boletim
informativo
COMPRAS PÚBLICAS NA SAÚDE
MAIO 2019

Nº

38

CONHEÇA AS NOVIDADES
MANTENHA-SE INFORMADO
NOTÍCIAS
COM O BOLETIM DE COMPRAS
PÚBLICAS NA SAÚDE
INFORMAÇÕES ÚTEIS
LEGISLAÇÃO

Considerada uma referência nacional e com elevado reconhecimento europeu,
Compela experiência e boas práticas que implementa no que diz respeito às Com
pras Públicas, a SPMS, EPE aposta numa estratégia diferenciadora.
O Seminário de Compras Públicas na Saúde integra esta estratégia e repre
representa o maior evento do país em matéria de contratação pública. A VI edição
irá realizar-se nos dias 24 e 25 de setembro, no PT Meeting Center, em Lisboa.
Partilhar conhecimento, incrementar a transformação digital, a redução da
despesa e potencializar ganhos para a Saúde fazem parte dos objetivos deste
evento.
As inscrições são gratuitas e abrem em breve. Tome nota das datas e atenção
ao site.
site
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PRÉMIOS MARKETEER 2019
SPMS VENCE NA CATEGORIA
“SÁUDE E BEM ESTAR”
A SPMS arrecadou o Prémio Marketeer
2019, na categoria “Saúde e Bem-Estar”
com a marca SNS 24. O galardão foi entregue, no dia 30 de maio, numa cerimónia que decorreu no Convento do Beato,
em Lisboa.
Esta distinção vem premiar a campanha
comunicacional desenvolvida, em 2018,
pela Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, EPE (SPMS), e afirmar o SNS
24 como a marca que faz a diferença na
saúde e no bem-estar da sociedade portuguesa.
Mais de 60 mil pessoas votaram nas centenas de marcas nacionais, em 34 categorias diferentes, na 11ª edição dos Prémios
Marketeer. O prémio recebido pela SPMS
representa o reconhecimento do trabalho
desenvolvido em prol da saúde pública,
nas campanhas de aconselhamento ao cidadão e informação sobre os vários serviços do SNS 24, o Centro de Contacto do
Serviço Nacional de Saúde, cujo funcionamento está sob a responsabilidade da
SPMS desde julho de 2017.
Esta distinção coloca a SPMS como a melhor nas áreas do Marketing, Publicidade e Comunicação do país, em “Saúde e
Bem-Estar”, com a marca SNS 24.
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Para chegar a todos, a SPMS tem apostado numa estratégia diferenciadora de
divulgação do SNS 24, através de redes
sociais, meios de comunicação social distintos, desde imprensa escrita e online, à
rádio, televisão e painéis exteriores,com
uma linguagem acessível e uma narrativa
criativa e inovadora. Mensagens claras e
fortes, fundamentais para promover a literacia em Saúde e divulgar serviços fundamentais na prestação de cuidados ao
cidadão.
Mais do que uma linha telefónica, o SNS
24 traduz um modelo diferenciador na relação do SNS com o cidadão, assegura a
igualdade e simplifica a utilização do SNS,
em qualquer ponto do país e a partir de
vários dispositivos e meios, como o site
), 365 dias por
SNS 24 (www.sns24.gov.pt),
ano e 24h/dia.
“SNS 24. Antes de tudo!”

