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Atrás da esquerda para a direita: Hugo Cardoso, Ana Serra, Isabel Calvário, Pedro Marques, Lúcia Quaresma, Aurea Ferreira, Sílvia 
Pereira, Marcelo Miranda, Célia Salgueiro, Mafalda Almeida, Augusta Patrício e Lídia Fernandes
À frente da esquerda para a direita: Anabela Brilhante, Célia Carreira, Ana Henriques, Ângela Novo, Vítor Inácio, Carla Pereira e 
Ilda Costa

2 3

ENTREVISTA

ILDA
COSTA
Diretora do Serviço 

de Aprovisionamento 

do Centro Hospitalar 

de Leira, E.P.E

As novas alterações ao Código dos 

Contratos Públicos entraram em vigor 

no dia 01 de janeiro de 2018. Na sua 

opinião, o SNS está preparado para as 

exigências que decorrem destas altera- 

ções?

A questão deveria ser se o CCP está 

preparado para as exigências do SNS. 

Há uma evidente sobrerregulamenta-

ção no sector da contratação pública, 

que apesar de se sustentar nos princí-

pios da igualdade, transparência e 

concorrência, deveria contemplar me-

canismos de flexibilidade, de caráter 

excecional, para dar resposta atempada 

a necessidades específicas de serviços 

que desempenham atividade crítica.

Adaptar a realidade à teoria não de-

veria ser uma opção quando falamos 

de uma área crítica para a sustentabi- 

lidade das instituições. Boas compras 

em tempo útil permitem efetividade na 

resposta às necessidades dos Serviços, 

promovem a redução de custos opera- 

cionais e potenciam a satisfação dos 

utentes e dos colaboradores.

Para além da carência de efetivos, 

transversal ao SNS, em termos quali-

tativos os recursos humanos afetos às 

áreas da contratação não têm, ainda, 

a diferenciação necessária para inter-

pretar e aplicar, convenientemente, as 

exigências que decorrem do CCP e da 

regulamentação avulsa que impacta 

neste sector.

As compras públicas centralizadas as-

sumem-se como uma estratégia para 

o setor da Saúde em Portugal. Quais 

são as mais-valias desta estratégia de 

centralização?

A centralização de compras de bens ou 

de serviços, utilizados transversalmente 

pelas instituições do SNS, permite uma 



Da esquerda para a direita: Liana Jóia, Ana Lopes, Maria João e André Furriel
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clínico, e a Célia Salgueiro é responsá- 

vel pelos materiais de consumo hote-

leiro, administrativo, de manutenção e 

conservação.

As prestações de serviços estão a cargo 

da Isabel Calvário e da Maria João, e as 

aquisições de equipamentos e emprei- 

tadas são da responsabilidade da Ana 

Serra. A Sílvia Pereira coordena esta 

equipa de assistentes técnicas e asse-

gura, também, a gestão do inventário, 

processos de agregação de compras 

transversais de bens e serviços e, ainda, 

a prestação de informação sobre a ati- 

vidade deste sector. 

No sector de conferência de faturas, 

trabalham a Ângela Novo e a Ana Henri-

ques, responsáveis pela faturação rela-

tiva aos materiais de todos os armazéns 

e prestações de serviços e aquisições 

de investimento, respetivamente.

Ao sector de emissão de notas de en-

comendas estão afetas a Anabela Brilh- 

ante (materiais de consumo clínico), a 

Augusta Patrício (medicamentos, rea-

gentes e outros produtos farmacêuti-

vantagem competitiva no mercado de 

procura que, em sede de negociação 

de preços e condições, permitirá obter 

maiores ganhos.

Agregar poderá, também, traduzir-se 

numa maior uniformização de ma-

teriais e de serviços e, consequente-

mente, de procedimentos de atuação 

na prestação de cuidados de saúde, 

garantindo assim maior equidade aos 

utentes dos Serviços do SNS.

A centralização poderá reduzir a ativi-

dade dos Serviços de Aprovisionamen-

to, libertando recursos para outras áre-

as mais relacionadas com a prestação 

de cuidados de saúde, aumentando, 

em termos globais, a eficiência das ins- 

tituições de saúde.

Por conseguinte, as compras públi-

cas centralizadas devem ser encara-

das como uma atividade de grande 

responsabilidade e compromisso e, na 

ambição de alcançarem resultados sig-

nificativos devem, também, considerar 

as diferenças existentes nas instituições 

do SNS.

