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I.  NOTA INTRODUTÓRIA 

 

ENQUADRAMENTO DO PLANO 

 
O Plano de Atividades anual da GARD – CPLP deverá refletir a Visão Global da 

GARD - Global Alliance against Respiratory Diseases, isto é “um Mundo em que todos 

respirem livremente”. 

 

Para além de refletir a visão global, um Plano de atividades deverá estar em perfeita 

sintonia com a Missão da GARD-CPLP, e que consiste em:  

 

“Contribuir para a redução da carga global das doenças respiratórias crónicas” 

 

Esta missão e visão deverão estar suportadas por um conjunto de Valores assumidos 

pela GARD-CPLP como um todo, e que deverá incluir: 

a) Níveis elevados de qualidade e excelência, em termos técnicos, de conhecimento, 

éticos e humanísticos; 

b) Respeito pelo indivíduo, em todas as suas dimensões; 

c) Desenvolvimento pessoal e profissional contínuo; 

d) Empenho no avanço do conhecimento; 

e) Responsabilidade no contexto da Saúde respiratória, em todas as suas 

dimensões. 
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ORGANIZAÇÃO 

 
A Organização da GARD – CPLP é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cumprir mais facilmente os objetivos, a GARD-CPLP irá desenvolver as suas ações 

no âmbito de objetivos estratégicos definidos, que envolverão não só a GARD-CPLP 

como um todo, mas também cada Núcleo de trabalho individualmente ou em conjunto. 

Os objetivos estarão alinhados com os da GARD, nomeadamente em termos de recolha 

de indicadores adequados de saúde respiratória, monitorização da carga das doenças 

respiratórias e dos seus fatores de risco, aumento da capacidade técnica, advocacia 

estratégica, promoção da saúde e prevenção das doenças respiratórias crónicas, 

otimização do diagnóstico e aspetos de acessibilidade a medicamentos e tratamentos 

adequados, e envolvimento da população através da informação e da formação. 

 

Para além dos objetivos estratégicos e operacionais definidos, de forma particular, neste 

Plano de Ação, cabe aqui referir que a GARD-CPLP, como um todo, também terá como 

objetivo geral, à luz dos objetivos da GARD, promover formas de advocacia junto de 

entidades competentes, de forma a aumentar a consciencialização da relevância 

crescente das doenças respiratórias e a sensibilidade para a implementação de medidas 

de prevenção, diagnóstico, tratamento e monitorização generalizadas e adequadas. 

Coordenação 

Conselho 
Científico 

Núcleo de 
Formação 

Núcleo de 
Investigação 

 

Núcleo de 
Comunicação 

 

Núcleo de Serviços de 
Saúde / Ferramentas de 
Apoio à Decisão Clínica 
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II. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  
 

Para cumprir a sua missão, a GARD-CPLP terá de organizar a sua estratégia de 

intervenção ao longo de eixos estratégicos, consagrados em objetivos estratégicos (OE), 

cada um deles refletido em objetivos operacionais contendo vários indicadores de ação. 

Assim, de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, a GARD-CPLP terá, como objetivos 

estratégicos (OE): 

OE1 – Consolidar e divulgar a estrutura, imagem e missão da GARD-

CPLP  

OE2 – Consolidar a formação na área da Saúde respiratória nos 

países da GARD-CPLP 

OE3 - Consolidar a investigação na área da saúde respiratória nos 

países da GARD-CPLP, bem como aumentar a sua dimensão e 

impacto nacional e internacional 

OE4 – Estruturar e articular abordagens adequadas e adaptadas aos 

serviços de saúde e decisão clínica na área respiratória 

 

Em termos globais, em 2020-2023, a GARD-CPLP irá desenvolver várias medidas 

conducentes à sua consolidação.  

Para tal, irá implementar diversas medidas de divulgação, intervenção e advocacia em 

prol das doenças respiratórias e do papel que a GARD-CPLP poderá ter nesse domínio. 

 

Será também crucial que a GARD-CPLP continue a desenvolver e aprofundar uma 

dinâmica de comunicação, interação e troca de informação entre os seus membros, bem 

como a nível de todos os profissionais de saúde dos países da CPLP interessados na 

prevenção, diagnóstico, tratamento, das doenças respiratórias cronicas e 

colaboração/cooperação no espaço da CPLP, nomeadamente através da continuação da 

publicação regular da Newsletter, outras eventuais publicações e a instalação de uma 

plataforma de interação e de registo interativos. 
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Também será fundamental procurar identificar necessidades de formação e 

consolidar um programa de formação estruturado e sólido, nas áreas 

identificadas.  

 

Será importante que se aproveite a oferta formativa pré- e pós-graduada na área 

respiratória, que já possa existir em cada país do GARD-CPLP e criar sinergias 

e complementaridades formativas, de forma a criar um referencial comum de formação 

complementar de excelência. Esta oferta formativa poderá assumir diferentes 

formatos, nomeadamente de mestrado ou de doutoramento.  

