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O Plano de Atividades para 2012, elaborado pela direção e equipa do GAT, tal como nos anos anteriores, procura contribuir para a 

resposta à epidemia da infeção pelo VIH em Portugal.  

Apresentamos o Plano de Atividades para o ano de 2012, tendo como base a missão do GAT e as políticas nacionais e internacionais, bem 

como as boas práticas na área da saúde pública. 

 

A sustentabilidade financeira do GAT foi, também, uma preocupação na elaboração deste plano, sustentada pelo Orçamento Previsional 

para 2012. de forma a que os gastos e proveitos se adequem às atividades planeadas. 

 

Procurou-se elaborar o plano de modo a permitir uma leitura simples sobre as atividades a desenvolver. Pensamos que a metodologia 

usada para a elaboração deste plano foi a mais adequada, e esperamos que transmita uma perspetiva clara sobre o ano de 2012. 
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Missão 

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 efetivo da pandemia, sendo o binómio tratamento/prevenção parte da 

resolução do problema. 

No entanto, esta premissa apenas pode funcionar: 

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

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

 com a existência de liderança política; 

 com políticas que permitam combater a discriminação e exclusão.  

Tudo no respeito integral dos direitos humanos e individuais. 

 

Objectivos do GAT 

1. Desenvolver as capacidades das pessoas infetadas ou afetadas pelo VIH para influírem significativamente no processo de 

desenvolvimento, testagem e aprovação dos tratamentos para o VIH e testes de diagnóstico que previnam ou tratem a infeção ou 

melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH; 

2. Fomentar as melhores práticas de cuidados de saúde e tratamentos para todos; 

3. Impulsionar o acesso rápido aos tratamentos; 

4. Promover a disponibilidade de informação correta sobre os tratamentos às pessoas que vivem com VIH, aos prestadores de 

cuidados de saúde e decisores das políticas nesta área; 

5. Defender o uso das flexibilidades dos acordos TRIPS e, sempre que necessário, mudanças nas legislações de patentes que 

promovam a disponibilidade de tratamentos para o VIH com custos acessíveis; 

6. Advogar mudanças legais e politicas que protejam a saúde, direitos e qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH e grupos 

mais atingidos pela epidemia; 
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7. Criar condições para a participação plena de pessoas dos grupos em situação de maior vulnerabilidade à infeção pelo VIH. Os 

migrantes, os trabalhadores do sexo comercial, os utilizadores de droga, as mulheres em geral e as duplamente vulneráveis por 

pertencerem a estes grupos, trangerders, os reclusos e os homens que têm sexo com homens;  

8. Promover o rastreio e diagnóstico precoce do VIH. 

 

 

Princípios do GAT 

  

O G.A.T. pretende ser: 

 Independente da indústria farmacêutica, dos poderes públicos, das organizações de profissionais de saúde e das organizações 

políticas, financiando-se com as quotas dos membros, donativos incondicionais e projetos relevantes para a nossa comunidade; 

 Democrático, transparente e acessível aos associados, às pessoas que vivem com VIH e aos seus defensores; 

 Respeitador da diversidade das pessoas em relação à religião, género, preferências sexuais, consumo de substâncias e estilo de 

vida; 

 Colaborar de modo complementar com outros grupos relevantes; 

 Avaliado regularmente, no que diz respeito a própria atividade, de acordo com os princípios, a eficácia e factualidade.  

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

O nosso plano estratégico para 2012 é composto por 7 objectivos estratégicos: 

 

Objectivo estratégico  1. Acesso universal à prevenção, diagnóstico (teste voluntário e pós-aconselhamento), tratamento e 

cuidados de saúde. 

Objectivo estratégico  2. Vigilância epidemiológica. 

Objectivo estratégico  3. Investigação. 

Objectivo estratégico  4. Ativismo, adesão e literacia em tratamentos. 
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Objectivo estratégico  5. Participação ativa das comunidades mais vulneráveis. 

Objectivo estratégico  6. Ação e pressão política a nível nacional, União Europeia e internacional. 

Objectivo estratégico  7. Melhoria da gestão de recursos humanos e financeiros. 

