
 

 
 
G.A.T. – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos 

Av. Defensores de Chaves 75 RC, 1000-114 Lisboa. E-mail: gatcontactos@clix.pt Tel/Fax: 21 793 13 05 
Pessoa Colectiva n.º 506 248 259 - Registo de I.P.S.S. n.º 241/2004  

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2005 

 

I . INTRODUÇÃO 

 

 O ano de 2005 foi um ano de grande actividade política no GAT. Este 

facto deve-se a uma série de acontecimentos no plano político que introduziram 

alterações no panorama do VIH/SIDA em Portugal, a saber, a mudança de 

governo e consequentemente das políticas de saúde até aqui preconizadas.  

 A primeira grande mudança foi a reestruturação da antiga Comissão 

Nacional de Luta Contra a SIDA, passando a ser tutelada pelo Alto Comissariado 

da Saúde e passando a chamar-se Coordenação para a Infecção VIH/SIDA e 

sendo nomeado um coordenador para assumir a liderança desta instituição.  

 O GAT, preocupado com esta situação, resolveu encabeçar uma carta 

assinada pelas principais ONG da área do VIH/SIDA a pedir uma audiência ao 

Alto-comissário da Saúde Professor Pereira Miguel, para se debater a questão 

da a extinção/remodelação da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA. Nessa 

carta o GAT manifesta também o seu desagrado por ninguém dos 

representantes da comunidade das pessoas que vivem com o VIH/SIDA ter sido 

consultado neste processo que as atinge directamente, malgrado todos os 

compromissos internacionais ratificados pelo Estado Português em que se 

preconiza a consulta e envolvimento da comunidade. 

 No dia 15 de Novembro, a direcção reuniu com o Alto Comissário e o 

Coordenador da CNSIDA, onde foram explanados os pontos supracitados e 

outros que esta direcção achou pertinente, isto é, a necessidade do 

conhecimento atempado da situação epidemiológica e das suas características, 

para que se possam planear respostas e políticas eficazes; a promoção da 

despistagem, acesso e adesão aos tratamentos e boas práticas de prescrição; 

desigualdade no acesso à terapêutica consoante hospital; ausência de 

medicamentos já aprovados em alguns estabelecimentos hospitalares; a 

situação dos imigrantes ilegais no que diz respeito ao SNS; entre outos. 
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 No que diz respeito aos imigrantes ilegais, foi ainda abordado 

durante a reunião a violação sistemática do Despacho n.º 25.360/2001 de 16 

de Novembro de 2001, da responsabilidade do Ministro da Saúde, António 

Correia de Campos, na parte que garante o acesso à saúde dos imigrantes 

irregulares, por parte de todos ao actores que intervêm no processo: Juntas de 

Freguesia, Centros de Saúde e Hospitais Públicos. Este assunto foi objecto de 

carta ao Ministro da Saúde, tendo em conta que se verificou a não 

implementação generalizada da lei por todos os intervenientes. Não só, 

aparentemente, todo o pessoal dos serviços de saúde (dos médicos aos 

administrativos) não conhece a lei, como quando confrontados com esta, 

continuam a não a respeitar, quando, do nosso ponto de vista, deviam ser os 

agentes activos da divulgação dos direitos dos doentes envolvidos. Nesta carta 

foram expostas situações reais, com as quais o GAT se tem deparado. 

Ainda no que diz respeito ás boas práticas de prescrição e à desigualdade 

no acesso à terapêutica consoante hospital, o GAT reuniu com a ERS para que 

esta procedesse a um levantamento desta situação a nível nacional, para que 

depois se pudesse proceder conforme a situação, contudo esta instituição 

remeteu-nos para o INFARMED, dizendo que esta não era a sua área de 

actuação. 

 Embora estes assuntos ainda estejam longe da sua resolução, cremos 

que o GAT teve, neste ano, um papel muito importante não só na 

consciencialização e responsabilização das estruturas responsáveis, mas 

também aproveitando a oportunidade para apresentar sugestões e propor 

estratégias de alteração nas politicas de saúde que poderão levar a uma 

melhoria das questões já mencionadas. 

