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Seminário de Compras Públicas na Saúde 
Sucesso da VI edição eleva expetativas para 2020
Excelência, qualidade, conhecimento e aprendizagem 
foram as palavras-chave para o sucesso da edição de 
2019 do Seminário de Compras Públicas na Saúde, que 
decorreu nos dias 24 e 25 de setembro. 

Números expressivos e uma audiência bastante 
diversa, representada por diferentes áreas da esfera 
pública, preencheram o auditório do PT Meeting Center. 
O evento contou com mais de 100 empresas de vários 
setores, 1 400 participantes em sala e, através de live 
streaming, foi acompanhado por um total de 10 000 
pessoas.

Esta iniciativa da SPMS contou com a participação de 
diversos oradores que promoveram a reflexão e o 
debate sobre as principais questões em matéria de 
Contratação Pública, Regime de Concessões e 
Arbitragem Administrativa, passando pelos 
Procedimentos Contratuais na Compra de Inovação, a 
Diretiva 2024, as Figuras do Direito Administrativo e a 
Execução e Modificação dos Contratos.

A abordagem de diferentes perspetivas na procura das 
melhores soluções e a partilha com todos os 
participantes marcaram a diferença no VI Seminário. “A 
necessidade de o comprador público ter formação é 
importantíssima”, reforçou Artur Mimoso, Vogal 
executivo da SPMS e este evento contribuiu para essa 
formação.

A distinção de instituições e profissionais de saúde, 
como reconhecimento pelo trabalho efetuado na 
colaboração do desenvolvimento de Acordos-Quadro 
ou Agregação Centralizada, constituiu um dos pontos 
altos com a entrega dos Prémios Compras Públicas 
2019.

Expetativas superadas, graças ao envolvimento e 
empenho de todos os participantes, a começar pela 
partilha de know-how e experiência dos oradores, bem 
como convidados, parceiros, entidades e 
organizadores. A elevada dedicação enriqueceu este 
encontro, motivando e despertando a atenção para as 
matérias debatidas.

O maior debate nacional sobre Compras Pública na 
Saúde regressa em 2020, nos dias 24 e 25 de 
setembro, com a 7ª edição do Seminário de Compras 
Públicas na Saúde.+100
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Quais os problemas recorrentes na Contratação Pública e respetiva legislação? 
A contratação pública é um domínio da atividade das entidades administrativas que, 
por diversas razões, ganhou uma complexidade assinalável, bem expressa na lei. 

Quando uma entidade adjudicante conduz um procedimento de contratação 
pública, não está apenas, por exemplo, a aplicar direito nacional, mas em grande 
medida, a aplicar direito da União Europeia, cujas interpretação e aplicação têm de 
ser consideradas no âmbito do sistema europeu e em especial, de acordo com as 
decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

São vários níveis regulatórios que têm de ser tidos em consideração, exigindo um 
esforço de atualização permanente e também de articulação de diversas fontes, o 
que leva a que as pessoas sintam que há incerteza na aplicação do direito, algo 
que não é fácil de gerir. Há também, em alguns aspetos, um nível de formalismo 
que por vezes é excessivo. Além disso, a litigância por parte dos concorrentes e o 
escrutínio por parte de numerosas entidades de controlo são muito intensos nesta 
área, os procedimentos de contratação pública ganham muita visibilidade e, por 
isso, qualquer falha pode ser detetada e tem consequências. 

Globalmente, isto é positivo, embora exigente. Obriga as entidades adjudicantes a 
serem íntegras, competentes, ponderadas e transparentes na sua atuação.

Estamos na era da digitalização do Direito Administrativo? 
O direito administrativo é uma parte do sistema social, procedendo à regulação das 
condutas das pessoas no contexto em que a sua vida decorre. A presença da 
tecnologia na vida das pessoas é uma evidência, pelo que não surpreende que o 
direito administrativo incida, em muitos aspetos, sobre a atuação administrativa 
realizada através ou com uso de meios digitais. Aliás, a estrutura do direito (do 
direito em geral e por isso também do direito administrativo) até torna, no limite, 
dispensável, em muitos casos, uma regulação específica do uso das TIC, porque os 
princípios jurídicos do sistema são aptos a fornecer soluções mesmo para aqueles 
problemas nos quais o legislador ainda não adotou soluções taxativas – porque não 
quis, ou porque os sectores ainda não estavam maduros para isso, como sucede, 
em muitos aspetos, com as TIC. 

O direito, ao contrário do que por vezes se diz, consegue acompanhar muito bem a 
evolução da realidade, assim existam intérpretes que percebam como é que o 
direito funciona e para que serve – e aqui, os humanos estão, ainda, 
incomparavelmente à frente das máquinas. O que sucede é que o direito se 
preocupa com muitos aspetos que por vezes parecem secundários para as 
pessoas, e isso muitas vezes origina uma perceção de que o direito é retrógrado, 
está parado, não acompanha. 

Sem dúvida que, como em tudo, há fenómenos de resistência à mudança, mas 
muitas vezes o que se perceciona como resistência à mudança não é mais do que o 
direito a fazer o que lhe compete: regular o comportamento das pessoas de forma 
equilibrada e justa, o que implica, por exemplo, introduzir tempo nos processos, 
quando se pretende só rapidez. 

O direito preocupa-se com a garantia de aspetos como a devida ponderação antes 
das decisões, ou a possibilidade de os agentes económicos que participam em 
procedimentos de contratação pública e discordam das decisões que são 
tomadas, reagirem em tempo útil a essas decisões. Isto tem de ser encarado como 
normal. 

A tecnologia pode trazer benefícios ao processo de compras públicas?
A tecnologia é uma ferramenta e as ferramentas trazem benefícios, porque ajudam 
as pessoas a alcançar os seus objetivos de forma mais rápida e mais perfeita. 
Aquilo que a tecnologia trouxe de positivo à contratação pública é inegável, por 
exemplo, quando se compara a tramitação tradicional, em papel, de um 
procedimento, com o modo como isso se consegue fazer hoje, por meios 
eletrónicos.  A ampliação da difusão das oportunidades de participação em 
procedimentos de contratação pública é um facto, assim como é um facto o auxílio 
que as TIC podem dar às tarefas das entidades adjudicantes de aceder e tratar 
informação relevante para as suas decisões de compra, desde o planeamento à 
execução do contrato, passando pela avaliação das propostas durante o 
procedimento. O que sucede é que, nisto como em tudo, convém não ter uma visão 
ilusória de que a tecnologia não cria problemas. 

A experiência das plataformas eletrónicas é boa, precisamente, porque mostra os 
benefícios, mas também mostra alguns problemas sérios da tecnologia, quando ela 

 Raimundo 

é mal compreendida, ou mal utilizada, ou simplesmente funciona de forma 
diferente do que se antecipou, sem que ninguém 
o pudesse prever. Há que proceder, nisto
como em tudo, da forma o mais
objetiva possível, com os pés bem
assentes na terra, aplicando a
tecnologia com critério e
melhorando constantemente.
A tecnologia, em concreto
a utilização das TIC,
simplesmente cria outros
problemas, diferentes
dos anteriores e, às
vezes, não tão
diferentes assim.

