
	
	

	
	

Plano	de	Atividades	2017	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



	 1	

Nota	Prévia	
A	direção	e	os	restantes	responsáveis	do	GAT	estão	comprometidos	com	a	tentativa	de	
reforçar	o	orçamento	até	ao	final	do	ano	de	forma	a	atingir	plenamente	os	objetivos	
propostos,	 no	 entanto	 informamos	 os	 membros	 do	 GAT	 que	 com	 o	 orçamento	
proposto	 para	 2017	 não	 é	 garantido	 que	 existam	 os	 meios	 para	 o	 cumprimento	
integral	das	atividades	do	plano	que	aqui	se	apresenta.	
	
Introdução	
	
“Em	2020,	90%	das	pessoas	que	vivem	com	VIH	terão	sido	rastreadas.	Em	2020,	90%	
das	 pessoas	 diagnosticadas	 com	 VIH	 estarão	 em	 tratamento.	 Em	 2020,	 90%	 das	
pessoas	sob	terapêutica	antirretroviral	estarão	em	supressão	virológica.”	1	
	
“Em	 2020	 deveremos	 ter	 “zero	 novas	 infeções,	 zero	 discriminações	 e	 zero	 mortes	
relacionadas	com	SIDA”2	
	
Estas	 citação	 da	 ONUSIDA	 resume	 o	 espírito	 do	 Plano	 de	 Atividades	 do	 Grupo	 de	
Ativistas	em	Tratamento	(GAT)	para	2017.	
	
O	GAT	tem	a	ambição	de	contribuir	para	o	esforço	global	de	controlo	da	epidemia	do	
VIH	e	das	hepatites	virais,	através	de	uma	estratégia	de	 intervenção	em	áreas-chave	
das	 políticas	 de	 saúde	 e	 (do)	 envolvimento	 das	 comunidades	 mais	 afectadas	 e	
vulneráveis	 a	 estas	 infeções	 na	 prestação	 de	 cuidados	 e	 definição	 das	 melhores	
práticas	e	políticas,	no	respeito	integral	dos	direitos	humanos,	das	boas	práticas	e		das	
políticas	internacionais.	
	
Assim	 sendo,	 as	 atividades	 do	 GAT	 para	 2017	 basear-se-ão	 em	 quatro	 áreas	 de	
intervenção	transversais	a		grande	parte	do	trabalho	futuro,	a	saber:	
	

1. Prevenção;	
2. Contribuição	para	o	Diagnóstico	precoce	e	acesso	aos	serviços	de	saúde;	
3. Tratamento;	
4. Discriminação	e	Estigma;	
5. Produção	de	Conhecimento.	

	
No	que	à	prevenção	diz	 respeito,	o	GAT	pretende	organizar	melhor	os	 seus	esforços	
nesta	 área	 coordenando,	 de	 forma	 mais	 harmoniosa	 as	 atividades	 que	 estão	 já	 a	
decorrer	 e	 	 potenciando	outras,	 como	a	 criação	de	um	programa	de	distribuição	de	
preservativos	a	nível	nacional,	e	o	início		um	programa/estudo	que	permita	o	acesso	à	
profilaxia	 pré-exposição	 por	 parte	 das	 comunidades	 que	 dela	 necessitam.	
Adicionalmente	 pretende-se	 disseminar	 boas	 práticas	 a	 nível	 nacional,	 tais	 como	 a	
inclusão	de	material	para	consumo	fumado	nos	Kits	distribuídos	a	nível	nacional.	O	uso	

