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ENTREVISTA
Bruno Cunha

Diretor do Serviço de Aprovisionamento do Centro
Hospitalar Tâmega e Sousa

O SNS está preparado para as
exigências que decorrem da
alteração do Código dos Contratos
Públicos?
Bruno Cunha: Sem dúvida alguma.
As instituições do SNS possuem
Serviços de compras bastante
dinâmicos e com uma forte capacidade de adaptação, quer pela
transversalidade do seu campo de
atuação, quer pela dificuldade em
conciliar a diminuição de custos e
as necessidades de inovação com
que se deparam. O Código dos
Contratos Públicos é o principal
vetor de orientação e as alterações
que foram introduzidas trarão uma
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oportunidade para ultrapassar alguns constrangimentos que existem atualmente, com maior responsabilidade, mas também com
maior autonomia.
Haverá sempre um período de
adaptação, mas acredito que, face
à capacidade demonstrada nestes
últimos anos, será mais um desafio
bem superado por todos.
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?
As compras centralizadas no setor
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da saúde evoluíram bastante nos
últimos três a quatro anos. Há mais-valias significativas na simplificação de processos, em particular nos
bens ou serviços de carácter universal,
e com menor diferenciação.
Julgo que para se ir de encontro
à estratégia de centralização,
devem-se amadurecer processos
de forma faseada, inicialmente
por bens indiferenciados. Depois
de consolidar esta fase, iniciar a
cobertura de áreas mais específicas.
Todos os setores são complicados
e a saúde é um deles. Se pudéssemos ter uma “radiografia” com o
perfil de consumo de cada uma das
instituições, e as sobrepuséssemos,
veríamos que, apesar de todos
estarmos no SNS, existem muitos
pontos e perfis de utilização diferentes, que dão origem a uma grande
dificuldade de uniformização. E este
aspeto tem que ser considerado, sob
pena de debilitar todo o processo
da compra centralizada.
Como está organizado o Serviço
de Aprovisionamento do Centro
Hospitalar Tâmega e Sousa?
O Serviço de Aprovisionamento
do CHTS sofreu uma reformulação
profunda desde o início de 2017,
encontrando-se agora numa fase
de consolidação de processos.
Agregamos os processos e aquisi4

decompondo-se essencialmente
em duas áreas: Núcleo de
Aquisições, que centraliza todos os
processos referentes a Equipamentos e Serviços, Medicamentos,
Consumíveis e Dispositivos Médicos, e a Unidade de Controlo
de Fornecedores e Gestão de
Contratos, que abrange a gestão
de encomendas, gestão de contratos, bem como assume a
responsabilidade da implementação
do Modelo ACSA (modelo de
certificação adotado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Grupo de Trabalho do Serviço de Aprovisionamento

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa

ções de medicamentos e funções
anteriormente dispersas fora do
Serviço. Deu-se início àquilo que
considerámos como a criação de
um verdadeiro Serviço de Compras.
Com a oportunidade da criação do
Serviço, reorganizamos de forma
radical a função “Compras” do CHTS.
Neste momento, o Serviço possui
um diretor e uma coordenadora

que tem autonomia na área de
responsabilidade das aquisições de
Medicamentos.
De forma a alinhar as iniciativas
estratégicas que estabelecem
os princípios de gestão e de
bom funcionamento, a estrutura
organizativa do Serviço de
Compras e respetivas atribuições
visam a promoção da eficiência,