 

Objectivos estratégicos são definidos por: 

Objectivo 1. São condições indispensáveis para atingir o acesso universal, o aumento da qualidade e eficácia quer da prevenção 

primária, quer da prevenção dirigida a grupos específicos, quer à implementação de uma estratégia nacional para 

políticas sobre o teste para o VIH (hepatites víricas, TB e IST associadas) e referenciação eficaz para os respectivos 

cuidados de saúde. 

Objectivo 2. Existência de sistemas de vigilância harmonizados e que representem o estado da arte para acompanhar a 

evolução da epidemia, dos comportamentos e vulnerabilidades para o VIH, bem como dos dados sobre a incidência, 

novos diagnósticos e prevalência de outras IST, hepatites e tuberculose. Sem estes dados e a garantia de que são 

fiáveis, não é possível planear e implementar políticas de saúde pública eficazes.  

Objectivo 3. Continuam a existir graves lacunas quer no conhecimento (e.g. tratamento de dependência de estimulantes 

injetáveis, drogas recreativas e abuso de álcool), quer de programas eficazes na área da redução de riscos (e.g. 

salas de consumo seguro, programas de manutenção em heroína) que devem contar com o trabalho e know-how 

da comunidade.  

Objectivo 4. O GAT considera fundamental a participação a formação em tratamentos e políticas de promoção da adesão correta 

que envolvam as organizações da comunidade de pessoas que vivem com VIH.  

Objectivo 5. O GAT incentiva a participação de pessoas que vivem com VIH e dos grupos mais vulneráveis na elaboração, 

aplicação e avaliação das políticas de saúde e, para tal, defende um sistema de profissionalização de pessoas 

destes grupos, para integrarem os programas. 

Objectivo 6. Em parceria com a comunidade, especialistas, instituições públicas e privadas ligadas ao conhecimento e decisores 

políticos, o GAT pretende promover a resolução dos problemas mais graves das políticas para o VIH em Portugal e 

a nível europeu. 

Objectivo 7. Garantir a independência financeira do GAT face aos poderes públicos e à indústria farmacêutica, com o apoio da 

sociedade civil. Instituir a figura de um Diretor-executivo e de um responsável editorial que assegurem a 

sustentabilidade e eficácia da gestão dos recursos humanos e sustentabilidade, eficácia e qualidade e distribuição 

da informação produzida.  
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ACÇÕES MEDOTOLOGIAS/INDICADORES 
Coordenador e responsável do 

projeto; parceiros 

Horizonte 

temporal 

Objetivo estratégico 1: Acesso universal à prevenção, diagnóstico, tratamento (teste voluntário e pós-aconselhamento) e cuidados 

de saúde 

Objetivo 1: São condições indispensáveis para atingir o acesso universal, o aumento da qualidade e eficácia quer da prevenção primária, quer da 

prevenção dirigida a grupos específicos, quer à implementação de uma estratégia nacional para políticas sobre o teste para o VIH (hepatites 

víricas, TB e IST associados) e referenciação eficaz para os respectivos cuidados de saúde 

Atividades:  

Projeto CheckpointLX Centro de rastreio e aconselhamento entre pares 

dirigido a homens que têm sexo com homens. 

CP: Maria José Campos 

RP: João Brito 

Equipa: Hugo Machado, Júlio Esteves, 

Nuno Pinto, Ricardo Fuertes, Tiago 

Rodrigues 

Contabilidade: Ana Pisco, Nuno Pinto, 

Mafalda Ferreira 

 

Anual 

Projeto PREVIH  Estudo nacional de identificação dos determinantes 

da infecção pelo VIH em HSH e TSC. 

CP: Luís Mendão, Ricardo Fernandes, 

Sónia Dias 

RP: Inês Rego  

Investigador: Ana Gama 

Equipa: Daniel Simões, Raquel Pisco 

Contabilidade. Ana Pisco, Mafalda 

Ferreira 

Parceiro: IHMT 

Anual 

Centro de Rastreio para o 

VIH/VHC nas pessoas que usam 

drogas. 

Projeto integrado numa resposta da Cruz Vermelha 

para as pessoas que usam drogas no âmbito do Plano 

de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria 

(PDCM).  