SPMS PROMOVE
POUPANÇA
DE 13 MILHÕES ¤
MEDICAMENTO PARA VIH

A SPMS, EPE, enquanto entidade respon
responsável pelas Compras Públicas na Saúde,
rege-se por princípios de rigor, seguran
segurança, eficiência, celeridade e transparência
nos processos aquisitivos, nomeadamente
com as compras centralizadas, incremen
incrementando a redução de despesa e a obtenção
de ganhos para o setor da Saúde.
A política de poupança, aliada à eficácia
dos tratamentos do Serviço Nacional de
Saúde, resulta numa constante evolução,
refletindo-se na preparação de Acordos
Acordos-Quadro de medicamentos e dispositivos
médicos mais dinâmicos.
Em 2018, e ao abrigo do Acordo-Quadro
(AQ) 2016/40 destinado a medicamentos
para o tratamento do VIH, foram adquiri
adquiridas, aproximadamente, 1,5M de unidades
do medicamento de referência, ultrapas
ultrapassando os 16 Milhões de euros.
Atendendo à dinâmica do mercado no se
setor da saúde, com o intuito de promover a
concorrência e abranger o maior número
de fornecedores, a SPMS procedeu à re
renovação do AQ, resultando na celebração
do Acordo-Quadro 2018/55. Este AQ in
in-

corpora 5 fornecedores habilitados a fornecer o SNS, o que promoveu reduções
significativas de preço, na ordem dos 93%,
quando comparado com o anterior.
Para 2019, foram desenvolvidos procedimentos ao abrigo do AQ em vigor, tendo
sido adquiridas cerca de 3,3M de unidades
do medicamento genérico, refletindo um
volume de aquisição que ascende os 2,5
Milhões de euros.
Neste contexto, é de sublinhar que se registou um crescimento de cerca de 1,38 relativamente à quantidade adquirida, o que
traduz uma poupança na ordem dos 84%,
comparativamente ao ano transato, e atingindo um volume financeiro que supera os
13 Milhões de euros.
Pela experiência e boas práticas que implementa, a SPMS, EPE tem alcançado reconhecimento internacional em matéria de
contratação pública na Saúde, pautando-se por uma gestão eficiente, redução de
despesa e obtenção de elevados ganhos.
Através da SPMS, o SNS está a comprar
mais e melhor, garantindo aos cidadãos
um maior acesso a cuidados de saúde.
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ÁREA DO CIDADÃO
AUTENTICAÇÃO FORTE

4TH EUROPEAN
CONFERENCE
ON E-PUBLIC
PROCUREMENT
HOW TO CONTRACT COMPLEX
AND TECHNOLOGIC SERVICES?

A autenticação da Área do Cidadão do
Portal SNS passou a ser feita, exclusivamente, através de Chave Móvel Digital
(CMD) e do Cartão do Cidadão (CC). Esta
medida vem reforçar a segurança dos dados dos utentes.
A ativação da Chave Móvel Digital é importante, uma vez que praticamente todos
os sites que disponibilizam serviços públicos adotam este sistema de autenticação.
O pedido da CMD poderá ser feito presencialmente, em qualquer Loja/Espaço do
Cidadão ou online.

Inserida no Registo de Saúde Eletrónico
(RSE), a Área do Cidadão destina-se aos
utentes, continuando a aumentar as suas
funcionalidades e a melhorar a qualidade
dos serviços prestados pelos profissionais
e instituições de Saúde, o que torna imprescindível a autenticação forte via CMD
ou CC.

Registe-se na Área do Cidadão, em:
servicos.min-saude.pt/utente/

PARTICIPAÇÃO DA SPMS

Sob a temática “Innovative public pro
procurement in SPMS”, Artur Mimoso, Vogal
Executivo do Conselho de Administração
da SPMS, participou, no dia 13 de maio,
no 4º Congresso Europeu de Contratação
Pública Eletrónica, que decorreu em Ma
Madrid.

“Como contratar serviços complexos e
tecnológicos?” foi o tema central desta 4ª
edição presidida por Luís Valadares Tavares, professor e especialista em contratação pública.

