
Plano de atividades e Caderno 
de encargos para 2021



OBJECTIVOS DA FPP

• Despertar a Sociedade e as Autoridades para a 
importância das Doenças Respiratórias, 
dinamizando acções em parceria com 
Profissionais de Saúde, Sociedade Médicas, 
Associações de Doentes e outras organizações;

• Promover a educação para a Saúde junto do 
Público em geral, dos jovens, das populações 
vulneráveis e dos doentes respiratórios;

• Promover o diagnóstico precoce e os rastreios;

• Prevenir a doença através do combate ao 
tabagismo, promovendo a defesa do ambiente 
e a qualidade do ar interior;

• Garantir os direitos dos doentes respiratórios 
crónicos, a acessibilidade e equidade de 
cuidados, o apoio aos doentes e a sua 
capacitação para a autogestão da doença.



MÉTODO STANDARD
• Physician diagnostics
• Prescription databases
• Total market sales
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MÉTODO STANDARD
• Physician diagnostics
• Prescription databases
• Total market sales
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Atividades desenvolvidas em 2019



Atividades desenvolvidas em 2020



Atividades desenvolvidas em 2020

u TSF: Mesa redonda
u Registo da CASA do PULMÃO da FPP – marca nacional
u Oferta de “Viseiras de Proteção Individual” (1000 uni)
u Campanha “Juntos contra a Pneumonia”, vacinação no 

St. Maria. 
u Campanha "Já perguntou ao seu doente com DPOC o que 

fez hoje?", em parceria.
u XI CONGRESSO (online) Ordem dos Médicos 29 – 30 

outubro 2020. Tema principais COVID-19 e Teleconsulta.
u Implementação da CLINIC@ DO PULMÃO



Plano para 2021

u Espirometrias na plataforma.

u Alteração da epidemiologia da 
DPOC.

u Estudo da prevalência da DPOC.



Plano para 2021

uONDR.
A coordenadora do ONDR será a Prof.a Raquel Duarte, uma garantia 

de qualidade. O ONDR continuará, assim, a ser uma referência impar para 
todos os que se debruçam sobre os problemas respiratórios.



Plano para 2021

u XII Congresso da FPP
u Abordará os temas, DPOC, Asma, Pneumonias, 

oncologia, referenciação, rastreios, diagnóstico 
precoce, espirometrias.

u COVID-19

u Telemedicina



Plano para 2021

uPlataforma de e-learning.
uFormação na áreas médicas, na área 

dos cuidadores e dos doentes.



Teleclínica
Promoção

da Saúde Respitória



As necessidades de sustentabilidade dos serviços de 
saúde em Portugal e da maior abrangência de prestação 

de cuidados de saúde, têm levado ao crescimento de 
plataformas de serviços de saúde focadas no cuidado 

domiciliário e nos doentes agudos, nomeadamente em 
doenças como a DPOC e outras de elevada prevalência 

em Portugal.

Este projeto inovador possibilita o acompanhamento
de doentes agudos, crónicos e em recobro através de
teleconsultas e telemonitorização pela equipa de
pneumologistas da Fundação do Pulmão a nível
nacional.
Serve também de ferramenta epidemiológica.
Podendo ser usada como no diagnóstico em massa e
no ensino de inaldores e controlo de toma de
medicação.

A pandemia da Covid-19, a necessidade de tratamento 
dos doentes desta e de outras patologias em ambiente 

não hospitalar, o recurso a médicos especialistas e a 
existência de tecnologia capaz de fornecer cuidados à 

distância, serviram de fatores aceleradores à criação da 
Clínic@ do Pulmão.

A Clínic@ do Pulmão nasce como projeto da Fundação 
Portuguesa do Pulmão com a missão de prestar cuidados 

de saúde na área da pneumologia a todos os cidadãos, 
num conceito de proximidade proporcionado através das 

tecnologias de TeleSaúde.