Como está organizado o Serviço de 

Aprovisionamento do Centro Hospita-

lar de Leiria?

Está organizado numa direção de 

serviço que se estrutura em áreas fun-

cionais. No sector das aquisições, a 

Aurea Ferreira e a Liana Jóia são res- 

ponsáveis pelos medicamentos, rea-

gentes e outros produtos farmacêuti-

cos. A Lídia Fernandes e a Adélia Gomes 

têm a seu cargo o material de consumo 

cos), a Lúcia Quaresma (materiais de 

consumo hoteleiro, administrativo e de 

manutenção, às prestações de serviços 

e coordena as assistentes técnicas 

destes sectores).

No armazém central, a Célia Carreira, a 

Carla Pereira, o Marcelo Miranda, o An-

dré Furriel, o Hugo Cardoso e o Vítor 

Inácio controlam, de forma rotativa, a 

entrada e receção dos materiais em ar-

mazém e o picking e distribuição pelos 

Serviços das quatro unidades do CHL. 

Pedro Marques coordena a equipa e é 

responsável pela gestão de stocks dos 

armazéns, central e avançados, e dos 

materiais à consignação.

Do Serviço de Aprovisionamento fa-

zem ainda parte Mafalda Almeida, res- 

ponsável pelo atendimento ao público 

e secretariado, e a técnica superior Ana 

Lopes, responsável pelos pareceres 

jurídicos, peças concursais de maior 

complexidade e pela remessa e acom-

panhamento dos contratos submeti-

dos a fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas.

Uma equipa pequena, mas unida e re-

siliente, à qual me orgulho de pertencer.

Como prevê o futuro das Compras Cen- 

tralizadas no SNS?

As compras centralizadas terão que 

continuar a sua expansão até que 

consigam abranger todas as áreas de 

aquisição.

O futuro poderia passar por ter um nú-

cleo de contratação pública centrali- 

zado, que providencie a aquisição de 

todos os bens e serviços para as ins- 

tituições do SNS, ficando estas com 

a tarefa de solicitar, de forma progra- 

mada, a prestação dos bens e serviços, 

As compras centralizadas 

terão que continuar  

a sua expansão até que 

consigam abranger todas 

as áreas de aquisição.

“

“

(...) as compras públicas 

centralizadas devem ser 

encaradas como uma

atividade de grande 

responsabilidade e 

compromisso (...).

“

“



6

através da emissão de um pedido de 

compra, adaptado ao respetivo objeto 

contratual e que assegure a reposição 

contínua dos stocks, no caso dos bens, 

e a execução ininterrupta, no caso das 

prestações de serviços.

Claro que é um paradigma ainda dis-

tante da atual realidade, mas que 

poderia ser exequível, tendo em conta 

a exiguidade do mercado nacional e a 

pequena dimensão do país e, ainda, a 

simplificação que se antevê na comuni-

cação entre as plataformas eletrónicas 

existentes, para a tramitação e publi- 

citação das compras públicas.

Participamos diariamente na constru- 

ção desse futuro. Existem cada vez 

menos modelos definitivos para a orga- 

nização das instituições e, neste caso, 

do SNS, pelo que mentalidade aberta 

e predisposição para a mudança são 

competências a desenvolver para acei-

tar novos paradigmas.

De que forma a relação entre a SPMS, 

EPE e a sua instituição poderá ser me- 

lhorada?

Diria que a relação existente já é franca-

mente boa.

Os técnicos e responsáveis da SPMS, 

EPE afetos às áreas das aquisições 

caracterizam-se pela resposta rápida 

às questões operacionais que lhes são 

colocadas, de forma bastante recor-

rente, e que respeitam especificamente 

aos processos que estão a decorrer.

A vossa recente informação sobre a 

criação de uma nova ferramenta, a 

plataforma e3P, parece vir responder 

às dificuldades inerentes à utilização 

de várias plataformas eletrónicas nos 

processos de compra e demonstra em-

penho na criação de mais-valias nesta 

“partilha”.



diferentes organismos e intervenientes. 

Para criar valor e enriquecer a partilha 

de experiências, a participação de es-

pecialistas em contratação pública tor-

na-se imprescindível.

