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A SPMS, EPE vai promover mais uma edição do Seminário de Compras Públicas na Saúde. A 6ª 
edição está agendada para os dias 24 e 25 de setembro, no PT Meeting Center, em Lisboa.

O sucesso alcançado nas edições anteriores levou ao reconhecimento nacional desta iniciativa, 
marcando a diferença no que respeita à contratação pública no setor da Saúde e assumindo-se 
como o maior evento do país nesta matéria.

Em 2019, o VI Seminário irá acrescentar ainda mais inovação, mais partilha de conhecimento e, 
consequentemente, criar mais valor. Serão dois dias de reflexão, debate e aprofundamento de 
ideias sobre temas distintos, mas complementares, contando com a participação de vários es-
pecialistas, muitos já com presença confirmada.

Com sessões paralelas, e numa abordagem diferenciadora, a SPMS, EPE segue a estratégia, en-
quanto responsável pelas Compras Públicas na Saúde, de facilitar e agilizar a comunicação entre 
os diferentes organismos e intervenientes, numa ótica de melhoria contínua.

As inscrições e o programa estarão disponíveis em breve. Para já, conheça os moderadores e 
oradores confirmados para o VI Seminário.

2 3



ASSINATURA DE ACORDO-QUADRO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS RPA

No dia 24 de abril decorreu a assinatura eletrónica 
dos contratos do Acordo-Quadro para a Prestação 
de Serviços de Consultoria para Automatização de 
Processos RPA (Robotic Process Automation).

Este acordo-quadro tem por objetivo aumentar a 
celeridade nos procedimentos desenvolvidos ao 
abrigo do presente acordo-quadro, uma vez que 
este irá permitir a normalização e estandardização 
dos requisitos e das especificações desta presta-
ção de serviços.

Atualmente, com a escassez de recursos humanos 
nas entidades públicas, é crucial que os decisores 
públicos comecem a acreditar e implementar nas 
suas organizações soluções de RPA, por forma a 
canalizarem os seus recursos humanos para tare-
fas com maior valor acrescentado para a sua orga-
nização e transferirem todas as tarefas repetitivas 
para a implementação de soluções RPA, que são 
configuradas para executar processos de negócios 
de forma repetida, auditada e controlada.

As vantagens de utilização dos RPA’S residem na 
otimização de processos de uma organização, na 
medida que implicam a automatização de todo o 
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de soluções RPA em ambientes 
produtivos e formação
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processo de validações que sejam necessárias efe-
tuar e respetiva redução dos tempos, associados 
ao tratamento da informação, gerando desta for-
ma uma redução significativa do trabalho adminis-
trativo efetuado pelos recursos humanos.

A SPMS promove uma consulta pública ao mercado, no âmbito dos trabalhos preparatórios de lançamento 
de concurso público com publicação no JOUE, para a celebração de Acordo-Quadro de Prestação de Ser-
viços de Consultoria em Tecnologias Mobile e Serviços de Desenvolvimento, Conceção e Suporte de Sites, 
Portais e Webservices.

Esta consulta pública tem como finalidade recolher contributos para a especificações do Acordo-Quadro 
que se pretende celebrar, de forma a potenciar a sua eficácia e eficiência.

ACORDO-QUADRO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS MOBILE 

E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CONCEÇÃO E SUPORTE DE SITES, 

PORTAIS E WEBSERVICES

Os temas sujeitos à Consulta Pública são os que constam do documento disponível em www.spms.min-
-saude.pt, desde o dia 17 de abril de 2019.

A SPMS, EPE considera interessados todos os cidadãos, as empresas e as associações do setor, bem como 
as entidades do SNS e as entidades do ministério da Saúde.

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião e contributos, por escrito, até 
às 17h00 do dia 13 de maio de 2019, através do envio para o endereço de correio eletrónico: comprastrans-
versais@spms.min-saude.pt.