A apresentação focou-se, essencialmente,
nos valores, pilares e objetivos estratégi
estratégicos da SPMS que passam por racionaliza
racionalização da despesa, obtenção de poupanças,
formação de acordos-quadro e compra
centralizada, bem como na inovação, be
benefícios e criação de valor alcançada pela
SPMS, enquanto entidade responsável
pelas compras públicas na Saúde.
O encontro reuniu centenas de entidades públicas e empresas e centrou-se nos
principais desafios e problemas da contratação pública eletrónica e em abordagens e métodos inovadores, através das
novas diretivas, ferramentas e serviços da
economia digital.
Mais uma vez, a SPMS partilhou know
how em matéria de contratação pública
eletrónica, área em que já tem larga experiência, contribuindo para a valorização
do congresso.
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As “Jornadas de Direito dos Contratos
Públicos” decorreram entre os dias 16
e 17 de maio na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Promovidas
pelo ICJP – Instituto de Ciências
Jurídico-Políticas, contaram com a
participação de Artur Mimoso, Vogal
executivo da SPMS, EPE.
Sob a coordenação de Miguel Assis
Raimundo, professor com larga experiência em matéria de contratação
pública, estas jornadas constituem
um espaço de aprofundamento do
conhecimento e de reflexão sobre
vários temas complementares, como “A
dependência entre o acordo-quadro e
os contratos celebrados ao seu abrigo”,
moderado por Artur Mimoso.

SPMS PARTICIPA NAS

JORNADAS
DE DIREITO
DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

Dois dias de apresentações e debates com intervenções de diversos
peritos, contribuindo para o conhecimento mais completo do regime
jurídico da contratação pública e
esclarecendo aspetos menos claros da
regulamentação. A SPMS partilhou a
sua experiência.
Enquanto responsável pelas compras
públicas na Saúde, a SPMS tem
assumido um papel relevante na eficácia
e eficiência dos contratos públicos,
com elevados ganhos para o sistema
nacional de Saúde.

VACINAS
INOVAR • FINANCIAR • PREVIR
CONFERÊNCIA COM A PARTICIPAÇÃO DA SPMS

Artur Mimoso, vogal executivo da SPMS,
participou na conferência “Vacinas: InoIno
var, Financiar e Prevenir”, organizada pelo
Expresso e pela Sanofi Pasteur Portugal.
Decorreu no dia 03 de maio, no edifício
Impresa, em Paço de Arcos, com transtrans
missão através da página do Facebook do
Expresso.
No centro do debate, questões relacionarelaciona
das com a complexidade da produção de
vacinas, dos procedimentos aquisitivos e o
impacto da prevenção no futuro da Saúde
possibilitaram o esclarecimento de várias
dúvidas.
Responsável pelas compras na Saúde, nono
meadamente das vacinas, a SPMS lida toto
dos os dias com restrições da lei da concon
tratação pública, como referiu o vogal
executivo, salientando que “trabalhamos
com diretivas europeias com regras muimui
to complexas”. O processo de compras
“é altamente complexo”, sublinhou Artur

Mimoso, acrescentando que, em saúde, a
poupança passa, essencialmente, por valores fundamentais como “equidade, acessibilidade e abrangência”.
A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas,
Pedro Pita Barros, investigador e professor da Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa, e
Fernando Branco, investigador e docente
da Católica Lisbon School of Business &
Economics acompanharam Artur Mimoso
no debate moderado pela jornalista Marta
Atalaya.
No ano em que Portugal atingiu as mais
altas taxas de cobertura de sempre, continua a ser necessário apelar à vacinação
como a melhor forma de prevenção de
doenças, em todas as idades. Passar uma
mensagem mais inovadora sobre a importância das vacinas, principalmente aos jovens, traduz a aposta da SPMS apresentada, no final do debate, por Artur Mimoso.

