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O GAT é o primeiro e único grupo de ativistas em tratamentos VIH em 
Portugal 

Fundado em 2001 por um grupo de pessoas infetadas pelo VIH que sentiam 
necessidade de trabalhar na área dos tratamentos para o VIH de forma mais 
estruturada. Reconhecido com Instituição Particular de Solidariedade Social desde 
2004. !

42Colaboradores

Orçamento anual 2014 

714 000€

1. Desenvolver as capacidades das pessoas infetadas ou afetadas pelo VIH para influir 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 rápido acesso 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 mudanças nas legislações de patentes que promovam a disponibilidade de tratamentos com custos mais 
baixos. 

6. Advogar mudanças legais e políticas que afetem a saúde, direitos e qualidade de vida das pessoas que vivem com 
VIH ou em situação de vulnerabilidade. 

7. Procurar ativamente membros entre os grupos em situação de maior vulnerabilidade à infeção pelo VIH. Os 
migrantes, as minorias étnicas, os trabalhadores do sexo, as pessoas que usam drogas, as mulheres em geral e as 
duplamente vulneráveis por pertencerem a estes grupos, os reclusos e os homens que têm sexo com homens.

Objetivos do GAT

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.

Luís Mendão 
 Presidente

Orçamento anual previsto 2015 

960 000€

Relatório Atividades|2014

Bilhete de Identidade 



� �
 
Fundamentação: 
• No amplo reconhecimento, a nível 

mundial, da prioridade no controlo 
da infeção pelo VIH entre a 
população dos HSH.  

• Dados europeus  e portugueses  1 2

que apontam uma incidência 
crescente da transmissão da 
infeção pelo VIH entre HSH. 

• A eficácia do rastreio precoce e 
aconselhamento entre pares na 
infeção VIH  3

• As indicações do ECDC, OMS-
Europa e CDC que esclarecem as 
vantagens de serviços comunitários de excelência no diagnóstico precoce e 
controlo da infeção pelo VIH, sobretudo nesta população.  

• A clara necessidade de conhecer a dinâmica da infeção pelo VIH e da qualidade da 
prestação dos cuidados de saúde entre HSH. 

Objectivos: 
• Contribui para a deteção precoce do VIH e garante o acesso ao Serviço Nacional de 

Saúde dos HSH com resultado reativo. 
• Fornece informação específica e adaptada aos HSH sobre VIH, Infeções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e promove a literacia sobre saúde sexual e 
prevenção. 

• Presta aconselhamento e apoio entre pares aos homens que têm sexo com 
homens. 

• Planeia e participa em estudos epidemiológicos e comportamentais, através da 
recolha de dados anónimos, contribuindo para o aumento do conhecimento sobre 
as determinantes de saúde da comunidade HSH. 

Serviços Disponibilizados: 
• Rastreio do VIH, sífilis e VHC, através de um dispositivo de teste rápido para 

pesquisa de anticorpos; 
• Aconselhamento por uma equipa de pares formada e habilitada para abordar as 

questões da prevenção sobre o VIH e outras IST e da saúde sexual masculina; 
• Referenciação dos casos reativos para confirmação do resultado e seguimento em 

consulta da especialidade; 
• Acompanhamento à primeira consulta hospitalar; 
• Apoio interpar aos HSH com teste reativo para o VIH; 

 An increase in newly diagnosed HIV cases reported among men who have sex with men in Europe, 2000–6: 1

implications for a European public health strategy, G Likataviius1, I Klavs2, I Devaux1, J Alix1 and A Nardone1

 Estadiamento clínico no diagnóstico da infeção por VIH, A C Miranda, K Mansinho, VIH em Portugal 20092

 Estructuras alternativas para la detección del VIH, Barcelona - BCN Checkpoint, VIH en España 20093

CheckpointLx 
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• Apoio para inscrição no SNS a pessoas em situação irregular; 
• Fornece informação específica e adaptada sobre VIH, Infeções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) e promove a literacia sobre saúde sexual, através da 
produção e impressão de materiais/brochuras; 

• Distribuição de material de prevenção – KIT CheckpointLX (bolsa de cartão com 
informação sobre o CheckpointLX e instruções para colocar corretamente o 
preservativo de acordo com as normas do INFARMED e contem 2 preservativos e 
1 carteira de gel lubrificante).  

• Uma equipa de voluntários assegura a divulgação do projeto junto da população 
alvo nos locais de socialização – bares, discotecas, saunas e clubes de sexo, através 
da distribuição de materiais: Postal com informação sobre o CheckpointLX 

Dados (Jan-Fev 2014): 

Em 2014, foram realizados 3146 testes rápidos de deteção de VIH, dos quais 2506 
(80%) em HSH e HSH/M (homens que têm sexo com homens e com mulheres). 
Ao centro, recorreram igualmente homens e mulheres heterossexuais, o que 
correspondeu a 640 (20%) dos testes efetuados. 

Durante este período observaram-se 102 testes de VIH reativos (4.07%), em HSH e 
HSH/M, dos quais 97 (95.10%) em HSH e 5 (4.90%) em HSH/M.  
No total de testes VIH realizados, 564 (17.93%) correspondem a pessoas que 
realizaram o teste pela primeira vez.  

A referenciação para as consultas de Medicina-Infeciologia do Hospital dos 
Capuchos e Unidade de Imunodeficiência do Hospital Pulido Valente, foi aceite por 
85 pessoas (83.33%) com resultado reativo para o VIH, sendo que 60 (70,58%) 
aceitaram acompanhamento à primeira consulta por um membro da equipa do 
CheckpointLX. A referenciação ocorreu em média nos primeiros 7 dias após o 
resultado reativo, segundo a informação reportada pela consulta do Hospital dos 
Capuchos. 
No rastreio por critérios para a hepatite C, realizaram-se 161 testes rápidos, com 1 
(0,62%) resultado reativo.  
No rastreio da sífilis a pessoas que referiram nunca ter tido a infeção, foram 
realizados 2165 testes rápidos, dos quais 106 (4,90%), com resultado reativo. 