Com cerca de 40% dos elementos
com “apenas” seis meses no
Serviço, temos uma equipa bastante dinâmica e capaz, que tem
demonstrado o seu valor. Apesar
de toda a reestruturação, temos
feito um esforço significativo na
modernização do Serviço, tendo
conseguido, por exemplo, desmaterializar totalmente o envio de
Notas de Encomenda e mantendo
um nível significativo de poupanças
diretas nos preços de aquisição.
De que forma a relação entre a
SPMS e a sua instituição poderá
ser melhorada?
Maior proximidade é fundamental.
Apesar de termos todos o mesmo
objetivo dentro do SNS, a SPMS, a
nível mais macro, e o CHTS a um
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nível mais micro, ainda se mantém
algum distanciamento, mantendo-se uma relação mais de nível
hierárquico, quando deveríamos
ter uma relação mais colaborativa.
Já são visíveis sinais de maior
envolvimento, por exemplo, com
a criação do Grupo de Trabalho.
No entanto será relevante que se
alargue esta iniciativa para aspetos
e áreas mais significativas para a
instituição e o seu dia a dia.
Menor burocratização de processos,
maior confiança no discernimento
da instituição, mais autonomia, em
particular quando há vantagens
significativas para a instituição e
maior colaboração são aspetos
que consideramos fundamentais
para melhorar a relação entre as
partes, de forma a conseguirmos
encontrar e potenciar sinergias,
que poderão ser aproveitadas para
outras realidades.
Por fim, maior e melhor feedback e
troca de informação permitirá um
melhor planeamento e adaptação
para ultrapassar as naturais dificuldades que surgem ao longo dos
processos.
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Modelo ACSA
baseia-se num
processo através do
qual se verifica e
reconhece de que
forma os cuidados
de saúde prestados
aos cidadãos estão
de acordo com
os padrões de
qualidade nacionais
e internacionais,
aplicáveis às
diversas tipologias
de unidades de
saúde, e com os
eixos prioritários da
Estratégia Nacional
para a Qualidade
na Saúde e a
preparação para o
desafio de futuras
certificações que já
temos em plano

Assinatura de Contratos ao Abrigo do
Acordo-quadro de Cibersegurança
A Cerimónia de Assinatura de
Contratos ao Abrigo do Acordo-Quadro de Cibersegurança, o
primeiro em Portugal, realizou-se no
dia 16 de outubro, nas instalações
da SPMS, EPE, em Lisboa. Contou com
a participação de representantes
das 19 entidades que assinaram
os contratos.

Notícias

Na abertura da sessão, Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do
Conselho de Administração da SPMS,
evidenciou os aspetos positivos dos
Acordos-Quadro, realçando a sua
eficiência operacional, nomeadamente através da desburocratização
e agilização de processos aquisitivos.
A assinatura de contratos, ao
abrigo deste AQ, permite a
garantia da uniformização das
regras do serviço, o que reduzirá
os custos das entidades e instituições do SNS, dotando-as de
melhor coordenação e partilha
de boas práticas, na área da
segurança da informação, e em
alinhamento com as diretivas
europeias.

Saúde, desempenha um papel
fundamental na coordenação e
cumprimento dos requisitos de
segurança no ciberespaço a nível
nacional, tal como foi destacado
na intervenção do Diretor-Geral do
Gabinete Nacional de Segurança,
António Gameiro Marques.
No encerramento da cerimónia, o
presidente do CA da SPMS, Henrique
Martins, sublinhou a importância
do desenvolvimento da estratégia
de cooperação e articulação entre
as empresas tecnológicas, com o
objetivo de garantir a segurança
dos sistemas informáticos das
entidades do Ministério da Saúde.
Entre outros serviços, este AQ encontra-se dividido em vinte cinco
lotes, distribuídos pelas categorias
de Governo da Segurança e Gestão
do Risco, Gestão de Ameaças de Segurança, Engenharia de Segurança,
Gestão de Identidades e Acessos
e Proteção de Dados Pessoais e
Privacidade.

A SPMS, EPE, na esfera das suas
competências, como Central de
Compras Públicas e responsável
pelos Sistemas de Informação da
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SPMS apresenta
plataforma de
Compras