Miguel Assis Raimundo 
Docente, advogado e 

consultor jurídico de 
entidades públicas e 

privadas



Em Portugal, a contratação pública é regulada pelo Código dos Contratos 
Públicos (CCP) que se rege por diretivas europeias. Para o setor da Saúde, 
o CCP é complexo e rígido, numa lógica de promoção e salvaguarda da 
concorrência de mercado.

A SPMS, EPE, enquanto entidade responsável pelas Compras Públicas na 
Saúde, atua em nome das instituições e atendendo às suas necessidades, 
seguindo os princípios gerais da contratação pública e procurando obter 
as melhores condições de mercado, tendo como objetivo a criação de 
valor para o Ministério da Saúde.

Importa esclarecer que a SPMS desencadeia processos aquisitivos após 
estarem reunidas as condições necessárias para o efeito, estando 
dependente da informação enviada pelas instituições, isto é, necessita da 
submissão das necessidades por parte das instituições e dos documentos 
formalmente necessários como cabimento orçamental, contrato de 
mandato e declaração de aquisição de quantidades. No que respeita aos 
medicamentos inovadores, as autorizações de introdução no mercado são 
acompanhadas pelo INFARMED e, após este processo, os artigos 
adquiridos centralmente são definidos conjuntamente pelo 
INFARMED/ACSS/SPMS.

Para a aquisição pública, a compra centralizada é estratégica, 
nomeadamente para o cumprimento da legalidade, transparência, 
equidade e qualidade do serviço prestado e para a redução de custos, 
salvaguardando as necessidades das instituições e as boas práticas 
farmacológicas da terapêutica dos utentes do SNS.

O papel da SPMS na promoção da eficiência no Serviço Nacional de 
Saúde foi comprovado, em 2018, pelo crescimento visível no número de 
instituições (aumentou 25%) a recorrer à SPMS, de forma a garantir maior 
eficiência na satisfação das suas necessidades.

Maior transparência nos procedimentos de contratação pública, quer 
através da publicidade em plataformas eletrónicas, quer pelos 
mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses, mitigando o 
risco de corrupção e infrações, tem sido uma constante preocupação. Por 
outro lado, a SPMS defende a implementação de mais medidas de 
simplificação administrativa e de desburocratização processual, matéria 
jurídica que ultrapassa a sua esfera de atuação.

No âmbito da contratação pública em Portugal, a SPMS continuará a 
imprimir uma dinâmica na prossecução do interesse público, da 
concorrência e da transparência, promovendo eficiência e contribuindo para 
a redução de custos e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

O tempo médio de um Concurso Público é de 60 dias, sendo que um 
procedimento de aquisição ao abrigo de um acordo-quadro é de 27 dias, 
desde o momento do envio dos documentos e necessidades até à 
notificação de adjudicação à instituição.

No âmbito das suas competências, a SPMS está a alargar o acesso das 
instituições hospitalares aos mecanismos de contratação disponíveis, 
nomeadamente o Acordo-Quadro, instrumento facilitador da compra, e o 
Sistema de Aquisição Dinâmica (SAD), instituído desde junho deste ano, é o 
instrumento procedimental especial que melhor defende o princípio da 
concorrência. Quanto à tramitação procedimental, o SAD não despreza 
questões de celeridade, dado que se recorre, em qualquer momento, a uma 
lista atualizada de fornecedores interessados e disponíveis.

Regendo-se por princípios de rigor, segurança, eficiência, celeridade e 
transparência nos processos aquisitivos, nomeadamente com as compras 
centralizadas, a SPMS encontra-se sempre disponível para as instituições, 
na procura das melhores soluções, realizando reuniões trimestrais com as 
mesmas por forma a implementar estratégias de melhoria.

SPMS promove eficiência no 
Serviço Nacional de Saúde
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A SPMS foi distinguida com o Prémio Inovação para a Plataforma e3P (electronic 
Public Procurement Platform) no evento Vortal VISION’ 19, no passado dia 16 de 
outubro. 

Artur Trindade Mimoso, Vogal Executivo, e Laura Raposo, Diretora de Compras 
Públicas da SPMS, receberam o prémio pelas mãos de Luís Valadares Tavares, 
professor e Presidente do júri, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

No âmbito da Parceria para a Inovação, a SPMS criou a Plataforma e3P 
(electronic Public Procurement Platform), de forma a promover uma maior 
transparência e autonomização dos processos de compra, mas também 
potenciar e divulgar novos produtos e novos procedimentos. O reconhecimento 
pela inovação tecnológica chegou com este prémio. 

A plataforma permite a desmaterialização integral do ciclo da compra pública, ao 
abrigo de Acordos-Quadro da SPMS, e catálogos eletrónicos, com o principal 
objetivo de simplificar os processos existentes e torná-los mais eficientes e 

SPMS distinguida com “Prémio Inovação”
céleres, beneficiando as várias instituições do SNS, os fornecedores e os utentes 
do Serviço Nacional de Saúde.

Filomena Cautela apresentou os “Prémios Visão em Compras”, uma iniciativa da 
eVA – European Vortal Academy com o objetivo de reconhecer os projetos mais 
visionários em áreas de procurement em entidades públicas e privadas.

Esta entrega de prémios encerrou a VORTAL VISION’19, iniciativa que contou 
com a participação de Artur Mimoso na conferência “Desafios da Contratação 
Eletrónica”.

Reunindo profissionais e especialistas nas mais recentes tecnologias de 
Procurement e Sourcing, esta iniciativa foi um espaço de debate e partilha de 
soluções para questões relacionadas com o futuro da contratação eletrónica. 
Enquanto entidade responsável pelas Compras Públicas no setor da Saúde, a 
SPMS participou no evento e foi distinguida com o “Prémio Inovação”.
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Direção de Compras 
Públicas Internas

SPMS distinguida 
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A Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde 2020 (ENESIS) abrangeu o 
período 2017-2019. Foi a primeira estratégia desta natureza adotada e publicada por um 
Governo e, durante estes três anos, foi possível iniciar um pensamento e uma ação estratégica 
comum sobre o Ecossistema de Informação de Saúde (eSIS).

A nova Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação da Saúde, pensada para o 
triénio de 2020 a 2022, foi elaborada pela SPMS, E.P.E., em colaboração com um conjunto de 
parceiros institucionais e individuais, internos e externos ao Ministério da Saúde.

A ENESIS 20-22, plasmada no documento ENESIS 2022 , integra um referencial de boas 
práticas para um sistema de saúde mais digital, sustentável e centrado no cidadão. O docu-
mento estabelece a visão, os objetivos, os eixos estratégicos e as respetivas medidas, que 
sustentam a articulação das iniciativas e projetos dos diferentes intervenientes do Ecossistema 
de Informação de Saúde.