Será igualmente fundamental caracterizar aprofundadamente a produção 

científica dos membros da GARD-CPLP, na área respiratória, criando um 

repositório dessa produção.  

 

Mais ainda, será desejável encontrar formas de estimular essa produção com o 

máximo de qualidade e impacto, nomeadamente através da criação de 

projectos de colaboração e candidaturas a financiamento. Estes estudos terão, 

entre outros aspectos, um forte pendor epidemiológico, através do uso de ferramentas 

operacionais validadas e sólidas, tais como questionários. 

 

Finalmente, será extremamente importante que a GARD-CPLP desenvolva um papel 

fundamental na aplicação, contextualização ou mesmo criação de ferramentas de apoio 

à decisão clínica (como o PAL / PACK e outras), bem como apoiar o desenvolvimento 

de programas de doenças respiratórias onde necessário. 

 

Para poder implementar os seus objetivos estratégicos atrás descritos, a GARD-CPLP 

terá de acionar medidas que permitam cumprir os seus objetivos 

operacionais, definidos para cada objetivo estratégico. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
 

DIVULGAR A MISSÃO E IMAGEM E CONSOLIDAR  

A ESTRUTURA DA GARD-CPLP 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OP1 E OP2) 
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III. OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE1 
 

A. ASPECTOS GERAIS 
 

A GARD-CPLP assumirá, em 2020-2023, vários objetivos operacionais (OP) 

fundamentais à consolidação e divulgação da sua estrutura, imagem e missão no âmbito 

do Objetivo Estratégico 1 (OE1). Para se atingirem estes objetivos, será necessária a 

participação de todos os núcleos da GARD-CPLP, embora seja o Núcleo de Interação e 

Comunicação da GARD-CPLP que será a principal estrutura envolvida na sua definição, 

coordenação e implementação, em articulação com a coordenação da GARD-CPLP.  

OP1 – Desenvolver mecanismos de consolidação organizacional da 

GARD-CPLP 

OP2 – Implementar estratégia de divulgação nacional e 

internacional da GARD-CPLP 

 

B. OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE1 
 

Para a concretização do objetivo estratégico 1 (OE1) - “Divulgar a missão e imagem 

e consolidar a estrutura da GARD-CPL”, estão previstos 3 OP para 2020-2023:  

 

OP1 – Desenvolver mecanismos de consolidação organizacional da GARD-

CPLP (OE1)  

- Desenvolver a plataforma online, para permitir a inserção e a utilização de 

dados para articulação entre os seus membros, particularmente no que diz 

respeito às acções dos diversos núcleos; 

- Desenvolver a distribuição regular de uma Newsletter que, em conjunto 

com os e-mails actuais com material e artigos científicos, consolide uma 

estratégia de de informação para todos os membros da GARD-CPLP e para a 

comunidade de profissionais de saúde com interesse e actividade em diversas 

vertentes da saúde respiratória; 

- Criar uma rede de articulação entre sectores membros da GARD-

CPLP, que aumentem o acesso a bibliografia (p.e. bibliotecas e outros) 
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OP2 – Implementar estratégia para a divulgação nacional e internacional do 

GARD-CPLP (OE1)  

– Desenvolver a página online, em português e em inglês; 

– Criar uma página no Facebook; 

– Criar um folheto de divulgação da GARD-CPLP: Missão, Visão, 

Objetivos e Ações; 

– Divulgar o GARD-CPLP junto de profissionais de saúde em 

atividade ou em formação/especialização e que intervenham 

na área respiratória, assim como junto das Ordens 

profissionais; 

– Estar presente e intervir nos principais fóruns nacionais e 

internacionais de discussão de políticas e estratégias para a 

investigação e para formação na área das doenças respiratórias.  

 

O mapa de indicadores dos objetivos operacionais do OE encontram-se na Tabela I: 
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C. MAPA DE INDICADORES DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

A obtenção dos objetivos operacionais estabelecidos será verificada pela monitorização constante de diversos indicadores de desempenho e do 
alcance das metas estabelecidas (Tabela I). 

 
Tabela I - Mapa de Indicadores dos Objetivos Operacionais do Objetivo Estratégico 1 da GARD-CPLP para 2020-2023 

Objetivos Operacionais Indicadores Metas Tolerância Excelência Peso 

OE1 – CONSOLIDAR E DIVULGAR A ESTRUTURA, IMAGEM E MISSÃO DA GARD-CPLP 

OP1 - Desenvolver mecanismos 
de consolidação organizacional 
da GARD-CPLP (OE1) 
  
  

Plataforma online para base de dados de articulação entre os membros 
da GARD-CPLP 

Plataforma instalada 0 Plataforma a funcionar com dados 
de todos os membros do consórcio 

34% 

Newsletter de informação para todos os membros da GARD-CPLP Trimestral 0 Mensal 33% 

Rede de articulação entre membros da GARD-CPLP (p.e. bibliotecas) 75% membros 
articulados  