Assim, para fomentar o debate, divul-

gamos os nomes já confirmados: Licí-

nio Lopes Martins; Marco Caldeira; Mar-

co Real Martins; Margarida Olazabal 

Cabral; Mário Aroso de Almeida; Miguel 

Navarro de Castro; Miguel Raimundo; 

Rodrigo Esteve de Oliveira; Vera Eiró e 

Luís Valadares Tavares, que se juntam 

aos oradores que, anteriormente, já 

estavam confirmados: Artur Trindade 

Mimoso; João Amaral de Almeida; Rui 

Medeiros; Pedro Fernández Sánchez; 

José Duarte Coimbra; Pedro Gonçalves; 

Luís Verde Sousa; Duarte Rodrigues Sil-

va; Nuno Cunha Rodrigues, perfazendo 

19 especialistas, até à data.

Acompanhe a “preparação” desta inici-

ativa através do nosso site.

A SPMS está a preparar o V Seminário 

de Compras Públicas na Saúde, agen-

dado para os dias 21 e 22 de novembro.

Considerada uma referência nacion-

al, com reconhecimento europeu pela 

experiência e boas práticas que imple-

menta e dissemina, a SPMS, EPE con-

tinua a apostar numa estratégia difer-

enciadora enquanto responsável pelas 

Compras Públicas na Saúde.

2018 é o ano que marca a entrada em 

vigor do novo Código dos Contratos 

Públicos, sendo a 5ª edição do Sem-

inário de Compras particularmente 

importante para impulsionar o debate 

e reflexão, promover o diálogo e a co-

municação entre todas as instituições 

que integram o Ministério da Saúde, e 

entre os setores privado e público, em 

matéria de contratação pública.

A edição deste ano pretende-se que 

seja ainda mais inovadora, informativa, 

facilitadora de comunicação entre os 

V Seminário de Compras  
Públicas na Saúde

Oradores confirmados

Número de cocontratantes qualificados por lote

O Acordo-Quadro encontra-se dividido em 4 Lotes, constituído por sublotes regionais:

da SPMS, EPE, Sérgio Lopes, da Di-

reção de Vendas e Fidelização, Gonçalo 

Tremoceiro e Rita Pina, na qualidade de 

procuradores da Jet Cooler – Águas e 

Cafés, S.A e Natanael Batista, na quali- 

dade de procurador da empresa Ma-

nuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.  

Realizou-se no dia 22 de junho, nas ins- 

talações da SPMS em Lisboa, a assi- 

natura de contratos no âmbito do 

Acordo-Quadro para a Prestação de 

Serviços de Dispensadores de Água na 

área da saúde.

Com vista a disponibilizar às entidades 

um instrumento procedimental espe-

cial, previsto no Código dos Contratos 

Públicos (CCP), a SPMS, EPE lançou 

este Acordo-Quadro, com a finalidade 

de agilizar a aquisição deste tipo de 

serviço e proporcionar aos utentes do 

SNS, aos seus trabalhadores, e ao pú-

blico em geral, maior conforto e quali-

dade nas suas instalações.

Na assinatura dos contratos estiveram 

presentes a diretora, Andreia Torres 

e  coordenadora Mónica Tinoco da Di-

reção de Compras e Bens Transversais 

Acordo-Quadro para Prestação 
de Serviços de Dispensadores 

de Água na área da saúde

Assinatura de Contrato

LOTE DESIGNAÇÃO

Lote 1 Serviços de dispensadores de água – Torre de filtragem – standard

Lote 2 Serviços de dispensadores de água – Torre de filtragem – avançada

Lote 3 Serviços de dispensadores de água – máquinas de garrafão

Lote 4
Serviços de dispensadores de água agregado – Torres de filtragem  
(standard e/ou avançada) + máquinas de garrafão

LOTES

1 2 3 4

sublotes

2 3 8 10 11 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32

Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro, Lda.

x x x x

Jet Cooler - Águas e 
Cafés, Lda.

x x x x x x x x x x x x x x x x x
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O concurso público para a celebração 

do Acordo-Quadro para a prestação 

de serviços financeiros desmaterializa-

dos, serviços de faturação eletrónica e 

gestão e conferência eletrónica na área 

da Saúde encontra-se em fase de apre-

sentação de propostas até ao próximo 
dia 24 de julho de 2018.