Principais Atividades : 

Em 2014 a entidade promotora do CheckpointLX (GAT) aderiu ao Quality Action 
 (http://www.qualityaction.eu/), movimento europeu para a melhoria da qualidade 
dos projetos de prevenção na área do VIH e que disponibiliza instrumentos 
validados para a avaliação da garantia e melhoria da qualidade destes projetos. Em 
Dezembro de 2014, o CheckpointLX aplicou o Succeed (http://qualityaction.eu/
succeed.php) e elaborou o plano de ação de melhoria para 2015-2017. 
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O CheckpointLX está presente como parceiro comunitário nos eventos anuais da 
comunidade HSH: 
- Marcha do Orgulho LGBT;  
- Arraial Pride; 
- Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer. 

Realiza anualmente o evento “DJ With a Cause” para angariação de fundos.  

Reuniões de carácter científico: 
- AIDS 2014, Melbourn 
- HIV Drug, Glasgow 
- X Congreso Nacional VIH/SIDA 
- European MSM Forum 
- ARS Norte (Formação) 

Outreach – Rastreio do VIH nas saunas 

Materiais produzidos: 
1. Posters, artigos e apresentações, por data (AAMM): 
- Artigo: 14.04 Journal supplement ECDC - HIV incidence among MSM in Portugal 
as a matter of risk management; 
- Poster: 14.07 Aids 2014 - HIV incidence among MSM in Portugal as a matter of 
risk management; 
- Poster: 14.11 HIV Drug Glasgow - Acceptability of PrEP among HIV negative 
Portuguese men who have sex with men that attended 2014 Lisbon Pride Fair; 
- Poster: 14.12 X Congresso Nacional VIH.SIDA e XII Congresso Nacional de 
Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica - Conhecimento e utilização da Profilaxia 
Pós-exposição em homens que têm sexo com homens clientes do CheckpointLX. 

2. Outras apresentações por data (AAMM): 
- 14.02 Coalition Plus - A Racionalidade das Provocações da Comunidade 
- 14.04 3º aniversário - CheckpointLX 
- 14.06 ARS Norte - CheckpointLX 
- 14.09 Coalition Plus - 3rd year of CheckpointLX activity presentation 
- 14.09 European MSM Forum - CheckpointLX 
- 14.10 AHF - AHF RT Model implementation 
- 14.10 iCAN - CheckpointLX MSM HIV/STI testing and linkage to care in Lisbon 

3. Materiais de informação sobre o VIH: 
- Brochura PPE,  
- Brochura “VIH, os factos em poucas palavras” 
- KIT CheckpointLX (embalagem) 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Fundamentação: 
Apesar da migração per si 
não representar um factor de 
risco para a saúde, diversos 
estudos revelam que as 
condições em que se processa 
p o d e m r e fl e c t i r 
desigualdades sociais e 
influenciar a vulnerabilidade 
p a r a a d o e n ç a , 
n o m e a d a m e n t e p a r a a 
infecção pelo VIH e outras 
IST's. 
A evidência cientifica indica 
que a vulnerabilidade está 
a s s o c i a d a a : p r e c á r i a 
situação económica, falta de 
c o n h e c i m e n t o s s o b r e a 
acessibilidade aos serviços 
sociais e de saúde disponíveis, situação de legalidade de residência, barreiras legais 
aos sistemas prestadores de cuidados, residência geográfica, geralmente em bairros 
periféricos e habitações ilegais (Wimmer e Ipsiroglu, 2001; Fenton, 2001; Stronks, 
Ravelli e Rejineyveld, 2001 citados em Dias & Gonçalves, 2007); barreiras culturais 
e linguísticas existentes entre os prestadores e os utentes (Dias et al., 2007). Estão 
identificadas também barreiras ao nível dos serviços de saúde: reduzidas 
competências socioculturais dos profissionais, procedimentos burocráticos 
complexos, o custo e a ausência de intérpretes (Dias et al., 2011) que reduzem o 
acesso e utilização dos serviços de saúde, nomeadamente para a prevenção, 
diagnóstico, tratamento e cuidados relacionados com a gestão da morbilidade pelo 
VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST's). Um estudo revela 
também que um terço dos profissionais de saúde inquiridos desconhecia a legislação 
que regulamenta o acesso dos imigrantes aos serviços (Dias et al., 2011). 
O diagnóstico precoce do VIH e hepatites virais é determinante, não só para aceder 
a tratamento, mas também para prevenir a sua transmissão. O facto de alguns 
estudos revelarem que algumas populações imigrantes tendem a recorrer 
tardiamente aos serviços de saúde, apresentando um estado mais avançado da 
doença do que as populações não migrantes (Burns et al., 2001) representa um 
risco acrescido de transmissão e prognóstico comprometido dado o impacto na 
eficácia da terapêutica.  
Em Portugal o VIH é considerado um problema de Saúde Pública pelo que o acesso 
aos serviços de tratamento e medicação é gratuita para todos, independentemente 
de se ser imigrante ou estar irregular no país, no entanto as barreiras acima 
mencionadas com a adição do estigma ainda associado à condição de ser portador 
de VIH são determinantes na gestão e controlo desta infecção na população 
migrante. 

InMouraria Migrantes Relatório Atividades|2014
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Objectivos: 
• Aumentar o rastreio da infeção 

pelo VIH, hepatites virais e outras 
i n fe ç õ e s t r a n s m i s s í v e i s e m 
populações migrantes através da 
disponibilização de um serviço de 
rastreio comunitário de baixo 
limiar. 

• Aumentar o acesso e utilização de 
serviços de saúde em populações 
migrantes, nomeadamente através 
d o e n c a m i n h a m e n t o e 
acompanhamento aos cuidados de 
saúde primários ou para consulta 
de especialidade. 

• Aumentar a literacia em saúde, 
e s p e c i fi c a m e n t e e m a s p e t o s 
relacionados com a prevenção e 
tratamento da infeção pelo VIH, 
hepatites virais e outras infeções 
transmissíveis.  

• Aumentar o acesso a material de 
prevenção como preservativos e 
lubrificantes.  

• Promover a par ticipação da 
p o p u l a ç ã o i m i g r a n t e n o 
conhecimento, discussão e tomada de decisão relativamente a programas e 
políticas de sociais e de saúde que lhes dizem respeito. 

• Identificar as situações de estigma e discriminação das pessoas que vivem com a 
infeção e promover a procura de soluções dirigidas a populações migrantes. 