25% 100% membros articulados 33% 

OP2 - Implementar estratégia 
para a divulgação nacional e 
internacional da GARD-CPLP 
(OE1) 

Página online da GARD-CPLP, em português e em inglês Concluída 0 Com frequentes visitas diárias 20% 

Página no Facebook Concluída 0 Com frequentes visitas diárias 20% 

Folheto de divulgação da GARD-CPLP Criação e distribuição 
única 

0 Criação e distribuição semestral ou 
anual 

20% 

Divulgação a nível dos profissionais de saúde que trabalhem na área 
respiratória 

Divulgação única em 
80% membros 

articulados  

0 Divulgação em mais do que 1 ação 
em 100% membros articulados  

20% 

Intervir nos principais fóruns nacionais de discussão de políticas e 
estratégias para a investigação e para formação na área respiratória 

75% de participações 
ativas em reuniões 

10% 100% participações ativas e 
inclusão em grupos de trabalho 

20% 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
 

 

CONSOLIDAR A FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE RESPIRATÓRIA NOS 

PAÍSES DA GARD-CPLP 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OP3 A OP5) 
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE2 
 

A. ASPECTOS GERAIS 
 

A GARD-CPLP assumirá, em 2020-2023, vários objetivos operacionais (OP) 

fundamentais ao seu desenvolvimento, na área da formação pré- e pós-graduada. 

Para se atingirem estes objetivos, o Núcleo de Formação da GARD-CPLP será a principal 

estrutura envolvida na sua definição, coordenação e implementação, em articulação com 

a coordenação da GARD-CPLP. 

OP3 – Aprofundar cooperação para a consolidação da formação na 

área da saúde respiratória 

OP4 – Fomentar a formação na área das doenças respiratórias 

crónicas, em todos os níveis das carreiras de profissionais de saúde 

OP5 – Promover a educação em saúde respiratória a nível da 

comunidade em geral 

 

Em termos globais, em 2020-2023, a GARD-CPLP irá procurar consolidar a 

formação em vários domínios da saúde respiratória e das doenças 

respiratórias crónicas, de forma adaptada, em cada um dos países 

constituintes, com base no contributo dos membros da GARD-CPLP.  

As ações de consolidação serão variadas e estarão baseadas em estratégia global, 

discutida por todos.  

Essa estratégia terá como suporte ideias e experiências de sucesso, e 

procurará encontrar complementaridades e sinergias para que as ações de formação 

possam incluir os diversos graus de formação pré- e pós-graduada de 

profissionais de saúde, mas também a comunidade em geral, no sentido de 

aumentar a literacia em saúde respiratória e a formação de segmentos da 

população com responsabilidades informais em cuidados de saúde nesse 

domínio.  

Também será fundamental procurar-se criar e aprofundar sinergias entre estas 

ações ligadas à formação e a investigação clínica, nos seus diversos domínios, 

nomeadamente, estudos clínicos de intervenção, estudos epidemiológicos, de 

Saúde Pública e de serviços de saúde.  
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B. OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE2 
 

Para a concretização do objetivo estratégico 2 (OE2) - “Consolidar a formação na 

área da saúde respiratória nos países da GARD-CPLP”, estão previstos 4 

objetivos operacionais para 2019. Estes objetivos operacionais envolvem diversas 

atividades desenvolvidas por diferentes membros da GARD-CPLP, em 

articulação com as entidades adequadas, nomeadamente instituições de 

ensino superior, entidades ligadas à formação de profissionais de saúde e 

entidades com responsabilidades na gestão de programas nacionais de 

prevenção de doenças respiratórias. 

Assim, os principais objetivos operacionais da GARD-CPLP para 2020-2023, em termos 

de objetivo estratégico 2 (OE2), serão: 

OP3 – Aprofundar a cooperação para a consolidação da formação na área da saúde 

respiratória (OE1)  

– Identificar as necessidades de formação em saúde respiratória e 

doenças respiratórias crónicas, nos países da GARD-CPLP; 

– Desenvolver uma estratégia de formação pós-graduada em 

saúde respiratória e doenças respiratórias crónicas, atendendo 

às necessidades de formação identificadas em cada país-membro da 

GARD-CPLP, bem como aos grandes objectivos da GARD e dos países 

constituintes da GARD-CPLP; 

– Desenvolver pacotes de material de formação em saúde 

respiratória e doenças respiratórias crónicas, para 

harmonização de procedimentos em todos os países da GARD-

CPLP, embora com aplicação diferencial, de acordo com as necessidades 

de formação de cada país membro 

 

OP4 – Fomentar a formação pós-graduada na área das doenças respiratórias 

crónicas, em todos os níveis das carreiras de profissionais de saúde (OE1)  

– Estruturar e implementar um programa conjunto de formação sob 

a forma de cursos curtos, não conferentes de grau, alinhado com a 

estratégia de formação definida, e tendo como referencial as necessidades 

de formação detetadas e não cobertas, nos diversos países da GARD-

CPLP; prever a colaboração com as entidades necessárias, para se atingir 

este objetivo; 
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– Desenvolver novas áreas de formação pós-graduada que 

respondam a desafios societários considerados estratégicos pela GARD-

CPLP; 

– Implementar cursos curtos e focados de formação que capacitem 

profissionais de saúde para a investigação clínica nos seus 

diversos domínios, num âmbito semelhante ao programa MECOR da 

American Thoracic Society (ATS).  