Considerando que a SPMS, EPE asse-

gura a gestão e exploração direta do 

Centro de Controlo e Monitorização do 

SNS (CCMSNS), desde o dia 1 de julho, 

é importante possuir este instrumento 

pelas vantagens que proporciona, de- 

vido a fatores como a normalização das 

condições e requisitos dos serviços, a 

pré-qualificação dos fornecedores, a 

redução de prazos para apresentação 

de propostas, a desburocratização dos 

procedimentos e a redução dos custos 

administrativos (Categoria 2 - Serviços 

Financeiros Desmaterializados de Ges-

tão e Conferência Eletrónica: lotes 8 a 

12).

Adicionalmente, o acordo-quadro, em 

alinhamento com a Diretiva 2014/55/

EU e com o estipulado no artigo 299.º-

B no Código dos Contratos Públicos, 

engloba uma Categoria sobre serviços 

de faturação eletrónica (Categoria 1 - 

Serviços de Faturação Eletrónica lotes 

1 a 7).

Os interessados que queiram apre-

sentar propostas, e consultar as peças 

do referido procedimento, poderão 

aceder à plataforma eletrónica de con-

tratação pública, disponibilizada em: 

www.comprasnasaude.pt.

Acordo-Quadro 
de Faturação

RIS2020
Última fase do Diálogo Concorrencial

Arrancou, no dia 18 de junho, a última 

fase do procedimento do diálogo con-

correncial para a Rede Informática da 

Saúde (RIS), absolutamente vital para 

manter em funcionamento todo o 

Serviço Nacional de Saúde.

No âmbito do diálogo concorrencial, 

desenvolvido pela SPMS, EPE, este pro-

cesso denominado de RIS2020, para 

além da contratação da infraestrutu-

ra e de serviços vitais e críticos para a 

prestação de cuidados de saúde, adi-

ciona a contratação de serviços de da- 

dos WIFI, a disponibilizar aos uten-

tes das entidades de saúde do Minis- 

tério da Saúde (WIFI UTENTE), bem 

como a contratação de serviços de co-

municação unificadas para as mesmas 

entidades.

A infraestrutura de telecomunicações 

da RIS engloba tanto a estrutura física, 

constituída pelos meios de ligação físi-

ca que permitem a conexão dos mais de 

1.900 nós de acesso, distribuídos pelo 

território nacional, como os serviços 

estruturais de rede, necessários ao fun-

cionamento dos diversos serviços apli-

cacionais.

Este concurso representa, assim, um 

salto tecnológico muito relevante para 

as entidades do SNS e do Ministério 

da Saúde, incrementando a disponibi-

lização de novas funcionalidades, com 

mais-valias para cidadãos e profissio-

nais, melhor qualidade na prestação 

de cuidados e maior sustentabilidade 

económica para o SNS.

A RIS é a rede privada multimé- 

dia que estabelece a ligação entre 

as redes locais de todos os organis- 

mos e serviços do Ministério da Saúde, 

assegurando a interligação das insti-

tuições de saúde do SNS. 

Através do diálogo concorrencial (com 

os operadores interessados), sendo um 

processo aquisitivo inovador, a explo- 

ração da RIS2020 está prevista para 

um período de 4 anos.
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Mais de 800 mil euros de poupança é 

o resultado do processo de aquisição 

centralizada de Dispositivos de PSCI 

(bombas de insulina), a nível nacio- 

nal, levado a cabo pela SPMS, EPE para 

2018.

Este valor representa uma redução de 

48% face aos preços máximos que se 

encontram estabelecidos pela Porta- 

ria n.º 193/2017, de 20 de junho de 

2017, traduzindo-se numa poupança 

superior a 2017, cujo procedimento de 

aquisição centralizada registou uma re-

dução na ordem dos 45%.

Os dois processos de compra centrali- 

zada realizados pela SPMS para dis-

positivos de PSCI, de modo a suprir as 

necessidades identificadas, permitiram 

reduzir a despesa pública na Saúde e, 

simultaneamente, alcançar elevados 

ganhos ao estender o acesso a mais 

doentes, de diferentes grupos etários, 

na prestação de cuidados de saúde es-

pecíficos.

Compra centralizada  
de bombas de insulina em 2018
Poupança superior a 800 mil euros  
e alargamento a mais doentes

Até final de 2019 incluirá 
todos os utentes com idade 
igual ou inferior a 18 anos.