 O presente foi também um marco na vida desta instituição, pois foi 

organizada o “I Encontro para Formação de Activistas do GAT”. Tratou-se de 

uma formação dirigida aos membros e a pessoas interessadas na área dos 

activismos em tratamentos, tendo contado com especialistas da áreas como 

formadores, a saber, o Prof. Doutor Machado Caetano, a Dr.ª Maria José 

Campos e o Dr. Eugénio Teófilo. A formação teve a duração de dois dias (15 e 
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16 de Julho) e contou com cerca 40 formandos, tendo o balanço deste evento 

sido bastante positivo, pelo que contamos voltar a organizá-lo nos próximos 

anos. 

 Foram também organizadas reuniões com a indústria farmacêutica, 

com o objectivo de divulgar, em Portugal, informação sobre tratamentos, novos 

medicamentos e ensaios clínicos; sugerir ensaios clínicos quando exigidos pelo 

interesse comum; rever os protocolos durante o processo de desenvolvimento 

dos ensaios clínicos; rever procedimentos e documentos de consentimento 

informado no conteúdo e na linguagem portuguesa; divulgar informações dos 

resultados dos ensaios clínicos; 

Por último, foi ainda organizada a actualização e publicação da brochura 

Introdução à Terapêutica de Combinação, que faz parte do projecto de literacia 

em tratamentos que esta instituição visa implementar em Portugal, sendo que, 

estão previstas outras publicações dedicadas a temas de suma importância na 

área dos tratamentos. A Introdução à Terapêutica de Combinação é distribuída 

regularmente nas farmácias dos principais centros hospitalares do país, bem 

como nas ONG ligadas de alguma forma à área do VIH/SIDA.  
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II  OBJECTIVOS ATINGIDOS 

 No ano de 2005 os principais objectivos do GAT atingidos foram: 

a)  a divulgação, em Portugal, de informação sobre 

tratamentos, novos medicamentos e ensaios clínicos; 

b)  a promoção do acesso com qualidade aos tratamentos por 

todas as pessoas com VIH/SIDA em Portugal;  

c)  a intervenção nas discussões sobre orientações 

terapêuticas e as suas implicações práticas; 

d) a coordenação das acções dos seus associados 

relativamente aos objectivos acima indicados. 

No que diz respeito aos objectivos mais específicos, bem como a 

sua taxa de execução, estes encontram-se enumerados no capítulo 

seguinte (III. Programas Desenvolvidos). 
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III  PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

 
 

VALÊNCIA 

/PROGRAMA 
ACTIVIDADES 

REALIZAÇÃO 

% 
OBJECTIVOS 

REALIZAÇÃO 

% 

Reuniões com 

Organismos 

Governamentais 

• CNSIDA (Ana Filgueiras – 

23 de Dez.) 

• Reunião com Alto 

Comissário da Saúde e 

Coordenador da CNSIDA 

(22 Set.) 

• Reunião com ERS 

• 100% 

 

• 100% 

• Garantir o respeito integral dos 

direitos humanos de todas as 

pessoas que vivem com 

VIH/SIDA em Portugal, o que 

não é possível sem a 

integração efectiva dos seus 

representantes, conhecedores 

das suas preocupações e 

necessidades; 

• Defender políticas justas 

baseadas em evidências 

científicas não moralistas para 

controlar a epidemia VIH/SIDA 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

mailto:gatcontactos@clix.pt


 

 
 

G.A.T. – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos 
Av. Defensores de Chaves 75 RC, 1000-114 Lisboa. E-mail: gatcontactos@clix.pt Tel/Fax: 21 793 13 05 

Pessoa Colectiva n.º 506 248 259 - Registo de I.P.S.S. n.º 241/2004  
 

em Portugal e a qualidade de 

vida dos que vivem com o 

VIH/SIDA; 

• Garantir a implementação das 

disposições legais sobre o 

acesso à saúde dos migrantes 

e todos os grupos étnicos; 

• Garantir a aplicação dos 

compromissos internacionais 

assumidos pelo Estado 

Português; 