• Aumentar o conhecimento epidemiológico e comportamental sobre a infecção 
pelo VIH, hepatites virais, saúde sexual em geral e acesso/utilização de serviços 
de saúde em populações migrantes a residir em Portugal. 

Serviços: 
• Serviço anónimo, confidencial e gratuito de aconselhamento e teste rápido do 

VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis; 
• Literacia em saúde através de sessões de educação para a saúde e produção de 

material informativo; 
• Apoio social no acesso aos serviços de saúde; 
• Acompanhamento e referenciação para outros serviços de saúde, sociais e 

jurídicos; 
• Distribuição gratuita de material informativo, preservativos e gel lubrificante. 

Dados (Jan-Fev 2014): 
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1. Nº de rastreios por mês(população migrante) 

2. Nº de pessoas rastreadas, reativos, referenciações e linkage to care por teste  

Principais Atividades : 
O projecto esteve presente em alguns eventos, com ações de divulgação e 
sensibilização junto da população alvo. Nestes eventos integram-se: 
• Comemoração do Dia Internacional do Preservativo, 13 de Fevereiro. 
• Projecção do Filme “Inside Story”, 26 de Fevereiro. 
• Apresentação do projecto no programa “Boletim da Saúde” da RDP África, 27 de 

Fevereiro. 
• Participação no Festival Graça ao Re-Verso, com banca de divulgação do projecto 

e distribuição de material informativo e de protecção, 28 de Fevereiro, 2 e 3 de 
Março. 

• Divulgação do projecto no bar de música africana “B.Leza”, 8 de Março. 
• Participação no Fórum Municipal da Interculturalidade, com banca de 

divulgação do projecto e distribuição de material informativo e de protecção, 10 
de Maio. 

• Apresentação do projecto em entrevista para a RádioAfrolis enquadrada na 
celebração do Dia Mundial da SIDA, 1 de Dezembro. 

Materiais produzidos: 

Relatório Atividades|2014
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• Comunicação: Conferência "Imigração, Género e Violência", promovida pela 

associação Solidariedade Imigrante, em Lisboa a 12 de Junho. Painel: Saúde 
Sexual e Reprodutiva 

• Poster: Conferência "Desafios de saúde em contexto de adversidade social", 
Universidade Lusíada, Lisboa, 29 de Setembro. Título:“Projecto IN Mouraria - 
Migrantes: uma abordagem de base comunitária ao VIH na população migrante”. 

• Poster: HepHIV 2014 Conference: HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely 
Testing and Care promovida pela The Correlation Network, Hepatitis C Initiative, 
ELPA, EASL, World Hepatitis Alliance, The Hepatitis B & C Public Policy 
Association, The HEPScreen Project, International HIV/AIDS Alliance in 
Ukraine, The HIV in Europe Initiative e WHO Regional Office for Europe, 5-7 de 
Outubro de 2014, Barcelona - Espanha. Título"Portuguese community-based 
screening network". 

• Comunicação: Conferência Europeia sobre Hepatite C e Consumo de Drogas, 
promovido pela Correlation Hepatitis C Initiative, em Berlin – Alemanha, a 24 de 
Outubro. Painel: “VHC em migrantes e homens que têm sexo com homens - 
desafios e respostas falando sobre rastreio comunitário ao VIH e VHC e linkage 
to care nas populações”. 

• Poster: Congresso Nacional  “VIH, Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica”, 
promovido pela APECS e SPDIMC, na Universidade Católica Portuguesa, em 
Lisboa de 1 a 2 de Dezembro.  Título: “IN-Mouraria: Centro de rastreio 
comunitário dirigido a populações vulneráveis”. 
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Fundamentação e Objectivos: 

O IN-Mouraria tem como objetivo geral o desenvolvimento e implementação de 
respostas integradas (sociais e de saúde) para Pessoas que Usam Drogas (PUD) com 
a finalidade de reduzir os riscos e danos associados ao consumo de drogas, com 
particular foco na infeção pelo VIH e VHC. 
Objetivos específicos: 
• Promover a prevenção, rastreio e tratamento da infeção pelo VIH, hepatites 

virais e outras infeções sexualmente transmissíveis 
• Promover o acesso e utilização dos serviços sociais e de saúde existentes na 

comunidade 
• Aumento da literacia em saúde e promoção da participação das PUD em 

processos que lhes dizem respeito, nomeadamente na área do VIH e hepatite C 
• Diminuir práticas sexuais e de consumo de risco 
• Documentar as intervenções e produzir conhecimento sobre redução de danos 

(por ex. através da implementação de programas piloto ou da participação em 
projetos de investigação) 

Serviços Disponibilizados 
• Distribuição de material para consumo fumado e injetado 
• Distribuição de preservativos e gel lubrificante 
• Cuidados de saúde (enfermagem, consulta médica, tratamentos, apoio na 

medicação, referenciação) 
• Apoio social e legal (informação e referenciação em áreas relacionadas com 

emprego/formação, habitação, documentação, prestações sociais, questões 
jurídicas, acesso a serviços) 

• Serviço de rastreios (testes rápidos do VIH, VHC, VHB e sífilis) 
• Drop-In (complemento alimentar, acesso a telefone e internet, distribuição de 

produtos de higiene e roupa) 
• Acompanhamento a serviços sociais e de saúde 
• Educação de pares 

InMouraria PUD 
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Dados (Jan-Fev 2014): 
 
1. Caracterização da população-alvo do 
projeto 

1.1. Perfil socio-demográfico  

Entre Janeiro e Dezembro de 2014, um total 
de 304 utentes registados acederam aos 
serviços do IN-Mouraria. A maioria dos 
utentes são homens (79%), portugueses 
(77%) e têm em média 43 anos. 
Relativamente à escolaridade e emprego, 
75% dos utentes têm no máximo 9 anos de 
escolaridade (3ºCiclo do Ensino Básico) e 
90% referiram estar desempregados. Quanto 
ao tipo de habitação, 44% dos utentes estão 
numa situação de precariedade extrema, 
vivendo na rua, em albergues ou casas 
ocupadas. Apenas 19% dos utentes referiram 
viver em casa própria ou arrendada e os 
restantes (37%) reportaram viver em casa 
de familiares/amigos ou em quartos arrendados/subsidiados, o que 
também pode ser considerado como precário. 

