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Conheça as novidades
Mantenha-se informado com o
Boletim de Compras Públicas na Saúde

ENTREVISTA

As novas alterações ao Código dos

fundamentação, o que representa um

Contratos Públicos entraram em vigor

desafio para as entidades adjudicantes.

no dia 01 de janeiro de 2018. Na sua
opinião, o SNS está preparado para as

Está a ser exigido um esforço de adap-

exigências que decorrem destas altera-

tação a todos os envolvidos, incluindo

ções?

às plataformas eletrónicas com que tra-

O SNS tem sido nos últimos anos confrontado com inúmeros desafios, tendo
demonstrado estar à altura de os ultrapassar.
As alterações ao CCP que entraram
em vigor em 1 de janeiro de 2018 apresentam algumas vantagens claras, no-

balhamos.
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?

meadamente quanto à redução dos

Para além das mais-valias que resultam

prazos de apresentação de propostas,

do efeito de escala, a economia pro-

à introdução da figura do gestor de

cessual permitirá no futuro uma me-

contrato, ao regime inovador do art.º

lhor alocação dos escassos recursos de

256º-A, destinado a fomentar a com-

cada uma das instituições.

petitividade e a permanente adequação
dos acordos-quadro ao mercado, e ao
suprimento de irregularidades formais
das propostas/candidaturas (ainda que

SUSANA
TEOTÓNIO
PEREIRA

este último aspeto possa vir a ser fonte

Diretora do Serviço

Como está organizado o Serviço de
Gestão de Compras do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental?

de litigiosidade...).

O Centro Hospitalar de Lisboa Ociden-

Paralelamente, as alterações ao CCP

tal integra o Hospital S. Francisco Xavi-

aumentaram a exigência ao nível da

er, o Hospital Egas Moniz e o Hospital de

de Gestão de Compras
do Centro Hospitalar
Lisboa Ocidental, E.P.E

“ As compras centralizadas alargar-se-ão

“

certamente a outras áreas, permitindo tirar
partido das mais-valias que lhe estão associadas.

Equipa do Serviço de Gestão de Compras do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE
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Santa Cruz, sendo Centro de Referên-

contínua, para que o CHLO assegure a

cia nas seguintes áreas de intervenção:

melhor prestação de cuidados aos seus

Epilepsia Refratária; Doenças Cardio-

utentes.

vasculares: Cardiologia de Intervenção
Estrutural / Cardiopatias Congénitas;

Como prevê o futuro das Compras Cen-

Transplante Rim – Adultos; Oncologia

tralizadas no SNS?

de Adultos - Cancro do Reto; Transplante de Coração – Adultos; Neurorra-

As compras centralizadas alargar-se-ão

diologia; Implantes Cocleares.

certamente a outras áreas, permitindo
tirar partido das mais-valias que lhe es-

O Serviço de Gestão de Compras tra-

tão associadas.

balha em conjunto com os seus clientes
internos e com os restantes serviços de

Haverá, no entanto, que acautelar as

suporte do CHLO, em particular com

concentrações de mercado, bem como

o Serviço de Logística e Distribuição,

prever soluções céleres para responder

com o objetivo de assegurar a disponi-

às falhas de mercado.

PROTEÇÃO DE DADOS
Implementar boas práticas
No mundo atual, a cibersegurança é

do Ministério da Saúde e Elemento

temática de debate mundial, tornando-

de

se imprescindível a implementação

Segurança (ECOS) da Saúde que

de boas práticas para incrementar a

reporta

proteção de dados. Respeitar a política

cibersegurança, de forma centralizada,

de passwords é uma forma de reforçar

ao Centro Nacional de Cibersegurança,

a segurança da informação.

vem relembrar alguns comportamentos

Coordenação
todos

os

Operacional
incidentes

de
de

que, sendo simples, não devem ser
A SPMS, EPE, como organismo respon-

descurados, porque “a cibersegurança

sável pelos Sistemas de Informação

é um assunto de todos”:

bilização atempada dos bens/serviços
necessários à prossecução da atividade

De que forma a relação entre a SPMS,

do CHLO, com a melhor qualidade pos-

EPE e a sua instituição poderá ser me-

sível e ao menor custo, respeitando o

lhorada?

