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PLANO DE ACTIVIDADES 

ANO DE 2010 

I. INTRODUÇÃO 

O trabalho desenvolvido pelo GAT assenta na seguinte premissa: Sem Acesso Universal à prevenção, diagnóstico, 

tratamento e cuidados de saúde na área do VIH/SIDA não pode haver o controlo efectivo da pandemia e que o 

binómio tratamento/prevenção é a chave da resolução do problema. 

No entanto, esta premissa só pode funcionar: 

 com a participação das comunidades mais vulneráveis e das pessoas infectadas;  

 se usar o melhor conhecimento científico disponível (epidemiologia, saúde pública, meios de diagnóstico, tratamentos, 

etc…);  

 com a existência de liderança política; 

 com políticas de drogas, migrações, sexo comercial, que permitam combater a descriminação e exclusão.  

Tudo no respeito integral dos direitos humanos e individuais (Confidencialidade, Segredo Médico, Não criminalização, 

vida privada e com garantia de acesso às condições básicas (de saúde, alimentação, habitação) mínimas de vida com 

dignidade. 

 

A situação da epidemia em Portugal continua a exigir que a Sida seja uma prioridade. 

 

Propomos para o ano de 2010 um Plano que pretende, por um lado, consolidar e alicerçar o que se alcançou durante o ano 

de 2009 e por outro, ampliar quantitativa e qualitativamente as actividades do GAT nas suas áreas de actuação 

(Informação/Formação/Literacia nos Tratamentos, Activismo Político e Investigação ligada à comunidade) para que os 
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compromissos nacionais (Plano de Acção) e internacionais assumidos pelo Governo Português sejam respeitados e 

cumpridos.  

Passamos a descrever as acções que pretendemos desenvolver ao longo deste ano. 

Este Plano inclui a Descrição de Prioridades (anexo 1) e as Acções Detalhadas (anexo 2). 
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Anexo 1 

PRIORIDADES 

 

1) Acesso Universal à Prevenção, Diagnóstico e Tratamento (aconselhamento e testes voluntários) 

Existe um debate sério sobre a qualidade e eficácia quer da prevenção primária, quer da prevenção dirigida a grupos 

específicos. Este debate estende-se às políticas de teste. 

O GAT não pode alhear-se deste debate crucial. 

Instrumentos: 

- Implementação e acompanhamento Projecto HOSHO – Homens que têm sexo com homens e Dar Voz aos 

Trabalhadores de Sexo, financiados parcialmente pela CNIHIV 

 - Continuação do trabalho de parceria no Projecto Infecção pelo VIH/SIDA nos Grupos HSH e TS, coordenado pela 

Associação para o Desenvolvimento da Medicina Tropical, financiado parcialmente pela CNIHIV 

 

2) Activismo, Adesão e Literacia em Tratamentos 

O GAT considera fundamental a formação em tratamentos e políticas de promoção da adesão correctas que envolvam as 

organizações da comunidade de pessoas que vivem com VIH. 

Instrumentos 

- CAB Português: Seis reuniões anuais com a indústria e 4 formações internas para membros e convidados; 

- Jornadas Terapêuticas (anual, para cerca de 150 pessoas), a realizar-se no segundo trimestre de 2010;  

- Ampliar a interacção com o INFARMED, associações médicas na área do VIH e doenças relacionadas, a CNIVIH e o 
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Ministério da Saúde; 

- Aproveitar o know-how dos membros do GAT que participam no ECAB e no World CAB; 

 

3) Acção e Pressão Política 

O GAT pretende, em parceria com a comunidade, com os “expert” e instituições públicas e privadas ligadas ao 

conhecimento, promover a resolução dos problemas mais graves da política para o VIH/SIDA em Portugal. 

Instrumentos 

- Conselho Consultivo - construir uma agenda sólida sobre as necessidades e as melhores respostas nas respectivas 

áreas e facilitar a interacção com o mundo da ciência, do conhecimento comunitário e os decisores políticos. 

- Avaliar a hipótese e a necessidade de incluir membros políticos no Conselho Consultivo, e se houver proposta de 

Direcção esta ser apresentada previamente aos membros do GAT. 

- Reforçar e acompanhar, enquanto secretariado, o papel do Grupo Transversal sobre VIH/SIDA, da Assembleia da 

República. 

- Participar activamente no Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA 

- Influenciar a decisão das presidências espanhola e belga da União Europeia de convocar a reunião dos Coordenadores 

Nacionais de SIDA da Europa 53, em 2010.  