1.2. Padrão de consumo 

A maioria dos utentes do IN-Mouraria são utilizadores de drogas e/ou álcool 
(68%), sendo as quatro principais substâncias consumidas a cocaína-base, a 
heroína, a cocaína em pó e o álcool. O consumo fumado e injetado são as 
vias predominantes entre os utentes utilizadores de drogas. 58% dos utentes 
utilizadores de drogas são injetores, sendo que desses aproximadamente 
metade também consome por via fumada. Apenas 40% dos utentes 
utilizadores de drogas consome exclusivamente por via fumada. O consumo 
por via snifada ou oral é muito residual, representando apenas 2% do total. 

38% dos utentes utilizadores de drogas estão em programa de substituição 
opiácea, quase todos em metadona (96%).  
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2. Dados da actividade do projeto 

2.1. Drop-In 

Em 2014, o Drop-In registou um total de 6858 visitas, sendo a média mensal 
de 572 visitas e a diária de 27 visitas. No segundo semestre do ano, o Drop-
In registou um acréscimo de procura, sendo que em Dezembro se observaram 
mais de 800 visitas ao Drop-In. 

No Drop-In são prestados um conjunto de serviços básicos que incluem o 
complemento alimentar (sandes, sumo, café), comunicações (acesso a 
internet e telefone, correio, carregamento do telemóvel), distribuição de 
roupa e de produtos de higiene. Em 2014, foram distribuídos um total de 
5270 complementos alimentares, uma média de 439 por mês. No mesmo 
período, foram distribuídas 2514 peças de roupa e 1422 produtos de 
higiene. Relativamente às comunicações, o número de telefonemas, acesso a 
internet e carregamento do telemóvel foi de 1071. 

2.2. Distribuição de material de prevenção 

2.2.1. Material para consumo injetado 

Entre Janeiro e Dezembro 2014, foram distribuídos 5142 kits de injeção 
fornecidos pelo Programa Troca de Seringas. Para além do material do kit, o 
IN-Mouraria distribuiu seringas e agulhas de outros calibres de forma a 
colmatar as necessidades dos injetores. As seringas 25G começaram a ser 
distribuídas em Novembro e são também fornecidadas pelo Programa Troca 
de Seringas. Ao todo foram distribuídas pelo IN-Mouraria 16670 seringas e 
agulhas: 10284 seringas 27G (incluídas no kit de injeção), 5474 agulhas 25G, 
441 seringas 26G, 232 seringas 1ml e 239 seringas 25G. 

Quanto ao material de injeção usado, foram recolhidas 7324 seringas e 2690 
agulhas. A quantidade de material distribuído foi sempre superior à de 
material recolhido, excepto para o mês de Abril. O número total de seringas e 
agulhas distribuídas em 2014 foi de 16670, das quais foram recolhidas 
10014, cerca de 60% do total. 

2.2.2. Material para consumo fumado 

Entre Janeiro e Dezembro 2014, foram distribuídos 416 kits para consumo 
fumado de cocaína-base. O kit inclui um cachimbo, duas boquilhas, um filtro e 
hidratante labial. Este kit começou ser distribuído de forma regular pelo IN-
Mouraria em 2013, após a realização de um estudo sobre a sua aceitabilidade 
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(ver Relatório Anual 2013). Para além do kit foram ainda distribuídos 91 
filtros extra para o cachimbo e 607 papéis de alumínio. 

2.2.3. Preservativos e gel lubrificante 

Entre Janeiro e Dezembro 2014, foram distribuídos 9678 preservativos 
masculinos, 481 preservativos femininos e 1362 lubrificantes. 

2.3. Intervenção de saúde 

Entre Janeiro e Dezembro 2014 foram realizados 1427 atendimentos de 
saúde, nos quais se incluem vários tipos de intervenção: rastreios, 
tratamentos, administração ou dispensa de fármacos, educação para a sáude, 
teste de gravidez, medição da tensão arterial e glicémia e consulta médica 
(ver Tabela 1).  

Tabela 1 – Nº de intervenções de saúde 

Em 2014 foram realizadas 762 sessões de rastreio, onde foram testadas 
(para um ou mais testes) 708 pessoas, 60% das quais migrantes, 9% PUD e 
31% de outros grupos. No total foram realizados 1554 testes: 749 VIH, 254 
VHC, 253 VHB e 298 de sífilis (Tabela 2).  

Das pessoas rastreadas, 61% são do género masculino e 39% do feminino. Nas 
Tabelas, 3, 4, 5 e 6 consta informação sobre o número de pessoas rastreadas 
e casos reativos por grupo.  
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Tabela 2 – Nº de testes realizados por mês em 2014 

Tabela 3 - VIH: número de pessoas rastreadas e reativos por grupo 

Tabela 4 - VHC: número de pessoas rastreadas e reativos por grupo 

Tabela 5 - VHB: número de pessoas rastreadas e reativos por grupo 

Tabela 6 - Sífilis: número de pessoas rastreadas e reativos por grupo 
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Principais Atividades 

EVENTOS 
• Projecção do documentário "Política da Droga em Portugal: Os Benefícios da 

Descriminalização do Consumo de Drogas", 23 Janeiro 
• Intervenções na cidade de Lisboa associadas ao Dia Internacional do 

Preservativo, 13 de Fevereiro 
• Intervenções associadas à semana do Coração: rastreio da glicémia e tensão 

arterial,  início 7 Março 
• Tertúlia: “Redução de Danos no Feminino”, com participação de Marica Ferri 

(Observatório Europeu de Drogas), Inês (Obra Social das Irmãs Oblatas), 
Mafalda Ferreira (GAT), moderação João Galamba de Almeida (IN-Mouraria/
GAT), 24 Março 

• Apresentação do IN-Mouraria no "Meia Palavra Basta", Mouradia/Associação 
Renovar a Mouraria, 10  Abril 

• Projeção filme Capitães de Abril, 24 Abril  
• Celebração do Dia Internacional da Redução de Danos, Intervenção com pessoas 

que usam drogas sobre significado da data, 7 Maio  
• Participação na tertúlia “Estrutura de Consumo Seguro na Mouraria: Vantagens 

para Todos?”,  Mouradia/Renovar a Mouraria, 21 Maio 
• Participação na Instalação Participativa Mandela Day 
• Coordenação de Carlos Barreto, início 18 Junho 
• Participação na campanha SUPPORT. DON’T PUNISH, campanha global que 

pretende alertar para os danos causados pela criminalização das pessoas que 
usam drogas, 26 Junho  