Mantenha as suas passwords confidenciais;
Memorize as suas passwords. As passwords não devem ser escritas

enquadramento legal em vigor.
A excelente colaboração entre as duas

em papéis ou locais visíveis;
Mude as suas passwords regularmente, mesmo nos sistemas que

Neste sentido, os 20 colaboradores

instituições, pautada pela total abertura

que integram o Serviço de Gestão de

para a partilha de informação de parte

não obriguem a fazê-lo;

Compras, nos setores do Medicamento;

a parte, poderá ser melhorada à me-

Guarde as suas passwords em softwares encriptados (ex. KeePass Safe);

Reagentes; Material de Consumo Clíni-

dida que forem sendo implementados

co; Material Administrativo e Hoteleiro;

instrumentos tecnológicos que per-

Não grave as suas passwords de forma automática nos sistemas;

Prestações de Serviços/Manutenção/

mitam o conhecimento em tempo real

Obras/Equipamento, contribuem dia-

do andamento dos procedimentos de

e sistemas pessoais;

riamente, numa atitude de melhoria

aquisição centralizada.

Utilize passwords seguras, mas fáceis de memorizar.

Não utilize as mesmas passwords para os sistemas da organização

Garantir a segurança dos dados confidenciais e dados pessoais é um dos
grandes objetivos das palavras-passe.

nado por General Data Protection
Regulation (GDPR), em vigor desde o
dia 25 de maio de 2018.

As organizações precisam da colaboração de todos os profissionais para
reforçar a segurança da informação e
cumprirem o novo Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados, constante
do Regulamento (UE) 2016/679, desigHospital São Francisco Xavier
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Hospital Santa Cruz

Hospital Egaz Moniz

Recomendamos a leitura do manual:
A Segurança da Informação
Consulte a página:
ciberseguranca.spms.min-saude.pt

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

segurados diretamente pelo INEM, dispondo de capacidade para prestação
de cuidados de Suporte Avançado
de Vida. As necessidades do país em
matéria de helitransporte de emergência ficarão, desta forma, totalmente
asseguradas com a disponibilidade
dos quatro helicópteros ao serviço exclusivo do INEM, o qual assegura um
serviço helitransportado de emergência médica desde 1997.

CONCURSO PÚBLICO

No âmbito das suas atribuições, a

duzir custos, nomeadamente, em bens

SPMS, EPE exerce a função de Unidade

e serviços de natureza transversal.

Ministerial de Compras para os orga-
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foi o INEM autorizado a realizar a despesa com referida aquisição, aquisição
esta a desencadear por concurso público com publicação de anúncio no

nismos do Ministério da Saúde e insti-

É justamente neste enquadramento

tuições do Serviço Nacional de Saúde

que o Instituto Nacional de Emergência

(SNS), cabendo-lhe, entre outras, a

Médica, IP (INEM), mediante contrato

competência de propor estratégias de

de mandato administrativo, atribuiu à

compras inovadoras, com o objetivo

SPMS a competência para assegurar

de racionalizar a aquisição de bens e

a contratação de serviços de loca-

serviços transversais do Ministério da

ção de meios aéreos e aquisição de

Saúde.

serviços de operação, gestão da aero-

O objetivo desta contratação é pos-

navegabilidade permanente e manu-

sibilitar que Portugal Continental dis-

Enquanto Central de Compras desem-

tenção para o serviço de helicópteros

ponha, em permanência, de um disposi-

penha um papel estratégico na otimi-

de emergência médica, para a pros-

tivo de quatro helicópteros dedicado

zação de recursos existentes, pelo que,

secução das missões públicas que lhe

em exclusivo à emergência médica,

com o desenvolvimento da sua ativi-

estão atribuídas.