Acordos-Quadros Inovadores SPMS
distinguidos com “Prémio para Melhor
Projeto Digital Da Administração
Pública”
A SPMS, EPE foi distinguida com
o “Prémio para Melhor Projeto
Digital Da Administração Pública,
atribuído pela ACEPI - Associação
para a Economia Digital”, com
o projeto “Acordos Quadro Inovadores SPMS. A cerimónia
decorreu a 12 de outubro, no
Pavilhão Tejo do Meo Arena e
premiou 20 entidades.
Em representação da SPMS, EPE,
Artur Trindade Mimoso, vogal
executivo, recebeu o prémio que
destaca a SPMS pela inovação
e premeia os Acordos-Quadro
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referentes à Telemedicina, Interpretação e tradução, Cloud e
Cibersegurança.
Os Prémios ACEPI Navegantes XXI
foram concebidos a partir de um
conceito inovador que alia um vasto
conjunto de categorias a concurso
e todos os anos premeiam o que de
melhor se faz na economia digital
em Portugal, nas mais diversas
áreas.
Mais uma vez, a SPMS, EPE é
reconhecida pelo trabalho que tem
desenvolvido na área das Compras Públicas e na Transformação
Digital.

Sob a temática das Compras
Públicas, realizou-se a 11 de
outubro, uma sessão de trabalho
com representantes da Câmara
Municipal de Lisboa, nas instalações
da SPMS, EPE.
Artur Trindade Mimoso, vogal
executivo da SPMS, deu início
à sessão, na qual foi feita a
apresentação das plataformas
eletrónicas, desenvolvidas pela
SPMS, nomeadamente o SIGAS –
Sistema Integrado de Gestão de
Aquisições da Saúde e o Catálogo
de Aprovisionamento Público de
Saúde.

Como instrumentos facilitadores
no processo de compras públicas,
estas
plataformas
permitem
desmaterializar
procedimentos,
tornando mais transparente e
eficiente os processos aquisitivos
por via eletrónica.
Enquanto Central de Compras para
o setor da Saúde, a SPMS, EPE
desempenha um papel estratégico
na otimização de recursos existentes, em serviços partilhados e
numa gestão mais eficaz e eficiente, contribuindo para reduzir
custos no Ministério da Saúde.

Cerimónia de assinatura de contratos
para renovação da frota VMER
O ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, participou
na cerimónia de assinatura
de contratos para a aquisição

de 22 VMER – Viaturas Médicas
de Emergência e Reanimação,
destinadas a 21 instituições do
Serviço Nacional de Saúde. A
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cerimónia realizou-se no dia 09 de
outubro, nas instalações da SPMS,
EPE, em Lisboa.
Na sua intervenção, Adalberto
Campos Fernandes considerou
o momento relevante, já que
demonstra a cultura de partilha
entre as entidades do SNS,
com destaque para o trabalho
desenvolvido pela SPMS, EPE,
o que tem permitido ganhos em
saúde e reconhecimento ao nível
da União Europeia. O ministro da
Saúde assegurou, ainda, que o
plano de revitalização traçado para
o INEM segue os compromissos
assumidos, com grandes melhorias
no reforço das suas capacidades
logísticas.
Este esforço do Ministério da
Saúde representa um incremento
significativo na renovação da frota
de VMER, tendo como objetivo
melhorar a resposta aos pedidos
urgentes de assistência médica
e dotar o Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM) de
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robustez e condições adequadas ao
seu normal funcionamento.
Através de um transporte rápido e
de uma ação eficiente na prestação
de cuidados pré-hospitalares ao
cidadão asseguram-se elevados
padrões de qualidade e a segurança
dos operacionais e de todos os
utilizadores da via pública.
Na abertura da cerimónia, Artur
Trindade Mimoso, vogal executivo da SPMS, apresentou as mais
recentes evoluções referentes
à gestão da frota no setor da
saúde, sob a responsabilidade da
SPMS. Por sua vez, o presidente
do INEM, Luís Meira, sublinhou a
importância deste investimento
para o sistema de saúde nacional,
nomeadamente para os utentes.
Na sequência de um processo
centralizado pela SPMS, EPE,
desenvolvido ao abrigo do Código
de Contratos Públicos (CCP), a
aquisição de novas VMER pretende
imprimir maior dinamismo, flexibilidade e eficiência ao Sistema
Integrado de Emergência Médica
(SIEM). A VMER é um veículo de
intervenção pré-hospitalar destinado ao transporte rápido de uma
equipa médica ao local onde se
encontra o doente e dispondo de
equipamento de Suporte Avançado
de Vida. Atuam na dependência
direta dos Centros de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU).