																																																								
1	http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf	
	
2	http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2034_UNAIDS_Strategy_en.pdf	
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da	 naloxona	 em	meio	 comunitário,	 para	 prevenir	 overdoses	 em	 pessoas	 que	 usam	
drogas	injetadas,	é	também	um	assunto	que	o	GAT	quer	colocar	na	agenda	no	próximo	
ano.	
Uma	 das	 áreas	 em	 que	 o	 GAT	 tem	 sido	 pioneiro	 é	 o	 rastreio	 do	 VIH	 e,	 mais	
recentemente	 do	 VHB,	 VHC,	 sífilis	 e	 outras	 IST,	 sendo	 o	 seu	 contributo	 para	 o	
diagnóstico	 precoce	 e	 acesso	 aos	 serviços	 de	 saúde	 reconhecido	 a	 nível	 nacional	 e	
internacional.	 Pretendemos	 continuar	a	 investir	na	 rede	de	 rastreio	 comunitária	que	
constitui	um	exemplo	de	boas	práticas	e	é	única	na	Europa,	para	tal	é	essencial	que	o	
Estado	passe	a	financiar	a	rede	e	garanta	o	pagamento	destes	testes	rápidos,	tal	como	
acontece	com	a	contratualização	para	as	análises	das	outras	IST.	Por	outro	lado,	com	a	
abertura	 do	 centro	 de	 rastreio,	 diagnóstico	 e	 tratamento	 do	 Espaço	 Intendente,	
pretende-se	 aumentar	 e	melhorar	 o	 trabalho	 do	GAT	 junto	 de	 algumas	 populações,	
tais	como	os	trabalhadores	de	sexo	e	população	trans.	
Sendo	 o	 rastreio	 do	 VIH,	 das	 hepatites	 virais	 e	 IST	 uma	 prioridade	 do	 GAT	 e,	
esperamos,	 do	 Governo	 Português	 também,	 é	 natural	 que	 o	 número	 de	 pessoas	
diagnosticadas	aumente,	o	que	implicará	um	volume	maior	de	pessoas	em	tratamento.	
O	GAT	pretende	trabalhar	na	melhoria	do	acesso	aos	cuidados	de	saúde	e	tratamento	
das	 pessoas	 diagnosticadas,	 especialmente	 aquelas	 que	 são	 mais	 segregadas	 e	
apresentam	dupla	vulnerabilidade.	Por	outro	lado,	haverá	a	necessidade	de	assegurar	
que	este	volume	maior	de	tratamentos	não	significa	um	decréscimo	da	qualidade	da	
terapêutica	 instituída.	 Assim	 o	 GAT	 trabalhará	 junto	 das	 entidades	 competentes	 no	
sentido	de	assegurar	que	o	standard	of	care	definido	a	nível	Internacional	continue	a	
ser	uma	realidade	em	Portugal.	
Na	área	da	discriminação	e	estigma,	pretende-se	que	 sejam	efetivadas	as	alterações	
legislativas	 que	 já	 tinham	 sido	 alvo	 de	 compromisso	 anterior	 por	 parte	 de	 alguns	
grupos	 parlamentares.	 Adicionalmente	 há	 necessidade	 de	 trabalhar	 para	 diminuir	 o	
estigma	 e	 discriminação	 no	 seio	 das	 famílias	 das	 pessoas	 que	 vivem	 com	 VIH.	
Finalmente	 há	 que	 garantir	 a	 sustentabilidade	 do	 Centro	 Antidiscriminação	 do	 GAT	
cujo	financiamento	finda	no	primeiro	trimestre	de	2017.	
Por	último,	existem	ainda	questões	estruturais	do	GAT	que	se	deseja	evoluam	durante	
2017.	 Destacam-se	 as	 questões	 da	 sustentabilidade	 das	 atividades,	 sobretudo	 as	
relacionadas	com	o	ativismo	e	organizacionais.	O	Plano	estratégico	do	GAT	para	2018-
2020	 será	 também	 uma	 prioridade	 durante	 2017,	 (cuja	 concretização	 exigirá	 a	
realização	 de	 ?)atividades	 de	 consulta	 e	 reflexão	 internas	 sobre	 os	 fundamentos	 do	
trabalho	do	GAT.		
	
Assim	sendo		as	prioridades	políticas	para	2017	serão:	

1. Advogar	 pelo	 acesso	 a	 medicamentos	 e	 dispositivos	 médicos	 a	 preços	
comportáveis,	 e	 que	 permitam	 passar	 das	 atuais	 30	 000	 pessoas	 em	
tratamento,	para	pelo	menos	45	000	pessoas	em	tratamento	em	2020	(objetivo	
ONUSIDA	90-90-90);	

2. Advogar	 pela	 aprovação	 de	 novas	 estratégias	 nacionais	 para	 o	 VIH,	 TB,	 IST	 e	
Hepatites	 Virais	 que	 garantam	 mandato	 e	 recursos	 para	 estas	 áreas	 e	 que	
permitam	 a	 Portugal	 cumprir	 os	 objetivos	 com	 que	 se	 comprometeu	 ao	
subscrever	 as	 estratégias	 da	 OMS.	 Propor	 à	 	 Assembleia	 República	 uma	
resolução	que	reforce	o	mandato	e	recursos	para	o	VIH	hepatites	virais	TB	e	IST	
em	Portugal;	
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3. A	 Implementação	 em	 Portugal	 do	 acesso	 à	 PrEP	 como	 uma	 nova	 e	 eficaz	
ferramenta	de	prevenção.	

4. A	 publicação	 das	 Recomendações/Normas	 para	 o	 rastreio	 em	 contexto	
comunitário,	bem	como	revisão	da	Norma	para	o	rastreio	em	contextos	formais	
de	Saúde;	

5. Contribuir	para	que	no	processo	de	avaliação	da	meta	dos	90-90-90,	a	cascata	
de	 tratamento	 seja	 estratificada	 em	populações	mais	 vulneráveis	 de	 forma	 a	
ser	possível	em	que	grupos	existem	as	maiores	lacunas;	

6. Advogar	pela	referenciação	direta	por	parte	dos	serviços	comunitários	para	os	
centros	 de	 tratamentos	 por	 intermédio	 de	 um	 plataforma	 informático	 da	 do	
SNS,	que	garanta	a	adequada	monitorização	da	ligação	aos	cuidados	de	saúde.	

7. Contribuir	 para	 a	 implementação	 da	 liberdade	 de	 escolha	 do	 centro	 de	
tratamento	pelo	doente;	

8. Advogar	 pela	 adesão	 pelo	menos	 	 da	 cidade	 de	 Lisboa	 na	 estratégia	 do	 Fast	
Track	Cities	(http://www.iapac.org/cities/);	

9. A	 certificação,	 qualificação	 e	 reconhecimento	 da	 categoria	 profissional	 de	
pares;		

10. Advogar	 pelo	 acesso	 pleno	 ao	 tratamento	 da	 hepatite	 C	 nas	 prisões	 e	 nas	
populações	de	pessoas	que	usam	drogas	e	migrantes	em	situação	irregular.	
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Objetivos	do	GAT	
	

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	
com	múltiplas	 vulnerabilidades,	 os	 reclusos	 e	 os	 homens	 que	 têm	 sexo	 com	
homens. 		
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Áreas	de	Intervenção		

Prevenção		

	
	

	

	

		

	 Serviços	/	Projetos		

Atividades	Desenvolvidas:	

CheckpointLx/Checklist	

Rede	Rastreio		

InM
ouraria		

Intendente	

CA
D
		

M
O
V
E-SE		

+	P	+S		

Inform
ação		

CA
B		

Love	Condom
	

D
ep.	A

tivism
o	

PA
A
TH

	