cujas equipas clínicas compostas por

dade tem promovido uma gestão mais

Através da Resolução do Conselho de

médicos e enfermeiros, assim como os

eficaz e eficiente, contribuindo para re-

Ministros n.º 38/2018, de 15 de março,

equipamentos e consumíveis, serão as-

Jornal Oficial da União Europeia, a fim

Do concurso desenvolvido o ano passado pelo INEM resultou uma causa
de não adjudicação, nos termos do
Código dos Contratos Públicos, motivo pelo qual foi revogada a decisão de
contratar. Considerando a imperiosa
necessidade de assegurar um dispositivo de transporte aéreo de emergência médica para o INEM, a SPMS,
através do anúncio de procedimento
n.º 2596/2018, publicado no Diário da
República II Série n.º 79, de 23 de abril,
deu início ao novo concurso público
para esse serviço de transporte aéreo
de doentes do INEM.

de celebrar um contrato que vigorará
de 01 de novembro de 2018 até 31 de
dezembro de 2023, no montante total
previsto de 38.750.000,00€, isento de
IVA.

O prazo para apresentação de propostas já findou, pelo que o Júri do procedimento composto por elementos
da SPMS e do INEM encontra-se a desenvolver as atividades conducentes à
elaboração do relatório preliminar.
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TIPO DE CONTRATO
Técnico de Instalação e Manutenção de ar Condicionado TIM I e Técnico de Instalação e Manutenção de ar Condicionado TIM II
Por Recurso
Lote 183 Região Norte
Lote 184 Região Centro

Prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva, Corretiva e de Conservação
das Instalações na Área da Saúde
Decorreu no dia 18 de maio, na sede da
SPMS, em Lisboa, a cerimónia de assinatura dos contratos do Acordo-Quadro (AQ) para Prestação de Serviços
de Manutenção Preventiva, Corretiva
e de Conservação das Instalações na
área da saúde.

Chave na Mão
Lote 190 Região Norte
Lote 91
Região Centro

Categoria XIV – serviços de manutenção preventiva, corretiva e de conservação das
instalações de Climatização e Ventilação – Fornecimento e Montagem AVAC (ar condicionado)

instrumentos procedimentais especiais
que facilitem as compras das entidades
públicas.
Este AQ tem por objetivo a manutenção
preventiva e corretiva dos edifícios, instalações e equipamentos, assegurando
a conservação, qualidade e eficiência
das mesmas.

Na sessão, presidida pelo vogal do Conselho de Administração da SPMS, Artur
Mimoso, reforçou-se que, com as novas regras de controlos de limiares do
ajuste direto, é urgente a utilização de

Dos 209 lotes geográficos, apenas existiu a adjudicação de 10 lotes que passamos a indicar:
TIPO DE CONTRATO

Por Recurso
Pedreiro
Eletricista Lote 169 Região Norte
Servente Lote 170 Região Centro
Região Lisboa e Vale do
Lote 171
Tejo

Chave na Mão
Lote 169 Região Norte
Lote 170 Região Centro
Região Lisboa e Vale do
Lote 171
Tejo

Categoria XIII – serviços de manutenção preventiva, corretiva e de conservação das instalações de eletricidade

Encontra-se dividido de acordo com
a tipologia de contrato por recurso,
onde se enquadram as seguintes especialidades:
Pedreiro
Servente
Impermeabilizador
Pintor
Canalizador
Carpinteiro
Marceneiro
Eletricista
Técnico de Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado
A tipologia de contrato Chave na Mão
corresponde a um projeto bem definido e contextualizado, em que o concorrente apresenta um preço fechado.
O projeto será executado com recurso à equipa que vai executar todas as
atividades e tarefas definidas e os entregáveis previstos.
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Sessão de Esclarecimento
Acordo-Quadro para Prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva, Corretiva e de Conservação das Instalações na
área da saúde

Andreia Torres, diretora das Compras de
Bens e Serviços Transversais da SPMS,
destacou o objetivo do lançamento do
novo AQ: promover a concorrência,
considerando que, no total de 209 lotes
geográficos, contemplados no concurso lançado em dezembro de 2017,
apenas se procedeu à adjudicação de

meadamente nas categorias de eletricidade, climatização e ventilação, de
rede de esgotos, entre outras. Na sessão referiu-se, também, que os lotes
devem estar agregados por distrito em
detrimento de lotes regionais e foi feita
uma breve explicação sobre o Anexo A,
a ser preenchido no Catálogo de Compras da Saúde.
A finalidade deste AQ é disciplinar as
relações contratuais futuras a estabelecer, mediante a fixação antecipada
dos respetivos termos. Posteriormente,
as entidades de saúde poderão efetuar
compras ao abrigo do AQ, consultando
todos os fornecedores que se encontrarem qualificados por lote.