Enquadramento e necessidade



Clinic@ do Pulmão by FPP

Monitorização à distância de 
parâmetros clínicos como:
• Administração medicamentosa
• Alarmística  (ex. Oximetria)

Telemonitorização

• Pneumologia Geral
• Pneumologia Oncológica –

segunda opinião
• Obstrução de vias aéreas 
• Fibrose pulmonar
• Desabituação tabágica
• Sono

• Recorrendo a terminais 
remotos

Consulta de fisioterapia 
respiratória para vários 
doentes 

Reabilitação Respiratória

Rastreio ao cancro do pulmão e 
DPOC 

Rastreios

Teleconsulta

Tele-exame Físico

13



Teleconsulta – fatores diferenciadores 
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Processo clínico 

MCDTs

PEM

Som e Imagem

Privacidade
Agendamento 
automático
Auto faturação
Não faturação

Espirometria

Auscultação

Ecografia

Telemonitorização

Imagem inteligente

Exame físico

Sem administrativos

• Oxímetro
• Freq. Cardíaca
• Esfigmomanómetro
• Termómetro

+
• Freq. Respiratória
• Tiragem

Clínic@ do Pulmão



Características Técnicas
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Sono; Maria Sucena
Espirometria; Reis Ferreira
RR; Cidália Rodrigues
Telemonitorização; José Silva
Direção Clínica; Luís Rocha

Referências

Autofaturação

Radiologia
Empresas de serviço

domiciliário

Parcerias

Videos demo
Guidelines PDF

Sessões de apoio

Ensino

• Privado
• FPP

Médicos
Associados

Associados PLUS
Associados PLUS prime

Bolsas de consultas gratuitas

Doentes
Tele Consulta§



Evolução do projeto
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Teleconsulta simples

Fase 1
18/2/2021

Exame físico melhorado

Fase 2
1/7/2021

Telemonitorização

Fase 3
1/1/2022



Teleconsulta
Demo e simulação



Caderno de encargos



Caderno de Encargos para 2021

BRONZE – 7500€
• Logótipo no ONDR
• Logótipo no Facebook e Site
• Stand 3m2 XII Congresso ou 

“bunner” correspondente antes 
das sessões, caso seja virtual

• 10 Inscrições gratuitas



Caderno de Encargos para 2021

Prata – 12500€
• Logótipo no ONDR
• Logótipo no Facebook e Site
• Logótipo na plataforma de e-

learning
• Stand 3m2 XII Congresso ou 

“bunner” correspondente antes 
das sessões, caso seja virtual

• 20 Inscrições gratuitas



Caderno de Encargos para 2021

Ouro – 15000€
• Logótipo no ONDR
• Logótipo no Facebook e Site
• Logótipo na plataforma de e-

learning
• Stand 6m2 XII Congresso ou 

“bunner” correspondente antes 
das sessões, caso seja virtual

• 30 Inscrições gratuitas



Caderno de Encargos para 2021

Platina – 20000€
• Logótipo no ONDR
• Logótipo no Facebook e Site
• Logótipo na plataforma de e-

learning
• Logótipo no portal da teleclínica
• Stand 6m2 XII Congresso ou 

“bunner” correspondente antes 
das sessões, caso seja virtual

• 40 Inscrições gratuitas



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio exclusivo da teleclínica

• “20 000 euros”
• Logótipo ao lado do da FPP nos planos de fundo do doente e do médico.
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente da área de pneumologia geral.
• “Bunner” variável, mas permanente, na entrada do portal para médicos.
• “Bunner” fixo e permanente dando a qualidade de patrocínio exclusivo, no site. 

(Adjudicado)



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de DPOC

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente da área de DPOC.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de Asma

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente da área de Asma.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de Doenças do Interstício

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente das áreas doenças do 

interstício.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de Oncologia

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente das áreas de oncologia.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de Reabilitação Respiratória

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente das áreas de 

Reabilitação Respiratória.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Patrocínio de Patologia Obstrutiva do sono

• “10 000 euros”
• “Bunner” variável no plano de fundo do doente da área de patologia obstrutiva 

do sono.
• “Bunner” variável na entrada do portal para médicos.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Bolsas de consultas

• Verba variável
• “Bunner”  no plano de fundo do doente identificando quem paga a consulta e 

algum assunto do interesse do responsável pela bolsa.
• “Bunner” identificando quem paga a consulta.



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Espirometrias na plataforma

• Verba variável



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Prevalência da DPOC

• Verba variável



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Ensino de inaladores na plataforma

• Verba variável



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Controlo da toma eficaz da medicaçãocom a plataforma

• Verba variável



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Participação nos dispositivos

• Verba variável



Caderno de Encargos para 2021

Bronze, prata, ouro ou platina +:
• Participação na telemetria e telemonitorização

• Verba variável