Distribuir	de	Material	de	Prevenção		 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 	 	 x	 	 	
Informar	 sobre	os	níveis	 de	 risco	 e	 cuidados	
preventivos	 da	 transmissão	 da	 infeção	 pelo	
VIH	e	outras	IST		

x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Informar	sobre	IST	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	
Informar	 e	 orientar	 para	 o	 uso	 da	 profilaxia	
pós	exposição	(PPE)	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Informar	 e	 orientar	 para	 o	 uso	 da	 profilaxia	
pré	exposição	(PrEP)	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Distribuição	de	KIT	para	consumos	de	droga	 	 	 x	 x	 	 x	 	 	 	 	 	 	
Sessões	 de	 Informação	 para	 utilizadores	 dos	
serviços	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	 	 	 	

	

Prioridades	Políticas:	

• Advogar	pela	abertura	de	uma	sala	de	consumo	seguro;	
• Implementar	programa	de	naloxona;	
• Distribuição	nacional	de	material	para	consumos	não-injetados;	
• Determinar	 a	 cobertura	 do	 Plano	 de	 Troca	 de	 Seringas	 e	 Terapêutica	 de	 Substituição	

Opiácea;	
• Advocacia	para	o	acesso	à	PrEP	em	Portugal	para	as	populações	mais	vulneráveis	ao	VIH;	
• Educação	e	prevenção	para	a	saúde	em	população	adolescente	HSH;	
• Campanhas	de	prevenção	para	HSH;	

	

	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Objetivos	GAT	 	 x	 	 x	 	 X	 	

	 MSM	 PUD	 TRANS	 TS	 MIGR	 S.Abr	

Pop.	abrangidas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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Prioridades	Internas:		

• Garantir	a	sustentabilidade	do	projeto	Intendente		
• Informação	 e	 educação	 de	 pessoas-alvo	 (nos	 serviços	 e	 pela	 disseminação	 de	 material	

informativo);	
• Estruturar	 um	 programa	 de	 distribuição	 de	 material	 de	 prevenção	 (Love	 Condom)	 que	

chegue	às	populações-alvo;	monitorização	e	divulgação	de	resultados	do	mesmo;	
• Adaptar	e	traduzir	material	informativo	sobre	hepatites	e	VIH.	
• Iniciar	projeto	piloto	“educação	sobre	práticas	de	injeção	mais	segura”	no	InMouraria;	
• Dotar	 todos	os	serviços	e	equipas	de	materiais	didáticos	 (demonstração	de	colocação	do	

preservativo,	modelos	anatómicos,	etc.);	
• Advocacia	para	um	Estudo	demonstrativo	da	PrEP	no	CheckpointLX.	
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Áreas	de	Intervenção		

Contribuição	para	o	Diagnóstico	precoce	e	acesso	aos	serviços	saúde	

	
	

	

	

	

	 Serviços	/	Projetos		

Atividades	Desenvolvidas:	

CheckpointLx/Checklist	

Rede	Rastreio		

InM
ouraria		

Intendente	

CA
D
		

M
O
V
E-SE		

+	P	+S		

Inform
ação		

CA
B		

Love	Condom
	

D
ep.	A

tivism
o	

PA
A
TH

	

Rastrear	VIH	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Rastrear	VHC	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	

Rastrear	VHB	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Confirmar	e/ou	vacinar	contra	VHB	 X	 	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Rastrear	e/ou	tratar	e	Sífilis	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Rastreio	e/ou	tratamento	de		IST	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Rastreio	em	contexto	de	outreach	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Ligação	aos	cuidados	de	saúde	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	 X	 X	
Acompanhamento	de	pessoas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 X	
Apoio	na	Inscrição	no	SNS	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 X	 X	
Apoio	Legal		 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	
Apoio	Social	 	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Semana	Europeia	do	Testes	VIH	e	Hepatites	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 X	 	
	

Prioridades	Políticas:	

• Advogar	que	o	rastreio	precoce	das	hepatites	virais	e	IST	seja	assumido	pelo	SNS;	
• Garantir	que	a	 legislação	que	garante	o	acesso	aos	 imigrantes	em	situação	 irregular	com	

problemas	 de	 saúde	 pública	 seja	 acessível	 em	 todas	 as	 juntas	 de	 freguesia,	 centros	 de	
saúde	e	hospitais;	

• Implementar	e	alargar	o	acordo	com	a	ARSLVT/INSA	para	rastreio	das	IST;	
• Contribuir	para	a	aprovação	do	autoteste/hometesting	em	Portugal.	

	

Prioridades	Internas:		

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Objetivos	GAT	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	

	 MSM	 PUD	 TRANS	 TS	 MIGR	 S.Abr	

Pop.	abrangidas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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• Reporte	 de	 dados	 da	 consulta/Confirmação	 do	 resultado	 de	 todos	 os	 centros	 de	
tratamento;	

• Promover	a	inscrição	de	todas	as	pessoas-alvo	no	SNS;	
• Implementação	do	PAATH	(Promoting	Access	and	Adhesion	to	Treatment	and	Healthcare),	

um	 projeto	 de	 linkage	 e	 relinkage	 to	 care	 (pares),	 bem	 como	 possibilidade	 de	
acompanhamento	a	médio	prazo	(adesão/retenção)	-	pool	de	pares	treinados	-	estruturar	
mecanismos	de	registo	do	trabalho	dos	pares	nos	vários	projetos,	no	sentido	de	promover	
a	sua	visibilidade;	

