamadas e feitas 9.102 
marcações de consulta de Medicina Ge-
ral e Familiar. Informações referentes à 
dádiva de sangue e doação de órgãos e 
questões sobre saúde oral representam 
os serviços informativos mais recentes, 
disponíveis desde 2018.

No serviço de triagem, aconselhamento 
e encaminhamento contabilizou-se 2.249. 
019 chamadas, até ao passado dia 22, re-
gistando-se uma média diária de 3.078 
chamadas, 168 contactos por chat e cerca 
de 4.500 e-mails já foram tratados. Atra-
vés do número 808 24 24 24, qualquer 
cidadão tem a oportunidade de falar com 
um profissional de saúde que o aconselha 
e encaminha, quando é necessário, para 
cuidados de saúde presenciais no centro 
de saúde ou hospital.

A comunicação tem sido fundamental. 

Campanhas de divulgação apostando 
numa narrativa inovadora, através da im-
prensa escrita e online, rádio, televisão, 
painéis exteriores e redes sociais, foram 
distinguidas com o Prémio Marketeer 
2019, na categoria “Saúde e Bem-Estar”. 

Mensagens criativas para se chegar a mais 
pessoas e entender o SNS 24 como pres-
tador de serviços de saúde à distância, 
por telefone ou acesso digital, em articu-
lação com os cuidados de saúde primá-
rios ou hospitalares. Foi neste contexto 
que o projeto “Proximidade Sénior”, para 
maiores de 75 anos, passou a integrar o 
SNS 24, em dezembro último. 

O site do SNS 24 assume também uma 
dimensão cada vez maior junto da so-
ciedade, tendo como fator de inovação a 
ferramenta “Avaliar Sintomas”, com mais 
de 41.200 páginas visualizadas. O site já 

SNS24 ASSINALA 2 ANOS
Obrigado pela confiança!

conquistou perto de meio milhão de utili-
zadores, dos quais mais de 66 % acedem 
por dispositivos móveis. 

É um balanço muito positivo, com des-
taque para o empenho dos profissionais, 
cuja dedicação nos 365 dias por ano/24h-
dia, merece uma nota de grande reconhe-
cimento. Reafirma-se o compromisso de 
continuar a fazer mais e melhor pela saú-
de dos portugueses e por uma prestação 
de cuidados mais eficiente e eficaz.

www.sns24.gov.pt
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ENTRADA EM VIGOR

ACORDO-QUADRO
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS 

DE APOIO À DECISÃO CLÍNICA

SPMS DISTINGUIDA COM CATÁLOGO DE COMPRAS  
DA SAÚDE E APP MYSNS CARTEIRA

No dia 16 de julho, a SPMS, EPE recebeu 
dois prémios European Enterprise Pro-
motion Awards 2019, com o Catálogo de 
Compras da Saúde e a App MySNS Car-
teira. A cerimónia decorreu no CEiiA, em 
Matosinhos.

Iniciativa da Comissão Europeia, coorde-
nada em Portugal pelo IAPMEI e alinhada 
com as prioridades da estratégia Europa 
2020, os European Enterprise Promotion 
Awards têm como objetivo potenciar a 
divulgação de atividades reconhecidas 
como boas práticas, no âmbito da pro-
moção empresarial na Europa.

Em representação da SPMS, Ângela Mou-
rato e Andreia Túlia Oliveira, da Direção 
de Planeamento e Desenvolvimento Or-
ganizacionaL (DPDO) e da Direção de 
Compras de Bens e Serviços da Saúde 
(DCBSS), respetivamente, e Cristiano 
Marques, da Direção de Sistemas de In-
formação (DSI), receberam as distinções.

No encerramento do evento, o Secretá-
rio de Estado da Economia, João Neves, 
destacou a importância das iniciativas e 
projetos distinguidos, para alavancar o 
posicionamento estratégico das diversas 
entidades públicas e privadas a nível na-
cional e europeu.

O Catálogo de Compras na Saúde é um 
instrumento facilitador da aquisição de 
bens e serviços, que através de uma pla-
taforma eletrónica permite, de forma 
ágil e direta, a comunicação com Insti-
tuições e serviços diretos entre Serviço 
Nacional de Saúde e Fornecedores. 

Entrou em vigor o Acordo-Quadro para 
a Aquisição de Sistemas de Apoio à De-
cisão Clínica (SADC), no dia 15 de julho, 
com o objetivo de selecionar fornece-
dores habilitados a fornecer informação 
científica validada, disponibilizando a 
nível nacional sistemas de apoio à deci-
são clínica, que visam dotar a sociedade 
com informação científica certificada e 
o consequente aumento da literacia dos 
doentes.