• Assegurar a distribuição a 

disponibilidade de todas as 

políticas eficazes no acesso e 

adesão dos utilizadores de 

drogas aos cuidados de saúde 

e tratamento (locais de 

consumo seguro, programas 

de manutenção sob supervisão 

médica, Kit de material de 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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injecção completo, entre 

outros); 

• Aumentar o poder e a 

participação das pessoas 

infectadas pelo VIH/SIDA no 

controlo e supervisão de 

decisões que os afectam 

directamente. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Literacia em 
Tratamento 

• Reuniões com 
farmacêuticas: 
 - Abbot, 
 - Merck, 

• 100% 

 

 

• Avaliar a possibilidade de 

tornar acessível à comunidade 

de pessoas infectadas pelo 

100% 
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 - Boehringer Ingelheim. 

• 1º Encontro para 
Formação de Activistas 
do G.A.T. 

• Publicação da Brochura 
Introdução à 
Terapêutica de 
Combinação. 

 

• 100% 

 

 

• 100% 

 

 

VIH/SIDA nos países de 

expressão portuguesa, 

informação e construção de 

competências na área do 

activismo em tratamentos; 

• Aumentar as competências 

individuais e colectivas dos 

membros do G.A.T. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Participações 
nacionais e 
internacionais 

• Presença de membros 
do GAT nas 
conferências nacionais 
e internacionais mais 
relevantes na área das 
infecções, resistências, 
das reduções de 
danos…  

• Alguns membros foram 
constituídos consultores 
da OMS nas áreas do 
VIH/SIDA, co-infecção 
VHB/VHC, guidelines 
para o tratamento de 
utilizadores de droga, 

• 100% 

 

 

 

 

 

• 100% 

 

 

 

 

• Aumentar a visibilidade e 

capacidade interventiva do 

G.A.T. na sociedade; 

 

• Aumentar as competências 

individuais e colectivas dos 

membros do G.A.T. 

 

 

 

100% 
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epidemiologia e 
vigilância 
epidemiológica. 

• O presidente do GAT 
passou a integrar o 
World Community 
Advisory Board 
(WCAB);  

• Três dos nossos 
associados integram o 
ECAB (EATG) 

• O presidente e vogal da 
direcção integram o 
recém-criado Fórum da 
Sociedade Civil para o 
VIH/SIDA da Comissão 
Europeia. 

• O membro Paulo Vieira 
foi eleito delegado das 
ONG no PCB da 
UNAIDS. 

• GAT iniciou um período 
de contactos regulares 
com a coordenação 
nacional para a infecção 
VIH/SIDA. 

 

 

 

• 100% 

 

 

 

• 100% 

 

 

• 100% 

 

 

 

 

• 100% 

 

 

• 100% 
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IV  CONCLUSÃO 

 

 A Direcção do GAT está consciente do trabalho que ainda existe a fazer 

na área dos tratamentos e das políticas na área do VIH/SIDA, contudo julgamos 

que o trabalho efectuado até ao momento, coloca o GAT no caminho certo para 

a prossecução dos seus objectivos. 

 O GAT empenhou-se bastante com a actualidade politica dos 

tratamentos, tendo encetado conversações com vários agentes governamentais 

para chamar a atenção para os principais problemas na sua área de acção e 

participar na resolução destes. Os resultados têm sido satisfatórios, embora 

ainda aquém do pretendido, não só por falta de disponibilidade do governo, 

como também devido a alguma inoperância, fruto da transição de poder que se 

verificou neste ano. 

 Para além das reuniões com farmacêuticas, não só para obter e divulgar 

informação sobre novos tratamentos, mas também para formar os membros na 

área do activismo e análise dos dados apresentados pelas farmacêuticas. 

Organizou-se também o “I Encontro para Formação de Activistas do GAT” que 

faz parte do projecto de Literacia em Tratamentos, juntamente com as 

publicações do GAT. Estas actividades revelaram-se muito proveitosas, pois 

dotaram os membros de novas competências e permitiram envolvê-los de 

forma cabal nas actividades já existentes ou novas do GAT. 

 Em jeito de conclusão, tendo em conta o que foi exposto neste 

documento, a direcção faz um balanço positivo do ano de 2005, e acredita ter 

iniciado um trabalho que dará frutos em anos posteriores. 
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