CP: Luís Mendão 

RP: Raquel Pisco 

Anual 

Objetivo estratégico 2: Vigilância epidemiológica 

Objetivo 2: Existência de sistemas de vigilância harmonizados e que representem o estado da arte para acompanhar a evolução da epidemia, dos 

comportamentos e vulnerabilidades para o VIH, bem como dos dados sobre a incidência, novos diagnósticos e prevalência de outras IST, 

hepatites e tuberculose. Sem estes dados e a garantia de que são fiáveis, não é possível planear e implementar políticas de saúde pública 

eficazes.  

Atividades: 
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ACÇÕES MEDOTOLOGIAS/INDICADORES 
Coordenador e responsável do 

projeto; parceiros 

Horizonte 

temporal 

Estudo Nacional de 

Epidemiologia e 

comportamentos associados ao 

rastreio (coorte seronegativos 

para a infeção pelo VIH) 

Recolha de dados no CheckpointLX CP: Faculdade de Medicina do Porto 

RP: Raquel Lucas 

Parceiros: Projeto CheckpointLX 

Anual 

Estudo Avidity Testing Estudo nacional de identificação de caracterização 

aproximada das infecções pelo VIH no grupo HSH. 

CP: INSA e Hospital dos Capuchos 

RP: Ricardo Abrantes 

Parceiros: Projeto CheckpointLX 

 

Anual 

Estudo COBA Test Rede internacional de centros comunitários de 

rastreio e aconselhamento para o VIH. 

CP: Catalan Centre for Epidemiologic 

Studies on AIDS and STIs 

RP: Projeto CheckpointLX Parceiros: GAT 

 

Anual 

Estudo Sialon II Estudo europeu sobre prevalências de VIH e sífilis em 

HSH.  

CP: Regione del Veneto  

RP: Ricardo Fuertes 

Parceiros: Projeto CheckpointLX  

 

Anual 

Rastreio do VIH em unidade 

móvel 

Através da ARS em zonas de trabalho sexual 

comercial da grande Lisboa, Porto e, talvez, Algarve. 

CP: Daniel Simões 

Parceiros: GAT 

Anual 

Checklist  CP: Ricardo Fuertes Anual 

Objetivo estratégico 3: Investigação 

Objetivo 3: Continuam a existir graves lacunas quer do conhecimento (e.g. tratamento de dependência de estimulantes injetáveis, drogas 

recreativas e abuso de álcool), quer de programas eficazes na área da redução de riscos (e.g. salas de consumo seguro, programas de 

manutenção em heroína) que devem contar com o trabalho e know-how da comunidade. 

Atividades: 

Projeto MSM Global Forum Difusão de material e trabalho de rede a nível 

internacional sobre questões sociais e médicas na 

população HSH. 

CP: Ricardo Fuertes 

 

Anual 

Objetivo estratégico 4: Ativismo, adesão e literacia em tratamentos 

Objetivo 4: O GAT considera fundamental a participação a formação em tratamentos e políticas de promoção da adesão correta que envolvam as 

organizações da comunidade de pessoas que vivem com VIH. 

Atividades: 
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ACÇÕES MEDOTOLOGIAS/INDICADORES 
Coordenador e responsável do 

projeto; parceiros 

Horizonte 

temporal 

CAB-Português  1 Reunião anual com 9 farmacêuticas CP: Ricardo Fernandes 

RP: Raquel Pisco 

 

Anual 

ECAB Integram no ECAB 3 membros da direção do GAT CP: Luís Mendão 

CP: Ricardo Fernandes 

CP: Wim Vandevelde 

 

Anual 

Revista “Ação & Tratamentos” 4 Números anuais CP: Luís Mendão 

RP: Rosa Freitas 

Anual 

Projeto Correlation Network Difusão das recomendações políticas na área do 

VIH/SIDA 

RP: Ricardo Fuertes 

Parceiros: EATG, GAT 

Anual 

Projeto Everywhere Rede internacional de empresas e locais de sexo 

socialmente responsáveis para o VIH, integrando 

metodologia do projeto PREVIH 

CP: Brighton University, THT 

RP: Inês Rego e Ricardo Fuertes 

Parceiro: Projeto PREVIH 

Anual 

Projeto Informação SIDA Produzir e publicar informação atualizada, atual e 

correta (impressa e eletrónica), que cubra aspetos 

médicos e sociais das pessoas que vivem com VIH, 

de pessoas que trabalham na área do VIH/SIDA e 

doenças associadas. 