Consulta Pública Estratégia 
Nacional para o Ecossistema 
de Informação de Saúde

A ENESIS 20-22 tem por base os seguintes objetivos:

• Suportar o sistema de saúde e a prestação de cuidados na melhoria de 
saúde da população;
• Melhorar a experiência do cidadão no seu percurso de vida e no 
contacto com o sistema de saúde;
• Maximizar as condições de trabalho dos profissionais de saúde;
• Aumentar a eficiência das organizações de saúde e a salvaguarda do 
acesso a serviços de saúde de qualidade e à gestão eficaz dos recursos.

Este documento, na Versão Preliminar agora apresentada, deverá ser melhorado com base na 
recolha de ideias, críticas e sugestões, no âmbito do período de consulta pública que agora se inicia.

A finalidade desta consulta pública é alargar a participação aos diferentes stakeholders, integrando as 
perspetivas dos cidadãos, profissionais TIC, profissionais de Saúde, líderes e gestores de Instituições 
Prestadoras de Cuidados de Saúde, Organizações de Saúde e fornecedores de eHealth, para a 
consolidação de uma visão comum e a definição de objetivos e medidas em que todos se revejam.

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem ideias, opiniões e contributos, 
por escrito, até ao dia 13 de dezembro de 2019.   Consulta Pública
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https://www.spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/10/ENESIS2022_VersaoParaConsultaPublicaOut2019.pdf
https://form.jotformeu.com/92753284528365


Em representação da SPMS, Artur Trindade Mimoso, 
Vogal executivo, participou no 13º Congresso Nacional 
da Contratação Pública – O Futuro dos Grandes 
Contratos Públicos: Opções e Desafios, que decorreu no 
dia 29 de outubro na Academia das Ciências, em Lisboa. 
“Os desafios estratégicos da SPMS” foi a temática da 
intervenção do dirigente, com vasto konw-how em 
matéria de contratação pública.

Ainda em representação da SPMS, Alexandra Adão, da 
Direção de Compras, apresentou “O primeiro 
procedimento de Parceria de Inovação em Portugal: Mais 
inovação na saúde!” Ambas as intervenções integraram a 
sessão sobre Contratação inovadora de serviços 
tecnológicos de saúde.

Organizado pela APMEP – Associação Portuguesa dos 
Mercados Públicos, este congresso deu especial atenção 
aos setores das comunicações, TICs, redes tecnológicas 
e comunicações, contando com participações de vários 
docentes e dirigentes do setor público e privado.

13º Congresso Nacional 
de Contratação Pública

      Os desafios estratégicos   
     da SPMS NO
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Pós-Graduação em Direito e Prática da Contratação 
Pública promovida pela SPMS

A SPMS, através da sua Academia, e em parceria com a Faculdade de Direito 
de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, promove mais uma edição 
de Pós-Graduação em Direito e Prática da Contratação Pública.

Com a duração de 87 horas, arrancou no dia16 de outubro, nas instalações 
da SPMS em Lisboa. A edição, repartida por 15 dias de formação, prolonga-
-se até dia 12 de fevereiro do próximo ano.

Esta pós-graduação tem uma abrangência nacional, contando com a partici-
pação de alunos de instituições de norte a sul do país, nomeadamente, do 
Centro Hospitalar do Oeste, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, 
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Administração 
Central do Sistema de Saúde, do Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital 
Distrital de Santarém, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 
Gentil, do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e, também, da SPMS.

A SPMS participou no workshop “Cross-border Innovation Procurement in 
Health” promovido pela Comissão Europeia. Decorreu no passado dia 17, em 
Bruxelas, tendo como objetivo partilhar soluções inovadoras determinantes 
para a modernização do sector público, especialmente na Saúde.

A participação da SPMS foi importante neste workshop, nomeadamente pela 
atividade que desenvolve na contratação pública e na partilha de boas práti-
cas relativas à melhoria de estratégias de procurement, no âmbito dos servi-
ços e bens de saúde.

Questões pertinentes e novas oportunidades foram debatidas ao longo do 
dia, alavancando o diálogo entre procurers europeus. Considerando o procu-
rement como um componente estratégico da inovação e sustentabilidade nos 
sistemas de saúde, foi possível conhecer as melhores práticas de contratação 
pública em contexto europeu.

Apostar em formações permanen-
tes em todas as áreas do conheci-
mento, designadamente em 
direito, gestão e finanças públicas, 
constituem uma mais-valia e 
criação de valor para os quadros 
afetos às instituições do SNS e do 
Ministério da Saúde.

Para a SPMS, EPE, a formação 
em contratação pública é funda-
mental, por ser uma área que 
requer atualização articulada e 
multidisciplinar.
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Acordo-Quadro para a Aquisição de 
Serviços de Consultoria Jurídica

A SPMS lançou, no dia 24 de outubro, o Concurso Limitado por Prévia 
Qualificação para a celebração do Acordo-Quadro de Aquisição de 
Serviços de Consultoria Jurídica. 

Este instrumento procedimental pretende selecionar operadores 
económicos qualificados para a celebração deste acordo-quadro. Desta 
forma, é possível alcançar benefícios financeiros e administrativos para 
as entidades do Ministério da Saúde e as instituições do Serviço Nacional 
de Saúde, uma vez que potencia: 

• A agilização dos procedimentos aquisitivos das entidades adjudicantes; 
• Redução de prazos nas aquisições das entidades adjudicantes;

• Normalização das condições e introdução de requisitos do serviço.

Com este procedimento, obtém-se uma maior eficiência e celeridade na 
aquisição deste tipo de serviços pelas entidades, uma vez que os 
requisitos se encontram especificados no caderno de encargos do 
acordo-quadro. 

Anúncio de procedimento n.º 11459/2019 Diário da República 
n. º205, Série II, de 24 de outubro de 2019

A SPMS considera que este acordo-quadro é um instrumento de 
elevado potencial, para a satisfação de necessidades relacionadas 
com a consultoria jurídica das entidades do MS e instituições do 
SNS. 
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Trabalho e 
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Direito da 
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Cibersegurança

Direito
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Direito
do Urbanismo, 
Ordenamento do 
Território e 
Ambiente

Direito da
Tecnologia,
Multimédia e 
Telecomunicações

Direito da 
Propriedade 
Intelectual

O acordo-quadro está divido em 9 lotes, a que correspondem, respetivamente 
a 9 áreas do Direito:

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/125603244/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&texto=SPMS&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2019-10-24&types=SERIEII&dataPublicacaoInicio=2019-10-24


1º Seminário
de Compras Públicas de Inovação
A SPMS esteve presente no seminário internacional “Capacity building a 
driver for Innovation Public Procurement transnational cooperation”, orga-
nizado pela Agência Nacional de Inovação, realizado a 17 de outubro, no 
Auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.

