
 
Consulta Pública para celebração de Acordo Quadro de Serviços de Distribuição e 

transporte de Produtos na saúde 
 

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS) promove uma consulta pública 
no âmbito dos trabalhos preparatórios de lançamento de concurso publico com publicação 
no JOUE para a celebração de Acordo Quadro de Serviços de Distribuição e transporte de 
Produtos na saúde. 
 

Objetivos 

 Envolver os interessados no processo de preparação do acordo quadro; 
 Estimular a participação dos stakeholders na preparação do procedimento, esperando 

sugestões tanto de fornecedores como das instituições de saúde relativos à proposta 
para o desenvolvimento do modelo concetual e formação do acordo quadro; 

 Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções para que o 
projetado Acordo Quadro sirva as Instituições Nacionais de Saúde e facilite os processos 
de aquisição dos serviços de Distribuição e transporte de Produtos na saúde. 

Âmbito 

Os temas sujeitos à consulta pública são os que constam do documento disponível em 
www.spms.min-saude.pt a partir de 3 de dezembro de 2016. 

Interessados 

A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta publica todos os cidadãos, as 
empresas e as associações do sector, cem como as instituições do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS)  as Entidades do Ministério da Saúde. 

Participação 

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião e contributos, 
por escrito, até dia 16 de dezembro de 2016, através do endereço de correio eletrónico: 
contratacao@spms.min-saude.pt  
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O alerta tem mais de um ano. 
Segundo um conjunto de docu-
mentos a que o Expresso teve 
acesso, o médico responsável 
pelo Curso 127 dos Comandos, 
Miguel Domingues, pediu ao 
Exército mais meios de modo 
a permitir  um melhor acompa-
nhamento clínico na formação 
de futuros Comandos. Miguel 
Domingues, que também é 
Comando, chegou igualmente 
a alertar em 2015 as hierar-
quias militares para o risco de 
situações graves, como as que 
vieram a ocorrer no início de 
setembro no Campo de Tiro de 
Alcochete. 

Contactado pelo Expresso 
sobre o assunto, o Exército diz 
não comentar “alegadas decla-
rações dos seus militares”, es-
clarecendo que, “internamente 
e no âmbito dos processos de 
revisão de procedimentos (par-
te integrante do processo de 
Lições identificadas / Lições 
aprendidas), todos os militares 
envolvidos nas atividades em 
revisão, contribuem para o pro-
cesso de tomada de decisão”.

Nas próximas duas semanas, 
o Exército deverá anunciar a 
conclusão dos inquéritos disci-
plinares e da inspeção técnica 
extraordinária na sequência 
da morte dos dois militares 
do curso

O clínico foi indiciado há duas 
semanas pela juíza de instru-
ção do processo, Cláudia Pina, 
por dois crimes de homicídio 
negligente, que nos casos mais 
graves pode dar origem a uma 
pena de cinco anos de prisão. 
Como medida de coação, ficou 
suspenso de realizar funções 
em unidades de saúde militares, 
podendo no entanto continuar 
a praticar em hospitais civis. 

Os órgãos disciplinares da 
Ordem dos Médicos decidi-
ram “abrir formalmente um 
inquérito” ao clínico, que pode 
exercer em hospitais públicos. 
Poderá ser alvo de sanções pela 
Ordem que vão da simples ad-
vertência, ao impedimento to-
tal do exercício da profissão. 
Também dois enfermeiros da 
equipa médica do curso dos 
Comandos foram constituídos 
arguidos no final de outubro. 

Miguel Domingues foi um dos 
sete detidos na operação con-
junta do Departamento de In-
vestigação e Ação Penal (DIAP) 
de Lisboa e da Polícia Judici-
ária Militar (PJM), realizada 
na manhã de 17 de novembro 
nas instalações do Exército da 
Amadora. Foram todos liberta-
dos um dia depois pela juíza de 
instrução, com Termo de Iden-
tidade e Residência. Quatro dos 
suspeitos, instrutores do curso, 
foram indiciados pelo crime de 
ofensa à integridade física gra-
ve negligente, com penas que 
podem chegar no máximo aos 
dois anos. Já o diretor da prova 
e o responsável pela instrução 
de tiro foram, para já, ilibados 
de qualquer crime.

O médico tinha sido interro-
gado pelo Ministério Público 
e pela PJM, ainda como tes-
temunha, logo após a morte 
do primeiro instruendo, Hugo 
Abreu, a 4 de setembro. E foi 
o único dos sete arguidos do 
curso a prestar declarações à 
juíza de instrução.  H.F.

Clínico 
alertou 
para 
perigos

Miguel Domingues, 
médico do Curso 127 
dos Comandos, avisou o 
Exército para a falta de 
meios há mais de um ano

Hugo Franco  
e Pedro Santos 

Guerreiro

Um grupo de 23 oficiais médi-
cos que trabalha em vários ra-
mos das Forças Armadas mos-
tra-se insatisfeito com a falta de 
apoio dado pela hierarquia do 
Exército a Miguel Domingues, 
responsável clínico no curso dos 
Comandos em que morreram 
dois instruendos. Nos últimos 
dias, estes médicos fizeram um 
pedido junto das suas unidades 
no sentido de saberem qual o 
valor da indemnização que te-
rão de pagar às Forças Armadas 
no caso de saírem dos quadros.

Na base deste protesto está a 
forma como o processo do mé-
dico Miguel Domingues, — indi-
ciado há duas semanas por dois 
crimes de homicídio negligente 
pela juíza de instrução — tem 
estado a ser gerido pelo Exér-
cito. “O capitão Domingues é 
um oficial do Exército. Tem di-
reito à defesa e apoio jurídico 
que lhe está a ser negado pelo 
Exército. Há uma clara violação 
do regulamento militar”, diz 
uma  fonte do processo. “Este 
caso pôs a nu a maneira como 
os médicos são tratados pela 
instituição, que não os defende. 