• Investir	em	rastreio	no	contexto	de	outreach	para	comunidades	migrantes	em	lisboa;	
• Documentar	estatuto	serológico	(VIH	e	Hep	C)	das	pessoas	que	usam	drogas	utentes	do	IN-

Mouraria,	 identificar	acesso	aos	cuidados	de	saúde	e	barreiras	ao	tratamento.	 Identificar	
estratégias	para	aumentar	acesso	ao	tratamento,	 formando	equipas	e	pessoas	que	usam	
drogas,	criando	materiais	adaptados	a	esta	população;	

• Continuar	a	formar	os	colaboradores	do	GAT	e	a	comunidade/grupos-alvo	nas	questões	do	
acesso	ao	SNS	por	cidadão	não	nacionais;	

• Avaliar	e	divulgar	os	resultados	do	trabalho	em	outreach	nas	populações	TS/TRANS;	
• Encontrar	um	espaço	para	as	atividades	da	equipa	da	MOVE-SE	e	aumentar	o	horário	de	

atuação	deste	serviço.	
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Áreas	de	Intervenção		

Tratamento	

	
	

	

	

		

	 Serviços	/	Projetos		

Atividades	Desenvolvidas:	

CheckpointLx/Checklist	

Rede	Rastreio		

InM
ouraria		

Intendente	

CA
D
		

M
O
V
E-SE		

+	P	+S		

Inform
ação		

CA
B		

Love	Condom
	

D
ep.	A

tivism
o	

PA
A
TH

	

Produção	de	materiais	informativos		 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 	 	
Sessões	de	esclarecimento	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	 	 	 	

Apoio	de	adesão	à	TAR	 	 	 x	 x	 	 X	 	 x	 	 	 	 x	
Apoio	de	adesão	ao	tratamento	VHC		 	 	 x	 x	 	 x	 	 x	 	 	 	 x	
Encaminhamento	para	TSO	 	 	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	
Encaminhamento	para	PPE	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 	 	 	 	 	
	

Prioridades	Políticas:	

• Alocar	recursos	para	a	literacia	na	área	do	tratamento;	
• Todos	os	tratamentos	aprovados	para	o	tratamento	de	adição	devem	ser	gratuitos;	
• Advogar	pelo	acesso	ao	tratamento	VIH	e	VHC	das	PUD	em	recuperação	ou	com	consumos	

ativos;	
• Implementar	o	tratamento	do	VHC	nos	serviços	de	redução	de	danos.	

• Advogar	 pela	 aprovação	 outras	 alternativas	 às	 terapias	 para	 a	 adição	 (heroína	

medicalizada,	canábis,	morfina,	etc.);	

• Assegurar	a	continuidade	dos	cuidados	de	saúde	para	populações	móveis.	

Prioridades	Internas:		

• Regulamentar	 a	 importação	 de	 medicamentos	 para	 uso	 pessoal	 para	 períodos	 de	 três	
meses	sucessivos.	
	 	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Objetivos	GAT	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

	 MSM	 PUD	 TRANS	 TS	 MIGR	 S.Abr	

Pop.	abrangidas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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Áreas	de	Intervenção		

Discriminação e Estigmatização	

	
	

	

	

		

	 Serviços	/	Projetos		

Atividades	Desenvolvidas:	

CheckpointLx/Checklist	

Rede	Rastreio		

InM
ouraria		

Intendente	

CA
D
		

M
O
V
E-SE		

+	P	+S		

Inform
ação		

CA
B		

Love	Condom
	

D
ep.	A

tivism
o	

PA
A
TH

	

Informação,	 orientação,	 aconselhamento	
jurídico	e	judicial	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	

Apoio	social	 	 x	 x	 x	 	 x	 	 	 	 	 	 x	
Cursos	 de	 formação	 em	 ética,	 direitos	
humanos	e	saúde	para	agentes	comunitários	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	

Auto	 apoio	 e	 “empowerment”	 das	 pessoas	
que	vivem	com	VIH	e	doenças	associadas	 x	 	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 x	 x	

Acompanhamento	de	pessoas	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 x	

	

Prioridades	Políticas:	

• Advogar	pelas	mudanças	legislativas	necessárias	identificadas	na	conferência	da	AR;	
• Promoção	da	informação,	politização,	e	auto-organização	de	pessoas-alvo	(TS,	PUD,	etc);	
• Encontrar	meios	jurídicos	que	reponham	a	equidade	do	acesso	dos	migrantes	à	saúde	nos	

casos	em	que	a	lei	está	a	ser	obstaculizada	por	problemas	informáticos	e	considerar	incluir	
o	 acesso	 a	 isenções	 em	 situações	 de	 insuficiência	 económica	 de	 imigrantes	 em	 situação	
irregular	ou	pessoas	indocumentadas;	

• Trabalho	de	advocacia	nacional	 e	 internacional	 a	 favor	da	despenalização	do	 consumo	e	
regulação	do	mercado	de	drogas,	apostando	numa	abordagem	baseada	no	conhecimento	
científico,	 nos	 direitos	 humanos,	 na	 promoção	 da	 saúde	 pública	 e	 individual,	 e	 no	
envolvimento	dos	PUD.		
	