Forum europeu EHPPA DAYS 2017
A SPMS, EPE participou no EHPPA
DAYS 2017, forum europeu sobre
“Procurement of Healthcare
Innovation”, realizado entre os
dias 28 e 29 de setembro, em
Paris.
Organizado pela European Health
Public Procurement Alliance (EHPPA),
uma organização sem fins lucrativos de compras públicas, da qual
a SPMS é membro, este evento
esteve em consonância com os
objetivos da comissão europeia em
matéria de compras públicas.
A participação da SPMS passou por
uma apresentação onde partilhou
a experiência e o conhecimento
enquanto responsável pelas compras públicas no setor da Saúde em
Portugal.

Fundada em 2012 pela NHS
Commercial Solutions e GIP Resah,
a EHPPA visa agrupar conhecimentos, alavancar o desempenho
e oferecer aos seus membros uma
posição estratégica no mercado
europeu de compras de cuidados
de saúde.
Os principais objetivos da EHPPA
centram-se em facilitar a cooperação e o intercâmbio de informações entre os seus membros de
forma a melhorar o seu próprio
desempenho, através de uma
melhor visão geral do setor público
europeu da saúde, procurando,
assim, profissionalizar o setor de
contratos públicos de saúde na
Europa.
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Apresentação da Gestão
Partilhada de Frota do Ministério
da Saúde
A plataforma eletrónica de Gestão
Partilhada da Frota do Ministério
da Saúde (GPFMS) foi apresentada
a 27 de setembro, às entidades e
organismos do SNS e Ministério da
Saúde, na SPMS, em Lisboa.
Artur Trindade Mimoso, vogal
executivo da SPMS, deu início à
sessão que marcou a abertura
de um evento com o objetivo de
apresentar, de forma detalhada, as
funcionalidades da GPFMS.

SPMS no 11º Congresso Nacional
da Contratação Pública Eletrónica

Participação em “Oportunidades
de financiamento para a Saúde
no Horizonte 2020”
Em representação da SPMS, Artur
Trindade Mimoso participou na
sessão “Oportunidades de financiamento para a Saúde no Horizonte
2020”, realizada a 25 de setembro, no Auditório da Faculdade
de Farmácia da Universidade de
Lisboa.
A SPMS contribuiu para o enriquecimento do debate relacionado
com a temática Pre-Commercial
Procurement (PCP) e Public Procurement of Innovative Solutions
(PPI) no H2020: oportunidades
para as empresas, hospitais e
outras instituições.

Sob a organização do Gabinete de
Promoção do Programa Quadro
(GPPQ) e Health Cluster Portugal
(HCP), esta sessão promoveu a
análise sobre o financiamento,
que conta com um orçamento de
2.000 M€, para projetos na área
da saúde entre 2018 e 2020. As
áreas de financiamento incluem a
medicina personalizada, a indústria inovadora, a saúde global, os
cuidados integrados, os sistemas
de saúde inovadores, o papel do
ambiente na saúde, a transformação
digital, soluções de big data e
cibersegurança nos cuidados de
saúde, entre outros.

Realizou-se no dia 26 de setembro, na Universidade Lusíada, em Lisboa, o
11º Congresso Nacional da Contratação Pública Eletrónica que contou com a
participação da SPMS, representada por Artur Trindade Mimoso.
“Inovação na Saúde” foi a temática abordada pelo vogal executivo da
SPMS neste congresso organizado pela Associação Portuguesa dos Mercados
Públicos (APMEP) e pelo Observatório de Prospectiva da Engenharia e da
Tecnologia (OPET), tendo como objetivo principal promover a análise do
Código dos Contratos Públicos, já publicado a 31 de agosto de 2017.
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Reunião de Grupo de Trabalho de
Acordos-Quadro Transversais
No âmbito dos Acordos-Quadro Transversais, a SPMS realizou uma reunião,
no dia 20 de setembro, na sua sede em Lisboa, que contou com a participação
de vários representantes de entidades do Serviço Nacional de Saúde.
A sessão centrou-se, essencialmente, na análise do Acordo-Quadro
Seguro de Acidentes de Trabalho e na apresentação e contributos
para novos AQs, nomeadamente serviços de disponibilização de máquinas
dispensadoras de água e vending e, também, a prestação de serviços de
manutenção de obras.
Estas reuniões de trabalho permitem uma maior proximidade e envolvimento
das entidades do SNS, bem como a agilização e desburocratização de
procedimentos, com vista à aproximação das especificações técnicas, a
constar nos AQs, das necessidades reais.