Respondendo a uma necessidade crucial, 
a SPMS, EPE lançou o Concurso Público 
Internacional com vista a implementar o 
Acordo-Quadro 2019/66 para a Aquisição 
de Sistemas de Apoio à Decisão Clínica 
(SADC), permitindo o desenvolvimen-
to de procedimentos de aquisição para 
a prestação deste serviço atendendo às 
necessidades e capacidade do Serviço 
Nacional de Saúde.

A elaboração e desenvolvimento deste 
Acordo-Quadro, vem na sequência da ce-

Andreia Túlia Oliveira
Direção de Compras de Bens
e Serviços na Saúde (DCBSS)

Cristiano Marques
Direção de Sistemas de 
Informação (DSI)

A MySNS Carteira é uma app que reúne 
a informação de saúde do cidadão numa 
aplicação residente num smartphone. As-
sociada ao cidadão através do seu núme-
ro de utente SNS e validada com a infor-
mação presente no Registo Nacional de 
Utente (RNU), eBoletim de Vacinas, eTes-
tamento Vital, entre outros, o cidadão 
associa “cartões” específicos por com-
ponentes informativas do seu interesse. 
Cada cartão corresponde a um tipo de 
informação de saúde. 

EUROPEAN 
ENTERPRISE 
PROMOTION 

AWARDS 2019

lebração de um protocolo de colaboração 
entre o Ministério da Saúde e a Ordem 
dos Médicos com o objetivo de fornecer, 
de forma célere e eficaz, informação clíni-
ca baseada na melhor evidência científica 
disponível aos profissionais de saúde e à 
sociedade em geral, melhorando a quali-
dade dos cuidados, diminuindo os custos 
em saúde e aumentado a segurança dos 
cidadãos.
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A SPMS, EPE lançou no dia 03 de julho o 
3º procedimento de um Sistema de Aqui-
sição Dinâmico para a Prestação de Servi-
ços de Manutenção de Geradores e UPS.

O sistema permite a qualquer organismo 
do Ministério da Saúde ou entidade do 
SNS, bem como a qualquer das entidades 
compradoras voluntárias que venha a ce-
lebrar contratos de adesão com a SPMS, 
dispor de um leque particularmente amplo 
de fornecedores qualificados, asseguran-
do assim a melhor utilização possível dos 
fundos públicos graças a uma concorrên-
cia alargada no que diz respeito aos servi-
ços do Sistema de Aquisição.

Categoria I – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores, com 
disponibilização de peças.

LOTE I – Definição de modelos estratégicos, identificação, priorização e seleção 
de oportunidade de soluções Blockchain.

Categoria II – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de UPS, com 
disponibilização de peças.

LOTE II – Desenvolvimento e implementação de soluções Blockchain em 
ambientes produtivos e formação.

Categoria III – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores e 
UPS, com disponibilização de peças. LOTE III – Prestação de Serviços de Plataforma em Cloud.

O procedimento aumenta a concorrência 
e as possibilidades de participação e ino-
vação das Pequenas e Médias Empresas 
(PME), uma vez que a bolsa dos fornece-
dores está aberta ao longo da vida útil do 
sistema, permitindo que novas empresas 
sejam qualificadas no Sistema de Aquisi-
ção Dinâmico durante o período de vigên-
cia de 4 anos. 

Possibilita, também, a eficiência das aquisi-
ções, não sendo necessário fazer pedidos 
repetidos da mesma informação aos for-
necedores e dispensa a avaliação técnica 
e financeira constante em cada aquisição.

Este procedimento encontra-se dividido em 3 categorias distintas, com 21 lotes geo-
gráficos. Este Sistema de Aquisição Dinâmico encontra-se divido em 3 (três) Lotes distintos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE MANUTENÇÃO 
DE GERADORES E UPS

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA 
EM TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN

A SPMS, EPE lançou no dia 01 de julho o 
Procedimento para a instituição do Siste-
ma de Aquisição Dinâmico para a Presta-
ção de Serviços de Consultoria em Tec-
nologia Blockchain, o segundo de dez 
Sistemas de Aquisição Dinâmico (SAD) a 
concluir até ao final de julho.