	

Prioridades	Internas:		
	

• Manter	o	financiamento	e	reforçar	o	CAD;	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Objetivos	GAT	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	

	 MSM	 PUD	 TRANS	 TS	 MIGR	 S.Abr	

Pop.	abrangidas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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• Trabalhar	os	problemas	de	estigma	e	de	discriminação	na	família	e	no	meio	social	em	que	
as	pessoas	se	movem;	

• Avaliação	 do	 funcionamento	 do	 Grupo	 de	 Auto-Apoio	 para	 os	 HSH	 no	 CheckpointLX	 e	
divulgação	dos	resultados;	

• Acesso	a	isenções	em	situações	de	insuficiência	económica	de	pessoas	indocumentadas;	
• Formação	de	técnicos	(profissionais	de	sáude,	segurança,	professores...)	paras	as	questões	

das	populações	mais	vulneráveis;	
• Enquadramento	legal	dos	TS	e	das	identidades	de	géneros	não-normativas;	
• Participação	na	organização	e	definição	de	prioridades	associadas	à	Marcha	do	Orgulho	

LGBT	de	Lisboa.
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5.	Produção	de	Conhecimento.	
	

Nome	Projeto	 Breve	Descrição	 Pessoa	
Responsável	

Promotor/Investigador	
Principal	

Início/Fim	
(Ano)	 Outras	info	

Knowledge,	
Assessment,	
Confirmation	 and	
Referral	 of	 Acute	
Infections	 -	 HIV	
(KACRAI-HIV)	

Avaliar	 o	 nível	 de	 conhecimentos	 sobre	 a	 infeção	
aguda	pelo	VIH	dos	HSH	no	CheckpointLX	e	Comparar	
o	programa	de	rastreio	com	recurso	a	teste	rápido	de	
4ª	 geração	 e	 o	 programa	de	 rastreio	 com	 recurso	 ao	
teste	 rápido	 de	 4ª	 geração	 seguido	 de	 teste	
confirmatório	 NAAT	 point-of-care	 na	 deteção	 de	
infeções	agudas	pelo	VIH	em	HSH	no	CheckpointLX.	

Miguel	Rocha	
GAT/CheckpointLX	 e	
Alere	Inc	 2016-2019	

	
Clinic-based	 study	 of	
HPV	 infection	 and	
Anal	 Intraepithelial	
Neoplasia	 in	high-risk	
populations	 form	
Puerto	 Rico	 and	
Portugal	

Estimar	incidência	e	determinantes	da	infeção	por	HPV	
e	 displasia	 anal	 nas	 populações	 rastreadas	 no	
CheckpointLX	 e	 no	 University	 of	 Puerto	 Rico	
Comprehensive	Cancer	Center	
	

Miguel	Rocha	

GAT/CheckpointLX,	
Laboratórios	 de	
Anatomia	 Patológica	 e	
de	Virologia	do	Instituto	
Português	de	Oncologia	

2016-à	data	 	

CHECKPOINT	 LX:	
Lisbon	MSM	Cohort	

Estimar	incidência	e	determinantes	da	infeção	por	VIH	
em	HSH	

João	Brito	 ISPUP/GAT	 Abril	 2011	 -	 à	
data	 	

CHECKPOINT	 LX:	 Via	
Verde	VIH	

Recrutar	casos	prováveis	de	infeção	aguda	por	VIH	no	
CheckpointLX	 e	 encaminhar	 para	 tratamento	precoce	
com	HAART	no	Hospital	de	Santa	Maria	
	

João	Brito	

GAT	 e	 Consulta	 de	
Infeciologia	do		Hospital	
De	 Santa	 Maria	 (Dr.	
Robert	Badura)	

Outubro	 2014	
-	à	data	

	
Hepatite	 C	 -	 estudo	
de	 prevalência	 em	
ambiente	 de	
consumo	 injetado	 de	
drogas	

Determinar	 a	 prevalência	 da	 infeção	 por	 VHC	 numa	
população	de	utilizadores	de	drogas	injetáveis	

Adriana	Curado	 ISAMB/GAT/ANF	 a	determinar	
Submetido	 à	
Gilead	Génese		

EUROCOORD	

Inquirir	 online	 sobre	 saúde	 sexual	 dos	 HSH,	 inquiri	
online	 sobre	 funções	 dos	 trabalhadores	 de	 saúde	
comunitários	 e	 construir	 programa	 de	 treino	 para	
trabalhadores	de	saúde	comunitários	

Miguel	Rocha	
GAT	 e	 37	 outras	
organizações	 2016-2018	

	
Políticas	 de	 drogas	
em	Portugal	

Análise	crítica	das	políticas	de	drogas	em	Portugal	no	
quadro	da	descriminalização	

Ricardo	 Fuertes,	
Adriana	Curado	 GAT/	Coalition	Plus	 2017	 	

Acesso	 ao	
tratamento	 para	 as	
infeções	 pelo	 VIH	 e	
VHC:	 o	 caso	 do	 IN-
Mouraria	

Determinar	 estatuto	 serológico	 e	 barreiras	 no	 acesso	
aos	 cuidados	 de	 saúde	 e	 tratamentos	 por	 parte	 das	
pessoas	 que	 usam	 drogas	 e	 que	 são	 utentes	 do	 IN-
Mouraria	

João	 Santa	 Maria,	
Adriana	Curado	 GAT	

Janeiro	 -	
Dezembro	
2016	
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Nome	Projeto	 Breve	Descrição	 Pessoa	
Responsável	

Promotor/Investigador	
Principal	

Início/Fim	
(Ano)	 Outras	info	

EmERGE	project	

Avaliação	 das	 tecnologias	 mHealth	 no	
empoderamento	 e	 utilisação	 dos	 cuidados	 de	 saúde:	
investigação	 e	 inovação	 para	 gerar	 evidência	 sobre	
cuidados	personalizados		
	

Ricardo	
Fernandes,	
Rosa	Freitas	

EATG	 2018	

	