– Desenvolver e implementar programa conjunto de 

competências para formação por pares (“peer-led training”), 

aproveitando as melhores práticas de cada país membro da GARD-CPLP, 

de forma a se poderem seguir práticas pedagógicas eficazes nas atividades 

de formação. 

 

 

OP5 – Promover a educação em saúde respiratória a nível da comunidade 

em geral (OE1)  

– Implementar iniciativas de identificação de lacunas em literacia em saúde 

respiratória, na comunidade em geral;  

– Desenvolver e implementar programas multifacetados e integrados de 

“Educação para a Saúde Respiratória”, em parceria com entidades 

adequadas, através de meios de comunicação, iniciativas de mHealth e de 

programas de sessões de contacto direto com a comunidade, a diversos 

níveis; 

– Implementar programa conjunto de formação de elementos da 

comunidade, com responsabilidades formais ou informais em 

cuidados de saúde respiratórios, mas sem formação específica nessa 

área. 

 

O mapa de indicadores dos objetivos operacionais do OE2 encontram-se na Tabela II: 
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C. MAPA DE INDICADORES DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS  
A obtenção dos objetivos operacionais estabelecidos será verificada pela monitorização constante de diversos indicadores de desempenho e do 
alcance das metas estabelecidas (Tabela II; a - b). 
 

Tabela II - Mapa de Indicadores dos Objetivos Operacionais do Objetivo Estratégico 2 da GARD-CPLP para 2020-2023 (a) 

Objectivos Operacionais Indicadores Metas Tolerância Excelência Peso 

OE2 – CONSOLIDAR FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE RESPIRATÓRIA NOS DIVERSOS PAÍSES DA GARD-CPLP 

OP3 - Aprofundar a cooperação 
para a consolidação da formação 
na área da saúde respiratória 
(OE1) 
  
  
 
  

Identificar as necessidades de formação em saúde respiratória e 
doenças respiratórias crónicas, nos países da GARD-CPLP 

Necessidades 
identificadas em todos 

os países.  

50% Necessidades 
identificadas em alguns 
dos países ou de forma 

incompleta 

25% 

Desenvolver estratégia de formação em saúde respiratória e doenças 
respiratórias crónicas 

Estratégia definida e 
programa desenvolvido 

0 Estratégia e programa 
em implementação 

25% 

Desenvolver pacotes de material de formação em saúde respiratória e 
doenças respiratórias crónicas, para vários grupos de profissionais de 
saúde 

2 pacotes 1 Desenvolver e iniciar 
implementação 

25% 

Desenvolver pacotes de material de formação em saúde respiratória e 
doenças respiratórias crónicas 

2 pacotes 1 >2 pacotes 25% 

OP4 - Fomentar a formação na 
área das doenças respiratórias 
crónicas, em todos os níveis 
das carreiras de 
profissionais de saúde (OE1) 

Estruturar e implementar programa conjunto de formação pós-
graduada, com cursos curtos 

Realizar 2 cursos do 
programa em todos os 
países da GARD-CPLP.  

0 Realização de 4 ou mais 
cursos do programa 

25% 

Desenvolver novas áreas de formação que respondam a desafios 
societários considerados estratégicos pela GARD-CPLP 

Completar programa de 
áreas de formação 
de vanguarda.  

0 Realizar, pelo menos, 1 
curso desse programa 

25% 

Implementar cursos de formação sobre investigação clínica Realizar 1 curso de 
introdução à 
investigação clínica 

0 Realizar o curso de 
introdução + 1 curso 

mais específico 

25% 

Desenvolver e implementar programa de competências a 
adquirir para formação por pares (“peer-led training”) – 
formação de formadores 

Desenvolver o 
programa de 
competências  

0 Implementar 1 curso do 
programa.  

25% 
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Tabela II - Mapa de Indicadores dos Objetivos Operacionais do Objetivo Estratégico 2 da GARD-CPLP para 2020-2023 (a) 

Objectivos Operacionais Indicadores Metas Tolerância Excelência Peso 

OE2 – CONSOLIDAR FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE RESPIRATÓRIA NOS DIVERSOS PAÍSES DA GARD-CPLP 

OP5- Promover a educação em saúde 
respiratória a nível da comunidade em geral 
(OE1) 

Implementação de iniciativas de identificação de lacunas em 
literacia em saúde respiratória, na comunidade em geral 

Em 1 áreas respiratória 0 Em 2 ou mais áreas 
respiratórias 

33,4% 

Desenvolvimento e implementação de programas 
multifacetados e integrados de “Educação para a Saúde 
Respiratória” 