16 e 17 Faculdade de Direito
MAIO da Universidade de Lisboa

8

9

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

TESTAMENTO VITAL
Um direito e uma escolha do cidadão

A SPMS, EPE participou no 1.º Seminário
Nacional sobre Contratação Pública, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola (FDUCAN),
que decorreu na Escola de Administração
e Políticas Públicas, em Luanda, no dia 21
de maio.
Em representação da SPMS, EPE, Artur
Mimoso, Vogal Executivo da SPMS, defendeu, na sua intervenção, a ideia de
formação de quadros: “Se investirmos na
formação dos que concorrem aos concursos e que trabalham na administração
pública, vamos poder ter uma contratação pública de qualidade”.
Importante para o país, este seminário
teve como finalidade contribuir para a
normalização dos processos de contratação pública em Angola, de modo a torná-los mais eficientes. Deste modo, obtém-se a racionalização da despesa pública e
as poupanças.
Os participantes analisaram temas sobre
a Revisão da Lei dos Contratos Públicos,
a adoção da tecnologia como ferramenta
na gestão dos processos de contratação
pública, bem como questões relacionadas com a regulação e responsabilização
nestes processos.
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Artur Mimoso, com mais de 20 anos de
experiência, e em nome da SPMS, EPE,
contribuiu para incrementar o conhecimento em matéria de legislação e processos de contratação pública, de forma
a melhorar a eficiência e a competitividade do mercado angolano.

O Testamento Vital é um direito já con
conquistado em Portugal. Não é obrigatório,
mas é um direito do cidadão, maior de ida
idade, que consiste em expressar os cuidados
médicos que desejaria, ou recusaria, numa
situação clínica de incapacidade em mani
manifestar a sua vontade. Mais de 27 mil portu
portugueses têm testamento vital. A 24 de maio,
os números mostram que são as mulheres
que continuam a recorrer mais ao testa
testamento vital, com 17.765 registos, quase o
dobro dos homens que ficam nos 9.303.

possibilitando levar o eTestamento Vital
“no bolso”, de uma forma simples e segura. Já foram feitos cerca de 63 mil downloads deste cartão digital. A MySNS Carteira pode ser descarregada aqui.

Como entidade responsável pelo Registo
Nacional do Testamento Vital (RENTEV), a
SPMS, EPE monitoriza, diariamente, o nú
número de testamentos vitais criados e re
registados, e os acessos feitos por utentes e
profissionais, disponibilizando indicadores
e dados na área da Transparência do Por
Portal do SNS.

Como é feito o registo? Para o testamento vital ficar ativo, é necessário preencher
a Diretiva Antecipada da Vontade (DAV),
formulário disponível na Área do Cidadão.
Depois de preenchida, pode ser entregue
na sede do Agrupamento de Centros de
Saúde, na Unidade Local de Saúde (ULS)
da área de residência ou num Balcão RENTEV. Há mais de 120 Balcões espalhados
pelo país.

O registo do testamento vital permite que
os médicos consultem informação sobre
a vontade do doente e, num contexto de
urgência ou de tratamento específico,
poderá consultar o testamento vital do
utente através do Portal do Profissional,
garantindo que a vontade anteriormente
expressa será cumprida. Por seu lado, o
titular do testamento vital pode acompa
acompanhar todos os acessos feitos pelos mé
médicos, verificando se o seu documento
está correto, ativo e disponível, através
da Área do Cidadão do Portal SNS. Pode
também aceder na app MySNS Carteira.
Esta aplicação, que disponibiliza vários
cartões, veio agilizar a consulta e o arqui
arquivamento deste documento no telemóvel,

O testamento vital tem uma validade de
cinco anos, podendo ser alterado, a qualquer momento, ou cancelado pelo titular.
Neste documento é também permitida a
nomeação de um procurador de cuidados
de saúde para decidir em seu nome.

Vale a pena refletir sobre este direito, que
possibilita a escolha individual e a tomada
de decisão. Devemos exercê-lo!