Euro	HIV	EDAT	

Gerar	 dados	 e	monitorização	 comuns	 nos	 centros	 de	
rastreio	 e	 aconselhamento	 de	 base	 comunitária	 na	
Europa	 usando	 os	 indicadores	 e	 instrumentos	 de	
recolha	de	dados	desenvolvidos	no	projeto	COBATEST	
(www.cobatest.org)	 e	 explorar	 a	 aceitabilidade,	
praticabilidade	 e	 efetividade	 de	 estratégias	
inovadoras,	 como	 tecnologias	 point-of-care	 para	 o	
rastreio	de	VIH	e	 IST,	 autoteste	VIH	e	 abordagens	de	
aconselhamento	à	distância	

Daniel	 Simões,	
Ricardo	 Fuertes	 ,	
Luís	Mendão	

GAT	 e	 14	 outras	
organizações	europeias	

2014-2017	
	

	
Projeto	 TS	
Masculinos	

Conhecer	os	determinantes	de	saúde	na	população	TS	
masculinos		

Júlio	Esteves	 Coalition	Plus	 2017	 	
VIH/VHC	 e	 barreiras	
para	 pessoas	 que	
usam	drogas		

Conhecimento	 do	 estatuto	 serológico	 VIH/Hep	 C	 e	
barreiras	ao	tratamento	
	

Ricardo	Fuertes	 Gilead	 2016/2017	 Formação	 Step-
up	

Percursos	 de	
migração	 e	 consumo	
em	 Nepaleses	 que	
utilizam	 os	 serviços	
do	IN-Mouraria	

Percursos	de	migração	e	 consumo	em	Nepaleses	que	
utilizam	os	serviços	do	IN-Mouraria	

Ricardo	Fuertes	 INMouraria	 2016/2017	

	
Projeto	 piloto:	
educação	 sobre	
práticas	 de	 injeção	
mais	segura	

Implementação	 de	 sessões	 educativas	 sobre	 práticas	
de	 injeção	 mais	 segura.	 Avaliação	 dos	 resultados	 da	
intervenção.	

Ricardo	Fuertes	
Adriana	Curado	 Coalition	Plus	 2016-2017	
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Estrutura	GAT	

	 Áreas	Estruturais	GAT	

	 Organização	Interna	 Sustentabilidade	 Capacitação	 de	 membros	
e	Trabalhadores	

At
iv
id
ad

es
	

	-	 Produção	 de	 Plano	
Estratégico	2017-2020;	

	-	Elaboração	de	um	Plano	
de	Comunicação;	

	-	 Revisão	 do	 Manual	 de	
Procedimento	Internos;	

	-	 Estabelecer	 um	 Plano	
de	Publicações	GAT	

	-	 Criação	 de	 um	 Livro	 de	
Estilo/Linguagem	do	GAT	

	-	 Definição	 dos	
Conteúdos	 Funcionais	 de	
todos	os	colaboradores	

	-	 Monitorização	 efetiva	
dos	 serviços	 se	 projetos	
(Objetivos,	 Resultados	
Esperados,	 Atividades,	
Indicadores,	 Meios	 de	
Verificação)	

	-	 Estabelecimento	 de	 uma	
comissão	 de	 angariação	 de	
fundos	e	gestão;	

	-	 Produção	 de	 um	 plano	 de	
angariação	 de	 fundos	 e	
gestão	financeira;	

	-	 Mapping	 de	 fontes	 de	
financiamento		

	-	Diagnóstico	das	necessidades	
de	capacitação	dos	membros	e	
trabalhadores	do	GAT;	

	-	 Elaboração	 do	 Programa	 de	
Formação	 Interno	 do	 GAT	
(membros	e	trabalhadores);	

	-	 Introdução	 de	 ferramentas	
de	monitorização	 dos	 projetos	
e	 avaliação	 de	 desempenho	
dos	colaboradores	

	-	 Promoção	 de	 um	 maior	
envolvimento	 dos	 membros	 e	
colaboradores	 nas	 atividades	
do	GAT	

	

	

Outras	prioridades:	

• Implementar	 o	 alargamento	 do	 espaço	 físico	 do	 InMouraria	 para	 viabilizar	 serviços	 que	 não	
conseguimos	realizar	no	momento;		

• Possibilidades	 de	 fazer	 coortes	 de	 acompanhamento	 das	 pessoas	 rastreadas	 nos	 diferentes	
projetos:	

• Sede	-	Registo	de	atendimentos	mais	detalhado,	que	permita	análise	mais	"fina"	do	trabalho	e	
o	diagnóstico	de	necessidades	(a	articular	com	os	diversos	núcleos/serviços)	

• No	 âmbito	 do	 Mais	 Participação	 Melhor	 Saúde	 assegurar	 financiamento	 para	 a	 parte	 de	
capacitação	 de	 doentes	 envolvidos	 nas	 organizações	 e	 o	 reconhecimento	 do	 valor	 da	
intervenção	dos	doentes	e	das	suas	organizações	em	todo	o	processo	das	decisões	em	saúde.	
Desde	a	R&D	até	à	adesão	e	literacia.	

• Considerar	a	possibilidade	de	termos	um	projeto	específico	financiado	na	área	das	prisões	
• Necessidade	de	um	espaço	físico	para	a	MOVE-SE,	situado	na	península	de	Setúbal,	para	poder	

armazenar	material	e	também	para	realizar	reuniões,	formações.	
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	Serviços	GAT	
	

	

O	Centro	Anti	Discriminação	(CAD)	tem	como	objetivo	reduzir	
a	discriminação	e	o	estigma	para	 com	as	pessoas	que	vivem	
com	 VIH,	 identificando	 situações,	 promovendo	 soluções	 e	
instrumentos,	jurídicos	e	sociais,	para	defesa	e	promoção	dos	
direitos	 da	 população,	 em	 particular	 de	 populações	 mais	
vulneráveis.		