• Formação sobre VIH organizada pelo GAT, 10 Julho 
• Formação Hepatites organizada pelo GAT, 17 Julho 
• Formação “Prevenção, Rastreio e Tratamento da Hepatite C, por Jason Farrell, 

28/29 Julho 
• Tertúlia “Tratamentos da Hepatite C”, por Vítor Brotas e Catarina Patrício, 28 

Julho 
• Participação em reunião do projeto de investigação ERANID, 2 Julho 
• Formações no Estabelecimento Prisional de Lisboa, 6- 14 Agosto 
• Comemoração do Dia Internacional da Sensibilização para a Overdose, 29 Agosto 
• Participação na Conferência da Rede Europeia de Redução de Danos, Amsterdão, 

1-3 Outubro 
• Celebração do 2º Aniversário do IN-Mouraria, 27 Outubro 
• Participação no Focus Group organizado pela APDES sobre Novas Substâncias 

Psicoactivas, 31 Outubro 
• Semana do Teste, rastreios no IN-Mouraria e MOB, 21 a 28 de Novembro 
• Participação no X Congresso Nacional de VIH/SIDA e o XII Congresso Nacional 

de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, 1 a 3 de Dezembro 
• Participação na Homenagem ao Educador de Pares Vítor Santos, Porto, 18 de 

Dezembro 
• Festa Natal, 24 de Dezembro 
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Materiais Produzidos  
Folheto de divulgação do projeto dirigido a utilizadores de drogas e à comunidade 
em geral, Abril  
http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Projetos/Em_Curso/Triptico%20Projecto%20IN-Mouraria%20PUD.pdf 

Participação em congressos, comunicações e posters: 

Poster: 2ª Conferência Europeia de Redução de Danos, Basileia, 7 - 9 Maio 
Poster, Pilot harm reduction programme for crack cocaine smokers in Lisbon: an 
acceptability study (Adriana Curado) 
  
Comunicação: Potencialidades do Rastreio Comunitário em Populações Vulneráveis, 
XXXII Reunión Científica de la Sociedade Española de Epidemiologia e IX Congresso 
da Associação Portuguesa de Epidemiologia, 4 Setembro (Ricardo Fuertes) 
  
Comunicação: Resultados dos projetos de rastreio comunitário do GAT/IN-Mouraria 
dirigidos a populações migrantes e pessoas que usam drogas, Conferência Europeia 
sobre Hepatite C e Consumo de Drogas, 23-24 Outubro (Luís Mendão) 
http://conference.hepatitis-c-initiative.eu/ 
  
Publicação: Rastreios de hepatite C em serviços de baixo limiar, 1º relatório 
apresentado na Conferência Europeia sobre Hepatite C e Consumo de Drogas, 23-24 
Outubro 
http://www.correlation-net.org/images/stories/pdfs/products_corr3/monitoringhcv.pdf 
  
Colaboração na realização de entrevistas do estudo Rester en Ville, Novembro 
http://dinamiacet.iscte-iul.pt/projecto/rev/?projecto=rev 

Poster: IN-Mouraria- Centro de Rastreio Comunitário dirigido a populações 
vulneráveis, Congresso Nacional de VIH/SIDA, 1-3 Dezembro  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Fundamentação  
Em 2013, 6% dos casos de clamídia, 43% dos casos de gonorreia e 54% dos casos de 
sífilis reportados na união europeia são entre homens que têm sexo com homens 
(HSH). As taxas de infeção por clamídia, gonorreia e sífilis têm vindo a aumentar 
entre os HSH (ECDC, 2014). A maioria das infeções sexualmente transmitidas (IST) 
provoca inflamação ou lesão nas mucosas, o que aumenta o risco de contrair a 
infeção pelo VIH (GAT, 2015). 

Serviços 
• Executar o rastreio e tratamento de infeções de transmissão sexual (ITS): sífilis, 

clamídia e gonorreia genital e anal e o vírus do papiloma humano/ condilomas 
genitais 

• Instruir os HSH para a notificação de parceiros 
• Executar o rastreio de displasias e cancro anais 
• Iniciar o esquema de imunização contra os vírus da hepatite A, B ou HPV 
• Encaminhar os HSH para as consultas de dermatologia, proctologia ou 

hepatologia 
• Divulgar os resultados dos programas de rastreio realizados aos HSH na área 

das ITS 
• Executar estudos epidemiológicos dos HSH na área das ITS 
• Trabalhar em rede com organizações e parceiros comunitários para o acesso 

efetivo dos HSH a serviços de saúde sexual 

Dados (Jan-Fev 2014): 
• Nº de consultas no ano de 2014: 641 | Nº de rastreios no ano de 2014: 366 
• Nº rastreios/testes confirmatórios de sífilis: 125 | Prevalência de HSH com sífilis: 

40% 
• Nº rastreios de clamídia: 337 | Prevalência de HSH com clamídia: 3,9% 
• Nº rastreios de gonorreia: 337 | Prevalência de HSH com gonorreia: 7,4% 
• Nº rastreios de HPV: 283 | Prevalência de HSH com HPV: 66,1% 
• Nº rastreios de displasias/cancro anal: 283 | Prevalência de displasias anais: 

8,1% 

Principais Atividades 
Rastreio e tratamento de IST 
Comunicação oral “Pilot HCV rapid testing project among MSM Checklist project” 
no HepHIV2014 em Barcelona 
Comunicação oral sobre a dimensão comunitária da profilaxia pré-exposição em 
coautoria com o Luís Mendão 
Comunicação oral sobre os programas de rastreio aos homens que têm sexo com 
homens nos projetos CheckpointLX e Checklist no X Congresso Nacional VIH.SIDA e 
XII Congresso Nacional de Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica 
Poster sobre Prevalência da clamídia e gonorreia nos HSH em coautoria com a 
equipa do IHMT no X Congresso Nacional VIH.SIDA e XII Congresso Nacional de 
Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica 
Reunião com coordenador do Checkpoint Copenhaga sobre o programa de rastreio 
do vírus da hepatite C em HSH VIH negativos 
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Fundamentação 
A primeira Comissão Científica, responsável por preparar a proposta de Estratégia 
Nacional sobre Hepatites Virais, reuniu a 23 de setembro de 2014. A proposta 
esteve aberta a comentários até dia 31 de dezembro de 2014.  