17.765
9.303
Dados a maio 2019
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2ª COMITIVA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ÉPOCA GRIPAL
2019/2020

EM VISITA À SPMS

No âmbito da Contratação Pública, a
SPMS, E.P.E. recebeu no dia 8 de maio, nas
suas instalações em Lisboa, representantes do COSSIL – Gabinete de Coordenação
e Seguimento do Sistema de Licitações de
São Tomé e Príncipe, para uma visita de
estudo.
Esta é a segunda Comitiva do COSSIL a
visitar a SPMS, num curto espaço de tempo, com a finalidade de aprender as boas
práticas na área das compras públicas da
saúde.
No encontro, o Vogal Executivo do Conselho de Administração da SPMS, Artur
Mimoso, realçou o trabalho que tem sido
desenvolvido nas Compras Públicas da
Saúde, nomeadamente na assinatura de
Acordos-Quadro. “O nosso ADN são os
Acordos-Quadro”, salientou, acrescentando que “em seis anos, conseguimos construir o que temos hoje, a SPMS é a entidade do Estado que mais cresceu e mais
investe na formação.”

Apostando em estratégias diferenciadoras, enquanto responsável pelas Compras
Públicas na Saúde, a SPMS partilha conhecimentos, experiência e informação
na área da contratação pública, de forma
a tornar o sistema estatal mais eficaz e
transparente. Esta iniciativa contou com
apresentações nos domínios das Compras Públicas Internas, de Bens e Serviços Transversais e das Compras de Bens
e Serviços de Saúde.
“Os conhecimentos partilhados pela SPMS
foram inspiradores”, comentaram no final
da visita, sublinhando que levam “informação valiosa para tornar o sistema de saúde
de São Tomé e Príncipe mais eficiente”.

Registo de notas de encomenda

“O nosso ADN são
os Acordos-Quadro”
Artur Mimoso
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MANUAL DE INSTRUÇÕES

A Portaria n.º 248/2017, de 4 de
agosto, estabelece o modelo de
governação do Programa Nacional
de Vacinação (PNV), bem como
de outras estratégias vacinais para
a proteção da saúde pública e de
grupos de risco ou em circunstâncias especiais.
Pelo exposto, e uma vez analisadas as previsões das Instituições
de Saúde, encontram-se a ser encetadas as tarefas conducentes à
aquisição em apreço.
Assim, e de modo a obter a melhor
gestão do mercado, partilha-se informação relativa às estimativas
inerentes à Época Gripal 2019.
Neste seguimento, e no âmbito da
Época Gripal 2019/2020, foram
reunidas as necessidades das instituições do SNS, tendo resultado
como número estimado 1.453.594
doses.
Mais se informa, que os dados partilhados são estimativos, podendo em qualquer momento sofrer
alterações, não conferindo carácter prévio e vinculativo para as
Instituições de Saúde e/ou para a
SPMS, EPE.

No âmbito da Agregação Centralizada de Medicamentos, para facilitar a submissão das Notas de Encomenda por parte das instituições, a
Direção de Compras de Bens e Serviços de Saúde da SPMS elaborou
um Manual de Instruções com os
passos necessários para a submissão eficaz das mesmas. Este manual foi enviado para todos os interessados e está também disponível
no site Catálogo, no separador Publicações – Downloads (documentos) / Específico da saúde.
Brevemente, será disponibilizado o
manual de apoio para a visão fornecedor.

13

INFORMAÇÕES ÚTEIS

INFORMAÇÕES ÚTEIS

cocontratantes. Estes procedimentos são
mais céleres e menos burocráticos, poten
potenciando a economia administrativa.
• Os anúncios dos referidos concursos
públicos são publicados no Diário da Re
ReEuropública e no Jornal Oficial da União Euro
peia. No site do Catálogo (www.catalogo.
min-saude.pt), bem como na plataforma
(www.comeletrónica Compras na Saúde (www.com
consulprasnasaude.pt), pode também consul
tar-se os concursos públicos que estão a
decorrer e obter-se as respetivas peças
procedimentais.