Foi o primeiro evento organizado em Portugal que se dedicou, exclusiva-
mente, à contratação pública de Inovação. Contou com a participação de 
vários especialistas, oriundos de 40 entidades de 12 países.

Ainda com pouca expressão em Portugal, a contratação pública de Inova-
ção assume um interesse estratégico em diversos setores, incluindo a 
saúde. Este seminário permitiu aprofundar conhecimento sobre conceitos 
e práticas nesta matéria.

Através da Direção de Compras de Bens e Serviços de Saúde, a SPMS 
marcou presença neste evento que constituiu uma oportunidade para 
discutir competências e ferramentas da contratação pública, tanto a nível 
concetual como através da partilha de experiências.
Com o objetivo de promover a capacitação para a contratação e imple-
mentação de Inovação, debateu-se, ainda, o papel das Compras Públicas 
na promoção de oportunidades de cooperação transnacional.

SPMS no “Cross-border
Innovation Procurement in Health”
A SPMS participou no workshop “Cross-border Innovation Procurement in 
Health” promovido pela Comissão Europeia. Decorreu no passado dia 17, 
em Bruxelas, tendo como objetivo partilhar soluções inovadoras determi-
nantes para a modernização do sector público, especialmente na Saúde.

A participação da SPMS foi importante neste workshop, nomeadamente 
pela atividade que desenvolve na contratação pública e na partilha de 
boas práticas relativas à melhoria de estratégias de procurement, no 
âmbito dos serviços e bens de saúde.

Questões pertinentes e novas oportunidades foram debatidas ao longo do 
dia, alavancando o diálogo entre procurers europeus. Considerando o 
procurement como um componente estratégico da inovação e 
sustentabili-dade nos sistemas de saúde, foi possível conhecer as 
melhores práticas de contratação pública em contexto europeu.
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Entrada em vigor do 3º SAD para a Prestação de 
Serviços de Consultoria em Tecnologia Blockchain

A SPMS terminou a primeira ronda de qualificação do Sistema de 
Aquisição Dinâmico (SAD) para a Prestação de Serviços de Consultoria 
em Tecnologia Blockchain. Foram qualificados 3 candidatos.
O SAD está dividido em três lotes:

  Lote I    Definição de modelos estratégicos, identificação, priorização e 
seleção de oportunidade de soluções Blockchain;

Lote II   Desenvolvimento e implementação de soluções Blockchain em 
ambientes produtivos e formação;

Lote III  Prestação de Serviços de Plataforma em Cloud.

A SPMS, enquanto central de compras qualifica tecnicamente e finan-
ceiramente os candidatos, que durante o período de vigência do SAD 
se vão candidatando, permitindo a construção de uma bolsa robusta e 
dinâmica de fornecedores qualificados. Com um mecanismo de contra-
tação a 2 tempos:

• É constituído e disponibilizado automaticamente um catálogo na 
plataforma eletrónica de contratação pública www.comprasnasaude.pt, 
às entidades do Ministério da Saúde e instituições do Sistema Nacional 
de Saúde ou às entidades que venham a celebrar contratos de adesão 
com a SPMS.

• Após a qualificação progressiva dos candidatos pela 
SPMS, as entidades adquirentes podem através do 
catálogo, convidar os fornecedores qualificados por lote, 
avaliar e adjudicar a melhor proposta.
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Qualquer fornecedor que não tenha 
participado nesta 1.ª Ronda de qualificação 
pode apresentar candidatura e ser 
qualificado, neste procedimento, durante o 
período de vigência do Sistema de 
Aquisição Dinâmico que são 4 anos. Neste 

sentido, estamos perante um sistema aberto a novos operadores que 
preencham os requisitos de capacidade técnica e financeira definidos.

A SPMS tem vindo a introduzir este tipo de procedimento especial, 
que considera ser uma forma de melhorar o futuro das compras na 
saúde, pelo maior dinamismo, renovação permanente da 
concorrência, maior abrangência, inovação e transparência dos 
procedimentos.

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=SPMS


Sessão de esclarecimentos sobre 
Acordo-Quadro para a Prestação de 
Serviços de Arquivo e Armazenamento 
de Bens
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A sessão de esclarecimento sobre o Acordo-Quadro para a 
Prestação de Serviços de Arquivo e de Armazenamento de Bens 
decorreu no dia 17 de outubro, nas instalações da SPMS, em 
Lisboa, com representantes de diversas entidades de saúde, 
unidades hospitalares e a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.

Durante a sessão, a SPMS clarificou as várias categorias que 
compõem o acordo-quadro:

• Categoria I - Consultoria em Gestão da Informação para 
Avaliação, Seleção e Eliminação na Área de Arquivo. Foi 
assinalado que está prevista a possibilidade de ser contratualizado 
um serviço de consultoria que efetue um diagnóstico à informação 
que necessita de ser tratada, o número de recursos necessários, 
os custos associados e o tempo necessário para tratamento da 
mesma;

• A Categoria II - Cconsultoria em Gestão da Informação para 
Definição de Processos de Circuitos Informacionais na área de 
Arquivo. Indica que, caso a entidade pretenda obter uma proposta 
de tratamento arquivístico, com o objetivo de apoiar projetos de 
desmaterialização dos circuitos informacionais, o serviço de 
consultoria permite a definição destes processos;

• Na Categoria III - Avaliação, Seleção e Eliminação de 
Informação/Documentação; o levantamento da informação é de 
extrema importância caso a entidade adquirente pretenda lançar 
um procedimento ao abrigo desta categoria, com o propósito de 
indicar a duração da prestação de serviços, tendo em conta o 
volume de informação que necessita de ser tratado;

• A Categoria IV - Custódia Externa que implica a avaliação 
constante da informação que é produzida pelas entidades de 

saúde, no sentido de ser arquivada informação que já se 
encontra avaliada e tratada;   

• A Categoria VI - Armazenamento de Bens, a longo ou curto 
prazo, sendo que os prestadores de serviços efetuam o 
acondicionamento adequado, de acordo com os bens que irão 
ser transportados e armazenados.
Como a informação na área da Saúde é, um bem comum, é de 
extrema importância que os procedimentos desenvolvidos ao 
abrigo destas categorias, sejam acompanhados e monitorizados 
por uma equipa interna da própria entidade adquirente e que 
sejam definidos níveis de serviço ou penalizações, para a correta 
execução do serviço.

O acordo-quadro para a Prestação de Serviços de Arquivo e de 
Armazenamento de Bens, que entrou em vigor a 11 de junho, 
pretende definir estratégias e estabelecer as cláusulas técnicas 
para a prestação de serviços de arquivo e de armazenamento de 
bens, no sentido de disponibilizar instrumentos simplificadores 
de compras aos Serviços e Organismos do Ministério da Saúde.