No seguimento das novas linhas de gestão 
pública e das orientações emanadas pelo 
legislador comunitário, a SPMS, enquanto 
central de compras, disponibiliza a qual-
quer organismo do Ministério da Saúde ou 
entidade do Serviço Nacional de Saúde, 
bem como a qualquer das entidades com-
pradoras voluntárias que venha a celebrar 
contratos de adesão com a SPMS, este ins-
trumento procedimental especial que visa 
estimular a concorrência e transparência 

nos procedimentos celebrados por estas 
entidades.

A adoção deste instrumento especial ino-
vador tem por objetivo tornar os processos 
aquisitivos destes serviços mais céleres, 
mais eficazes e com maior concorrência, 
reduzindo prazos nas aquisições, desburo-
cratização dos procedimentos e redução 
dos custos administrativos.

Durante o período de vigência do sistema 
de aquisição dinâmico, cuja duração é de 
4 anos, são admitidos todos os candida-
tos que satisfaçam os requisitos mínimos 
estabelecidos nas peças do procedimento, 
o que significa que estamos perante um 
sistema aberto a novos operadores que 
preencham os critérios de seleção.

CONSULTE AQUI

CONSULTE AQUI

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
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REDE 
INFORMÁTICA  
DA SAÚDE 2020
SPMS ADJUDICA E POUPA 
MAIS DE 7 MILHÕES DE EUROS

Por deliberação do Conselho de Adminis-
tração, a SPMS, EPE adjudicou, no dia 5 de 
julho, a nova Rede Informática da Saúde – 
RIS2020. Esta adjudicação traduz uma re-
dução superior a 7 milhões de euros para 
o Ministério da Saúde.
 
A proposta adjudicada à empresa MEO 
Comunicações foi inferior a 5 milhões de 
euros, por um período de 24 meses. Tendo 
em conta que o valor do preço base da 
proposta era de 12 milhões de euros, esta 
adjudicação representa uma redução de 
despesa na ordem dos 58%.

A RIS é uma componente fulcral do ecossis-
tema de informação da saúde, garantindo 
a conectividade das diversas instituições 
do SNS e operando, ininterruptamente, 24 
horas por dia, todos os dias do ano.

Além da grande poupança alcançada, a 
nova RIS 2020 apresenta mais funcionali-
dades e vantagens, integrando 3 grandes 
áreas ao nível de oferta de serviços de rede 
e comunicação às entidades do Ministério 
da Saúde, nomeadamente:

• Uma rede privada e exclusiva de cone-
tividade corporativa, onde a largura de 
banda mínima será substancialmente me-

lhorada para todas as entidades do Minis-
tério da Saúde e, especialmente, para as 
unidades funcionais nos cuidados de saú-
de primários. em termos de segurança de 
informação e CiberSegurança, a RIS 2020 
trará melhorias relevantes, ao nível da ca-
pacidade de suporte e ajuda aos utiliza-
dores e maior transparência na gestão e 
governação;

• Cobertura de acesso de WIFI à internet 
para todos os utentes que visitem as enti-
dades do SNS e do MS, assegurando aces-
so livre e de qualidade a serviços digitais 
disponibilizados na internet nestas entida-
des de Saúde;

• Uma gama personalizada de serviços de 
comunicações de voz fixa e móvel, tanto 
para as entidades dos cuidados de saú-
de primários, como das entidades hospi-
talares. Nos cuidados de saúde primários 
abarcará a cobertura de necessidades de 
comunicação fixa e móvel, incluindo ser-
viços de manutenção das comunicações 
fixas, bem como oferta de um conjunto 
significativo de equipamentos móveis (te-
lemóveis) e respetivos pacotes de comuni-
cação. As entidades hospitalares também 
poderão beneficiar da maior parte destes 
serviços.

Relativamente ao procedimento de Diálo-
go Concorrencial teve uma fase de quali-
ficação com modelo complexo e a SPMS, 
enquanto entidade adjudicante, seguiu os 
parâmetros base do Caderno de Encargos 
desse procedimento. O procedimento de-
morou mais do que a SPMS pretendia, mas 
foi necessário cumprir e seguir todos os 
trâmites legais, tendo em conta a impor-
tância desta adjudicação. 

Durante a fase do procedimento de Diá-
logo Concorrencial, os serviços ficaram 
garantidos através de um contrato, visado 
pelo Tribunal de Contas, com operador de 
comunicações que assegurou o funciona-
mento da RIS até que o concurso público 
estivesse concluído. Não houve aumento 
de encargos financeiros.

