
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fórum Clínico Académico de Cuidados Paliativos das Regiões do 

Alentejo e Algarve 

Termos de Referência 

Julho 2016 

 

Objectivo geral 

O Fórum Clínico Académico de Cuidados Paliativos das Regiões Alentejo & Algarve (FCACPA&A) 

foi criado para promover o intercâmbio e facilitar a colaboração entre investigadores e serviços 

clínicos, com vista a desenvolver uma visão partilhada sobre o desenvolvimento dos cuidados 

paliativos nas regiões Alentejo e Algarve de Portugal. 

 

Objectivos específicos 

• Informar investigadores e profissionais de saúde sobre estudos recentes e futuros nas regiões 

• Identificar perguntas clinicamente relevantes e lacunas na evidência científica; 

• Desenvolver projectos colaboracionais para preencher as lacunas identificadas; 

• Ajudar o desenvolvimento de estudos científicos em curso na região; 

• Promover a implementação dos resultados nas práticas clínicas e organizativas locais; 

• Encontrar formas de financiamento para estudos futuros; 

• Criar oportunidades para os investigadores melhorarem o seu conhecimento sobre aspectos 

clínicos e para os profissionais de saúde melhorarem o seu conhecimento sobre investigação. 

 

Membros 

• Membros das equipas clínicas de cuidados paliativos das regiões, presentemente: ULSNA 

(Portalegre e Elvas), UCP do H. S. Joao de Deus (Montemor), Equipa domiciliária de Évora e 

Estremoz, ULS Litoral Alentejano (Santiago do Cacém), ULSBA (Serpa, Beja +, Mertola), Centro 

Hospitalar do Algarve (Faro e Barlavento Algarvio), Seuipa domiciliária do Sotavento Algarvio, 

Equipa de cuidados paliativos do Servicio de Salud Extremeño. 

• Investigadores e outros profissionais que se saiba tenham realizado recentemente ou estejam 

prestes a realizar estudos científicos sobre cuidados paliativos na região. 



• Coordenadores, docentes e alunos de mestrado ou doutoramento em cuidados paliativos 

ligados às regiões do Alentejo e Algarve, p.ex. alunos e docentes do mestrado da FMUL, Catolica 

de Lisboa e Universidade da Extremadura. Coordenadores, docentes e alunos de pós-graduação 

das Escolas de Enfermagem de Évora e Faro ligados à área de cuidados paliativos.  

 

Coordenação 

A coordenação do Fórum ficará a cargo de Vera Sarmento (verapsarmento@gmail.com), Dra 

Margarida Damas de Carvalho (guidadc@gmail.com) e Dra Fátima Teixeira 

(fatimateixeira@yahoo.com.br). 

 

Apoio institucional 

A iniciativa de criação do Fórum foi do Projecto DINAMO (DINAMizar a formação avançada e 

investigação para Otimizar os cuidados paliativos domiciliários em Portugal), sendo que, através 

deste projecto, o Fórum conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Procuraremos 

que o Fórum tenha também o apoio institucional das Administrações Regionais de 

Saúde do Alentejo e Algarve e da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. A estas três 

instituições será oferecida presença nas reuniões do Fórum, com o objectivo de mantê-las 

informadas acerca dos desenvolvimentos nas regiões, recentes e futuros. 

 

Frequência de reuniões 

As reuniões, com a duração de quatro horas, terão lugar três vezes ao ano, de quatro em 

quatro meses. A primeira reunião terá lugar em a 9 de Julho de 2016. As reuniões 

seguintes serão realizadas em locais que facilitem a participação das equipas mais remotas. 

Para além dos membros do Fórum, serão convidados representantes da Fundação Calouste 

Gulbenkian, das Administrações Regionais de Saúde do Alentejo e Algarve e da Associação 

Portuguesa de Cuidados Paliativos. 
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