Em 1 áreas respiratória 0 Em 2 ou mais áreas 
respiratórias 

33,3% 

Implementação de programa conjunto de formação de 
elementos da comunidade em geral, em saúde respiratória 

2 programas 1 4 ou mais programas 33,3% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (OE3) 
 

 

CONSOLIDAR A INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE RESPIRATÓRIA NOS 

PAÍSES DA GARD-CPLP, BEM COMO AUMENTAR A SUA DIMENSÃO E IMPACTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OP6 A OP8) 
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE3 
 

A. ASPECTOS GERAIS 
 

A GARD-CPLP assumirá, em 2020-2023, vários objetivos operacionais (OP) fundamentais ao seu 

desenvolvimento, na área da investigação e desenvolvimento. Para se atingirem estes objetivos, o 

Núcleo de Investigação da GARD-CPLP será a principal estrutura envolvida na sua definição, 

coordenação e implementação, em articulação com a coordenação da GARD-CPLP. 

OP6 – Desenvolver projetos colaborativos de investigação centrados em 

doenças respiratórias crónicas 

OP7 – Aumentar a produção científica da GARD-CPLP, na área das doenças 

respiratórias crónicas 

OP8 – Criar sistema de identificação e captação de oportunidades de 

financiamento de investigação em doenças respiratórias crónicas. 

 

Em termos globais, em 2019-2020, e em alinhamento com um dos objetivos da GARD, a GARD-

CPLP irá procurar contribuir para o desenvolvimento e a consolidação da investigação clínica nos 

diferentes países da GARD-CPLP.  

Esta ação terá, como base, a criação de complementaridades e sinergias entre os diversos 

países-membros, no que diz respeito a linhas de investigação.  

Irá também procurar estabelecer áreas estratégicas com as quais todos os membros se identifiquem 

e que estejam focadas em problemas relevantes de saúde respiratória, em sintonia com a 

abordagem da Organização Mundial de Saúde, através da GARD, bem como com os Planos 

Nacionais de Saúde de cada país.  

Em termos globais, será objetivo que a investigação clínica, nos seus diversos domínios (ensaios e 

estudos clínicos de intervenção ou de observação, investigação epidemiológica e de Saúde Pública, 

investigação de sistemas e serviços de saúde, investigação de PROs (“patient-reported outcomes”) 

se desenvolva em projetos de elevada relevância e impacto científico e societário.  

Numa primeira fase, a GARD-CPLP focar-se-á em estudos de índole epidemiológica. 

Também será fundamental procurar-se criar um sistema de identificação e captação 

de oportunidades de financiamento para a investigação a realizar. 
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Finalmente, será importante haver um Steering Committee que funcione como grupo 

técnico de apoio e de orientação, em termos não só de definição estratégica mas também de apoio 

focado à definição e implementação de projetos de investigação. Este Steering Committee deverá 

funcionar no âmbito do Núcleo de Investigação, mas poerá ter elementos adicionais, cuja 

contribuição possa ser fundamental. 

 

B. OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE3 

 

Para a concretização do objetivo estratégico 3 (OE3) - “Consolidar a investigação na área da 

saúde respiratória e doenças respiratórias crónicas nos países da GARD-CPLP, bem 

como aumentar a sua dimensão e impacto nacional e internacional”, estão previstos 3 

objetivos operacionais para 2020-2023. 

Em termos gerais, este plano deverá refletir a Visão Estratégica da GARD e da própria GARD-CPLP, 

bem como das entidades nacionais com responsabilidades na área da saúde respiratória de cada 

país, para a Investigação, Inovação e Desenvolvimento na área respiratória, não só em termos de 

criação e consolidação de uma filosofia e espaço que incorpore e estimule a investigação em todas 

os seus níveis e vertentes, mas que também privilegie o desenvolvimento de colaborações internas 

e externas para a investigação em áreas prioritárias e estratégicas. Mais ainda, tal como afirmado 

anteriormente, este plano deverá também aspetos ligados à captação de financiamento para a 

realização de projetos de investigação. 

 

Assim, este Plano inclui, no Objetivo Estratégico 3 (OE 3) – “Consolidar a investigação na área da 

saúde respiratória e doenças respiratórias crónicas nos países da GARD-CPLP, bem como 

aumentar a sua dimensão e impacto nacional e internacional”, os seguintes Objetivos 

Operacionais (OP): 

 

OP6 – Desenvolver projetos colaborativos de investigação centrados em doenças 

respiratórias crónicas (OE3)  

– Definir estratégica e carta de prioridades de áreas de investigação, e respetivas 

linhas de investigação, a realizar no âmbito de ações conjuntas da GARD-CPLP; 

– Criar plataforma de registo de projetos de investigação a decorrer em cada país da 

GARD-CPLP, com relevância para a carta de prioridades definida; 

– Estruturar projetos prioritários de investigação clínica em áreas de saúde 

respiratória e doenças respiratórias crónicas, que englobem ações integradas e 



 

25 

 

conjuntas dos países da GARD-CPLP, podendo incluir colaborações com outras 

entidades e redes nacionais e internacionais de investigação em Saúde respiratória. 