- Fórum da Sociedade Civil Europeu para o VIH/SIDA: 

Com o EATG e restantes membros do FSC Europeu para o VIH/SIDA elaborar um Position Paper sobre os custos e 

benefícios do acesso universal à TARc na Europa entre os grupos mais vulneráveis.  

 

OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA: 
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A) – Vigilância Epidemiológica 

Sem a melhoria e a harmonização dos sistemas de vigilância para acompanhar a evolução da epidemia os 

comportamentos e a vulnerabilidade ao VIH, bem como os dados relativos à incidência e prevalência de outras ISTs, 

Hepatites B e C e Tuberculose, não é possível planear políticas eficazes de saúde pública. 

Instrumentos: 

- O GAT vai continuar a colaborar no projecto de outreach, em parceria com equipas de rua na área do sexo comercial 

feminino transgender e masculino e HSH (saunas, bares, rua) coordenado pelo ADMT e financiado pela CNIVIH. Este 

projecto tem por objectivo facilitar a capacidade de organização destes grupos, promover o acesso ao teste e aos 

cuidados de saúde e monitorizar os indicadores sentinela. 

- O GAT teve a aprovação parcial da CNIHIV para o projecto Checkpoint, que terá inicio no princípio de 2010 e término 

em 2014. O projecto tem por objectivo fazer o rastreio da infecção pelo VIH e ISts na população de homens que têm 

sexo com homens. 

 

B) – A participação activa das comunidades mais vulneráveis 

O objectivo do GAT em incentivar, em 2010, a participação das pessoas infectadas e dos grupos mais vulneráveis à 

infecção, na elaboração, aplicação e avaliação das políticas.  

Instrumentos: 

- Fórum Nacional da Sociedade Civil na área do VIH/SIDA, formalizado a 1 de Dezembro de 2007, conta com o GAT 

para o secretariar. Haverá eleições para eleger o novo secretariado, em 2010. Contudo, caso o GAT não faça parte do 

próximo secretariado, continuará a participar activamente neste órgão de consultadoria.   
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- Fórum da Sociedade Civil sobre VIH/SIDA da União Europeia, onde o GAT representa a comunidade das pessoas 

infectadas em Portugal, desde 18/09/2007 até Agosto de 2010. O papel do GAT é o de chamar a atenção, a nível 

europeu, sobre as preocupações e necessidades nacionais, trazer e divulgar a informação e respostas no combate à 

epidemia e monitorizar os compromissos nacionais e internacionais. 

Em Agosto de 2010, o GAT irá candidatar-se novamente.  

- Parcerias a nível nacional com equipas de rua (drogas, sexo comercial), instituições universitárias, outras ONGs na 

área do VIH e as instituições, CNIVIH, OIT Portugal, IDT, ACIDI, INFARMED, CEIC, F. C. Gulbenkian, sector privado e 

Ministérios. 

- Manutenção do Representante da Sociedade Civil no Grupo responsável pelas recomendações para o tratamento do 

VIH e Boas Práticas Hospitalares (CNIVIH) e participação na elaboração das Recomendações da APECS. 

- Consultadoria nos projectos de redução de riscos e troca de seringas (CNIVIH) 

- Parcerias com as mais relevantes “networks” europeias (EATG, EHRN, AAE, INPUD, UNITAID, IHP+, OMS-Europa, 

ONUSIDA Europa e Moçambique, OSI, IHRA, EMEA, OIM, OIT e Comissão e Parlamento Europeus. 

- O GAT foi fundador e é promotor da Rede Saúde da Sociedade Civil PLP  

- É membro da Rede+ PLP.  

 

C) Investigação 

Existem sérias lacunas quer no conhecimento, quer em programas eficazes de redução de riscos, por exemplo, cocaína 

injectável, que devem contar com a contribuição da comunidade. Existe também um conjunto de necessidades em 

termos de tratamento e diagnóstico que a comunidade tem que pressionar para se manter na agenda pública. 

Instrumentos: 
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- Vai ser parceiro num Projecto Europeu, financiado pela DG JLS, sobre o conhecimento do impacto dos novos 

consumos injectáveis, cocaína e anfetaminas, coordenado pela organização holandesa Mainline.  

- É parceiro no projecto sobre indicadores sentinela (acima descrito), através da Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina Tropical. 