Os interessados que apresentem contributos devem indicar, claramente no assunto do correio eletrónico, 
a referência “Consulta Pública de serviços de consultoria em tecnologias mobile e serviços de desen-
volvimento, conceção e suporte de sites, portais e webservices” e, no corpo do email, os seus dados de 
identificação e, quando for o caso, as entidades que representam.

consulta públicaWWW

CONSULTAS PÚBLICAS 2019

• Envolver os interessados no processo de preparação do Acordo-Quadro;

• Estimular a participação de um maior nº de concorrentes;

• Garantir um maior nº de sugestões, tanto de fornecedores como das instituições de saúde, relativo 

à proposta para o desenvolvimento de modelo concetual e formação do Acordo-Quadro;

• Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções para que o projetado 

no Acordo-Quadro sirva as Instituições Nacionais de Saúde e facilite os processos de Aquisição dos 

Serviços de Consultoria em Tecnologias Mobile e Serviços de Desenvolvimento, Conceção e Suporte 

de Sites, Portais e Webservices.

OBJETIVOS
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ACORDO-QUADRO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO

A SPMS, EPE promove uma consulta pública ao mercado no âmbito dos trabalhos preparatórios de lança-
mento de concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo-Quadro de Prestação 
de Serviços de Desinfestação.

Esta consulta pública tem como finalidade recolher contributos para a especificações do Acordo-Quadro 
que se pretende celebrar, de forma a potenciar a sua eficácia e eficiência.

Os temas sujeitos à Consulta Pública são os que constam do documento disponível em www.spms.min-
-saude.pt, desde o dia 24 de abril de 2019.

A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta pública ao mercado todos os cidadãos, as em-
presas e as associações do setor, bem como as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) as Enti-
dades do Ministério da Saúde.

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião e contributos, por escrito, até 
dia 13 de maio de 2019, através do envio para o endereço de correio eletrónico: comprastransversais@
spms.min-saude.pt.

Os interessados que apresentem contributos devem indicar, claramente no assunto do correio eletrónico, a 
referência “Consulta Pública para Prestação de Serviços de Desinfestação” e, no corpo do email, os seus 
dados de identificação e, quando for o caso, as entidades que representam.

consulta públicaWWW

• Envolver os interessados no processo de preparação do acordo-quadro;

• Estimular a participação de um maior nº de concorrentes;

• Garantir um maior nº de sugestões tanto de fornecedores como das instituições de saúde relativos 

à proposta para o desenvolvimento do modelo concetual e formação do acordo-quadro;

• Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções para que o projetado 

no Acordo-Quadro sirva as Instituições Nacionais de Saúde e facilite os processos de Aquisição dos 

Serviços de Desinfestação.

OBJETIVOS

CONSULTAS PRELIMINARES 2019
FORNECIMENTO DE BENS DE 1ª NECESSIDADE PARA O INSTITUTO  

DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

• Efetuar consulta preliminar ao mercado nos termos do artigo 35º-A do CCP;

• Informar todos os interessados habilitados da abertura do procedimento contratual para aquisição 

de bens de 1.ª necessidade;

• Estimular a participação do maior número de concorrentes;

• Promover os princípios da concorrência, transparência e igualdade nos termos do Capítulo II do 
Título III da Parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP);

• Garantir que com a presente divulgação se cria redundância do princípio da publicidade na con-
tratação pública de bens e serviços na Administração Pública.

OBJETIVOS

Todas as informações pertinentes trocadas no âmbito da presente consulta serão divulgadas em www.
catalogo.min-saude.pt, nomeadamente lista de artigos e especificações, de acordo com os termos do 
nº4 do art.º 35º-A do CCP.

As peças do procedimento e respetivos anexos encontram-se disponíveis em www.comprasnasaude.pt 
e www.catalogo.min-saude.pt, desde o dia 29 de abril de 2019.

O concurso público para a aquisição de bens de  1.ª necessidade para  o Instituto de Segurança Social, 
I.P. estará brevemente disponível em www.comprasnasaude.pt, assim que se reúnam os objetivos da 
presente consulta preliminar.

A SPMS, EPE promove uma consulta perliminar ao mercado no âmbito dos trabalhos preparatórios de lan-
çamento de concurso público com publicação no JOUE para o Fornecimento de Bens de 1ª Necessidade 
para o Instituto de Segurança Social, I.P. 