O projeto foi desenvolvido por se considerar que o rastreio da infeção pelo vírus da 
hepatite C (VHC) decorre de forma irregular aquando d entrada numa comunidade 
terapêutica.  

Este projeto tem como objetivo aumentar a participação ativa e a influência das 
pessoas que vivem com VHC na preparação do tratamento e na transmissão de 
informação relacionada com a infeção entre pessoas que usaram drogas, 
disponibilizar testes rápidos à infeção pelo VHC/VIH, encaminhamento para 
tratamento dos resultados reativos e reencaminhamento dos perdidos para 
seguimento nos serviços de saúde.  

Serviços Disponibilizados  
Quatro mediadores de pares receberam formação para disponibilizarem informação 
sobre a transmissão e tratamento da infeção pelo VHC e fazerem testes rápidos de 
rastreio a esta infeção.  

Os mediadores fazem o mapeamento, em conjunto com a restante equipa de projeto, 
dos locais onde a informação e rastreio da infeção pelo VHC poderá ser relevante e 
dão início aos contatos institucionais.  

Foram agendadas sessões interativas nas comunidades terapêuticas, abrigos e 
locais com elevada prevalência de pessoas que usaram drogas. As sessões são 
conduzidas por dois pares e focam-se na informação relativa à transmissão do VHC, 
progressão da doença e tratamentos (com foco nos novos tratamentos). 

Após a sessão, um questionário anónimo (com questões sobre dados socio 
demográficos, uso do preservativo, consumo de drogas e rastreios e diagnósticos) 
ajuda a identificar as pessoas com diagnósticos anteriores perdidas para 
seguimento. São disponibilizados testes de fluido oral para o VHC e testes para o 
VIH àqueles que desconhecem os seus estatutos serológicos. É disponibilizado o 
encaminhamento para cuidados de saúde especializados e a possibilidade se der 
acompanhado por um par com formação às duas primeiras consultas médicas a 
todos os participantes com resultados reativos. 

Dados 
O projeto foi implementado em três comunidades terapêuticas e num abrigo. As 
sessões informativas, recolha de dados, gestão dos processos de referenciação e 
acompanhamento a consultas hospitalares foram feitas por quatro pares. O rastreio 
da infeção pelo VHC/VIH conduzido por pares teve início em novembro e a aceitação 
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e satisfação com os procedimentos serão avaliadas de forma a suportarem 
intervenções semelhantes no futuro.  

Nas quatro sessões piloto, 73 pessoas (68 homens, 5 mulheres; 78% portugueses 
com média de idades de 45) preencheram os questionários. 73 (26%) sabiam estar 
infetadas pelo vírus da hepatite C, 18 associaram a infeção com a injeção de drogas, 
mas apenas um tinha acompanhamento médico regular. Um total de 27 
participantes reportaram injetar drogas. Um total de 27 participantes reportaram 
injetar drogas.  

Foram realizados 41 rastreios ao VHC e 35 rastreios ao VIH. Excluindo as 18 
pessoas com a infeção pelo VHC, entre os participantes com consumos injetados 
anteriores, 6 fizeram o teste de rastreio e 5 tiveram resultados reativos, enquanto 3 
não aceitaram fazer o teste. Uma outra pessoa com resultado reativo não reportou 
consumo de drogas injetáveis. Não existiram resultados reativos para o VIH, mas 5 
casos reportados de infeção pelo VIH, 4 dos quais eram co infeções com o VHC (3 
dos quais com anteriores consumos de drogas injetáveis). Todos os resultados 
reativos ou pessoas com um anterior diagnóstico de infeção pelo VHC, mas sem 
encaminhamento anterior para os cuidados de saúde, aceitaram o encaminhamento 
para tratamento (n=25).  

O projeto piloto já encontrou elevadas taxas de pessoas com diagnóstico prévio 
perdidas para seguimento, bem como novos resultados reativos para a infeção pelo 
VHC, reforçando a importância das intervenções combinadas entre esta população. 
Nos próximos dez meses este modelo será ampliado para abranger a área da grande 
Lisboa. 

Principais Atividades 
Formação de quatro mediadores de pares que, em conjunto com a restante equipa 
de projeto, realizaram sessões informativas em comunidades terapêuticas e num 
abrigo, recolha de dados, rastreio de infeções pelo VHC e VIH, gestão dos processos 
de referenciação e acompanhamento a consultas hospitalares. 

Materiais Produzidos  

Poster Peer Involvement in Scaling-up HCV Response Among People Who Used 
Drugs at Therapeutic Communities in Lisbon  
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MOVE-SE - Unidade Móvel da Península de Setúbal - A zona da Península de Setúbal 
apresenta a terceira maior concentração de população migrante do país (11%), a 
seguir a Lisboa (52%) e Faro (14%). É, também, o terceiro distrito do país com 
maior número de casos de pessoas que usam drogas sob tratamento em estruturas 
oficiais, após Lisboa e Porto, com mais de 3 000 utentes.  
Para além disto, não existem serviços específicos nem na área do rastreio de VIH e 
IST, nem de promoção de comportamentos mais seguros e aumento de literacia 
sobre saúde nos grupos chave. 
O projeto é financiado pela DGS até Junho deste ano, tendo sido entregue 
candidatura com vista a assegurar a sua continuidade durante mais dois anos. 
Tendo havido um conjunto de questões de resolução demorada na aquisição e 
customização da UM, o projeto arrancou para o terreno apenas em Janeiro deste 
ano, pelo que não existem dados a reportar de 2014, para além de questões a nível 
de parcerias/articulação inter-institucional. 
A equipa é composta por um conjunto de pessoas com alocações parciais, pelo que 
encontrar uma estrutura de funcionamento tem sido um desafio. 
No entanto, desde o início de Março que a equipa está a sair diariamente, pelo que 
antevemos uma recuperação em termos de resultados durante o ano de 2015. 
O projeto formalizou já parcerias com a ARSLVT e a CM do Seixal, estando em 
desenvolvimento parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Seixal, e com os 
Hospitais de Setúbal e Almada. 
Havendo aprovação de continuidade do projeto, prevemos que 2015 seja o primeiro 
ano de implementação sólida do projeto no terreno, bem como de consolidação e 
expansão da rede de parcerias.  