A SPMS, EPE, representada por Artur Trindade Mimoso, Vogal do Conselho de Adminis-
tração, participou no workshop sobre Literacia em Biossimilares, promovido pela Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP). Dirigido às Associações de Doentes, esta iniciativa 
decorreu no dia 08 de julho, no Hotel Vila Galé Ópera em Lisboa.

“(Quase) Tudo o que se deve saber sobre Biossimilares”, a cargo de João Gonçalves, Pro-
fessor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e “Doentes informados, um 
novo desafio”, por Ana Rita Pedro da ENSP foram os grandes temas de destaque.

O programa envolveu trabalhos práticos de grupo e terminou com um debate sobre 
questões mais prementes relacionadas com os medicamentos Biossimilares.

Este debate contou com a participação de um painel multidisciplinar de peritos nacio-
nais, entre os quais, Artur Trindade Mimoso e representantes da Associação Portuguesa 
de Administradores Hospitalares, Instituto Português de Oncologia de Lisboa e Hospital 
Garcia de Orta.

A RIS 2020 apresenta uma infraestrutura 
que será mais resiliente e com capacida-
des internas que garantem uma mais efi-
caz monitorização, possibilitando um me-
lhor controlo e análise do tráfego e, desta 
forma, uma melhor segurança de toda a 
informação que circula internamente na 
RIS e com os parceiros que interagem com 
o SNS.

A implementação da nova RIS será pro-
gressiva, estando a migração planeada 
entre 2019-2020. Com esta adjudicação e 
poupança gerada, a SPMS contribui para 
a sustentabilidade do SNS, garantindo re-
dução da despesa pública, assegurando 
mais serviços e, efetivamente, uma presta-
ção de cuidados de saúde ao cidadão com 
maior qualidade.

WORKSHOP
LITERACIA EM BIOSSIMILARES
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No dia 12 de junho entrou em vigor o Acor-
do-Quadro 2018/10, que consiste no for-
necimento de material Penso de Efeito 
Terapêutico para as Instituições e Serviços 
do Serviço Nacional de Saúde. Sofreu al-
gumas alterações, em comparação com 
o acordo-quadro anteriormente em vigor, 
de forma a obter um novo instrumento 
mais adequado às necessidades do Servi-
ço Nacional de Saúde, maximizando a sua 
utilidade.

O novo Acordo-Quadro apresenta um sig-
nificativo aumento do nível de exigência, 
quer na definição dos requisitos mínimos, 
quer na fase de análise das propostas. A 
lista dos artigos que integram o novo pro-

cedimento foi elaborada com a participa-
ção de peritos de referência na área do 
Material de Penso de Efeito Terapêutico, 
tendo em conta a sua complexidade téc-
nica.

O presente Acordo-Quadro resulta assim 
de 19 meses de trabalho, distribuídos por 
cerca de 1.500 horas de recursos huma-
nos; 13 reuniões presenciais; mais de 700 
e-mails trocados; análise de 29 propostas 
apresentadas pelos concorrentes, com 
905 produtos propostos; a verificação de 
mais de 1.800 amostras e com a partici-
pação de 10 peritos nomeados por Admi-
nistrações Regionais de Saúde e Centros 
Hospitalares.

ACORDO-QUADRO
PENSO DE EFEITO TERAPÊUTICO

PROJETO DE PREVENÇÃO 
PRECOCE NO CANCRO ORAL 
(PIPCO)

PÉ DIABÉTICO

Pé Diabético é a designação 
dada aos diversos problemas do 
pé que ocorrem como compli-
cação da diabetes. Associa-se 
a importantes consequências 
médicas, sociais e económicas 
para os doentes, a sua família e 
para sociedade. Com o objeti-
vo de minimizar este impacto, 
a 19 de julho entrou em vigor 
o Acordo-Quadro para forne-
cimento de Material para trata-
mento do Pé Diabético às Ins-
tituições e Serviços do Serviço 
Nacional de Saúde.

O aumento de doenças não infeciosas, 
nomeadamente as doenças oncológicas, 
tem levado a uma redobrada atenção com 
o objetivo de criar respostas urgentes e 
efetivas de saúde pública. Perante uma si-
tuação de cancro oral, o diagnóstico e o 
tratamento atempados, ou seja, uma inter-
venção precoce é essencial para se conse-
guir um bom resultado.