2ª sessão de esclarecimentos 
sobre Acordo-Quadro para a 
Prestação de Serviços de Arquivo

A segunda sessão de esclarecimento sobre o Acordo-Quadro 
para a Prestação de Serviços de Arquivo e de Armazenamento 
de Bens decorreu no dia 24 de outubro, nas instalações do 
Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO Porto). A 
abertura ficou a cargo de Rui Henrique, Presidente do Conselho 
de Administração do IPO Porto, que agradeceu os cerca de 50 
participantes presentes.

A sessão foi conduzida em parceria por Andreia Chaves, 
Diretora de Compras de Bens e Serviços Transversais da SPMS, 
e Sara de Carvalho, técnica superior de Arquivo e Biblioteca da 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, com o objetivo de 
prestar todos os esclarecimentos necessários de forma a 
impulsionar as compras públicas ao abrigo deste 
acordo-quadro.

O acordo-quadro para a Prestação de Serviços de Arquivo e de 
Armazenamento de Bens entrou em vigor a 11 de junho. 
Pretende definir estratégias bem como estabelecer o clausulado 
técnico para a prestação destes serviços, com o objetivo de 
disponibilizar um instrumento simplificador de compras aos 
serviços e organismos do Ministério da Saúde. Desta forma, 
promove uma gestão integrada da informação que contribui 
para a qualidade da Informação de Saúde, o rigor no acesso e a 
Preservação da Memória Institucional.
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Entrada em vigor do 2º SAD para Prestação de 
Serviços de Consultoria em Tecnologias Mobile e 
Serviços de Desenvolvimento, Conceção e Suporte 
de Sites, Portais e Webservices

A SPMS terminou a primeira ronda de qualificação do Sistema de Aquisição Dinâmico 
(SAD) para os Serviços de Consultoria em Tecnologias Mobile e Serviços de 
Desenvolvimento, Conceção e Suporte de Sites, Portais e Webservices, com vista a 
dotar as compras públicas de maior dinamismo, renovação permanente da 
concorrência, maior abrangência, inovação e transparência dos procedimentos.

Este SAD estará em vigor durante 4 anos e permite que qualquer operador económico, 
que não se tenha candidatado na 1ª ronda de qualificação, consiga fazê-lo durante o 
período de vigência do sistema.

O SAD está divido em 2 categorias distintas, com 28 lotes geográficos e 12 candidatos 
qualificados, após a primeira ronda de qualificação.
Mais informações em site spms.
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https://www.spms.min-saude.pt/2019/10/entrada-em-vigor-do-2o-sistema-de-aquisicao-dinamico-para-a-prestacao-de-servicos-de-consultoria-em-tecnologias-mobile-e-servicos-de-desenvolvimento-concecao-e-suporte-de-sites-portais-e-webservices/


Agregação Centralizada: Hepatite C Crónica
Por forma a colmatar eventuais discrepâncias existentes nas 
previsões para o ano de 2019, a SPMS desencadeou 
procedimentos adicionais ao longo do ano. Até à data, foram 
aproximadamente 2 900 tratamentos.

Época Gripal 2019/2020
No âmbito da Época Gripal 2019/2020, com início a 14 de outubro, 
foram adjudicadas 1 460.743 doses para as instituições do SNS. São 
adjudicatários desta vacina dois fornecedores distintos, por forma a 
garantir o cumprimento da época, evitando, assim, ruturas de stock.

Estimativas da Agregação Centralizada 2020
Informa-se que o período de submissão de necessidades está 
encerrado, de acordo com o Despacho n.º 1571-B/2016. As 
estimativas foram publicadas no Catálogo Eletrónico de Compras na 
Saúde.
Os dados partilhados são apenas estimativos podendo, em qualquer 
momento, sofrer alterações, não conferindo carácter prévio e vinculativo 
paras as Instituições de Saúde e/ou para a SPMS, EPE.

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral 2019 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, a 
Direção-Geral de Saúde mandatou a SPMS, EPE adquirir bens e 
serviços que visam o cumprimento do Projeto de Intervenção Precoce 
no Cancro Oral. 

Foram adquiridas 302 unidades de diagnóstico histológico, pesquisa 
HPV e transporte para as diversas Administrações Regionais de Saúde 
e, também, 2 721 unidades de diagnóstico histológico mais transporte.
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BENS E SERVIÇOS DE SAÚDEBENS E SERVIÇOS DE SAÚDE

Dispositivos de Perfusão Subcutânea Contínua de 
Insulina, Monitorização e respetivos consumíveis 
A SPMS iniciou os trabalhos de preparação do novo Acordo-Quadro 
para o fornecimento de Dispositivos de Perfusão Subcutânea de 
Insulina, monitorização e respetivos consumíveis para as instituições e 
serviços do SNS, com a finalidade de substituir o anterior 
Acordo-Quadro em vigor.

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (PND) 
destina-se a ser aplicado pelos profissionais de saúde nas unidades 
de saúde familiar, centros de saúde, hospitais, unidades prestadoras 
de cuidados continuados e serviços contratualizados. 

A abordagem terapêutica para doentes com Diabetes tipo I por 
sistemas subcutâneos de perfusão contínua de insulina (dispositivos 
PSCI) proporciona uma melhoria da qualidade de vida, refletindo-se 
em significativas vantagens para os doentes, sendo determinante 
acompanhar a evolução tecnológica dos dispositivos em apreço. 

Programa Nacional de Vacinação 2020
Para o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação foram 
desencadeados e publicados todos os procedimentos, com vista ao 
suprimento das necessidades reportadas pelas diversas instituições 
do SNS. 

Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 2020 
As submissões de previsões, no âmbito do Programa Nacional de 
Saúde Reprodutiva para o ano de 2020, encontram-se encerradas. 
A SPMS, EPE está a analisar os documentos remetidos pelas 
diversas instituições, bem como a aguardar a remissão dos últimos 
documentos de algumas dessas instituições, para prosseguir com a 
publicação dos procedimentos concursais.
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Medicamentos Diversos

Material de Ostomia e Eliminação; 

Material para Empacotamento em Esterilização; 

Medicamentos Antipsicóticos

Material Disposable de Bloco Operatório

Medicamentos do Aparelho Digestivo

Material para tratamento do Pé Diabético

Dispositivos de Perfusão Subcutânea contínua de 
insulina, monitorização e respetivos consumíveis

Acordos-Quadro EM TRAMITAÇÃO:



Serviços Manutenção Espaços Verdes

Serviços TIC e Interoperabilidade

Serviços de Dispensadores de Água

Serviços de Manutenção de Geradores e UPS (SAD – Sistema de 
Aquisição Dinâmico)

Serviços de Distribuição e Transportes de Produtos

Serviços de Audiovisuais, Sites, Produção e Design Gráfico

Serviços de Auditoria e Certificação de Sistemas de Informação

Serviços de Automatização de Processos RPA

Serviços de Implementação e Manutenção de Redes Informáticas

Serviços de Contabilidade de Gestão e Implementação de 
Sistema de Informação de Gestão

Serviços de Transportes e Mudanças de Bens Imobilizado

Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Serviços de Produção de Eventos e Serviços de Catering

Serviços de Infraestrutura (IAAS) e Plataforma (PAAS) em Cloud

Serviços de Intérprete e Tradução

Serviços de Manutenção de Equipamentos de Combate a 
Incêndios

BENS E SERVIÇOS TRANSVERSAISBENS E SERVIÇOS TRANSVERSAIS
Compra centralizada de 29 acordos-quadro transversais
Iniciou-se o processo de recolha de necessidades de bens e serviços ao abrigo dos Acordos-Quadro 
Transversais, através do ofício n.º 6189, de 27/09/2019, com o objetivo de reforçar junto das 
entidades do Ministério da Saúde, o conhecimento dos nossos acordos-quadro, bem como das 
vantagens de se contratar ao seu abrigo.