Comissão Europeia elogia
2nd Lisbon eHealth Summer Week

A Comissão Europeia elogiou a “2nd 

Lisbon eHealth Summer Week”, pela 

organização, reforço de sinergias e par-

tilha de boas práticas em matéria de 

saúde digital. Promovida pela SPMS, 

EPE, a iniciativa decorreu entre 19 e 22 

de junho, no Centro Cultural de Belém 

e, simultaneamente, realizaram-se reu-

niões de projetos internacionais nas 

instalações da SPMS, em Lisboa e no 

Porto.

Contou com a participação de mais 

de 200 peritos da Comissão Europeia, 

ministérios, universidades e agências, 

tendo o debate como  temática cen-

tral a implementação de serviços em 

eHealth à escala europeia e nos proje-

tos internacionais, nos quais a SPMS, 

EPE colabora, como o EURO-CAS, 

HealtheID e eHMSEG, entre outros.

O lançamento da eHAction, a terceira 

Joint Action to Support the eHealth 

Network, sob coordenação da SPMS, 

EPE, em representação de Portugal, foi 

um dos momentos marcantes da sema-

na, com a primeira apresentação públi-

ca do projeto.

Enquanto coordenadora do eHAction, 

a SPMS, EPE promove iniciativas de co-

operação entre os Estados-Membros, 

para o desenvolvimento e implemen-

tação de projetos que procuram fo-

mentar a partilha de informação entre 

profissionais de saúde, melhorando o 

acesso aos cidadãos e a prestação de 

cuidados de saúde transfronteiriços.

A SPMS, EPE, mais uma vez, impul-

sionou o posicionamento estratégico 

de Portugal na área de eHealth, incre-

mentando o debate e a disseminação, 

à escala global, de conhecimento e de 

boas práticas em saúde digital.
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No mês de fevereiro, a Unidade Ministe-

rial de Compras desencadeou as ativi- 

dades conducentes à agregação de 

necessidades do processo de compras 

centralizadas, para o ano de 2019, junto 

das entidades do SNS e organismos do 

Ministério da Saúde. 

Nesta primeira fase foi identificado um 

conjunto de seis categorias de serviços 

que assumiriam um período contratual 

de dois anos: Comunicações de Voz em 

Local Fixo; Serviço Móvel Terrestre; Gás 

Natural; Energia Elétrica; Combustíveis 

Rodoviários e Cópia e Impressão em re-

gime de Outsourcing.

Em março, foi iniciada a segunda fase 

de recolha de necessidades para outro 

conjunto de seis categorias de serviços, 

sendo eles, Higiene e Limpeza, Vig-

ilância e Segurança, Refeições Confe-

Compras Centralizadas | 2019

cionadas, Serviços de manutenção de 

sistemas de elevação, Serviços de ma-

nutenção de sistemas AVAC e Serviços 

TIC.

No final do mês de junho deu-se início 

à terceira fase de recolha de necessi-

dades aquisitivas para o ano de 2019, 

para as seguintes categorias de bens: 

Equipamento Informático, Licencia-

mento de Software, Papel e Economato, 

Consumíveis de Impressão, Mobiliário e

Cópia e Impressão – Aquisição.

Para estas categorias, e até ao próximo 

dia 20 de julho, estará disponível a fun-

cionalidade que permite a submissão 

de toda a documentação necessária, 

por forma a habilitar a SPMS a desen-

volver os procedimentos de compra.  

Disponível no menu previsões do site 

do www.comprasnasaude.pt.

Para qualquer questão, encontramo-nos disponíveis através do email: umc.saude@spms.min-saude.pt

Aquisição de medicamentos para 
a terapêutica preconizada para 
o Vírus da Hepatite C

O objeto de agregação centralizada, 

referentes aos medicamentos para a 

terapêutica preconizada para o Vírus da 

Hepatite C, encontra-se em tramitação 

de procedimento de aquisição, ao 

abrigo do Acordo Quadro 2017/67, para 

diversas instituições do SNS, no âmbito 

do Despacho n.º 1571-B/2016, publicado 

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

– 1 de fevereiro de 2016, que preconiza 

a agregação centralizada, e de acordo 

com a Circular Informativa Conjunta n.º 

01/2018/ACSS/INFARMED/SPMS, que 

lista as Denominações Comuns Inter-

nacionais.