10 lotes nas categorias de serviços de
manutenção preventiva, corretiva e de
conservação das instalações de Climatização.
Sendo um serviço que é continuamente
adquirido pelas entidades adjudicantes,
e tendo em conta o tipo de procedi-

Andreia Torres

mentos fixados na recente alteração do
Código dos Contratos Públicos, é importante disponibilizar às entidades de
saúde um instrumento facilitador das
suas aquisições
Todos os aspetos que contribuem para
a formação do preço/hora por especialidade devem estar indicados, no10

Luísa Neves

Prestação de serviços financeiros desmaterializados, serviços de faturação eletrónica e gestão e conferência eletrónica na
área da Saúde
No dia 11 de maio, a SPMS lançou o
Concurso Público para celebração de
Acordo-Quadro para a prestação de
serviços financeiros desmaterializados, serviços de faturação eletrónica e
gestão e conferência eletrónica na área
da Saúde, em alinhamento com a Diretiva 2014/55/EU relativa à faturação
eletrónica nos contratos públicos.
Ao promover a adoção da faturação
eletrónica nos contratos públicos, a
SPMS está a fomentar as boas práticas nesta matéria. A celebração deste
Acordo-Quadro inovador tem por objetivo tornar os processos aquisitivos
destes serviços mais céleres e mais eficazes, reduzindo prazos nas aquisições,
desburocratização dos procedimentos
e redução dos custos administrativos.
Categoria 1 | Serviços de Faturação Eletrónica
Lote 1
Região Norte
Lote 2 Região Centro
Lote 3 Região de Lisboa e Vale do Tejo
Lote 4 Região do Alentejo e Algarve
Lote 5 Região Autónoma dos Açores
Lote 6 Região Autónoma da Madeira
Lote 7 Território Nacional
Categoria 2 | Serviços Financeiros Desmaterializados de Gestão e Conferência
Eletrónica
Lote 8 Serviços de Gestão e Manutenção da Solução de Conferência
Lote 9 Serviços de Operação de Conferência de Faturas/Prescrições
Lote 10 Serviços de Operação de Exploração e Monitorização da Informação
Lote 11 Serviços de Gestão e Manutenção do Portal
Lote 12 Disponibilização, Acompanhamento e gestão do Helpdesk
11
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Os serviços a prestar no âmbito da
Categoria 1 - Serviços de Faturação
Eletrónica consistem na disponibilização de uma Plataforma/Portal de
faturação eletrónica, em regime software as a service (saas), que permita
gerir todo o processo de faturação,
desde o envio das notas de encomendas, a receção/registo/integração de
faturas, por processo automático ou
semi-automático, a receção/integração das guias de remessa, o envio da
confirmação de entrega/aceitação dos
bens, a consulta, atualização, transferência, integração, tratamento e arquivamento dos dados de faturação,
de acordo com a legislação em vigor.
Os serviços a prestar no âmbito da Categoria 2- Serviços Financeiros Desmaterializados de Gestão e Conferência Eletrónica consistem em serviços
de gestão, manutenção e operação do
Centro de Controlo e Monitorização
do Serviço Nacional de Saúde. Englobam a manutenção e desenvolvi-

NOTÍCIAS

mentos, que sejam necessários implementar na solução de conferência, a
operação de conferência de faturas/
prescrições, de acordo com as áreas de conferência definidas pela entidade adquirente, a gestão do arquivo,
a operação de exploração e monitorização da informação com a obtenção
dos indicadores de risco de fraude
e de desperdício, a criação e atualização da informação constante nos
manuais de relacionamento, a gestão
e manutenção do portal, e a disponibilização, acompanhamento e gestão do
Helpdesk.
Enquanto entidade responsável pelas
Compras Públicas na Saúde, a SPMS
estabelece Acordos-Quadro que contribuem para a redução de despesa na
Saúde e proporcionam serviços e bens
economicamente mais vantajosos e
com uma maior eficiência operacional,
traduzindo-se em ganhos para as instituições do setor e para a sociedade
portuguesa em geral.

