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A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) tem por Missão a prestação de serviços partilhados 
específicos na área da saúde em matéria de compras e de logística, de serviços financeiros, de recursos humanos, de 
sistemas e tecnologias de informação e comunicação e demais atividades complementares e subsidiárias, a todos 
os estabelecimentos e serviços do SNS, independentemente da respetiva natureza jurídica, sejam Entidades Públicas 
Empresariais (EPE), sejam entidades do Sector Público Administrativo (SPA), bem como aos órgãos e serviços do 
Ministério da Saúde e a quaisquer outras entidades quando executem atividades na área da saúde. 

É, ainda, missão da SPMS assegurar o funcionamento do Centro de Contacto do SNS e Centro Nacional de Telesaúde 
(CNTS), bem como a prestação de serviços partilhados de conferência de faturas de medicamentos, de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica e de outras áreas de prestações de saúde, no âmbito do Centro de 
Controlo e Monitorização do SNS (CCMSNS).

OBJETO SOCIAL

DESEMPENHO ECONÓMICO

A SPMS pautou a sua atividade com vista a implementar e promover tecnologias de informação e comunicação 
no SNS bem como promover a centralização de compras e criação de mecanismos facilitadores de contratação, 
assegurando assim os compromissos assumidos com a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) no 
âmbito do Contrato-Programa e com os restantes organismos do Ministério da Saúde em face das suas atribuições. 

Em 2016, foi aprovado um novo regulamento interno [1] e um novo mapa de pessoal[2], contudo, mesmo ao longo desse 
ano, verificou-se a publicação de legislação decorrente da estratégia ministerial na área da saúde com grande impacto 
nas atividades da SPMS, impondo assim nova realocação dos recursos existentes. 

Em 2017, com vista a dotar a SPMS de uma estrutura orgânica e de um quantitativo de recursos humanos adequados 
ao alcance da sua missão e no enquadramento que decorre das áreas estratégicas aprovadas superiormente, das 
quais resulta um reforço substancial, em diversas áreas, nas atribuições conferidas à SPMS, foi proposto e aprovado 
em 04.12.2017, por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, o Regulamento Interno da SPMS, 
indo assim de encontro às necessidades que resultam do aumento de atividade da Empresa.

O valor faturado aos clientes pela prestação de serviços foi de 24.548.101,00 euros, com um prazo médio de 
recebimentos de 67 dias e de pagamento de 32 dias. Em dezembro de 2017, a SPMS registava um resultado líquido 
negativo de -1.769.257,58 euros, um Ativo acumulado de 24.268.857,46 euros, um Capital próprio acumulado de 
2.502.429,43 euros e um Passivo acumulado de 21.766.428,03 euros.

Relativamente às compras, a Direção de Compras de Bens e Serviços específicos da área da Saúde atingiu em 2017 
um valor de os 890 milhões de euros e uma poupança de cerca de 126 milhões de euros, sendo que o sucesso desta 
operacionalização da aquisição centralizada depende grandemente do diálogo e contacto constante entre a SPMS 
e as instituições e serviços do SNS.  A Direção de Compras de Bens e Serviços Transversais atingiu em 2017, valor 
atingiu os 95 milhões de euros e uma poupança de 13 milhões de euros. Em 2017, a celebração de Acordos-Quadro 
foi fortemente alavancada, refletindo-se num crescimento expressivo da área transversal, com 21 AQs em vigor e 13 
em tramitação. 

[1] Homologado por Despacho do Secretário de Estado da Saúde em 16.03.2016.
[2] Aprovado por Despacho 14/2016, de 18.08.2016.
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QUADROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL 2017 2016

Capital Próprio 2 502 429,43€ 4 598 768,19€

Ativo 24 268 857,46€ 17 514 707,19€

Passivo 21 766 428,03€ 12 915 939,00€

FONTES DE FINANCIAMENTO 2017 2016

Receitas Gerais (Provenientes do OE) 32 376 822,00€ 34 083 036,00€

Receitas próprias 24 548 101,00€ 38 527 414,00€

Fundos comunitários 994 4190,00€ 392 173,00€

INDICADORES 2017 2016

Nº Trabalhadores 280 293

Volume de negócios 16 396 383,74€ 15 758 945,04€

ATIVIDADE ECONÓMICA 2017 2016

Resultado Líquido - 1 7 69 257,58€ 351 182,37€

EBITA 504 043,75€ 3 142 126,17€

EBIT - 1 764 448,35€ 1 001 439,55€

VAB cf 9 275 443,68€ 11 382 859,58€

VAB per capita 33 126,58€ 38 849,35€

RÁCIOS DE ESTRUTURA FINANCEIRA 2017 2016

Autonomia Financeira (Capital Próprio / Ativo) 0,10 0,26

Solvabilidade (Capital Próprio / Passivo) 0,11 0,36

Endividamento (Passivo / Capital Próprio) 8,70 2,81

Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente) 0,99 1,11

ROE (Resultado Líquido / Capital Próprio) -0,71 0,08

ROE (Resultado Líquido / Capital Investido) -0,07 0,02