ACORDO-QUADRO
EM TRAMITAÇÃO
Passos fundamentais e informações práticas

apre• Um dos passos necessários para a apre
sentação de propostas é o preenchimento
do formulário ““Anexo A”, que é efetuado
concorno site do Catálogo. Para tal, o concor
posrente deverá estar registado no site, pos
suindo assim um ““Utilizador” e “Chave”. O
eferegisto é gratuito, devendo, contudo, efe
tuar-se até 5 dias antes do termo do prazo
de apresentação das propostas de cada
concurso público.
Catá• Para efeitos de adesão ao site do Catá
logo, deverá selecionar-se a opção ““Ade-

são” na página inicial, preenchendo depois
o formulário e clicando em “Enviar por
E-mail”. Deverá também enviar-se a certidão permanente da empresa para o endereço de e-mail do Catálogo.
catalogo@spms.min-saude.pt
• No site do Catálogo, designadamente
na secção Publicações > Documentos de
interesse geral, encontra-se o documento
“Instruções para o preenchimento do anexo A”.
• Excetuando o procedimento descrito anteriormente, toda a tramitação do procedimento decorre na plataforma eletrónica
Compras na Saúde.
• Durante esta fase de preparação, quaisquer sugestões e contributos deverão ser
enviados através de e-mail.

catalogo@spms.min-saude.pt

• No Catálogo são disponibilizados os
bens e serviços que se encontram incluídos em acordos-quadro. Estes contratos
são celebrados entre a SPMS e um ou mais
fornecedores, na sequência de concursos
públicos. Não consubstanciam aquisições,
mas visam disciplinar relações contratuais
futuras, nomeadamente fixando as condições de futuras aquisições (por exemplo,
os requisitos mínimos dos bens e o preço
máximo a praticar).
• Apresentando proposta a um determinado concurso público e sendo selecionada como cocontratante, o fornecedor passará a ter no Catálogo os produtos com
os quais concorreu a esse concurso e que
foram objeto de adjudicação.
• As Instituições do SNS podem desenvolver procedimentos de aquisição ao abrigo
dos acordos- quadro, enviando convites
à apresentação de propostas a todos os
14
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ACORDOS-QUADRO EM VIGOR
CP 2017/100
Prestação de Serviços de Cuidados
Tecnicos Respiratórios Domiciliários

CP 2018/44
Medicamentos Analgésicos,
Antipiréticos e Antidepressivos

CP2018/20
Contracetivos Orais
Profiláticos e Mecânicos

CP 2018/75
Implantes Cocleares

CP 2018/29
Bombas de Perfusão Subctânea
Continua de Insulina e Respetivos
Consumíveis

CP 2018/77
Sistemas fechados de Colheita
de Sangue e Urina - Parte II

CP 2018/38
Suturas Mecânicas
para Laparoscopia

CP 2019/73
Testes Rápidos

ACORDOS-QUADRO 2019
EM PREPARAÇÃO

Material de Ostomia
e eliminação

Material descartável
de bloco operatório

Stents coronários

Material para tratamento
do pé diabético
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Equipamentos e dispositivos
médicos de uso comum em
internamento e ambulatório

CENTRALIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO
DE IMPRESSORAS
DE ETIQUETAS

O elevado número de doentes e de pro
profissionais da saúde envolvidos na presta
prestação de cuidados de saúde e a necessidade
de resposta imediata às situações agu
agudas ou de crise, como as de urgência ou
emergência, potenciam a probabilidade
de ocorrência de incidentes relacionados
com a identificação dos doentes.
A Organização Mundial de Saúde reco
recomenda que sejam adotadas estratégias
nacionais que promovam a normalização
de boas práticas nesta área, nomeada
nomeadamente a utilização de sistemas com có
códigos de barras ou utilização de pulseiras
de identificação de doentes, sendo que
em Portugal, a Direção-Geral da Saúde re
recomendou às instituições prestadoras de
cuidados de saúde os mecanismos e pro
procedimentos a adotar para a identificação
inequívoca dos doentes, nomeadamente
através da Orientação n.º 18/2011.
Considerando o Plano Nacional para a
Segurança dos Doentes 2015-2020 que
visa, principalmente, apoiar os gestores e
os clínicos do Serviço Nacional de Saúde
na aplicação de métodos e na procura de
objetivos e metas que melhorem a ges
gestão dos riscos associados à prestação de
cuidados de saúde, e no âmbito do obje
objetivo estratégico “Assegurar a identificação
inequívoca dos doentes”, em junho será
desenvolvido um procedimento centrali
centralizado para a aquisição de impressoras de
etiquetas.
17
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CENTRALIZAÇÃO 2020
A 3ª fase do levantamento de necessidades aquisitivas para o ano de 2020, relativamente
às seguintes categorias de bens, irá decorrer a partir de 24 de junho.