SPMS no 12º Congresso Nacional
da Contratação Pública Eletrónica
A SPMS participou no 12º Congresso Nacional da Contratação Pública
Eletrónica, que decorreu a 15 de maio,
na Academia de Belas Artes, em Lisboa.
Artur Mimoso, vogal do Conselho de
Administração da SPMS, e Joana Ricardo, especialista na área das Compras
Públicas para a Saúde na SPMS, fizeram
parte do painel: “Como contratar com
inovação e potenciar a contratação
eletrónica?”
As respostas e recomendações, por
parte da SPMS, recaíram sobre temas
relacionados com o conhecimento do
mercado, o modelo de avaliação atual,

Anúncio do Procedimento
nº 3196/2018

os sistemas de aquisição dinâmicos, e
ainda sobre a importância da formação
de profissionais e das parcerias para a
inovação, entre muitos outros temas.
O evento baseou-se num novo modelo de sessões que visam responder, de
forma, simples e objetiva às dúvidas
mais frequentes sobre a aplicação do
novo Decreto-Lei n.º 111 B/2017, de 31
de agosto, o que levará à apresentação,
em todas as sessões, de “Dúvidas, Respostas e Recomendações” sobre diversos aspetos.
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IV Reunião do Grupo de Trabalho de
Acordos-Quadro de Bens e Serviços
Transversais e de Saúde
A SPMS realizou a 4ª Reunião de
Grupo de Trabalho de Acordos-Quadro de Bens e Serviços Transversais e de
Saúde, que decorreu na sua sede em
Lisboa, no dia 11 de maio.
Nesta reunião, Andreia Torres, diretora
de Compras de Bens e Serviços Transversais, começou por destacar a entrada em vigor da nova Lei de execução
do Orçamento de Estado, salientando
que poderá trazer várias vantagens e
benefícios às compras centralizadas.

Estiveram em análise, e com contributos dos participantes da sessão anterior, os Acordos-Quadro (AQs) sobre os
Serviços de Transportes e Mudanças
de Imobilizado, Serviços de Recolha e
Custódia de Arquivo e sobre Consultoria em Tecnologias Mobile. Atualmente,
estão em vigor 24 AQs e em tramitação
cerca de 10, na área das Compras de
Bens e Serviços Transversais.
14

Andreia Túlia Oliveira, coordenadora
da Unidade de Compras Agregadas
de Bens e Serviços de Saúde, analisou o estado dos AQs em vigor e em
tramitação, havendo um espaço para
perguntas e respostas sobre os mesmos
e, ainda, para os contributos e sugestões que cada Entidade tem a fazer aos
AQs em tramitação.
Estas sessões, têm como objetivo
perceber as necessidades de cada Hospital, e fazer um ponto de situação relativo a cada reunião anterior, onde a
SPMS apresenta as suas propostas de
Acordos-Quadro em resposta às necessidades previamente faladas.
Desta forma, é possível os vários representantes de entidades do Serviço Nacional de Saúde contribuírem com sugestões para a melhoria dos AQs, para
que estes cubram todas as suas necessidades.
A sessão contou com representantes
das unidades de saúde da ULS Litoral
Alentejano, ACSS, Hospital de Magalhães Lemos, CH Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, ARSs do Alentejo, do Algarve e do Norte, CH de Lisboa
Ocidental, ULS do Norte Alentejano,
CH de Leiria, CH do Médio Tejo, Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães,
Hospital Garcia de Orta, CH do Porto,
Serviço de Saúde da Região Autónoma
da Madeira, CH Entre o Douro e Vouga,
Hospital do Espírito Santo de Évora, INFARMED e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.
15
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Curso de Prevenção e Deteção de Fraude
e Desperdício na área da Saúde
Arrancou, no dia 22 de maio, nas instalações da SPMS, em Lisboa, a segunda edição do curso Prevenção e Deteção de Fraude e Desperdício na área
da Saúde, promovido pela Academia
SPMS.