O PIPCO, Projeto de Prevenção Precoce 
no Cancro Oral, é um programa criado 
com estas preocupações e destinado às 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) 
e, neste contexto, a SPMS lança um novo 
concurso público, cuja fase de abertura de 
propostas será a 12 de agosto. 
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Atenta à importância que os sistemas 
SONHO e SClínico representam na nor-
mal atividade de cada entidade hospi-
talar, a Unidade Ministerial de Compras 
da SPMS desencadeou um conjunto de 
atividades conducentes a uma agrega-
ção para aquisição de serviços de ma-
nutenção para servidores aplicacionais 
SONHO e SClínico, de forma a que es-
tes serviços possam estar disponíveis 
para as entidades que entendam aderir, 
no início do ano de 2020.

Para este efeito, apela-se a colabora-
ção de todas as entidades do SNS que 
reportem as suas necessidades, indi-
cando o tipo de servidores e o tipo de 
manutenção pretendida, bem como 
outros aspetos a considerar neste pro-
cedimento agregado.

A identificação de necessidades encon-
tra-se disponível em www.comprasna-
saude.pt e  decorre entre os dias 23 de 
julho a 30 de agosto de 2019.

Agendado para dia 12 de setembro, o workshop sobre Serviços de Consultoria para Au-
tomatização de Processos (Robotic Process Automation) tem como objetivo contribuir 
para a promoção e maior utilização deste acordo, em vigor desde o dia 26 de abril, pelas 
entidades do Serviço Nacional de Saúde e Ministério da Saúde. Aposta na partilha de 
exemplos de implementações bem-sucedidas em quatro áreas distintas: Desenvolvimen-
to e Manutenção; Utilities; Saúde e Financeira.

Contando com a presença de representantes de diversas empresas que vão partilhar o 
seu conhecimento, pretende-se inspirar as entidades do SNS e do Ministério da Saúde 
a identificar áreas de melhoria nas suas instituições, enquanto dão a conhecer as boas 
práticas nos serviços a realizar. Inscreva-se.

WORKSHOP

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA AUTOMATIZAÇÃO 
DE PROCESSOS
(ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)

AGREGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES APLICACIONAIS

SONHO E SCLÍNICO

EM PREPARAÇÃO

CP 2019/43
Material de Empacotamento em Esterilização

CP 2019/45
Medicamentos Anestésicos e Relaxantes Musculares

CP 2019/34
Stens Coronários

AQ EM VIGOR
CP 2019/8

Fornecimento de Antisséticos e Desinfectantes de Uso Humano 
 e Produtos Cosméticos

CP 2019/89
Fornecimento de Material para Tratamento do Pé Diabético

CP 2019/13
Vacinas do Programa Nacional de Vacinação e outras vacinas aplicáveis na 

proteção da saúde pública e de grupos de rico ou em circunstâncias especiais  
e Tuberculinas no âmbito do Programa Nacional para a Tuberculose
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Anúncio de procedimento n.º 6737/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série II

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

Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultadoria 

em Tecnologia Blockchain. 

Anúncio de procedimento n.º 6760/2019 - Diário da República n.º 124/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de migração e integração do Sistema de Gestão do Transporte de Doentes 

(SGTD). 

02.07.2019

Anúncio de procedimento n.º 6843/2019 - Diário da República n.º 125/2019, Série II

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

Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Manutenção de 

Geradores e UP’S. 

Declaração de retificação de anúncio n.º 202/2019 - Diário da República n.º 125/2019, Série II

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

Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão, Consumíveis e Serviço de Assistência Técnica 

para várias Entidades do SNS. 

Anúncio de procedimento n.º 6736/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série II

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

Medicamentos diversos.

Anúncio de procedimento n.º 6903/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II

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

Empreitada para reformulação do Datacenter do Porto na componente elétrica, por forma a cumprir 

as normas de certificação TIER2 ou superior. 

01.07.2019

03.07.2019

04.07.2019

05.07.2019

Anúncio de procedimento n.º 6943/2019 - Diário da República n.º 127/2019, Série II

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

Aquisição de Serviço de Aluguer de Viaturas - ULSAM

Anúncio de procedimento n.º 7120/2019 - Diário da República n.º 129/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 994/2019 - Diário da República n.º 132/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos para Reforço e Operação da Infraestrutura de 

Ativos do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. - ADSE.

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

Material para tratamento do pé diabético.

08.07.2019

09.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 970/2019 - Diário da República n.º 127/2019, Série II

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

Aquisição de Hardware de Suporte para o IPST. 

Anúncio de procedimento n.º 6155/2019 - Diário da República n.º 113/2019, Série II

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

Aquisição de viaturas para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 7049/2019 - Diário da República n.º 128/2019, Série II

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

Aquisição de serviços especializados na área mobile.