 

D) - Autonomia financeira 

Para garantir a independência do GAT face aos poderes públicos e à indústria farmacêutica é nossa primeira prioridade 

alcançar a autonomia financeira através do apoio da sociedade civil.  

Instrumentos: 

- Campanha para angariar 100 apoiantes individuais do GAT com o valor mínimo de 75€/ano; 

- Aumentar o número de sócios; 

- Protocolos de parceria ou apoio de instituições privadas.  
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ACCÕES DETALHADAS (ANEXO 2) 

VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

Informação, 

Edição e 

Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edição de cinco brochuras na área dos 

tratamentos: ITC, 2010; VIH e Sexo; 

actualização do Manual de Formadores, 2010; 

Co-Infecção VIH/TB, 2010; Co-Infecção 

VIH/VHC, 2010.  

 Continuação da parceria com a organização 

NAM, na tradução de artigos para português do 

site AIDSmap.com 

 Manutenção e Actualização do Site do GAT; 

 Criação e manutenção em parceria com a 

Associação Positivo e a Seres um site dedicado 

à Lipodistrofia (www.lipodistrofia.net); 

 Distribuição das Publicações do G.A.T. nas 

farmácias das unidades Hospitalares, 

Estabelecimentos Prisionais, CATs, ONGs nas 

áreas do VIH/SIDA, droga, migrantes, entre 

outras; envio por correio anónimo a pessoas 

 Promover a edição, publicação e distribuição de 

documentação nacional e estrangeira referente a 

tratamentos para o VIH/SIDA; 

 Atingir com informação correcta, actualizada e 

relevante o maior número de pessoas, 

nomeadamente na área dos ensaios clínicos, novos 

medicamentos e actualizações das orientações 

terapêuticas; 

 Promover as boas práticas clínicas e melhorar 

procedimentos terapêuticos; 

 Procurar e divulgar para a comunidade toda a nova 

informação relevante na área dos medicamentos e 

tratamentos do VIH/SIDA e doenças habitualmente 

associadas (p. ex.: hepatites, tuberculose, infecções 

oportunistas, entre outras). 

 

 

Janeiro a 

Dezembro 
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VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 CAB 

Português 

 

 

 

 

com infecção VIH e normalmente a 

profissionais de saúde, investigadores 

decisores políticos; 

 Edição de 6 números do Acção & Tratamentos. 

  Renovação de acordos de parceria e de 

colaboração com as seguintes organizações 

internacionais: IAVI, NAM e i-Base; 

 Intervenções de informação pública em 

conferências, fóruns, instituições e 

organizações de base comunitárias (OBC) 

ONG, nacionais e internacionais relevantes. 

______________________________________ 

 Interacção com as companhias farmacêuticas 

da área, com a CNIVIH, o INFARMED, CEIC, 

APECS e outras; 

 Trabalho em rede com os outros CAB e com 

ECAB, em projectos internacionais; 

 Participação na Rede Saúde da Sociedade Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 Melhorar a capacidade do CAB Português em 

advogar pelos direitos da comunidade de pessoas 

infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA, junto das 

entidades públicas e privadas na área com 

responsabilidades nos cuidados de saúde e 

tratamentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

Janeiro a 

Dezembro 
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VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLP e Rede + PLP 

 Continuação do apoio à promoção e 

intervenção de projectos de investigação 

relevantes para a comunidade; 

 Defender que Portugal assuma um papel de 

relevo na área do VIH2; 

 Acompanhar a discussão sobre os cuidados 

Paliativos e Cannabis Terapêutica; 

 Advogar programas de manutenção em 

heroína; 

 Avaliação do impacto das infecções 

nosocomiais; 

 Promoção do teste pré-gravidez. 

 

 

 

 

 

 Incluir representantes do CAB Português na 

monitorização das Linhas de Orientação Terapêutica 

em Portugal, no Grupo de Trabalho sobre Boas 

Práticas nas Farmácias Hospitalares; 

 Exigir da CEIC a divulgação da abertura de novos 

ensaios clínicos e alterações aos ensaios e 

acompanhar os que estão em curso, 

particularmente no que respeita a reacções 

adversas, em concordância com o interesse da 

comunidade; 

 Sugerir ensaios clínicos quando exigidos pelo 

interesse comum; 

 Rever os protocolos durante o processo de 

desenvolvimento dos ensaios clínicos; 

 Rever procedimentos e documentos de 

consentimento informado no conteúdo e na 

linguagem portuguesa; 