MOVE-SE
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O GAT é parceiro e responsável de terreno da implementação deste projeto, 
em parceria com o IHMT. 

O projeto é liderado pela Prof. Dr.ª Sónia Dias. 

O objetivo principal é estimar a prevalência de VIH, VHB e sífilis nas 
comunidades migrantes originárias de países da África subsaariana, com 
especial incidência nos PALOP, na zona da Grande Lisboa, uma vez que não 
existem estimativas de prevalência (nem de comportamentos de risco 
associados às infeções) em Portugal. 

A recolha de dados teve lugar no In-Mouraria (Lisboa cidade), AJPAS 
(Amadora/Sintra) e Ser+ (Cascais), com um pequeno piloto no Seixal, em 
parceria com a UCC do Seixal. 

O estudo consiste na aplicação de um questionário e realização de testes 
rápidos para as infeções estudadas, e permitiu, escalar, como é facilmente 
verificável nos resultados do In-Mouraria (migrantes) e nos da rede de 
rastreio, o número de testes realizado nestes três locais. 

A recolha de dados terminou no dia 16 de Março, pelo que ainda não estão 
disponíveis dados preliminares. A amostra total será de cerca de 700 
indivíduos entre as várias zonas. 

Em 2015 prevê-se a análise dos dados e a preparação de publicações com os 
mesmos dados. 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A rede de rastreio tem sido um investimento do GAT desde o projeto 
PREVIH, e é uma das formas de capitalizar o apoio da AHF. 

Pretende-se uniformizar as práticas de rastreio no país, bem 
como o reporte de dados, com um nível de qualidade elevado, 
disponibilizando o GAT formação e instrumentos de recolha de 
dados às organizações interessadas, bem como testes rápidos 
para a infeção VIH. 

Em 2014 foi notório um crescimento dos testes realizados 
pelas organizações que compõem rede (muito por via do 
projeto IHMT e da semana europeia do teste VIH) – ver 
tabela em anexo. 

As limitações em termos de recursos humanos têm sido 
um dos principais fatores limitativos do crescimento da 
rede, facto que esperamos resolver em 2015/2016, uma 
vez que foi aprovado pelo ACSS um financiamento para esta 
Rede, que estamos a negociar neste momento (dadas algumas 
questões com os timings do concurso que comprometeram os 
prazos de início dos projetos). 

Rede Rastreio Comunitário
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O Community Advisory Board-Português (Cab-Pt), fundado em 
2001, é constituído por um grupo de ativistas na área dos 
tratamentos da infeção pelo ViH e doenças frequentemente 
associadas. os objetivos do Cab-Pt são: 

• Desenvolvimento e reforço das capacidades de advocacia em 
tratamentos dos membros; 

• Formação dos membros em assuntos atuais sobre tratamentos;  

• Promoção de oportunidades para interagir com médicos, 
investigadores e companhias farmacêuticas;  

• informação e aconselhamento dos atores envolvidos no 
tratamento antirretroviral (profissionais de saúde, políticos, 
reguladores/decisores, farmacêuticas, entre outros) sobre a 
posição da comunidade em relação a todos os assuntos 
relevantes na área dos tratamentos para a infeção pelo ViH e 
doenças frequentemente associadas.  

Q u e m p o d e s e r 
membro? 

Todas as pessoas infectadas ou 
afectadas pelo VIH, bem como 
ativistas nesta área. 

os membros que aderem ao Cab-
P t f a z e m - n o e m n o m e 
individual, embora possam 
pertencer a uma ou várias 
organizações que trabalham na 
área do VIH. 

N o t a : o s d i r e t o r e s e 
funcionários de companhias 
farmacêuticas envolvidos na 
á r e a d a i n v e s t i g a ç ã o d e 
tratamentos e diagnósticos 
para a infeção pelo VIH, ou 
funcionários de agências que 
f o r n e ç a m s e r v i ç o s d e 
c o m u n i c a ç ã o p a r a e s t a s 
companhias não podem ser 
membros do Cab-Pt.Em breve, o CaP-Pt terá uma secção no site do Gat 

(www.gatportugal.org), onde será possível fazer a inscrição 
online e obter mais informações sobre o nosso trabalho. 
Para ser convidado a assistir a uma reunião, basta enviar um 
e-mail para:   raquel.pisco@gatportugal.org ou telefonar para 
+351 210 967 826 (Raquel Pisco). 

CAB Português

252  

participantes3VHC

9  

reuniões

6VIH

Companhias com que reunimos:
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Nº de Materiais de Prevenção 
Distribuidos em 2014 

243 924
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Fundamentação 
Um dos objetivos do GAT passa por 
promover e divulgar informação correta e 
atualizada sobre literacia em saúde para 
as pessoas que vivem com VIH e SIDA, 
aos profissionais  de saúde e decisores das 
políticas, bem como a todas as pessoas 
que possam ter interesse nesta área. 

O nosso trabalho de literacia, que teve 
início em 2007, pretende produzir e 
aumentar a informação disponível sobre 
t r a t a m e n t o s a n t i r r e t r o v i r a i s e m 
Po r t u ga l , a u m e n t a n d o t a m b é m o 
conhecimento e intervenção das pessoas 
que vivem ou que são afetadas pelo VIH e 
SIDA. O nosso trabalho de advocacia 
b a s e i a - s e n o e s t a d o d a a r t e d o 
tratamento, prevenção e rastreio, tendo 
sempre por base o respeito integral pelos 
direitos humanos. Tem por objetivo 
principal apoiar as pessoas que vivem 
com a infeção a tomar controlo sobre as 
suas vidas e cuidados de saúde, a 
c o mp r e e n d e r e a d e r i r m e l h o r à 
terapêutica antirretroviral.  