	

O	 CheckpointLX	 é	 um	 centro	 de	 base	 comunitária,	 que	
disponibiliza	 um	 serviço	 anónimo,	 confidencial	 e	 gratuito,	
dirigido	 a	 homens	 que	 têm	 sexo	 com	 homens	 (HSH),	 para	
rastreio	 rápido	do	VIH	e	 infeções	sexualmente	 transmissíveis	
(IST),	ligação	 à	 prevenção,	 aconselhamento	 sexual	 e	
referenciação	aos	cuidados	de	saúde.	

	

O	Checklist	é	um	projeto	dirigido	a	homens	que	têm	sexo	com	
homens	 (HSH),	 que	 disponibiliza	 um	 serviço	 gratuito,	
confidencial	 de	 rastreio	 rápido	 e	 diagnóstico	 laboratorial	 de	
IST	 (sífilis,	 clamídia,	 gonorreia,	 infeção	 anal	 pelo	 HPV	 e	
displasia	 e/ou	 cancro	 anal),	 realizado	 por	 médicos	 e	
enfermeiros.	

	

O	 projeto	 Informação	 e	 Rastreio	 VHC	 destina-se	 a	 oferecer	
um	 serviço	 de	 informação,	 rastreio	 e	 ligação/religação	 aos	
cuidados	 de	 saúde	 e	 aconselhamento	 sobre	 tratamentos,	
desenvolvido	 em	 comunidades	 terapêuticas,	 albergues,	
programas	 de	 baixo	 limiar,	 redes	 informais	 de	 pessoas	 que	
usaram	 drogas	 e	 outros	 espaços	 de	 apoio	 a	 pessoas	 que	
usaram	 drogas	 na	 zona	 da	 Grande	 Lisboa	 e	 Península	 de	
Setúbal.	

	

O	 Projeto	 Informação	 VIH	 e	 SIDA	 tem	 como	 objetivo	 a	
produção	 e	 a	 publicação	 de	 informação	 atualizada,	 atual	 e	
correta	(impressa	e	eletrónica),	que	cubra	aspetos	médicos	e	
sociais	 das	 pessoas	 que	 vivem	 com	 o	 VIH,	 de	 pessoas	 que	
trabalham	na	área	do	VIH/SIDA	e	doenças	associadas.	

	

O	projeto	IN	Mouraria	–	Migrantes		visa	promover	o	acesso	e	
utilização	de	serviços	de	prevenção,	rastreio	e	tratamento	da	
infeção	 pelo	 VIH,	 hepatites	 virais	 e	 outras	 infeções	
transmissíveis	 junto	 de	 populações	 imigrantes,	 contribuindo	
assim	para	a	redução	das	referidas	infeções	nesta	população.	

	

O	IN-Mouraria	–	Pessoas	que	usam	drogas	(PUD)	disponibiliza	
um	 centro	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	nas	infeções	pelo	VIH	e	VHC.	
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O	projeto	de	intervenção	com	Trabalhadores	do	Sexo	resulta	
de	 uma	 parceria	 entre	 o	 GAT	 e	 a	 Obra	 Social	 das	 Irmãs	
Oblatas	 (OSIO),	cujo	objetivo	é	otimizar	o	apoio	à	população	
de	 TS	 em	 Lisboa,	 com	 particular	 incidência	 na	 Mouraria.	
Desenvolve-se	 um	 trabalho	 de	 proximidade	 em	 contexto	 de	
apartamentos	 (GAT)	 e	 de	 rua	 (OSIO),	 focado	 na	 distribuição	
de	 informação	 sobre	 saúde,	 material	 de	 prevenção,	
levantamento	 de	 necessidades	 e	 encaminhamento	 e	
acompanhamento	a	serviços	de	apoio.	

	

O	 projeto	 Mais	 Participação,	 Melhor	 Saúde	 tem	 como	
objetivo	 geral	 promover	 a	 participação	 e	 a	 capacitação	 de	
representantes	 dos	 doentes	 e	 dos	 cidadãos,	 no	 âmbito	 dos	
processos	de	tomada	de	decisão	em	saúde,	a	nível	político	e	
institucional,	em	Portugal.	

	

O	 projeto	 destina-se	 a	 oferecer	 um	 serviço	 anónimo,	
confidencial	 e	 gratuito,	 para	 o	 rastreio	 rápido	 do	 VIH	 em	
populações	 vulneráveis,	 e	 rastreio	 do	 VHB,	 VHC	 e	 sífilis	 a	
subpopulações	com	critérios,	em	contexto	de	unidade	móvel	
dirigido	a	migrantes,	pessoas	que	usam	drogas,	homens	que	
têm	sexo	com	homens	e	trabalhadores	do	sexo	na	Península	
de	Setúbal.	

 

o	CAB-PT	atua	no	desenvolvimento	e	reforço	das	capacidades	
de	advocacia	em	tratamentos,	bem	como	na	formação	sobre	
tratamentos	 dos	 membros.	 O	 seu	 objetivo	 primordial	 é	
informar	 e	 aconselhar	 os	 atores	 envolvidos	 no	 tratamento	
antirretroviral	 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.		