Nesta sequência, as entidades poderão enquadrar as suas necessidades aquisitivas nos seguintes 
acordos-quadro, por forma a serem desenvolvidos procedimentos centralizados:

Serviços de Desinfestação

Serviços de Consultoria na Área da Saúde e Segurança

Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Conservação 
das Instalações

Serviços de SAAS em Cloud

Serviços Financeiros Desmaterializados, serviços de Faturação 
Eletrónica e Gestão e Conferência Eletrónica

Serviços de Inquéritos de Satisfação

Serviços de Gestão, Inventariação, Etiquetagem e Reconciliação de 
Ativos e Implementação de Sistema De Informação de Gestão

Serviços de Consultoria em Proteção de Dados, Mercados Digitais, 
E-Commerce e Contratação Pública Eletrónica

Serviços de Arquivo e Armazenamento

Serviços de Eficiência Energética

Máquinas de Vending

Aquisição de Televisores e Suportes

Aquisição de Webcams e Leitores
de cartões

29
 acordos-quadro

transversais
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SAD para a Prestação de Serviços de Consultoria em 
Inteligência Artificial

A SPMS, E.P.E. lançou o Procedimento para a Instituição do Sistema de 
Aquisição Dinâmico (SAD) para a Prestação de Serviços de Consultoria em 
Inteligência Artificial.

O SAD trata-se de um sistema aberto, que possibilita que durante o seu 
período de vigência (4 anos), os operadores económicos possam 
candidatar-se e serem avaliados, de acordo com os requisitos de 
capacidade técnica e financeira definidos pela SPMS.

 Se forem qualificados passam a fazer parte de uma bolsa de fornecedores 
qualificada. Esta qualificação permite que as entidades do Ministério da 
Saúde e instituições SNS, ou as entidades que venham a celebrar 
contratos de adesão com a SPMS, se preocupem apenas com a fase das 
propostas, nomeadamente, convidando os fornecedores qualificados a 
avaliar e a adjudicar, de uma forma eficiente, a melhor proposta. 

Face ao crescente envelhecimento da população, a nova abordagem de 
saúde deve assentar no planeamento e no investimento, bem como na 
prevenção de doenças, sendo premente o tratamento de doenças crónicas 
e apostando cada vez mais em soluções e plataformas baseadas em 
inteligência artificial.

Em Portugal, a crescente utilização de sistemas informáticos na área da 
saúde, em que os dados dos utentes são recolhidos desde que nascemos 
até que morremos, potencia a transposição para a política de saúde de 
automatismos que derivam da inteligência artificial.

Os interessados apresentaram candidatura na 1ª ronda de qualificação do 
procedimento, até ao dia 04 de novembro, prolongando-se durante toda a 
vigência do sistema de aquisição dinâmico.

As Peças do Procedimento encontram-se disponibilizadas na Plataforma 
Eletrónica Vortal, acessível através do sítio eletrónico 
www.comprasnasaude.pt, bem como os documentos que constituem a 
proposta e devem ser apresentados em suporte eletrónico, nos termos e 
modelos definidos no procedimento criado na referida plataforma.  
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https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=SPMS


A SPMS, lançou, em outubro, um Concurso Público com publicação 
no JOUE, para a celebração do Acordo-Quadro de Prestação de Serviços 
de Catering.

Este acordo-quadro é um contrato que irá ser celebrado com vários 
operadores económicos, com vista a disciplinar relações contratuais 
futuras, constituindo um mecanismo “chapéu”, ao abrigo do qual 
poderão ser celebrados contratos pelas entidades do Ministério da 
Saúde e instituições do SNS, ou pelas entidades que efetuarem 
protocolo de adesão com a SPMS.

Em alinhamento com as preocupações ambientais e os 
compromissos comunitários e internacionais, foi introduzida a 
obrigatoriedade de os produtos frutícolas e hortícolas serem 
provenientes de uma produção biológica, bem como que todos os 
materiais necessários à correta prestação de serviços sejam 
reutilizáveis ou de materiais com maior reciclabilidade.

A SPMS incentiva todos os interessados a apresentar proposta, 
tendo por objetivo estimular a participação de um maior número de 
operadores económicos, bem como simplificar e agilizar a aquisição 
de serviços de catering, permitindo, assim, alcançar benefícios 
financeiros, administrativos e ecológicos.

As Peças do Procedimento encontram-se disponibilizadas na 
Plataforma Eletrónica Vortal, acessível através do sítio eletrónico 
www.comprasnasaude.pt, bem como os documentos que constituem a 
proposta e devem ser apresentados em suporte eletrónico, nos 
termos e modelos definidos no procedimento criado na referida 
plataforma.  
 A fase de apresentação de propostas decorreu até ao dia 4 de 
novembro de 2019. 

Acordo-Quadro de Prestação de Serviços de Catering

“obrigatoriedade
de os produtos frutícolas 

e hortícolas serem 
provenientes de uma 
produção biológica,
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https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=SPMS


CONTRATOS
PUBLICADOS

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1459/2019 - Diário da República n.º 188/2019, Série II de 2019-10-01 125005766 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP 2019/45 - Medicamentos anestésicos e relaxantes musculares 

01.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 10394/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 125031660 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
Aquisição de licenciamento de software "JBOSS REDHAT", "ENTERPRISE SINGLE SIGN-ON" e 
"LIFERAY PORTAL" para o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I.P. 