HIGIENE ORAL | HIGIENE CORPORAL | PRIMEIROS SOCORROS
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Sob a temática “Novo Modelo de Contratação Pú-
blica para a Aquisição de Meios de Monitorização 
Contínua da Glicose – GLICAT”, o workshop reali-
zado no passado dia 15 de abril, em Lisboa, contou 
com a participação da SPMS, EPE.

Promovido pela Associação Protetora dos Diabéti-
cos de Portugal (APDP) e o Observatório da Pros-
petiva e Engenharia da Tecnologia (OPET) – Uni-
versidade de Lisboa, este workshop fomentou a 
partilha de diversas perspetivas, visões e desafios, 
bem como o debate entre os vários participantes.

Enquanto responsável pelas Compras Públicas na 
Saúde, a SPMS apresentou o tema “A experiência 
do modelo de Quasi-Mercado aplicado aos Cui-
dados Respiratórios Domiciliários”, fazendo uma 
abordagem aos acordos-quadro na saúde e subli- 
nhando o seu posicionamento como única entidade 
em Portugal a implementar o modelo, inovador e 
disruptivo, de Gestão Pública Quasi-Mercado.

Artur Mimoso, Vogal do Conselho de Administração 
da SPMS, participou na sessão de encerramento.

WORKSHOP

NOVO MODELO  
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
PARA AQUISIÇÃO DE MEIOS 
DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA 
DA GLICOSE

COM PARTICIPAÇÃO DA SPMS

CONTRATAÇÃO DE SEGURO CIBER RISCO OU EQUIVALENTE

A SMPS, EPE promove uma consulta preliminar ao mercado, no âmbito dos trabalhos preparatórios de 
lançamento de concurso público para contratação de Seguro de Ciber Risco ou Equivalente. 

Na era digital em que vivemos, o crescente número de incidentes de segurança e a ameaça que 
estes representam para o funcionamento das redes e dos sistemas de informação torna premente 
o reforço dos mecanismos de proteção desses sistemas, particularmente para proteção dos dados 
de saúde e do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do Ministério da Saúde (MS).

OBJETIVO

Pretende, assim, a SPMS, EPE contratar um Seguro de Ciber Risco ou equivalente pelo que, com vista à 
preparação do respetivo procedimento aquisitivo, e fazendo uso do disposto no artigo 35º-A do Código 
dos Contratos Públicos, a SPMS, EPE vem, nos termos da denominada “consulta preliminar ao mercado”, 
solicitar informações sobre o objeto do contrato.

Os temas sujeitos à Consulta Preliminar ao Mercado são os que constam do documento disponível em 
www.spms.min-saude.pt.

Consideram-se interessados nesta consulta preliminar ao mercado todas as empresas seguradoras, me-
diadores e outras pessoas singulares ou coletivas.
A prestação voluntária de informação pelos operadores económicos deverá ser feita por escrito, até 
ao dia 25 de maio de 2019, através do endereço de correio eletrónico: Consulta.preliminar_N1@spms.
min-saude.pt.
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Foi publicado no dia 10 de abril, em Diário da Re-
pública, o Anúncio de Procedimento para parceria 
para a inovação para o desenho e desenvolvimento 
da plataforma e3P. Este anúncio também é publici-
tado no Jornal Oficial da União Europeia.

A SPMS, EPE é a entidade adjudicante e, enquan-
to Central de Compras para o setor da Saúde, de-
sempenha um papel estratégico na otimização de 
recursos, em serviços partilhados e numa gestão 
mais eficaz e eficiente, contribuindo para reduzir 
custos no Ministério da Saúde.

A plataforma e3P (Electronic Public Procurement 
Platform) é uma ferramenta eletrónica que visa 
melhorar os processos de gestão e de compra na 
área da Saúde em Portugal. Tem como objetivo 
simplificar o processo de compras através da cria-
ção de uma experiência inovadora e disruptiva no 
mercado público.

Para mais informações, consulte Declaração de 
retificação de anúncio n.º 102/2019 – Diário da 
República n.º 72/2019, Série II de 2019-04-11 
122083879.