CATEGORIAS E BENS

ACORDO-QUADRO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
EM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Equipamento
Informático

Licenciamento
de Software

Consumíveis
de Impressão

Cópia
e Impressão

Mobiliário

Papel
e Economato

SISTEMAS DE APOIO
À DECISÃO CLÍNICA
O Acordo-Quadro 2019/66, Sistemas de Apoio á Decisão Clínica (SADC), pensado para colmatar a necessidade de plataformas com informação científica validada pelo Serviço Nacional de Saúde como apoio à
decisão clínica, encontra-se em análise e avaliação de
propostas.

A Serviços Partilhados do Ministérios da Saúde, EPE (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 Serviços de
Consultadoria em Tecnologia Blockchain.
OBJETIVOS
• 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 Consultadoria em Tecnologia Blockchain.
ÂMBITO
Os temas sujeitos à Consulta Pública são os que constam no site SPMS ((www.spms.
min-saude.pt), desde o dia 17 de maio de 2019.
min-saude.pt

ACORDO-QUADRO
DE TELEMEDICINA
Foram desenvolvidos trabalhos conducentes à revisão
do acordo-quadro de Telemedicina que se encontra
em vigor desde 7 de dezembro 2016. Em de junho
será publicado o concurso para a formação do novo
acordo-quadro.
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INTERESSADOS
A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta pública ao mercado todos
os cidadãos, as empresas e as associações do setor, bem como as instituições do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e as entidades do Ministério da Saúde.
PARTICIPAÇÃO
A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião e
contributos, por escrito, até ao dia 08 de junho de 2019, através do endereço de
correio eletrónico: compras.transversais@spms.min-saude.pt.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

ACORDO-QUADRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTADORIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (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
Serviços de Consultoria em Inteligência Artificial.
OBJETIVOS
• 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 Consultadoria em Inteligência Artificial.
ÂMBITO
Os temas sujeitos à Consulta Pública são os que constam no site SPMS (www.spms.
www.spms.
min-saude.pt), desde o dia 24 de maio de 2019.
INTERESSADOS
A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta pública ao mercado todos
os cidadãos, as empresas e as associações do setor, bem como as instituições do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e as entidades do Ministério da Saúde.
PARTICIPAÇÃO
A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião e
contributos, por escrito, até ao dia 15 de junho de 2019,, através do endereço de
correio eletrónico: compras.transversais@spms.min-saude.pt.
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LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO

CONTRATOS
PUBLICADOS

02.05.2019

CONTRATOS
PUBLICADOS

09.05.2019

Anúncio de procedimento n.º 4410/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 4702/2019 - Diário da República n.º 89/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Equipamento Informático para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público Internacional para Fornecimento de consumíveis de impressão para Entidades
Públicas do Ministério da Saúde.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 596/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 645/2019 - Diário da República n.º 89/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Meios de diagnóstico – imagiologia.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de 300 computadores para o Centro Hospitalar de São João, EPE.

10.05.2019
03.05.2019
Anúncio de procedimento n.º 4782/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II
Anúncio de procedimento n.º 4454/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de 300 computadores para o Centro Hospitalar de São João, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 4464/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços para os Portais Institucionais.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 614/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo-quadro para a aquisição de Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) no Serviço Nacional
de Saúde.

Declaração de retificação de anúncio n.º 127/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público para Aquisição de Viaturas para o CHULC, EPE.