Atendendo as particularidades ineren- 

tes a este tipo de terapêutica serão de-

senvolvidos mais procedimentos, após 

validação por parte das instituições, 

consoante a aprovação dos tratamen-

tos no fluxo normal do Portal da Hepa-

tite C.
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a comunicação mais ágil, transparente 

e segura entre os vários intervenientes, 

disponibilizando recursos de vários soft- 

wares numa única ferramenta.

Nesta fase, torna-se essencial a recolha 

de sugestões de todos os interessados 

em inovação e tecnologia que queiram 

fazer parte desta transformação digital. 

Os contributos deverão ser remetidos 

à SPMS, EPE, através do preenchimen-

to do formulário online, disponível aqui, 

até 10 de agosto de 2018.

A SPMS, EPE, enquanto agente da 

transformação digital na saúde, procu-

ra simplificar o processo de compras 

através da criação de uma experiência 

inovadora e disruptiva no mercado pú-

blico.

primeiras versões dos protótipos das 

soluções, as quais visam o diagnóstico, 

acompanhamento, formação e autocui-

dado de pessoas com Diabetes Tipo 2.

Cofinanciado pela União Europeia, o 

projeto ProEmpower visa contribuir 

para aumentar a capacidade e permitir 

uma gestão mais eficaz dos doentes 

com Diabetes tipo 2, através do desen-

volvimento de processos de aquisição 

e implementação de sistemas ou dis-

positivos que usem tecnologias de in-

formação e comunicação.

Projeto ProEmpower – Diabetes

No passado dia 4 de junho, os 5 concor-

rentes selecionados, que desenvolve- 

ram as suas soluções, durante a Fase 1 

do projeto,, apresentaram as propostas 

para a Fase 2.

O comité de avaliação tomou a de-

cisão no dia 12, tendo selecionado as 

3 soluções com melhor relação cus-

to/benefício para acederem à Fase 2, 

a qual conta com um orçamento de 

900.000 €.

Nesta fase, que durará até ao final de 

janeiro de 2019, serão apresentadas as 

www.proempower-pcp.eu

Agregação 
Centralizada
de Medicamentos
Iº semestre | 2018

consulte aqui

A SPMS, EPE lança Consulta Prelimi- 

nar, de acordo com o art.º 35º-A do 

CCP, até 10 de agosto, para a criação 

da plataforma e3P (Electronic Public 

Procurement Platform), uma ferramen-

ta eletrónica pioneira no mercado que 

visa melhorar os processos de gestão 

e de compra na área da Saúde em Por-

tugal.

Esta solução é uma aposta na inovação 

tecnológica, integrando Blockchain, 

Machine learning, entre outros. Será 

disponibilizada a todas as instituições 

do Serviço Nacional de Saúde com o 

objetivo de simplificar e centralizar pro-

cessos.

Assente na criação de uma e-Store de 

bens e serviços, esta solução visa tornar 

Plataforma eletrónica pioneira
no mercado em Consulta Preliminar
e3P | Electronic Public Procurement Platform
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https://estudo.min-saude.pt/limesurvey/index.php/376779?lang=pt
http://www.proempower-pcp.eu
https://transparencia.sns.gov.pt/explore/dataset/poupancas-obtidas-atraves-da-agregacao-centralizada-medicamentos/?sort=periodo 


Aviso de prorrogação de prazo n.º 763/2018 - Diário da República n.º 105/2018, 

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.

Declaração de retificação de anúncio n.º 123/2018 - Diário da República n.º 

105/2018, Série II 

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

Concurso Público para prestação de serviços de higiene e limpeza, com fornecimento de consumíveis 

de casa de banho para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 764/2018 - Diário da República n.º 105/2018, 

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.

Declaração de retificação de anúncio n.º 122/2018 - Diário da República n.º 

105/2018, Série II

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

Refeições Confecionadas e Serviços Associados para os estabelecimentos e serviços do SNS, 

órgãos e serviços do Ministério da Saúde e outras entidades com atividades específicas da área da 

saúde.

01.06.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 779/2018 - Diário da República n.º 106/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços para o desenvolvimento da versão 2.0 do portal SNS.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 782/2018 - Diário da República n.º 106/2018, 

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. 