 

Este	 projeto	 prevê	 um	 sistema	 de	 deteção	 precoce	 de	 VIH,	
vírus	 da	 hepatite	B	 (VHB),	 vírus	 da	 hepatite	 C	 (VHC)	 e	 sífilis,	
com	 base	 em	 Organizações	 da	 Sociedade	 Civil,	 dirigido	 a	
populações	consideradas	em	risco	acrescido	(profissionais	do	
sexo,	 pessoas	 que	 usam	 drogas,	 população	 migrante	 e	
homens	que	têm	sexo	com	homens).	

	

Este	 projeto	 pretende	 instituir	 um	 sistema	 de	 deteção	
precoce	de	VIH,	VHB,	VHC,	 sífilis,	 clamídia,	 gonorreia	 e	HPV,	
bem	 como	 de	 recolha	 e	 reporte	 de	 dados,	 que	 permita	
vigilância	 do	 estado	 epidemiológico	 das	 infeções	 em	
populações	 de	mais	 difícil	 acesso,	 que	 tendencialmente	 têm	
contacto	reduzido	com	as	estruturas	formais.	

	
	
Mais	informações	em:	
http://www.gatportugal.org/servicos	
http://www.gatportugal.org/projetos	
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Mensagem	da	Direção	

	

A	direção	do	Grupo	de	Ativistas	em	Tratamentos	apresenta	um	Plano	de	atividades	e	
Orçamento	 para	 2017	 que	 pretendem	dar	 continuidade	 as	 atividades	 empreendidas	
nos	anos	anteriores,	fazendo	do	GAT	uma	organização	de	referência	como	associação	
de	doentes	e	um	dos	principais	atores	na	área	das	políticas	de	saúde	nos	domínios	do	
VIH,	hepatites	víricas	e	IST.	

Continuaremos	a	investir	no	rastreio	comunitário	nas	populações	mais	vulneráveis	ao	
VIH,	 hepatites	 víricas	 e	 IST	 e	 promoveremos	 com	 afinco	 a	 ligação	 aos	 cuidados	 de	
saúde	 e	 ao	 tratamento.	 Trabalharemos	 também	 para	 que	 o	 Estado	 assuma	 as	 suas	
responsabilidades	 em	 relação	 a	 estas	 infeções	 estabelecendo	 novas	 estratégias	
nacionais	para	o	VIH,	TB,	IST	e	Hepatites	Virais	que	garantam	mandato	e	recursos	para	
estas	áreas	e	que	permitam	a	Portugal	cumprir	os	objetivos	com	que	se	comprometeu	
ao	 subscrever	as	estratégias	da	OMS,	bem	como	a	meta	dos	90-90-90	para	2020	da	
ONUSIDA.	

O	 trabalho	 político	 terá	 durante	 este	 ano	 uma	 importância	 fulcral.	 O	GAT	 estará	 na	
linha	 da	 frente	 para	 que	 em	 Portugal	 se	 o	 acesso	 a	 medicamentos	 e	 dispositivos	
médicos	 seja	 comportável,	 permitindo	 assim	 aumentar	 o	 número	 de	 pessoas	 em	
tratamento.	 Adicionalmente	 existem	 os	 desafios	 da	 Profilaxia	 Pre-Exposição	 que	
sabemos	 ser	 uma	 excelente	 nova	 ferramenta	 para	 a	 prevenção	 do	 VIH	 e	 que	
necessitará	 de	 chegar	 a	 quem	 precisa,	 nomeadamente	 as	 comunidades	 que	 mais	
vulneráveis	estão	à	infeção	pelo	VIH.	

Estaremos	também	atentos	às	necessidades	e	diretos	das	populações	mais	vulneráveis	
com	 e	 para	 quem	 trabalhamos.	 Para	 isso	 desenvolvemos	 projetos	 de	 proximidade	
envolvendo	as	comunidades	no	trabalho	desenvolvido,	exemplo	disso	será	o	trabalho	
a	desenvolver	para	que	as	pessoas	 reclusas,	bem	como	as	pessoas	que	usam	drogas	
tenham	acesso	ao	tratamento	da	hepatite	C.		

Continuaremos	 também	 a	 trabalhar	 com	 outras	 organizações	 de	 doentes	 na	 nossa	
área	 e	 noutras	 patologias,	 para	 que	 cada	 vez	mais	 as	 pessoas	 com	doenças	 ou	 sem	
possam	ter	palavra	no	que	diz	respeito	nas	principais	decisões	políticas	que	afetam	a	
sua	 saúde,	 promovendo	 a	 capacitação	 dos	 doentes	 para	 uma	 participação	 ativa	 em	
todos	os	processos.	

O	ano	de	2017	será	também	um	desafio	no	que	à	sustentabilidade	diz	 respeito.	Não	
estão	 garantidos	 todos	 os	 recursos	 necessários	 para	 o	 trabalho	 do	GAT	 e	 durante	 o	
ano	 serão	 envidados	 todos	 os	 esforços	 para	 encontrar	 mais	 financiamentos	 e/ou	
apoios.	

A	direção	agradece	a	todos	os	colaboradores	e	membros	que	estiveram	envolvidos	na	
produção	deste	documento	e	que	estarão	certamente	envolvidos	em	todo	o	trabalho	
vindouro.	 	
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Mais	informações	sobre	o	GAT:	

Equipa	GAT:	http://www.gatportugal.org/equipa	

Conselho	Consultivo:	http://www.gatportugal.org/conselhoconsultivo	

Publicações	GAT:	http://www.gatportugal.org/publicacoes	

Outros	Planos	e	Relatórios:	http://www.gatportugal.org/relatorios	

	

	

	

	

	