Anúncio de procedimento n.º 10402/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 125040771 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
(DCPI) Aquisição de Serviços de Desenvolvimento e Assistência Técnica IPORTALDOC (20190130) 

Anúncio de procedimento n.º 10417/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 125049049 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
(DCPI) Aquisição de serviços de IVR (Interactive Voice Response) e comunicações de apoio ao serviço 
de call center do centro de suporte da SPMS, EPE, (20190414) 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1465/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 125049057 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
CP 2019/76 - Acordo Quadro para fornecimento de Equipamentos e Dispositivos Médicos de uso 
comum em internamento e ambulatório às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde 

02.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 10468/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série II de 2019-10-03 125060237 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 
[DCPI] Aquisição de serviços de apoio especializado à Unidade de Desenvolvimento de Pessoas (CA-UDP) 
[20190342] 

03.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125005766/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125028216
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125031660/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125031670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125040771/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125031670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125049049/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125031670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125049057/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125031670
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125060237/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125058284


Anúncio de procedimento n.º 10525/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125069184 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição serviços de operação (20190334) 

Anúncio de procedimento n.º 10552/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125069210 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) - Concurso Público com Publicação no JOUE para a Celebração de Acordo Quadro para a 
Prestação de Serviços de Catering - UAQT2019019 

Anúncio de procedimento n.º 10553/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125069211 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00253_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza para o Hospital Distrital de Santarém, EPE 

Anúncio de procedimento n.º 10561/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125071631 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00255_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza, com fornecimento de consumíveis de casa 
de banho para a Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

Anúncio de procedimento n.º 10572/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125071639 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00254_2019 - Concurso Público para Aquisição de Serviços de Telecomunicações para Suporte das 
Comunicações Fixas de Dados do INEM 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1477/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125069197 
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 Organização De Eventos, Conteúdos Audiovisuais E Produção De Materiais Gráficos 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1478/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04 125069198 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Instituição de um Sistema de Aquisição Dinâmico para a Prestação de Serviços de Telemedicina 

04.10.2019
CONTRATOS
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125069184/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125069210/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125069211/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125071631/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125071639/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125069197/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125069198/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125061705


Anúncio de procedimento n.º 10644/2019 - Diário da República n.º 192/2019, Série II de 2019-10-07 125074572 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00256_2019 Fornecimento de Combustíveis Rodoviários para os estabelecimentos e serviços do 
SNS, órgãos e serviços do ministério da saúde e outras entidades com atividades específicas da área 
da saúde 

07.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 10722/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08 125085438
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Serviço Unificado de Comunicações Fixas e Móveis

08.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 10748/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09 125085467 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
HUMANA PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO CENTRO, I.P 

Anúncio de procedimento n.º 10756/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09 125179185 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de equipamentos informáticos para SPMS (20190364) 

Anúncio de procedimento n.º 10764/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09 125179192 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00263_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e 
Prestação de Serviços Acessórios para o Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 

09.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125085438/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125079526
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125085467/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125179185/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125179192/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125096751


Anúncio de procedimento n.º 10766/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09 125179194 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00252_2019_Concurso Público Internacional para aquisição de serviços de solução de printing em 
regime de outsourcing para entidades do Ministério da Saúde 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1502/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09 125179205 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00244_2019 Serviços de Comunicações Móveis, Fixas e de Dados para o Centro Hospitalar Univer-
sitário do Algarve. EPE 

Informa-se que não foram hoje publicados em Diário da República contratos relevantes para a SPMS.

10.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 10882/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125234999 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00272_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e serviços 
associados para o Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 10883/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125235000 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00274_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e serviços 
associados.

Anúncio de procedimento n.º 10887/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125235004 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00271_2019 Concurso Público para aquisição de equipamentos de impressão de etiquetas para entida-
des do Ministério da Saúde .

11.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125179194/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125179205/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125096751
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125234999/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125235000/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125235004/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269


Anúncio de procedimento n.º 10891/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125235008 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP Aquisição de viaturas CHVNG. 

Anúncio de procedimento n.º 10899/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125277786 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00275_2019 - Aquisição de apólice de seguro automóvel para a frota do HFF, EPE 

Anúncio de procedimento n.º 10901/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125277789 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição do serviço móvel terrestre para o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

Anúncio de procedimento n.º 10903/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125277791 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para os 
estabelecimentos e serviços do sns, órgãos e serviços do ministério da saúde e outras entidades 
com atividades específicas da área da saúde.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1524/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11 125277788 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Procedimento com Publicação no JOUE para a Instituição de um Sistema de Aquisição 
Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultoria em Inteligência Artificial.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1529/2019 - Diário da República n.º 197/2019, Série II de 2019-10-14 125295324 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Execução de empreitada para estruturação e reformulação de cablagem de dados de Datacenter, 
por forma a cumprir as normas de certificação TIER2 ou superior (20190415). 

14.10.2019

CONTRATOS
PUBLICADOS

LE
GI

SL
AÇ

ÃO

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125235008/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125277786/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125277789/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125277791/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125277788/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125179269
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125295324/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125235036


Declaração de retificação de anúncio n.º 332/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 125290652 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de Serviços especializados na área de coordenação plataformas de integração de cuidados 
e serviços para o cidadão (20190062).

Anúncio de procedimento n.º 11029/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 125340163 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para os estabelecimentos e 
serviços do sns, órgãos e serviços do ministério da saúde e outras entidades com atividades específicas da 
área da saúde. 

Anúncio de procedimento n.º 11049/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 125340171 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00279_2019 Aquisição de serviços de manutenção de instalações de elevação para os estabelecimentos 
e serviços doSNS, órgãos e serviços do Ministério da Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 11054/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 125340174 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00283_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza com fornecimento de consumíveis de casa de banho.

15.10.2019

Anúncio de concurso urgente n.º 367/2019 - Diário da República n.º 199/2019, Série II de 2019-10-16 125418721 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços para apoio aos ambientes EMC Captiva e EMC Documentum utilizados no 
CCM-SNS (20190456).

Declaração de retificação de anúncio n.º 338/2019 - Diário da República n.º 199/2019, Série II de 2019-10-16 125389640 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
CP-AC-2019-12 

16.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125290652/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125295346
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125340163/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125295346
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125340171/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125295346
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125340174/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125295346
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125418721/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125379984
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125389640/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125379984


Informa-se que não foram hoje publicados em Diário da República contratos relevantes para a SPMS.

Anúncio de procedimento n.º 11205/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série II de 2019-10-18 125417368 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso Público com Publicação em JOUE para a Celebração de Acordo Quadro para a Prestação 
de Serviços de Seguro de Acidentes de Trabalho 

Declaração de retificação de anúncio n.º 343/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série II de 2019-10-18 125468560 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00252_2019_Concurso Público Internacional para aquisição de serviços de solução de printing em regime 
de outsourcing para entidades do Ministério da Saúde 

17.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 11268/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21 125517269 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
[DCPI] Aquisição de serviços de apoio especializado à Direção de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional 
[20200005] 

Anúncio de procedimento n.º 11276/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21 125517273 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para a aquisição de serviços de manutenção de sistemas de aquecimento, ventilação 
e ar condicionado (avac) para a Unidade local de Saúde do Nordeste E.P.E.