O nosso conselho editorial é composto por membros da comunidade que conseguem, 
através do seu conhecimento e experiência, desconstruir e simplificar o que por 
vezes é informação bastante complexa. Todas as nossas publicações baseiam-se em 
evidência científica e são revistas por um painel de profissionais de saúde e por um 
painel de pessoas que vivem com VIH, com experiência a nível nacional e 
internacional de forma a garantir a sua precisão, relevância e acessibilidade de 
conteúdo.  

Principais Atividades  

Tradução e publicação de duas brochuras:  

•	 Medicamentos antirretrovirais – 2014;  
•	 Atualização Introdução à Terapêutica de Combinação para a Infeção pelo VIH 
- 2014. 

Informação e Comunicação
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Tradução e adaptação de três manuais: 

•	 Manual de Treino para Ativistas sobre 
Tratamentos – Vírus da Hepatite C e 
Coinfeção pelo VIH; 
•	 Tradução do manual de utilizador 
Schiff: Uma ferramenta de melhoria da 
qualidade de programas de prevenção 
(Projeto europeu Quality Action);  
•	 Tradução dos manuais de introdução 
aos workshops do projeto BEST 

T radução de onze bolet ins mensais 
Novidades sobre prevenção do VIH – Europa; 

Cobertura de quatro conferências/reuniões: 

•	 Tradução das notícias das reuniões 
sobre VIH e hepatites virais em Roma; 
•	 Tradução dos boletins de notícias 
sobre a 21ª Conferência sobre Retrovírus e 
Infeções Oportunistas;  
•	 Traduções dos boletins de notícias 
sobre a 20ª Conferência Internacional sobre SIDA Traduções dos boletins de 
notícias sobre a Conferência Terapêutica para o VIH. 

Dia Internacional do Preservativo: 

•	 Produção de cartaz e folhetos; 
•	 Autocolantes; 
•	 Kits. 

Semana Europeia do Teste VIH: 

•	 Mapeamento dos locais de 
rastreio comunitário; 
•	 Produção de cartaz e folheto; 
•	 Kits. 

Gestão das páginas de Facebook e 
Twitter do GAT e do respetivo site.  
Produção de uma newsletter com as principais informações sobre a associação e 
notícias sobre VIH e infeções associadas. 
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Materiais  Produzidos  

Brochuras:  
•	 Tradução da brochura Medicamentos antirretrovirais – 2014;  
•	 Atualização Tradução da brochura Introdução à Terapêutica de Combinação 
para a Infeção pelo VIH. 

Manuais:  
•	 Tradução e adaptação do Manual de Treino para Ativistas sobre Tratamentos 
– Vírus da Hepatite C e Coinfeção pelo VIH; 
•	 Tradução dos manuais de introdução aos workshops Treat.Info; 
•	 Tradução do manual de utilizador Schiff: Uma ferramenta de melhoria da 
qualidade de programas de prevenção (Quality Action).  

Boletins de notícias: 
•	 Tradução do boletim mensal Novidades sobre prevenção do VIH – Europa; 
•	 Tradução das notícias das reuniões sobre VIH e hepatites virais em Roma; 
•	 Tradução dos boletins de notícias sobre a 21ª Conferência sobre Retrovírus e 
Infeções Oportunistas (Boston, março); 
•	 Traduções dos boletins de notícias sobre a 20ª Conferência Internacional 
sobre SIDA (Melbourne, julho); 
•	 Traduções dos boletins de notícias sobre a Conferência Terapêutica para o 
VIH (Glasgow, novembro). 

Inquéritos:  
•	 Tradução do inquérito Diálogos Sobre VIH. 

Artigos:  
Tradução do artigo Conhecer métodos adicionais de prevenção do VIH não altera 
intenção dos homens gay de usar o preservativo 
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Prof. Doutor Jorge 
Torgal 
Médico de Saúde 

Prof. Doutora 
Alexandra Oliveira 
Psicóloga

Dr. Alexandre Lourenço 
Adm. Hospitalar

Prof. Doutor Alexandre 
Quintanilha 
Investigador

Doutora Ana Lopes 
Antropóloga

Prof.!Dr. Alexandre 
Lourenço 
Adm. Hospitalar

Dra. Carla Cruz 
Deputada A. República

Dr. Bernardino Soares 
Presidente 
C. M. Loures

Mestre Carla Torre 
Farmacêutica

Dra. Clara Carneiro 
Cons. Pres. Rep. 
Assuntos Política 

Dra. Cristina Guerreiro 
Obstetra 

Dra. Elza Pais 
Deputada A. República

Prof. Doutor António 
Sousa Uva 
Medicina Trabalho

Prof. Doutor José de 
Faria Costa 
Provedor de Justiça

Prof. Dr. Kamal 
Mansinho 
Infeciologista

Dr. João Semedo 
Deputado A. República

Prof. Doutor Luís 
Fernandes  
Psicólogo

Dra. M.ª Antónia Almeida 
Santos 
Pres. Comis. Saúde AR

Dr. Eugénio Teófilo 
Infeciologista

Prof. Doutor Fernando 
Araújo 
Hematologista

Prof. Doutor Francisco 
Antunes 
Infeciologista

Dra. Isabel Soares 
Pediatra

Jó Bernardo 
Activista e Dirigente 
Transgender

Prof. Doutor Henrique 
Barros 
Epidemiologista 

Dra. Regina 
Bastos 
Deputada 

Dr. Ricardo Baptista Leite  
Deputado/Coord. do 
Grupo Trab. VIH/SIDA 
Assembleia República

Dr. Pedro 
Silvério Marques 
Economista

Dra. Marta Maia 
Antropóloga

Dra. Maria José Campos 
Médica

Prof. Doutora Maria do 
Céu Rueff  
Jurista

Dr. Ricardo Camacho 
Virologista

Prof. Doutor Rui Tato 
Marinho 
Gastrenterologista

Sérgio Vitorino 
Activista LGBT

Dra. Teresa Caeiro 
Deputada A. 
República

Prof. Doutora Teresa 
Pizarro Beleza 
Jurista

Dra. Teresa Serra 
Advogada/Penalista

Conselho Consultivo 
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Financiadores e Apoios 

Para mais informações ou obter acesso a um documento mencionado neste relatório: 
gatcontactos@gmail.com ou telf.: 210 967 826
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Demonstração de Resultados 

GASTOS
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RENDIMENTOS
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