1.ª PARCERIA PARA INOVAÇÃO LANÇADA 
EM PORTUGAL NO ÂMBITO DO CÓDIGO 
DOS CONTRATOS PÚBLICOS

JÁ CONHECE A BIBLIOTECA  
DIGITAL DA ACADEMIA SPMS?

Conheça as 9 áreas temáticas disponíveis 
na Biblioteca Digital da Academia SPMS. 

• Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC);

• Compras Públicas e Logística;

• Recursos Humanos;

• Jurídica;

• Telessaúde;

• Contabilidade e Finanças;

• Comunicação e Marketing

• Cidadão

• eHealth Summit (Conteúdos dos workshops  
promovidos pela Academia)

registe-se e aceda aquiWWW

Entrou em vigor o Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Implementação e Manutenção de 
Redes Informáticas. Encontra-se divido em 6 categorias, estando cada categoria segmentada em 21 lotes 
geográficos, resultando num total de 126 lotes, constituídos da seguinte forma: 

CENTRALIZAÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO DOS SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DA FARMÁCIA E LOGÍSTICA 

Considerando a Diretiva dos Medicamentos falsifi-
cados, que visa a implementação dos dispositivos 
de segurança nos medicamentos de uso humano 
nos hospitais do SNS, a SPMS desenvolveu o pro-
cesso de aquisição centralizada para a adaptação 
dos sistemas de informação de gestão da farmácia 
e logística. 

Encontra-se concluído o concurso público para 
aquisição de leitores óticos. Estes equipamentos 
realizam a leitura dos códigos “data matrix” que 
permitem efetuar a inativação e a verificação de 
estados junto da MVO Portugal, integrados nos 
ERP´S dos hospitais do SNS.

1

Categoria 1 
Desenho da arquitetura da rede  
e arquiteturas tecnológicas  
de segurança

A 

B
Categoria 2 
Construção e instalação  
das componentes elétricas  
e equipamentos passivos

C
Categoria 3 
Instalação e configuração  
das redes informáticas e componentes  
de segurança

D
Categoria 4
Operação, manutenção  
e administração das redes  
informáticas e soluções de segurança

E
Categoria 5
Serviços de auditoria
a instalações de redes informática

F
Categoria 6
Serviços de desenho da arquitetura, 
implementação, configuração, operação  
e manutenção das redes informáticas  
e soluções de segurança

ACORDO-QUADRO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO  

E MANUTENÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS

ENTRADA  
EM VIGOR 
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2019 ACORDOS-QUADRO EM PREPARAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
CELEBRAÇÃO DO ACORDO-QUADRO PARA A PRESTAÇÃO  

DE SERVIÇOS DE ARQUIVO E DE ARMAZENAMENTO DE BENS

Encontra-se a decorrer o concurso público para a 
celebração do acordo-quadro para a prestação de 
serviços de arquivo e de armazenamento de bens.

A preparação deste acordo-quadro contou com a 
colaboração da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde, enquanto instituição responsável pela coor-
denação do Sistema de Arquivos e Bibliotecas do 
Ministério da Saúde, procurando promover uma 
gestão integrada da informação que contribua 
para a qualidade da Informação de Saúde, o rigor 
no acesso, bem como a Preservação da Memória 
Institucional.

Programa Nacional de Vacinação
Época Gripal 2019 / 2020

No âmbito do Programa Nacional de Vacinação, e 
depois de reunidas as previsões das necessidades 
das entidades, está em fase preparatória o proce-
dimento para a Vacinação contra a Gripe para a 
época gripal 2019/2020.

Programa Nacional para a Prevenção  
e Controlo da Diabetes

De acordo com o Programa Nacional Para a Pre-
venção e Controlo da Diabetes, e para responder 
às necessidades de Bombas de Perfusão de Insu-
lina e consumíveis, foram adjudicados mais de 2.6 
milhões de euros, o correspondente a cerca de 857 
Bombas.

Projeto de Prevenção Precoce 
no Cancro Oral 

O Projeto de Prevenção Precoce no Cancro Oral 
(PIPCO), destinado às ARS, encontra-se na fase de 
aquisição para a prestação de serviços e meios de 
diagnóstico. 