 Divulgar informações dos resultados dos ensaios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G.A.T. – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos        11 
Av. Gomes Pereira, n.º 98, 4º, 1500-332, Lisboa. Tel: +351 309 712 825 / Fax: +351 309 731 409 

Tlm. +351 91 360 62 95 / Email: gatcontactos@gmail.com / Website: www.gatportugal.org 
Pessoa Colectiva n.º 506 248 259 

 

 

VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

 

 

 

 

_________ 

Trabalho 

Político 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Interacção com o poder político Parlamento, 

Governo, com a Coordenação Nacional da 

Infecção VIH/SIDA – Alto Comissariado da 

Saúde, com a Entidade Reguladora da Saúde, 

com o INFARMED, com o ACIDI, com o IDT e 

com as instituições vocacionadas para os 

grupos mais vulneráveis ao VIH/SIDA; 

 Organizar a produção de documentos com as 

posições oficiais do G.A.T. nas diferentes áreas 

(p. ex.: acesso aos cuidados de saúde, 

tratamento – incluindo transplantes e 

qualidade de vida - para migrantes e minorias 

étnicas, utilizadores de droga, trabalhadores 

clínicos; 

 Colaborar com outras entidades envolvidas, 

nomeadamente os organismos de tutela, hospitais e 

associações de profissionais de saúde. 

___________________________________ 

 Garantir o respeito integral dos direitos humanos de 

todas as pessoas que vivem com VIH/SIDA em 

Portugal; 

 Avaliar e monitorizar os compromissos 

internacionais ONUSIDA e Declaração de Dublin e 

os do futuro Plano Nacional do VIH/SIDA; 

 Defender políticas justas baseadas em evidências 

científicas não moralistas para controlar a epidemia 

VIH/SIDA em Portugal e a qualidade de vida dos 

que vivem com o VIH/SIDA; 

 Garantir a implementação das disposições legais 

sobre o acesso à saúde dos migrantes e todos os 

grupos étnicos; 

 

 

 

 

________ 

Janeiro a 

Dezembro 
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VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

Formação e 

Dinamização 

de Membros  

 

 

sexuais, comunidade prisional, minorias 

sexuais, entre outros), tendo como prioridade 

o direito à saúde sexual e reprodutiva das 

pessoas infectadas pelo VIH/SIDA; 

 Participação na discussão, elaboração, 

monitorização e avaliação dos planos nacionais 

sobre as políticas relacionadas com VIH/SIDA; 

 JORNADAS TERAPÊUTICAS III (Lipodistrofia); 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 Formação interna e externa com base no 

Manual de Formação para Activistas em 

VIH/SIDA e especialistas externos; 

 Formação sobre tratamentos entre pares 

(BEST) para pessoas seropositivas 

 Garantir a aplicação dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado Português; 

 Assegurar a distribuição e disponibilidade de todas 

as políticas eficazes no acesso e adesão dos 

utilizadores de drogas aos cuidados de saúde e 

tratamento (locais de consumo seguro, programas 

de manutenção sob supervisão médica, Kit de 

material de injecção completo; 

 

 

 

 

_________________________________ 

 Aumentar o poder e a participação das pessoas 

infectadas pelo VIH/SIDA no controlo e supervisão 

de decisões que os afectam directamente. 

 Aumentar as competências individuais e colectivas 

dos membros do G.A.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Janeiro a 

Dezembro 
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VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

HORIZONTE 

TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

___________ 

Direcção do 

G.A.T. 

 

 

 

 

 

 

diagnosticadas ainda não em tratamento;  

 Identificar lacunas de grupos e de capacidades 

entre os membros constituintes do G.A.T. e 

propor estratégias de superação com 

recrutamento de novos membros. 

 Avaliar as formações e futuras necessidades 

____________________________________ 

 Avaliação da criação de um centro de 

distribuição de publicações GAT; 

 Rentabilização das instalações de Chelas; 

 Criação de um centro de documentação do 

G.A.T. 

 Estabelecimento de parcerias relevantes com 

outras entidades públicas e privadas; 

 Consolidar as actividades do Conselho 

Consultivo de apoio às actividades do G.A.T. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Avaliar a possibilidade de tornar acessível à 

comunidade de pessoas infectadas pelo VIH/SIDA 

nos países de expressão portuguesa, informação e 

construção de competências na área do activismo 

em tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Janeiro a 

Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 