Curso de Contratação Pública
A Academia SPMS promoveu, no dia 21
de maio, a primeira de quatro sessões
do “Curso de Contratação Pública – O

peças procedimentais respetivas e, desta forma, mitigar o risco de corrupção e
infrações na Contratação Pública.

CCP revisto”. Esta formação tem como
objetivo dar a conhecer as principais
alterações ao Código dos Contratos
Públicos, incluindo o Regime dos Acordos-Quadro e das Centrais de Compras,
com vista a capacitar os participantes
para a sua adequada aplicação.
Com este curso, a SPMS visa dotar os
seus quadros de conhecimentos sólidos na área da Contratação Pública e, desta forma, cumprir uma das
Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção nesta área.

Enquanto sistema central de Compras
Públicas para a saúde, a SPMS tem a
responsabilidade de dotar os seus profissionais com formações permanentes quanto à legislação aplicável nesta
matéria.

Com duração de 7 horas tem por objetivo identificar os diferentes tipos de
intervenientes e meios de prevenção
no sistema de luta contra a fraude, nomeadamente as tipologias de comportamentos desviantes neste contexto.
A primeira edição realizou-se no dia
14 de maio, nas instalações da SPMS,
no Porto, e contou com a presença de
profissionais de entidades hospitalares
e da SPMS.
O desenvolvimento de ações de formação nesta área específica é fundamental para potenciar estratégias e
mecanismos de atuação eficazes pelos
profissionais no âmbito da prevenção e
deteção da fraude.

As recomendações passam por garantir
a transparência nos procedimentos de
Contratação Pública, tanto através da
publicidade em plataformas eletrónicas, como pelos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interes-

ACADEMIA SPMS

ses na Contratação Pública. É também
feito um incentivo para que os profis-

CONSULTE OS CURSOS

sionais tenham uma formação adequada para a elaboração e aplicação das
16
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A SAÚDE DAS
CENTRAIS DE
COMPRAS EM
PORTUGAL
nº

Nacional de Saúde e mecanismos de

n.º 38/2018, de 11 de junho, que

faturação eletrónica e autofaturação.

Foi

publicado

transfere

para

o
a

Decreto-Lei
SPMS,

EPE

Centrais de compras
no âmbito do Código
dos Contratos Públicos

as

atribuições de gestão e exploração

A atividade do Centro é estratégica

direta do Centro de Controlo e Moni-

para a melhoria da eficiência do SNS e

Lançada em janeiro deste ano, na altu-

torização do SNS (CCMSNS), já a

para a gestão da despesa pública com

ra em que entrou em vigor o Código

partir do próximo dia 1 de julho.

cuidados de saúde, bem como na pro-

dos Contratos Públicos Revisto, o que

teção de dados sensíveis dos utentes,

suscitou muitas questões e incertezas,

Anteriormente designado por Cen-

ou na observância de regras de fatu-

a Revista de Direito Administrativo

tro de Conferência de Faturas do

ração e de normalização contabilística.

(RDA) veio preencher uma necessidade da maioria dos profissionais que

SNS, estava a cargo da Administração
Central do Sistema de Saúde (ACSS,

Relativamente ao acompanhamento

trabalham com o Direito Administra-

I. P.), recorrendo a serviços de um

da gestão e exploração do CCMSNS

tivo, dando respostas à resolução de

operador externo.

Em alinhamento

será feito através de um grupo técni-

problemas práticos.

com a adoção de medidas que prio-

co com a responsabilidade de elabo-

rizam a utilização de recursos inter-

rar relatórios trimestrais, realizar audi-

A edição nº 2 da RDA integra o artigo de

nos na área da Saúde, a SPMS, EPE

torias e definir prazos de respos-

opinião de Artur Trindade Mimoso, com

reúne competências para assegurar

ta aos pedidos de informação e de

todos os serviços do agora Centro

análise de resultados da conferência.

o tema: “A saúde das centrais de compras em Portugal – Centrais de compras no âmbito do Código dos Contratos Públicos”. Licenciado em Direito, o
vogal executivo do Conse-lho de Administração da SPMS aborda temáticas
como a importância do acordo-quadro
na atividade das Centrais de Compras,
os sistemas de aquisição dinâmicos, as
parcerias para a inovação, os mecanismos de desburocratização ou as centrais de compras na era digital – o caso
da SPMS.