Entrou em vigor, a 19 de junho, este novo acor-

do-quadro reformulado, que procura fazer face 

às necessidades das Instituições de Saúde, no 

seguimento do anterior CP 2014/22, do qual 

constavam agulhas, seringas e contentores, e 

que teve término.

No seguimento do CP 2015/4, que teve térmi-

no em Maio de 2018, e do Formulário Nacional 

de Medicamentos (FNM), entrou em vigor o 

novo AQ a 26 de junho.

Novos Acordos-Quadro
em vigor a Junho 2018

CP 2017/213
Agulhas

CP 2018/4
Nutrição Parentérica

O AQ que irá resultar com base no anterior 

concurso CP 2014/22, e por pedidos por parte 

de fornecedores de inclusões de novos artigos.

Novo AQ solicitado pelas Instituições, que 

procura ir ao encontro das necessidades re-

portadas. Em breve, a SPMS irá avançar com 

reuniões de trabalho com os peritos nomea-

dos pelas Instituições de Saúde.

Acordos-Quadro 
em preparação

CP 2018/22
Seringas

CP 2018/38
Suturas Mecânicas
para Laparoscopia
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115423273/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115423273/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414951/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414951/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414928/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115414928/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115440306/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115440306/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115416911
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115446305/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115440332
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115446305/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115440332
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/04/20180320_SPMS_Booking-Acordos-Quadro.pdf


Anúncio de procedimento n.º 4206/2018 - Diário da República n.º 109/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4207/2018 - Diário da República n.º 109/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 785/2018 - Diário da República n.º 107/2018, 

Série II 

Anúncio de procedimento n.º 4272/2018 - Diário da República n.º 110/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4297/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4298/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 809/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II

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

Medicamentos Diversos.

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

Aquisição da infraestrutura de hardware para migração para o sistema SONHOv2 para o Instituto 

Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE. 

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

Radiofármacos.

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

Medicamentos antivíricos e antifúngicos.

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

Aquisição de infraestrutura para upgrade de rede central da SPMS bem como do Ministério da 

Saúde e serviços conexos. 

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

Aquisição de Switchs.

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

Aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva da plataforma GFPMS.

07.06.2018

11.06.2018

05.06.2018 Aviso de prorrogação de prazo n.º 810/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços de produção livestreaming e reportagem fotográfica para reuniões e eventos 

a promover pela SPMS, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 815/2018 - Diário da República n.º 111/2018, 

Série II 

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

Prestação serviços de apoio e operação para os Serviços Partilhados Financeiros.

Declaração de retificação de anúncio n.º 133/2018 - Diário da República n.º 

111/2018, Série II

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

Concurso Público para Fornecimento de serviços de alimentação a doentes e pessoal do Centro 

Hospitalar do Barreiro Montijo, EPE. 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 823/2018 - Diário da República n.º 112/2018, 

Série II 

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

Aquisição de serviços de apoio ao secretariado da SPMS.

12.06.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 824/2018 - Diário da República n.º 112/2018, 

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.

Anúncio de procedimento n.º 4463/2018 - Diário da República n.º 113/2018, 

Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 843/2018 - Diário da República n.º 115/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços de Aluguer Operacional de Veículos para viaturas da SPMS.

18.06.2018

14.06.2018
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115475675/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115466700
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115475675/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115466700
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115446336/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115454086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115446336/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115454086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115475764/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115468509
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115475764/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115468509
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487712/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487712/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
http://Anúncio de procedimento n.º 4298/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série II
http://Anúncio de procedimento n.º 4298/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série II
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487713/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487713/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115500986/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115500986/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115502156/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115502156/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115483008
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115501047/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115487971
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115501047/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115487971
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115501049/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115487971
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115501049/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115487971
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542880/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115520007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542880/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115520007


Aviso de prorrogação de prazo n.º 844/2018 - Diário da República n.º 115/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4622/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4623/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4624/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4628/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 

Série II

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

Aquisição de Serviços de desenvolvimento e conceção de conteúdos audiovisuais.

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

Aquisição de serviços para criação de interfaces e apoio à Direção de Comunicação e Relações 

Públicas. 

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

Aquisição de Serviços para implementação de SDK na MySNS Carteira Eletrónica.

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

Aquisição de Serviços de Gestão de Projeto da Unidade de Coordenação de Registos Nacionais e 

Interoperabilidade Técnica (RNIT). 

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

Aquisição de serviços para análise forense da área do cidadão do portal SNS e serviços conexos. 