 

OP7 – Aumentar a produção científica da GARD-CPLP, na área das doenças respiratórias 

crónicas (OE3) 

– Criar registo de todos os artigos publicados e comunicações efetuadas, nas 

diferentes áreas de saúde respiratória e doenças respiratórias crónicas, pelos países-

membros da GARD-CPLP; 

– Promover a publicação e aumentar a quantidade total de artigos em revistas com 

“peer review” e fator de impacto, publicadas por países-membros da GARD-CPLP 

– Aumentar o fator de impacto dos trabalhos publicados por países-membros da 

GARD-CPLP, nas áreas prioritárias definidas, de modo a fomentar o aumento das 

citações em que são referenciados. 

 

OP8 – Criar sistema de identificação e captação de oportunidades de financiamento de 

investigação em doenças respiratórias crónicas (OE3)  

– Criar plataforma de registo e alerta de oportunidades de financiamento competitivo 

de investigação em doenças respiratórias crónicas; 

– Criar sistema de colaboração e ajuda à submissão de candidaturas de 

projectos de investigação a concursos de financiamento competitivo; 

– Identificar oportunidades de financiamento através de colaborações com outros 

stakeholders. 

 

Os indicadores dos objectivos operacionais do OE3 encontram-se na Tabela III: 

 

 



 

26 

 

C. MAPA DE INDICADORES DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
 

Tabela III - Mapa de Indicadores dos Objetivos Operacionais do Objetivo Estratégico 3 da GARD-CPLP para 2020-2023 
 

Objectivos Operacionais Indicadores Metas Tolerância Excelência Peso 

CONSOLIDAR A INVESTIGAÇÃO NA ÁREA RESPIRATÓRIA E AUMENTAR A SUA DIMENSÃO E O IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL (OE3) 

OP6 – Desenvolver projetos 
colaborativos de investigação 
centrados em saúde respiratória 
e em doenças respiratórias 
crónicas (OE3) 

Definir carta de prioridades de áreas de investigação, e respetivas linhas 
de investigação, a realizar no âmbito de ações conjuntas da GARD-CPLP 

+20% 5% 40% 16,7% 

 Criar plataforma de registo de projetos de investigação a decorrer em 
cada país da GARD-CPLP, com relevância para a carta de prioridades 
definida 

2 Missões definidas e 
iniciadas 

1 4 Missões definidas e 
iniciadas 

16,7% 

 Estruturar projetos prioritários de investigação clínica em áreas de 
saúde respiratória e doenças respiratórias crónicas, que englobem ações 
integradas e conjuntas dos países da GARD-CPLP, podendo incluir 
colaborações com outras entidades e redes nacionais e internacionais de 
investigação em Saúde respiratória 

2 áreas articuladas 1 4 ou mais áreas 16,7% 

OP7 - Aumentar a produção 
científica da GARD-CPLP, na 
área das doenças respiratórias 
(OE3) 
 

Criar registo de todos os artigos publicados e comunicações efetuadas, 
nas diferentes áreas de saúde respiratória e doenças respiratórias 
crónicas, pelos países-membros da GARD-CPLP 

Registo criado 0 Registo criado e 
actualizado de forma 

mensal 

33,3% 

Aumentar a quantidade total de artigos em revistas com “peer review” e 
fator de impacto, publicadas por países-membros da GARD-CPLP 

+10% 5% +15% 33,3% 

Aumento do fator de impacto dos trabalhos publicados por países-
membros da GARD-CPLP 

+20% 10% +30% 33,4% 

OP8 – Criar sistema de 
identificação e captação de 
oportunidades de financiamento 
de investigação em doenças 
respiratórias crónicas (OE3) 

Criar plataforma de registo e alerta de oportunidades de financiamento 
competitivo de investigação em doenças respiratórias crónicas 

Plataforma criada 0 Plataforma criada e sistema 
de alerta implementado de 

forma regular 

33,4% 

Criar sistema de colaboração e ajuda à submissão de candidaturas de 
projetos de investigação a concursos de financiamento competitivo 

Sistema definido 0 Sistema definido e dando 
apoio 

33,3% 

Identificar oportunidades de financiamento através de colaborações 
com outros stakeholders 

1 colaboração 
estabelecida 

0 2 ou mais colaborações 
estabelecidas 

33,3% 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (OE4) 
 

 

ESTRUTURAR E ARTICULAR ABORDAGENS ADEQUADAS E ADAPTADAS AOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE E DECISÃO CLÍNICA NA ÁREA RESPIRATÓRIA 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OP9 A OP12) 
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE4 
 

A. ASPECTOS GERAIS 
 

A GARD-CPLP assumirá, em 2020-2023, vários objetivos operacionais (OP) fundamentais ao seu 

desenvolvimento, na área das ferramentas de apoio à decisão clínica. 