O artigo é exclusivo da edição nº 2 (Maio-Agosto) da Revista de Direito Administrativo.

de Controlo e Monitorização do SNS.
Com autonomia para a definição dos
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Esta transferência de competências

métodos, modelos e práticas de gestão

justifica-se pela experiência adquirida

para implementar o modelo de opera-

pela SPMS, EPE, nos últimos anos, no

ção, bem como o desenvolvimento da

exercício das suas funções de gestão

atividade do CCMSNS, a SPMS, EPE

dos sistemas de informação, compras

irá potencializar a obtenção dos me-

públicas no setor da saúde, desmate-

lhores resultados com os recursos dis-

rialização de processos, serviços par-

poníveis, reduzindo custos operacio-

tilhados financeiros, controlo e moni-

nais e aumentando os ganhos para a

torização dos processos no Serviço

área da Saúde.
19

INFORMAÇÕES ÚTEIS

NOTÍCIAS

Fracionamento do plasma português
obtém visto do Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas concedeu, a sema-

e serviços a adquirir, e não dispondo

na passada, o visto ao contrato resultan-

de capacidade técnica suficiente para

te do procedimento concursal centraliza-

encontrar a solução mais adequada.

Encontra-se em fase de desenvolvimento o procedimento de aquisição

do para aquisição de serviços de fracionamento do Plasma Português, tramita-

Anteriormente, a aquisição desagre-

Bombas de Perfusão Subcutânea de

do pela SPMS, EPE, através do pro-

gada e desarticulada de plasma huma-

Insulina e Respetivos Consumíveis, no

cedimento de Diálogo Concorrencial.

no, pelas diferentes instituições hos-

âmbito do Programa Nacional de Pre-

pitalares utilizadoras do mesmo, in-

venção e Controlo da Diabetes da Dire-

corria em custos elevados. Através do

ção-Geral de Saúde (DGS), que se des-

Diálogo Concorrencial (com os opera-

tina a ser aplicado pelos profissioais de

dores interessados) estima-se que, com

saúde nos centros de tratamento.

este procedimento de contratação in-

Prevê-se a conclusão na terceira sema-

ovador, o Ministério da Saúde ob-

na de junho.

Este procedimento de contratação, inovador e complexo, permitiu que se fizesse uma aquisição pública mais vantajosa e, pela primeira vez, Portugal terá
plasma humano exclusivamente nacional, contribuindo para assegurar a autossuficiência do país, no que respeita aos
produtos derivados do plasma humano
e reduzindo, de forma significativa, os
custos do Serviço Nacional de Saúde.

tenha uma poupança na ordem dos
40 % dos gastos com estes produtos,
que se poderá traduzir no valor de

Agregação Centralizada

1 Milhão de euros, embora o princi-

Quantidades Adicionais 2018

pal objetivo seja maximizar o plasma

Como entidade que presta serviços

recolhido e, dessa forma, respeitar as

partilhados, nomeadamente na área

dádivas voluntárias e não remuneradas.

de compras às entidades com atividade específica no setor da saúde, a
SPMS, EPE tem como objetivo estratégico “centralizar, otimizar e racionali-

As instituições de saúde poderão subOs primeiros medicamentos deriva-

meter pedido de quantidades adi-

dos do plasma nacional: albumina, im-

cionais para o segundo semestre, do

unoglobulina e fator VIII, serão entre-

zar” a aquisição de bens e serviçosno

gues ao IPST, IP em dezembro próximo,

Serviço Nacional de Saúde.

seguindo-se a distribuição aos serviços

O Instituto Português do Sangue e

presente ano, através do site www.
catalago.min-saude.pt, no âmbito do

hospitalares utilizadores, a partir dessa

Despacho n.º 1571-B/2016, publicado

data.