Prestação de Serviços de Medicina 
Dentária - Preparação de Concurso

Está em fase de preparação o concurso para mais 
6 equipas e 1 dentista para a ARS Norte, ao abrigo 
do Acordo-Quadro CP 2017/115 para Prestação de 
Serviços de Medicina Dentária.

MATERIAL 
DE PENSO DE EFEITO 
TERAPÊUTICO   

ANTISSÉPTICOS 
E DESINFENTANTES 
DE USO HUMANO

SUTURAS 
CIRÚRGICAS

MEIOS 
DE DIAGNÓSTICO

SISTEMAS DE APOIO 
À DECISÃO CLÍNICA

SISTEMAS FECHADOS 
DE COLHEITA 
DE SANGUE E URINA
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Anúncio de procedimento n.º 3388/2019 - Diário da República n.º 65/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de consultoria para reforço da equipa da Direção do Centro Nacional de 

Telessaúde (DCNTS). 

02.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3563/2019 - Diário da República n.º 68/2019, Série II

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

Aquisição, implementação e exploração da Rede de Informação da Saúde 2020. 

05.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3597/2019 - Diário da República n.º 69/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 3603/2019 - Diário da República n.º 69/2019, Série II

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

Aquisição de ambulância para a Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE.

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

Concurso Público para Aquisição de Viaturas para o CHULC, EPE.

08.04.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 484/2019 - Diário da República n.º 70/2019, Série II

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

Meios de diagnóstico - imagiologia

09.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3728/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série II

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

Parceria para a inovação para o desenho e desenvolvimento da plataforma e3P.

10.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3856/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série II

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

Aquisição de Serviços especializados para a área de Gestão e Serviços de Suporte.

12.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3909/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II

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

Concurso Público para aquisição de serviços para a divulgação nos meios de comunicação da 

campanha da atividade física “Siga o Assobio”, para a Direção-Geral da Saúde.

15.04.2019

Declaração de retificação de anúncio n.º 93/2019 - Diário da República n.º 64/2019, Série II

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

Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Arquivo e de Armazenamento de Bens em qualquer 

organismo do Ministério da Saúde ou entidade do Serviço Nacional de Saúde.

01.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 3759/2019 - Diário da República n.º 72/2019, Série II

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

Concurso Público para a aquisição de manutenção de datacenter para a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.

Anúncio de procedimento n.º 3804/2019 - Diário da República n.º 72/2019, Série II

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

Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamento.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 504/2019 - Diário da República n.º 72/2019, Série II

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

Vacinas do PNV e outras, e Tuberculinas do PN para a Tuberculose

Declaração de retificação de anúncio n.º 102/2019 - Diário da República n.º 72/2019, Série II

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

Parceria para a inovação para o desenho e desenvolvimento da plataformas e3P.

11.04.2019
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Anúncio de procedimento n.º 3916/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de consultoria para conceção e implementação de um Sistema de Gestão de 

Qualidade (SGQ).

Aviso de prorrogação de prazo n.º 522/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de apoio especializado à Direção de Planeamento e Desenvolvimento 

Organizacional (DPDO).

Anúncio de procedimento n.º 3975/2019 - Diário da República n.º 75/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de serviços de comunicações de voz em local fixo para o Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

Anúncio de procedimento n.º 4021/2019 - Diário da República n.º 76/2019, Série II

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

Aquisição de comercial ligeiro especial para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 542/2019 - Diário da República n.º 76/2019, Série II

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

Aquisição de ambulância para a Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE

Anúncio de procedimento n.º 3936/2019 - Diário da República n.º 75/2019, Série II

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

Concurso Público Internacional para aquisição de Solução datacenter - tipologia contentor para a 

Administração Regional de Saúde do Algarve I.P.

16.04.2019

Anúncio de procedimento n.º 4015/2019 - Diário da República n.º 76/2019, Série II

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

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

outsourcing para a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.

17.04.2019

Anúncio de concurso urgente n.º 123/2019 - Diário da República n.º 78/2019, Série II

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

Aquisição de seguro de acidentes de trabalho para a SPMS, EPE.

22.04.2019
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