 Para se atingirem estes objetivos, o Núcleo de Serviços de Saúde / Ferramentas de Apoio à 

Decisão Clínica da GARD-CPLP será a principal estrutura envolvida na sua definição, 

coordenação e implementação, em articulação com a coordenação da GARD-CPLP. 

OP9 – Contribuir para a recolha de indicadores de saúde respiratória  

OP10 – Contribuir para a abordagem integrada de doentes de foro respiratório 

(Integrated Care Pathways for Airways Diseases) 

OP11 – Fomentar a colaboração entre países-membros da GARD-CPLP que 

queiram introduzir o modelo PACK. 

OP12 – Colaborar na utilização mais alargada de ferramentas de mHealth pela 

população em geral. (A definição de mhealth, ou mobile health, trata-se da prática 

médica ou de saúde pública que por meio de tecnologias sem fio atua com trabalhos de 

prevenção, monitoramento e diagnóstico de doenças.) 

 

Em termos globais, em 2020-2023, a GARD-CPLP irá procurar contribuir, em alinhamento e 

colaboração com as entidades adequadas, para a consolidação de abordagens adequadas e adaptadas 

aos serviços de saúde e decisão clínica na área respiratória, através de diversos objectivos que têm a 

ver a com a recolha de indicadores de cuidados de saúde e sua acessibilidade, dados que são 

fundamentais para se poder ter uma intervenção mais eficaz, em termos de cuidados de saúde.  

 

De igual forma, a GARD-CPLP procurará colaborar com as entidades adequadas na prossecução do 

objetivo de uma abordagem integrada dos doentes com patologias respiratórias crónicas, em 

alinhamento com a European Innovation Partnership 

 (https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitments-tracker/b3/airways-icps-integrated-care-pathways-

airway-diseases_en), no seu Plano de Ação B3, que consiste também num Research Demonstration 

Project da GARD (https://erj.ersjournals.com/content/erj/44/2/304.full.pdf), com envolvimento 

multissectorial, multiprofissional e multinacional.  
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Em ligação com o aspeto anterior, a GARD-CPLP deverá também colaborar, com as entidades 

adequadas, para uma maior utilização de aplicações informáticas (Apps) de monitorização 

de doenças respiratórias, e que possam contribuir para uma monitorização mais eficaz desse tipo de 

patologias. 

 

Finalmente, será também fundamental que se estabeleçam atividades colaborativas no sentido de se 

poderem implementar, de forma homogénea, com as adaptações necessárias, as medidas ligadas à 

abordagem PACK, nos países que a desejarem implementar. 

(https://www.researchgate.net/publication/328338065_The_Practical_Approach_to_Care_Kit_P

ACK_guide_Developing_a_clinical_decision_support_tool_to_simplify_standardise_and_strengt

hen_primary_healthcare_delivery). 
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B. OBJECTIVOS OPERACIONAIS DO OE4 
 

Para a concretização do objetivo estratégico 4 (OE4) - “Estruturar e articular abordagens 

adequadas e adaptadas aos Serviços de Saúde e decisão clínica na área respiratória”, 

estão previstos 4 objetivos operacionais para 2020-2023.  

 

OP9 – Contribuir para a recolha de indicadores de saúde respiratória e acessibilidade 

a cuidados de saúde respiratória (OE4)  

– Criar e/ou aplicar ferramenta uniforme de recolha de dados ligados a 

indicadores de cuidados de saúde respiratória e sua acessibilidade; será 

uma ferramenta de registo de aspetos práticos ligados à prevenção da doença 

respiratória, prestação de cuidados de saúde respiratórios, nos seus diversos níveis, 

acessibilidade a medicamentos e terapêuticas não medicamentosas e seu 

contexto de utilização, bem como aspetos de monitorização, incluindo também de 

caracterização dos profissionais de saúde envolvidos em cada nível; 

– Criar repositório com a informação recolhida desses indicadores, para análise e 

discussão com o objetivo posterior de implementação de medidas práticas de 

otimização de serviços de saúde e contribuição para a abordagem integrada de doentes 

de foro respiratório (“Integrated Care Pathways for Airways Diseases”). 

 

 

OP10 – Contribuir para a abordagem integrada de doentes respiratórios (“Integrated Care 

Pathways for Airways Diseases”) (OE4) 

– Criar plataforma de registo de todas as guidelines, diretrizes, normas e procedimentos 

usados para a abordagem de doenças respiratórias crónicas em todas as fases da vida 

de um doente respiratório, nos diferentes países-membros da GARD-CPLP; 

– Usar a plataforma de registo dos aspetos práticos ligados à implementação de 

cuidados de saúde respiratórios nos diversos países-membros da CPLP, recolhidos 

com a ferramenta de registo aprovada (referida na OP9); 

– Aprofundar e alargar colaboração dos países-membros da GARD-CPLP nas iniciativas 

de Integrated Care Pathways for Airways Diseases, como Research Demonstration 

Project da GARD 

 

OP11 – Fomentar a colaboração entre países-membros da GARD-CPLP que queiram introduzir o 

modelo PACK (OE4)  

– Criar um protocolo harmonizado e alinhado com a gestão do programa PACK, de 

implementação da abordagem PACK em países da GARD-CPLP, aproveitando a 

experiência dos países que já o iniciaram;  
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– Criar um fórum de interação e discussão dos aspetos e recursos práticos para a 

implementação da abordagem PACK nos países interessados. 