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

Aquisição de serviços especializados para a Unidade de Plataformas de Integração de Cuidados e 

Serviços do Cidadão e suporte aos profissionais. 

Anúncio de procedimento n.º 4628/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 

Série II

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

Aquisição de serviços especializados para a Unidade de Plataformas de Integração de Cuidados e 

Serviços do Cidadão e suporte aos profissionais. 

19.06.2018

20.06.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 849/2018 - Diário da República n.º 117/2018, 

Série II

22.06.2018

Declaração de retificação de anúncio n.º 149/2018 - Diário da República n.º 

119/2018, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 850/2018 - Diário da República n.º 117/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4787/2018 - Diário da República n.º 119/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4788/2018 - Diário da República n.º 119/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 865/2018 - Diário da República n.º 119/2018, 

Série II 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 869/2018 - Diário da República n.º 119/2018, 

Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 148/2018 - Diário da República n.º 

119/2018, Série II

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

Prestação serviços de apoio e operação para os Serviços Partilhados Financeiros.

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

Concurso para aquisição centralizada de medicamentos para 2018 para as instituições do Serviço 

Nacional de Saúde.

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

Aquisição de serviços para o desenvolvimento da versão 2.0 do portal SNS.

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

Aquisição de serviços para desenvolvimento evolutivo do Sistema de Informação Geográfica em 

Saúde. 

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

Aquisição de serviços de suporte Microsoft Premier.

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

Concurso Público Internacional para aquisição centralizada de sistemas de pacemakers para as 

instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

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

Concurso Público Internacional para aquisição centralizada de sistemas de cardioversores 

desfibrilhadores implantáveis para as instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

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. 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542881/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115520007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542881/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115520007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536057/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536057/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542918/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115542918/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536058/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536058/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536060/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536060/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536060/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536060/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115533417
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115553644/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115542935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115553644/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115542935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115566613/details/4/maximized?serie=II&parteDR=L+-+Contratos+públicos_II&search=Pesquisar&dataPublicacao=2018-06-22&parte_filter=41&types=DR&filtrar=Filtrar&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115566613/details/4/maximized?serie=II&parteDR=L+-+Contratos+públicos_II&search=Pesquisar&dataPublicacao=2018-06-22&parte_filter=41&types=DR&filtrar=Filtrar&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115556425/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115542935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115556425/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115542935
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115569058/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115569058/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115566607/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115566607/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115569053/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115569053/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578210/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578210/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578203/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578203/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115562813


25.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

Anúncio de procedimento n.º 4836/2018 - Diário da República n.º 120/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4929/2018 - Diário da República n.º 122/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4955/2018 - Diário da República n.º 122/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 895/2018 - Diário da República n.º 122/2018, 

Série II

Anúncio de procedimento n.º 4986/2018 - Diário da República n.º 123/2018, 

Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 151/2018 - Diário da República n.º 

120/2018, Série II

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

Concurso Público para aquisição de equipamentos de cópia e impressão para o Centro Hospitalar 

Barreiro Montijo, E.P.E. 

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

Concurso Público para aquisição de equipamento para o Programa de Rastreios da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale Do Tejo, I.P. . 

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

Concurso Público Internacional para aquisição centralizada de medicamentos para as instituições 

do Serviço Nacional de Saúde. 

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

Prestação de Serviços especializados para o portal de intranet e site da SPMS. 

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

Fornecimento de diverso material de consumo clínico. 

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

Aquisição de serviços especializados para as aplicações da SPMS - SGES (SISTEMA DE GESTÃO 

DE ENTIDADES DA SAÚDE) e RENTEV (REGISTO NACIONAL DO TESTAMENTO VITAL) 

Anúncio de procedimento n.º 4987/2018 - Diário da República n.º 123/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 905/2018 - Diário da República n.º 123/2018, 

Série II 

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

Concurso Público para Aquisição de 300 Impressoras Laser para o Centro Hospitalar São João, 

E.P.E.

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

Aquisição de serviços para análise forense da área do cidadão do portal SNS e serviços conexos.
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578248/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115569061
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578248/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115569061
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593704/details/1/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593704/details/1/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115600111/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115600111/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115600104/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115600104/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115590830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593735/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593735/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578252/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115569061
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115578252/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115569061
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593736/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115593736/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115609013/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115609013/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=115600115
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