Informações Úteis

A SPMS, enquanto responsável pelas Compras Públicas na Saúde, vai
continuar a promover o debate e a melhoria das entidades de saúde na
construção de futuros AQs.
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Processo de Levantamento de Necessidades
Ao abrigo dos Acordos-Quadro desenvolvidos pela
SPMS na área de Bens e Serviços Transversais
A SPMS, enquanto central de compras no setor da saúde, estabelece
Acordos-Quadro de Bens e Serviços na área de Bens e Serviços Transversais,
a fim de:

Agilizar aos
procedimentos
aquisitivos das
entidades e
instituições do SNS

Normalizar as
condições e os
requisitos dos bens/
serviços

Minimizar a
realização de ajustes
diretos no setor da
saúde

Reduzir os prazos
nas aquisições
das entidades e
instituições do SNS

Reduzir custos, seja ao nível do número
de recursos afetos à tramitação de
procedimentos pré-contratuais concorrenciais,
seja ao nível das publicações em DRE

Os acordos-quadro encontram-se publicitados no site da SPMS (consultar
aqui), por forma a garantir o livre acesso à informação.
Com o objetivo de verificar a eficácia dos AQs em vigor, verificando a sua
adaptação à realidade das necessidades das entidades e instituições do SNS,
decorre, no presente mês, um levantamento de necessidades ao abrigo dos
Acordos-Quadro, nomeadamente nas seguintes categorias:

Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços
Verdes na área da saúde

Prestação de Serviços de distribuição e transporte de produtos na
área da saúde

Prestação de Serviços de TIC e Interoperabilidade na área da saúde

Prestação de Serviços de Consultadoria na área Jurídica às
Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde e entidades
do Ministério da Saúde
Desburocratizar os procedimentos conseguidos,
estabelecidos em função das quantidades, têm
associadas reduções de preços, obtendo-se
ganhos em termos de economia de escala
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Inovar em bens/
serviços transversais
de grande criticidade
para o setor da saúde

Prestação de Consultadoria na área da Saúde e Segurança às
Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde
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Acordos-Quadro em vigor
Já se encontram disponíveis no site do Catálogo, os Acordos-Quadro de
Bens e Serviços de Saúde que entraram em vigor em setembro e início de
outubro:

CP 2016/42

Modelo de Governação Vacinas
A publicação do Despacho n.º 8320/2017 vem regular todo o circuito
da aquisição centralizada de vacinas e estabelecer a interação entre os
intervenientes neste modelo de governação.

CP 2016/79

antipsicóticos

Ligaduras Medicadas de Fixação e Proteção

Medicamentos do Sistema Nervoso cerebrospinal ex-

CP 2017/2

Determina que são objeto de aquisição centralizada na categoria de bens, as
vacinas do Programa Nacional de Vacinação e outras vacinas e tuberculinas
para a proteção da saúde pública e de grupos de risco, segundo estratégias
definidas pela Direção-Geral da Saúde.

ceto anestésicos, relaxantes musculares, analgésicos,
antipiréticos, antidepressivos e antipsicóticos

CP 2017/11
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Campos Operatórioss, antidepressivos e

Estimulantes da Eritropoiese

Agregação de Dispositivos Médicos

CP 2017/210

Dispositivos Médicos de Saúde Oral

Foi realizada a recolha das necessidades referentes à Circular Informativa
Conjunta n.º 8/2016/ACSS/INFARMED/SPMS para o ano 2018.
As instituições podem submeter as respetivas previsões que decorrem até à
data limite de 31 de outubro de 2017, através do site www.catalogo.minsaude.pt.