Médicos querem sair em protesto 
contra o caso dos Comandos

EXÉRCITO

Vinte e três médicos descontentes pela “falta de apoio” do Exército ao clínico do curso 127

O que aconteceu com o Miguel 
Domingues poderia ter aconte-
cido connosco.”

Contactados pelo Expresso, os 
gabinetes de Relações Públicas 
do Estado-Maior General das 
Forças Armadas (EMGFA) e do 
Exército garantem “desconhe-

cer tal informação”. Asseguram 
que “até ao momento, não deu 
entrada na administração de 
pessoal nenhum requerimento 
para abate ao quadro”.

A mesma fonte próxima dos 
médicos explica que o grupo 
ainda está numa fase inicial: 

“Foi pedido um papel para sa-
ber o valor do abate ao quadro. 
É o primeiro passo.” No limite, 
os médicos podem despedir-
-se, sobretudo por sentir falta 
de apoio dos serviços de saúde 
militar desde o início do caso. 
“Quem é que irá querer ser 
responsável, por exemplo, pelo 
acompanhamento clínico do 
próximo curso de Comandos?”, 
interroga-se.

Neste grupo há alguns médi-
cos que estão dispostos a sair 
e outros que pretendem desta 
forma “pressionar as hierar-
quias militares a garantirem 
num futuro próximo um apoio 
formal aos clínicos nos cursos 
de tropas especiais, onde existe 
o risco real de morte”, diz uma 
fonte próxima destes médicos.

Ainda segundo o EMGFA, “as 
condições de abate ao quadro de 
qualquer militar está consigna-
da no Estatuto dos Militares das 
Forças Armadas (Decreto-Lei nº 
90/2015 de 29 de maio), desig-
nadamente no seu artigo 171º”. 
De acordo com a legislação, um 
militar que queira rescindir o 
contrato antes do fim do período 
mínimo a que está legalmente 
vinculado tem de pagar indem-
nização ao Estado. O valor terá 
em conta, por exemplo, o tempo 
a que está ligado às forças arma-
das, bem como a duração e os 
custos dos cursos de formação 
em que participou.

Dois guiões, uma alteração

O Expresso teve acesso aos últi-
mos dois guiões da Prova Zero, 
que decorre nos primeiros três 
dias dos cursos de Comandos. 
Uma única diferença separa o 
guião da prova do curso de Co-
mandos iniciado em abril e o da 
Prova Zero do Curso 127, em que 
morreram Hugo Abreu e Dylan 
Silva, no início de setembro. No 
documento do Curso 126 está 
estipulado que o consumo de 
água previsto para os instruen-
dos é de três cantis por dia. “O 
reabastecimento (enchimento 
do cantil que tem capacidade 
para cerca de 1 litro) é efetuado 
três vezes ao dia”, lê-se no guião 
de abril.

Já o Guião da Prova Zero do 
Curso 127, entregue pelo Exér-
cito às autoridades civis, refere 
que “o consumo de água pelos 
instruendos constitui uma das 
preocupações fundamentais do 
diretor da prova” e indica que “o 
mínimo obrigatório” para cada 

pupilo é de cinco cantis. Ou seja, 
sensivelmente mais dois litros 
permitidos do que em abril.

O documento acrescenta ain-
da que “o diretor da prova, me-
diante a sua interpretação das 
condições de humidade e tem-
peratura, níveis de esforço de-
senvolvidos, parecer médico ou 
das equipas de instrução, pode-
rá decidir aumentar a dotação 
diária, bem como implementar 
outras medidas adicionais de 
hidratação”.

O Expresso perguntou ao 
Exército se esta mudança no 
guião da prova foi feita antes ou 
depois da morte dos instruen-
dos Hugo Abreu e Dylan Silva, 
vítimas de “um golpe de calor” 
no primeiro dia da Prova Zero 
realizada no Campo de Tiro de 
Alcochete. “Encontrando-se o 
assunto a ser averiguado pelas 
autoridades competentes, o 
Exército não pode comentar, 
relembrando no entanto que 
todas as ações de formação são 
revistas após a sua conclusão 
com o intuito de otimizar a pró-
xima ação de formação”, diz o 
Exército.

A procuradora Cândida Vilar 
e a juíza de instrução, Cláudia 
Pina, defendem que naquele 
quente domingo de setembro, 
os instrutores não deram água 
suficiente aos pupilos nem ga-
rantiram as condições de se-
gurança mínimas previstas no 
Guião da Prova Zero.

Ambos os guiões referem que 
“o reabastecimento de água e 
hidratação são alvo de especial 
atenção por parte dos instru-
tores” que devem garantir que 
“os instruendos se hidratam 
(essencialmente) ao longo dos 
períodos de instrução” e “garan-
tir que os exercícios executados 
são variados, de modo a que o 
instruendo consiga manter-se 
operacional durante toda a pro-
va”, lê-se nos dois documentos.

A Prova Zero é considerada 
para o Exército “de risco eleva-
do”, devido ao uso de explosivos 
e armas reais e pelo “elevado es-
forço físico” imposto aos alunos.

hfranco@expresso.impresa.pt

Cerimónia do fim do Curso 127 dos Comandos realizada há uma semana no quartel da Carregueira FOTO TIAGO MIRANDA
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das Forças Armadas 
 e o Exército garantem 
“desconhecer  
tal informação”
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