06.05.2019
Aviso de prorrogação de prazo n.º 619/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de Gestão Documental de Arquivo Físico para o Centro e Controlo e
Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCM-SNS).
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SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH.
Anúncio de procedimento n.º 4784/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo-Quadro para fornecimento de ligaduras medicadas, de fixação e proteção às Instituições e
Serviços do SNS.
Anúncio de procedimento n.º 4785/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Seringas 26G no âmbito do Programa Troca de Seringas para prevenção do VIH/SIDA.
Declaração de retificação de anúncio n.º 138/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de plasma
fresco congelado inativado, de origem nacional, sob a forma de medicamento, após processamento
industrial de inativação viral, pelo método solvente-detergente e remoção de priões por cromatografia,
para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP

13.05.2019
Aviso de prorrogação de prazo n.º 657/2019 - Diário da República n.º 91/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de plasma
fresco congelado inativado, de origem nacional, sob a forma de medicamento, após processamento
industrial de inativação viral, pelo método solvente-detergente e remoção de priões por cromatografia,
para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP
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LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO

CONTRATOS
PUBLICADOS

CONTRATOS
PUBLICADOS

Aviso de prorrogação de prazo n.º 658/2019 - Diário da República n.º 91/2019, Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 711/2019 - Diário da República n.º 97/2019, 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.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH.

16.05.2019
Anúncio de procedimento n.º 4975/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de Aluguer de Viaturas para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,
EPE.
Anúncio de procedimento n.º 4992/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo Quadro para Fornecimento de Nastros e Fitas Cirúrgicas às Instituições e Serviços do SNS.

17.05.2019
Anúncio de procedimento n.º 5071/2019 - Diário da República n.º 95/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público sem publicação no Jornal Oficial Da União Europeia para prestação de serviços
de diagnóstico histológico, pesquisa de HPV, recolha e transporte de produto biológico, no âmbito
do Projeto de Intervenção Precoce no Cancro Oral.

20.05.2019
Aviso de prorrogação de prazo n.º 705/2019 - Diário da República n.º 96/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de envelopes com “branding” para o Centro de Controlo Monitorização do Serviço
Nacional de Saúde (CCM-SNS)

21.05.2019

Aviso de prorrogação de prazo n.º 718/2019 - Diário da República n.º 97/2019, 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, IP.

22.05.2019
Aviso de prorrogação de prazo n.º 722/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição, implementação e exploração da Rede de Informação da Saúde 2020.
Declaração de retificação de anúncio n.º 152/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de Aluguer de Viaturas para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,
EPE.

24.05.2019
Anúncio de procedimento n.º 5360/2019 - Diário da República n.º 100/2019, 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 a Direção
Geral de Saúde.
Anúncio de procedimento n.º 5361/2019 - Diário da República n.º 100/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público para a implementação de um novo sistema de monitorização clínica e automatização
do sistema de aquisição e arquivo de dados clínicos para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos,
EPE.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 737/2019 - Diário da República n.º 100/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 5166/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público para aquisição de equipamento informático para a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo IP, no âmbito do Concurso para o Hospital Lisboa Oriente EPE.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo-quadro para fornecimento de ligaduras medicadas, de fixação e proteção às instituições e
Serviços do SNS.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 738/2019 - Diário da República n.º 100/2019, Série II

Anúncio de procedimento n.º 5187/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de call center e suporte de 1ª linha para o Centro de Suporte da SPMS.
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SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços de Aluguer de Viaturas para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,
EPE.
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27.05.2019
Anúncio de procedimento n.º 5435/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Desinfestação.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 746/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços para os Portais Institucionais.
Declaração de retificação de anúncio n.º 158/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição serviços de manutenção de hardware.
Declaração de retificação de anúncio n.º 159/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de serviços técnicos especializados para apoio à direção financeira.

28.05.2019
Aviso de prorrogação de prazo n.º 752/2019 - Diário da República n.º 102/2019, 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).

www.comprasnasaude.pt
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