CP 2017/115

Prestação de serviços de medicina dentária
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Setembro 2017
04.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7485/2017 - Diário da República n.º 170/2017,
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 Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na Área da Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 7486/2017 - Diário da República n.º 170/2017,
Série II

Legislação
Legislação com relevância para a SPMS no âmbito da
Contratação Pública

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 Manutenção de Equipamentos de Combate a
Incêndios na Área da Saúde.

05.09.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1376/2017 - Diário da República n.º
171/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de sistema de gestão integrada de atendimento administrativo e
clínico.

06.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7539/2017 - Diário da República n.º 172/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de Infraestrutura de Segurança e Serviços/Suporte para a ACSS.
22
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Anúncio de procedimento n.º 7540/2017 - Diário da República n.º 172/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de Serviços de Formação na Área da Segurança Informática.
Anúncio de procedimento n.º 7541/2017 - Diário da República n.º 172/2017,
Série II

12.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7688/2017 - Diário da República n.º 176/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de suporte e manutenção da plataforma Identity & Acess
Management.

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

Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para baixa tensão
normal.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1434/2017 - Diário da República n.º
176/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1385/2017 - Diário da República n.º
172/2017, Série II

CP 2017/31 - Acordo Quadro para fornecimento de Material de Prevenção e
Deteção de HIV às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

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

A quisição de serviços de desenvolvimento de aplicação API (Aplication
Programming Interface) de integração na framework do PNB (Portuguese
National Broker).

07.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7555/2017 - Diário da República n.º 173/2017,
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 Telepatologia / Patologia Digital.

08.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7600/2017 - Diário da República n.º 174/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de 90 Impressoras Laser para o Centro Hospitalar São João, EPE.

24

13.09.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1444/2017 - Diário da República n.º
177/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/212 - Acordo quadro para fornecimento de Dispositivos para Neonatologia
e Pediatria às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1445/2017 - Diário da República n.º
177/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/51 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos usados nas
afeções cutâneas, às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1446/2017 - Diário da República n.º
177/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/65 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos de Várias
áreas Terapêuticas, às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde
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15.09.2017

22.09.2017

Anúncio de procedimento n.º 7805/2017 - Diário da República n.º 179/2017,
Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1511/2017 - Diário da República n.º
184/2017, Série II

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

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

Aquisição de serviços para interligação do RPT com os sistemas Hospitalares do IPST.

CP 2017/34 - Acordo quadro para fornecimento de Stents Coronários às Instituições
e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

18.09.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1473/2017 - Diário da República n.º
180/2017, Série II

27.09.2017

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

Anúncio de procedimento n.º 8112/2017 - Diário da República n.º 187/2017,
Série II

Aquisição de serviços para interligação do RPT com os sistemas Hospitalares do IPST.

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

19.09.2017
Anúncio de procedimento n.º 7868/2017 - Diário da República n.º 181/2017,
Série II
Spms - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Aquisição de consumíveis de impressão.

20.09.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1492/2017 - Diário da República n.º
182/2017, Série II

Concurso Público para Serviços de Desenvolvimento e Manutenção para os Portais
do SNS (Serviço Nacional De Saúde) (20170411).
Anúncio de procedimento n.º 8113/2017 - Diário da República n.º 187/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Serviços TIC no âmbito dos Processos de
Qualidade de Dados do Registo Nacional de Utentes (RNU) (20170420)
Anúncio de procedimento n.º 8114/2017 - Diário da República n.º 187/2017,
Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de alojamento para 4 bastidores (ref 20170418).

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

Aquisição de serviços de desenvolvimento de API de integração na framework
do PNB.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1493/2017 - Diário da República n.º
182/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de Infraestrutura de Segurança e Serviços/Suporte para a ACSS.
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