CP: Luís Mendão 

RP: Rosa Freitas 

Equipa: Ana Pisco, Ana Zegre, Mariela 

Kumpera, Diogo Lencastre, José Zegre 

Contabilidade: Mafalda Ferreira 

 

Anual 

Projeto VIHFALT Formação em Advocacia, adesão e Literacia em 

Tratamentos para a infeção pelo VIH. 

CP: Luís Mendão, Ricardo Fernandes 

RP: Rosa Freitas 

Equipa: Ana Pisco 

Contabilidade: Mafalda Ferreira 

Anual 

Site www.gatportugal.org  Produção de material informativo e divulgação sobre 

VIH/SIDA e doenças associadas 

CP: Ana Zegre e Rosa Freitas Anual 

HCAB Integra 1 membro da direção do GAT CP: Luís Mendão e Wim Vandevelde  

WCAB Integra 1 membro da direção do GAT  CP: Wim Vandevelde  Anual 

Objetivo Estratégico 5: Participação ativa das comunidades mais vulneráveis 

Objetivo 5: O GAT incentiva a participação de pessoas que vivem com VIH e dos grupos mais vulneráveis na elaboração, aplicação e avaliação 

das políticas de saúde e, para tal, defende um sistema de profissionalização de pessoas destes grupos, para integrarem os programas. 

Atividades: 

http://www.gatportugal.org/
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ACÇÕES MEDOTOLOGIAS/INDICADORES 
Coordenador e responsável do 

projeto; parceiros 

Horizonte 

temporal 

Fórum Nacional da Sociedade 

Civil VIH/SIDA 

2 Reuniões anuais  CP: Wim Vandevelde 

 

Anual 

HIV/AIDS Civil Society Forum e 

Think Tank da Comissão 

Europeia 

3 Reuniões anuais  CP: Wim Vandevelde 

 

Anual 

Membro consultor da 

Coordenação Nacional para a 

Infecção pelo VIH/sida 

Recomendações para o tratamento da infeção pelo 

VIH e Programas de redução de riscos incluindo local 

de consumo seguro com troca de seringas e material 

de consumo seguro 

CP: João Paulo Casquilho  

CP: Maria João Brás 

CP: Luís Mendão 

CP: Pedro Silvério Marques 

Anual 

O GAT trabalha em parceria com 

diversas entidades a nível 

europeu e internacional 

EATG, EAHRN, AAE, INPUD, UNITAID, IHP+, OMS-

EUROPA, ECDC, ONUSIDA Moçambique, OSF, IHRA, 

OIM, CE, OEDT, OIT 

CP: Luís Mendão 

CP: Ricardo Fernandes 

CP: Wim Vandevelde 

Anual 

Parceria com instituições 

públicas 

Universidades, CNIVIH, IDT; ACIDI, INFARMED, 

CEIC, Fundação Calouste Gulbenkian e Ministérios 

CP: Luís Mendão 

CP: Ricardo Fernandes 

CP: Pedro Silvério Marques 

Anual 

Estágios Programa  

Vida-Emprego IEFP 

4 estágios para pessoas provenientes de 

comunidades mais vulneráveis ao VIH/SIDA. 

CP: Ricardo Fernandes 

RP: Ana Mafalda Ferreira 

Anual 

Objetivo estratégico 6: Ação e pressão política a nível nacional, União Europeia e internacional 

Objetivo 6: Em parceria com a comunidade, especialistas, instituições públicas e privadas ligadas ao conhecimento e decisores políticos, o GAT 

pretende promover a resolução dos problemas mais graves das políticas para o VIH em Portugal e a nível europeu. 