21.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 11190/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série II de 2019-10-18 125468556 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Concurso Público com Publicação em JOUE para a Celebração de Acordo Quadro para a Prestação 
de Serviços de Organização de Eventos, Conteúdos Audiovisuais e Produção de Materiais Gráficos 

18.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468556/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125468177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125417368/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125468177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468560/details/6/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125468177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125517269/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125515886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125517273/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125515886


Anúncio de procedimento n.º 11341/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125505662 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00298_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e serviços associados 

Anúncio de procedimento n.º 11342/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125505663 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00297_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e serviços 
associados para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 

Anúncio de procedimento n.º 11343/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125560587 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00270_2019 Concurso Público Internacional para Fornecimento de Refeições Confecionadas e serviços 
associados para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 

Anúncio de procedimento n.º 11363/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125588604 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de faturação eletrónica a clientes em ERP PRIMAVERA (20190069) 

Anúncio de procedimento n.º 11364/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125588605 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00296_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza, com fornecimento de consumíveis de casa 
de banho para os Estabelecimentos e Serviços do SNS e do MS. 

Anúncio de procedimento n.º 11365/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125588607 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00295_2019 Concurso Público para a aquisição de serviços de higiene e limpeza para a Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE.

22.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 11288/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21 125505624 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00287_2019_Concurso Público Internacional Para Aquisição de computadores portáteis, tablets e carrega-
dores para o Instituto Nacional de Emergência Médica, IP. 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125505624/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125515886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125505662/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125505663/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125560587/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125588604/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125588605/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125588607/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510


Declaração de retificação de anúncio n.º 348/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125505665 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para a aquisição de serviços de manutenção de sistemas de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (avac) para a Unidade Local de Saúde do Nordeste E.P.E.

Declaração de retificação de anúncio n.º 349/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125588606 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00279_2019 Aquisição de serviços de manutenção de instalações de elevação para os estabelecimentos e 
serviços do SNS, órgãos e serviços do Ministério da Saúde.

Declaração de retificação de anúncio n.º 350/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 125587033 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00287_2019_Concurso Público Internacional Para Aquisição de computadores portáteis, tablets e carrega-
dores para o Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 

Anúncio de procedimento n.º 11436/2019 - Diário da República n.º 204/2019, Série II de 2019-10-23 125603231 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para o Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I.P. 

Anúncio de procedimento n.º 11437/2019 - Diário da República n.º 204/2019, Série II de 2019-10-23 125587074 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00306_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza com fornecimento de consumíveis de 
casa de banho para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

Anúncio de procedimento n.º 11438/2019 - Diário da República n.º 204/2019, Série II de 2019-10-23 125603232 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00306_2019 Concurso Público para a aquisição de serviços de higiene e limpeza para os Estabelecimentos 
e Serviços do SNS 

23.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125505665/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125588606/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125587033/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125546510
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125603231/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125588631
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125587074/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125588631
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125603232/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125588631


Anúncio de procedimento n.º 11440/2019 - Diário da República n.º 204/2019, Série II de 2019-10-23 125632276 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00294_2019 - Aquisição de serviços de AOV para a ULSNA, E.P.E.

Anúncio de procedimento n.º 11459/2019 - Diário da República n.º 205/2019, Série II de 2019-10-24 125603244 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Concurso Limitado por Prévia Qualificação com Publicação no JOUE para a Celebração de 
um Acordo-Quadro para a Aquisição de Serviços Jurídicos.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1588/2019 - Diário da República n.º 205/2019, Série II de 2019-10-24 125680065 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
DCPI) Aquisição de solução firewall e equipamentos para reforço do core de rede da SPMS e serviços 
conexos (20190335). 

24.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 11577/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25 125699463 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de licenciamento de software para a Direção de Comunicação e Relações Públi-
cas, SPMS E.P.E. (20190412).

Anúncio de procedimento n.º 11592/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25 125692232 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00304_2019 Concurso público para prestação de serviços para elaboração de projeto de reabili-
tação das instalações da Direção Geral da Saúde, I.P. 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1601/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25 125692222 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(NAQ) Procedimento com Publicação no JOUE para a Instituição de um Sistema de Aquisição 
Dinâmico para a Prestação de Serviços de Consultoria em Inteligência Artificial.

25.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125632276/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125588631
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125603244/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=125632290
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125680065/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125632290
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125699463/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125695585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125692232/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125695585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125692222/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125695585


Aviso de prorrogação de prazo n.º 1604/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25 125692234 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00255_2019 Aquisição de serviços de higiene e limpeza, com fornecimento de consumíveis de casa de 
banho para a Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

Anúncio de procedimento n.º 11635/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28 125786476 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para os estabelecimentos 
e serviços do sns, órgãos e serviços do Ministério da Saúde e outras entidades com atividades específicas 
da área da saúde. 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1606/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28 125692258 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de licenciamento de software e serviços conexos (20190421).

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1613/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28 125786477 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Aquisição de Serviço Unificado de Comunicações Fixas e Móveis.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1614/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28 125781717 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00244_2019 Serviços de Comunicações Móveis, Fixas e de Dados para o Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve. EPE 

28.10.2019

Informa-se que não foram hoje publicados em Diário da República anúncios relevantes para a SPMS.

29.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125692234/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125695585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125786476/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125747682
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125692258/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125747682
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125786477/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125747682
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125781717/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125747682


Declaração de retificação de anúncio n.º 366/2019 - Diário da República n.º 209/2019, Série II de 2019-10-30 125859179 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(DCPI) Aquisição de serviços de Serviços especializados para a área de Engenharia de Software (20190088).

Declaração de retificação de anúncio n.º 368/2019 - Diário da República n.º 209/2019, Série II de 2019-10-30 125859191 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00252_2019_Concurso Público Internacional para aquisição de serviços de solução de printing em regime 
de outsourcing para entidades do Ministério da Saúde.

30.10.2019

Anúncio de procedimento n.º 11862/2019 - Diário da República n.º 210/2019, Série II de 2019-10-31 125859247 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00316_2019 Concurso Público para a aquisição de serviços de higiene e limpeza com fornecimento de 
consumíveis de casa de banho para a Unidade Local de Sáude do Nordeste, EPE .

Anúncio de procedimento n.º 11863/2019 - Diário da República n.º 210/2019, Série II de 2019-10-31 125859248 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para o Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE e para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 11877/2019 - Diário da República n.º 210/2019, Série II de 2019-10-31 125865429 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para o Hospital Magalhães Lemos, EPE. 

Anúncio de procedimento n.º 11878/2019 - Diário da República n.º 210/2019, Série II de 2019-10-31 125859256 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Concurso público para prestação de serviços de vigilância e segurança humana para os estabelecimentos 
e serviços do SNS.

Declaração de retificação de anúncio n.º 372/2019 - Diário da República n.º 210/2019, Série II de 2019-10-31 125859246 
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
00295_2019 Concurso Público para a aquisição de serviços de higiene e limpeza para a Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano, EPE 

31.10.2019
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859179/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125820091
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859191/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125820091
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859247/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125861384
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859248/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125861384
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125865429/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125861384
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859256/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125861384
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125859246/details/5/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=125861384
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