no Diário da República, 2.ª série – N.º 21

Transplantação, I.P. (IPST), entidade res-

– 1 de fevereiro de 2016, que preconiza

ponsável por aproximadamente 60%

a agregação centralizada, e de acordo

da colheita de sangue nacional, atribuiu

com as Circulares Informativas Conjun-

à SPMS o processo de contratação de
serviços para fracionamento do plasma humano exclusivamente portu-

20

Aquisição de Bombas
de Perfusão Subcutânea
de Insulina

tas que listam os bens objeto de agregação centralizada.

guês, tendo em conta a necessidade

Os pedidos podem ser submetidos até

e a complexidade técnica dos bens

dia 29 junho.
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Encontra-se disponível no site www.catalago.min-saude.pt,
informação relativa aos Acordos Quadro que se encontram
em preparação.
A disponibilização atempada da preparação de novos Acordos-Quadro permite que as instituições do SNS possam remeter os seus contributos para melhoria e desenvolvimento
do Acordo-Quadro.
Todas as sugestões e contributos poderão ser remetidos
para o e-mail: catalago@spms.min-saude.pt.

Acordo-Quadro
CP 2017/6 | Medicamentos
do foro oncológico
e imunomoduladores
em vigor desde maio 2018
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Maio 2018
03.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 2878/2018 - Diário da República n.º 85/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva da plataforma GFPMS

07.05.2018

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Serviços de comunicações móveis e fixas para a SPMS

10.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3122/2018 - Diário da República n.º 90/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção para evolução do RCU2 (Resumo Clínico
Único do Utente)

Aviso de prorrogação de prazo n.º 649/2018 - Diário da República n.º 87/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 3139/2018 - Diário da República n.º 90/2018,
Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de caricas (safecooker) no âmbito do programa troca de seringas

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público para aquisição de consumíveis de impressão para a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e para o Instituto Oftalmológico Gama Pinto

08.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3031/2018 - Diário da República n.º 88/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Prestação de Serviços especializados para o portal de intranet e site da SPMS

11.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3192/2018 - Diário da República n.º 91/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 3032/2018 - Diário da República n.º 88/2018,
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 contabilidade de gestão e implementação de um sistema de informação de gestão
na área da saúde

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de hardware para Datacenter e serviços conexos de instalação e suporte para a SPMS

Anúncio de procedimento n.º 3193/2018 - Diário da República n.º 91/2018,
Série II

09.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3080/2018 - Diário da República n.º 89/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Serviços de desenvolvimento e conceção de conteúdos audiovisuais
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Aviso de prorrogação de prazo n.º 669/2018 - Diário da República n.º 89/2018,
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 prestação de
serviços de gestão, inventariação, etiquetagem e reconciliação de ativos e implementação de um
sistema de informação de gestão na área da saúde

Anúncio de procedimento n.º 3194/2018 - Diário da República n.º 91/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo Quadro para fornecimento de Sistemas de Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis

Anúncio de procedimento n.º 3081/2018 - Diário da República n.º 89/2018,
Série II

Anúncio de procedimento n.º 3195/2018 - Diário da República n.º 91/2018,
Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de informática para apoio a utilizadores locais e regionais

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo Quadro para fornecimento de Pacemakers
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Anúncio de procedimento n.º 3196/2018 - Diário da República n.º 91/2018,
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 prestação
de serviços financeiros desmaterializados, serviços de faturação eletrónica e gestão e conferência
eletrónica na área da saúde

14.05.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 687/2018 - Diário da República n.º 92/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Radiofármacos

23.05.2018
Aviso de prorrogação de prazo n.º 727/2018 - Diário da República n.º 99/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Serviços de comunicações móveis e fixas para a SPMS

25.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3791/2018 - Diário da República n.º 101/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de solução de printing em regime de outsourcing para a SPMS

15.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3280/2018 - Diário da República n.º 93/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviço móvel terrestre para o INFARMED

Anúncio de procedimento n.º 3290/2018 - Diário da República n.º 93/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Serviços de Desenvolvimento de software para a gestão de compras internas para a
SPMS

17.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3406/2018 - Diário da República n.º 95/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de apoio ao secretariado da SPMS

21.05.2018
Anúncio de procedimento n.º 3552/2018 - Diário da República n.º 97/2018,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Prestação de serviços de apoio especializado à DPDO
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