 

    

OP12 – Colaborar na utilização mais alargada de ferramentas de mHealth pela 

população em geral (OE4)  

– Colaborar na aplicação, em língua portuguesa, de aplicações informáticas para asma, 

DPOC e rinite, como o “Diário da alergia” (MACVIA-ARIA) ou o “mCARAT” ou outras; 

– Colaborar na aplicação, em língua portuguesa, de aplicações de monitorização da 

DPOC. 

 

 

Os indicadores dos objetivos operacionais do OE4 encontram-se na Tabela IV: 
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C. MAPA DE INDICADORES DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
 

Tabela IV - Mapa de Indicadores dos Objetivos Operacionais do Objetivo Estratégico 4 da GARD-CPLP para 2020-2023 (a) 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Metas Tolerância Excelência Peso 

 ESTRUTURAR E ARTICULAR ABORDAGENS ADEQUADAS E ADAPTADAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DECISÃO CLÍNICA NA ÁREA RESPIRATÓRIA (OE4) 

OP9 – Contribuir para a recolha 
de indicadores de saúde 
respiratória e acessibilidade a 
cuidados de saúde respiratórios 
(OE4)  
  

Criação e/ou aplicação de ferramenta uniforme de recolha de dados 
ligados a indicadores de cuidados de saúde respiratória e sua 
acessibilidade 

Ferramenta criada e 
aplicada mas em menos 

de 100% 

0 Ferramenta aplicada a 
100% 

50% 

Criar repositório com a informação recolhida desses indicadores, para 
análise e discussão com o objetivo posterior de implementação de 
medidas práticas de otimização de serviços de saúde e contribuição para 
a abordagem integrada de doentes respiratórios 

Repositório criado 0 Repositório criado e análise 
efetuada dos indicadores 

50% 

OP10 – Contribuir para a 
abordagem integrada de doentes 
respiratórios (Integrated Care 
Pathways for Airways Diseases) 
 (OE4) 

Criar plataforma de registo de todas as guidelines, normas e 
procedimentos usados para a abordagem de doenças respiratórias 
crónicas em todas as fases da vida de um doente respiratório, nos 
diferentes países-membros da GARD-CPLP 

Plataforma criada, com 
registo parcial 

0 Plataforma criada, com 
registo total 

33,4% 

Criar plataforma de registo dos aspetos práticos ligados à 
implementação de cuidados de saúde respiratórios nos diversos países-
membros da CPLP, recolhidos com a ferramenta de registo aprovada 
(OP9) 

Plataforma criada, com 
registo parcial 

0 Plataforma criada, com 
registo total 

33,3% 

Aprofundar e alargar colaboração dos países-membros da GARD-CPLP 
nas inictivas de Integrated Care Pathways for Airways Diseases, como 
Research Demonstration Project da GARD 

Colaboração em 1 
iniciativa, envolvendo 

mais do que 1 país 

0,5 Colaboração em 2 ou mais 
iniciativas, envolvendo 

mais do que 1 país 

33,3% 

OP11 – Fomentar a colaboração 
entre países-membros da GARD-
CPLP que queiram introduzir o 
modelo PACK (OE4) 

Criar um protocolo harmonizado e alinhado com a gestão do programa 
PACK, de implementação da abordagem PACK em países da GARD-
CPLP, aproveitando a experiência dos países que já o iniciaram 

Protocolo criado 0 Protocolo criado e em 
implementação 

50% 

Criar um fórum de interação e discussão dos aspetos e recursos práticos 
para a implementação da abordagem PACK nos países interessados 

Fórum criado 0 Fórum com utilização 
regular 

50% 

OP12 – Colaborar na utilização 
mais alargada de ferramentas de 
mHealth pela população em 
geral (OE4) 

Colaborar na aplicação, em língua portuguesa, de aplicações 
informáticas para asma, DPOC e rinite, como o “Diário da alergia” 
(MACVIA-ARIA) ou o “mCARAT” ou outras 

1 projectão de 
implementação do uso 

de 1 aplicação  

1 2 ou mais projetos de 
implementação do uso de 1 

ou mais aplicações  

50% 

Colaborar na aplicação, em língua portuguesa, de aplicações de 
monitorização da DPOC 

Colaboração com 
entidade 

0 1 projeto de implementação 
do uso de 1 aplicação  

50% 

 

 

 

 