Atividades: 

Centro Anti-Discriminação Promovido pela Associação Ser+  CP: Pedro Silvério Marques 

RP: Andreia Pinto 

Parceiros: GAT 

Anual 

Conselho Consultivo do GAT Constituído por 29 especialistas de diversas áreas do 

conhecimento da infecção pelo VIH 

CP: Luís Mendão 

RP: Raquel Pisco 

Anual 

Fórum Nacional da Sociedade 

Civil VIH/SIDA 

Membro permanente CP: Wim Vandevelde 

 

Anual 

HIV/AIDS Civil Society Forum e 

Think Tank da Comissão 

Europeia  

Membro permanente CP: Luís Mendão 

 

Anual 

Grupo Transversal sobre Reforço e acompanhamento das ações desenvolvidas CP: Luís Mendão Anual 
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ACÇÕES MEDOTOLOGIAS/INDICADORES 
Coordenador e responsável do 

projeto; parceiros 

Horizonte 

temporal 

VIH/SIDA da Assembleia da 

República  

por este grupo RP: Ricardo Fernandes 

 

Objetivo estratégico 7: Autonomia financeira 

Objetivo 7: Garantir a independência financeira do GAT face aos poderes públicos e à indústria farmacêutica, com o apoio da sociedade civil. 

Instituir a figura de um Diretor-executivo e de um responsável editorial que assegurem a sustentabilidade e eficácia da gestão dos recursos 

humanos e sustentabilidade, eficácia e qualidade e distribuição da informação produzida.  

Atividades: 

Atualização de base de dados de 

doadores e financiadores 

Recolha de possíveis doadores e financiadores CP: Ana Pisco 

RP: Raquel Pisco, Mafalda Ferreira 

Anual 

Apoiantes individuais e/ou 

privados 

Campanha de angariação  CP: Luís Mendão 

RP: Inês Rego, Rosa Freitas 

Anual 

Identificação de áreas que 

precisam de financiamento do 

GAT 

 CP: Luís Mendão, Wim Vandevelde 

RP: Ana Pisco 

Anual 

 

Conclusão 

 

O contexto atual de Portugal e da União Europeia deixa antever que 2012 será um ano de forte atividade política e requererá um grande 

envolvimento por parte da comunidade de pessoas infetadas e afetadas pelo VIH o que inclui, sem sombra de dúvidas, uma organização 

como o GAT. 

 

As grandes mudanças em curso ou a implementar nas estruturas política e económica, entre outras, mudarão certamente vários 

paradigmas da realidade portuguesa até aqui considerados como garantias e direitos dos cidadãos, mas que poderão vir a estar 

ameaçados, caso não exista um trabalho de parceria entre os diversos atores.  

Assim sendo, a área das políticas de saúde é uma das que sofrerá fortes reestruturações e caberá ao GAT, a par de outras organizações 

da sociedade civil, defender os direitos das pessoas infetadas pelo VIH e garantir que estas continuarão a ter acesso aos melhores 

cuidados de saúde, segundo o estado da arte atual.  
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Adicionalmente, tendo em conta a situação epidemiológica nacional, será preciso assegurar por um lado que estarão implementados os 

sistemas mais atuais de vigilância epidemiológica e, por outro lado, que existe uma estratégica clara de diagnóstico e acesso ao 

tratamento de forma a conter a epidemia. 

 

O GAT quer também continuar a ser um veículo na produção do conhecimento, seja através de estudos e programas de iniciativa própria, 

seja como parceiro de projetos nacionais e internacionais que tenham por objetivo disponibilização de dados sobre as populações que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade à infeção pelo VIH e SIDA, de forma a melhorarmos a nossas atuação e a torná-la mais 

custo-eficaz. 

 

A direção acredita que o plano que desenvolveu vai ao encontro dos desafios que se avizinham em 2012. Pensamos também que 

estaremos preparados em termos de recursos e conhecimento para dar uma resposta sustentada às possíveis questões que se 

colocarem. Estamos confiantes que a equipa do GAT, à semelhança de anos anteriores, se empenhará na implementação deste plano, 

mantendo o sucesso de anos anteriores. 

 

Agradecemos a todos os membros da direção e da equipa de técnicos que estiveram envolvidos na elaboração do Plano de Atividades e 

no Orçamento Previsional para 2012. 

 

   

Presidente  Vice-Presidente 

 

 