Anúncio de procedimento n.º 7119/2019 - Diário da República n.º 129/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Licenciamento de Software, Reestruturação da Rede Informática 

e aquisição de Equipamento Informático, para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. 

Anúncio de procedimento n.º 7268/2019 - Diário da República n.º 132/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 7347/2019 - Diário da República n.º 133/2019, Série II

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

Concurso Público sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia para prestação de serviços de 

diagnóstico histológico, pesquisa de HPV, recolha e transporte de produto biológico, no âmbito do 

Projeto de Intervenção Precoce no Cancro Oral.

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

Concurso Público Internacional para aquisição de serviços de solução de printing em regime de 

outsourcing para o Instituto Nacional de Saúde, Doutor Ricardo Jorge, I.P.
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Aviso de prorrogação de prazo n.º 1002/2019 - Diário da República n.º 133/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos para a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE. 

Anúncio de procedimento n.º 7357/2019 - Diário da República n.º 133/2019, Série II

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

Aquisição de serviços especializados em produtos Apple.

Anúncio de procedimento n.º 7483/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Serviços de Comunicações de Voz em Local Fixo para  o 

Instituto Nacional De Emergência Médica.

Anúncio de procedimento n.º 7851/2019 - Diário da República n.º 140/2019, Série II

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

Aquisição de Serviços de Manutenção de Scanners do Centro de Controlo e Monitorização do SNS 

(CCMSNS).

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1054/2019 - Diário da República n.º 140/2019, Série II

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

Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultoria 

em Tecnologias Mobile e Serviços de desenvolvimento, conceção e suporte de sites, portais e 

Webservices.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1018/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série II

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

Acordo quadro para fornecimento de material de ostomia e eliminação às instituições e serviços do 

SNS.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1018/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série II

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

Aquisição de Serviços de Formação e Acompanhamento do Sistema de Informação da Unidade 

Cuidados de Saúde Primários e de Proximidade.

Anúncio de procedimento n.º 7910/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série II

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

Aquisição de serviços especializados no âmbito do Registo de Saúde Eletrónico .

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1066/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série II

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

Acordo quadro para fornecimento de material de ostomia e eliminação às instituições e serviços do 

SNS. 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1064/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série II

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

Medicamentos diversos.

Anúncio de procedimento n.º 7893/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série II

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

Medicamentos do aparelho digestivo.

Anúncio de procedimento n.º 7932/2019 - Diário da República n.º 142/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos Básico e Administrativo - Impressoras, Projetores, 

Switch, Central Telefónica e Multifunções para a ARS Norte, I.P.

Anúncio de procedimento n.º 7976/2019 - Diário da República n.º 142/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de licenciamento de software e serviços conexos.

Anúncio de procedimento n.º 7639/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série II

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

Fornecimento de combustíveis rodoviários, para o Hospital de Braga, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1025/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 7831/2019 - Diário da República n.º 140/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos para a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE.

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

Aquisição de serviços de AOV para a ULSNA, EPE.

17.07.2019

18.07.2019

25.07.2019

26.07.2019
19.07.2019

24.07.2019

Anúncio de procedimento n.º 7850/2019 - Diário da República n.º 140/2019, Série II

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

Contratação de Apólice de Seguro de Saúde.
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Anúncio de procedimento n.º 7357/2019 - Diário da República n.º 133/2019, Série II

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

Aquisição de serviços especializados em produtos Apple.

29.07.2019

30.07.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1079/2019 - Diário da República n.º 143/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Licenciamento de Software, Reestruturação da Rede Informática 

e aquisição de Equipamento Informático, para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 8042/2019 - Diário da República n.º 143/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1082/2019 - Diário da República n.º 143/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1082/2019 - Diário da República n.º 143/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1100/2019 - Diário da República n.º 144/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1101/2019 - Diário da República n.º 144/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1102/2019 - Diário da República n.º 144/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de consultoria para as áreas de conteúdos digitais e clínica da Direção do 

Centro Nacional de TeleSaúde (DCNTS).

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

Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultadoria em 

Tecnologia Blockchain.

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

Concurso Público para aquisição de equipamentos de impressão de etiquetas para as entidades do 

Ministério Da Saúde.

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

Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultadoria em 

Tecnologia Blockchain.

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

Aquisição de Serviços de Manutenção de Scanners do Centro de Controlo e Monitorização do SNS 

(CCMSNS).

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

Aquisição de serviços de consultoria para as áreas de conteúdos digitais e clínica da Direção do 

Centro Nacional de TeleSaúde (DCNTS).
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