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Plano de Actividades 2008 

 

O GAT elaborou para o ano de 2008 um Plano extremamente 

ambicioso que pretendeu, por um lado, consolidar e alicerçar o 

que se alcançou durante o ano de 2007 e por outro, ampliar 

quantitativa e qualitativamente as actividades do GAT nas 

suas áreas de intervenção (Informação/Formação/Literacia 

nos Tratamentos, Activismo Político e Investigação ligada à 

comunidade) para que os compromissos nacionais (Plano de 

Acção) e internacionais assumidos pelo Governo Português 

sejam respeitados e implementados. 

 

A avaliação do Plano de Actividades de 2008 inclui a descrição 

de prioridades, objectivos alcançados e o seu impacto na 

comunidade. 

Descrição de Prioridades  

1) - Autonomia financeira 

 

A autonomia financeira do GAT foi considerada como uma das 

prioridades para 2008. Abaixo são apresentados os objectivos 

estabelecidos e as metas alcançadas. 

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 Campanha para angariar 

100 apoiantes 

individuais do GAT com o 

valor mínimo de 

75€/ano; 

 Parceria ou apoio de 

 Angariados 10 apoiantes 

individuais 

 12 Novos sócios 

 Continuação de 

protocolos de parceria 

com i-Base  
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instituições privadas.  

 

 Novos protocolos de 

parceria com ONGs 

internacionais: NAM, 

IAVI, International AIDS 

Society (IAS), HIV 

Training and Resource 

Initiative, Internactional 

AIDS Vaccine 

Initiative(IAVI), 

associações de base 

comunitária nos PALOP  

 

Impacto: Houve várias dificuldades para angariar apoiantes. 

Dos 10 apoiantes individuais, nenhum ainda pagou a quota 

anual devido a problemas de funcionamento da Caixa Geral de 

Depósitos. Para 2009, será uma das áreas a que o 

secretariado estará atento.  

A nível de parcerias, o GAT manteve as que já tinha e 

estabeleceu mais protocolos de colaboração com diversas 

entidades (mencionadas no quadro). Como resultado, 

conseguiu reunir um leque de tradutores que, actualmente, 

colaboram regularmente na tradução de artigos e brochuras. 

Através destas novas parcerias foi possível, para além de 

começar a pagar aos tradutores, contratar mais uma pessoa.  

Com a organização da reunião da sociedade civil, paralela à 

Cimeira de Chefes de Estado dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa e através do patrocino do gabinete do Presidente 

Jorge Sampaio, estabeleceu-se a “Rede Saúde CPLP”, que 

permitiu ao GAT estabelecer novas parcerias de trabalho.  
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2) – Sede 

 

A sede é um instrumento essencial para que o plano de 

actividades seja exequível. As condições mínimas são uma 

sala de trabalho, um gabinete, uma sala de reunião, um 

Centro de Documentação e uma Sala de Formação. 

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas no final de 

2008 

 

 Sede Benfica 

  

 Espaço em Chelas 

 Sala de 

trabalho/reuniões 

 Salas com 12 postos de 

trabalho 

 Expedição e 

armazenamento “Acção 

& Tratamentos” e de 

outras brochuras 

 Centro de documentação 

e Informação  

 

Impacto: Com a sede em Benfica, o GAT conseguiu 

autonomizar-se. Conseguiu um espaço amplo onde trabalham 

actualmente 8 pessoas; um local para o centro de 

documentação (que estará pronto em 2009), um local para 

armazenar a revista “Acção & Tratamentos” e brochuras.  

 

NOTA: Devido à demora por parte do Serviço de Acção Social 

da Câmara Municipal de Lisboa (CML), o GAT alugou um 

espaço em Benfica. Este novo espaço é a morada oficial da 

associação, ficando o espaço em Chelas (cedido em Outubro 
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pela CML) destinado à expedição e armazenamento da revista 

“Acção & Tratamentos” e de outras brochuras.  

3) – Vigilância Epidemiológica 

 

Os sistemas de vigilância para acompanhar a evolução da 

epidemia, os comportamentos e a vulnerabilidade ao VIH, 

dados relativos à incidência e prevalência de outras ISTs, 

Hepatites B e C e Tuberculose, são essenciais para o 

planeamento de políticas eficazes de saúde pública. 

 

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 Avaliar a possibilidade 

de desenvolver um 

projecto de outreach em 

parceria com equipas de 

rua na área das drogas, 

do sexo comercial 

transgender e masculino 

e entre os locais de 

encontro dos MSM 

(saunas, bares, rua) 

coordenados por uma 

instituição universitária 

e financiados pela 

CNSIDA. Este projecto 

tem o objectivo de 

facilitar a capacidade de 

 Parceria com várias 

associações que 

desenvolvem o seu 

trabalho na área através 

dos projectos HOSHO 

(aprovado em 75% pela 

CNSIDA) e TS (aprovado 

em 75% pela CNSIDA) 

 O GAT é parceiro do 

Projecto ADTM aprovado 

em 75% de 

financiamento da 

CNSIDA 

 Publicação de brochuras 

informativas 
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organização destes 

grupos e promover o 

acesso ao teste, aos 

cuidados de saúde e 

monitorizar os 

indicadores sentinela. 

 

Impacto: Através da aprovação destes 3 projectos pretende-

se capacitar as organizações que desenvolvem o seu trabalho 

nesta área, promovendo o acesso ao teste, aos cuidados de 

saúde e monitorizar os indicadores sentinela.  

4) Activismo, Adesão e Literacia em Tratamentos 

 

O GAT considera fundamental a formação em tratamentos e 

políticas de promoção de adesão correctas que envolvam as 

organizações da comunidade de pessoas que vivem com VIH. 

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 CAB Português: Seis 

reuniões anuais com a 

indústria e formação 

interna para membros e 

convidados. 

 Workshops temáticos de 

formação (um por ano, 

pelo menos para cerca 

de 50 a 75 pessoas); 

 Jornadas Terapêuticas 

 CAB: Cinco reuniões 

 Projecto PALAT: foi 

pedido financiamento à 

Fundação GSK. Foi 

recusado. No entanto, 

através da rede saúde 

CPLP deu-se inicio ao 

estabelecimento de 

contactos nos países da 

CPLP.   
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(uma por ano, para cerca 

de 250 pessoas); 

 Projecto PALAT 

Português - Promoção 

do Acesso, Literacia e 

Adesão aos Tratamentos 

(Candidatura via 

Programa ADIS, dirigido 

às pessoas 

seropositivas, através de 

hospitais, ONGs, etc…), 

baseado no Manual de 

Activistas e Formação 

em Tratamentos já 

produzido. 

 Ampliar a interacção 

com o INFARMED, 

associações médicas na 

área do VIH e doenças 

relacionadas, a CNSIDA 

e Ministério da Saúde. 

 Aproveitar o know-how 

dos membros do GAT 

que participam no ECAB 

e no World CAB baseado 

no Manual de Activistas 

e Formação em 

Tratamentos já 

produzido. 

 A formação foi adiada 

para 2009, onde se 

prevêem 4 formações 

anuais.  

 INFARMED: foram 

realizadas reuniões com 

a Direcção do GAT 

 Um membro da Direcção 

do GAT pertence ao 

ECAB.  
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Impacto: Fortalecimento de relações com o INFARMED; 

Fortalecimento das relações com os países de língua oficial 

portuguesa e protocolos de parceria; fortalecimento da 

presença de activistas portuguesas no ECAB e em conferências 

internacionais  

5) Acesso Universal à Prevenção e Diagnóstico 

(aconselhamento e testes voluntários) 

 

Existe um debate sério sobre a qualidade e eficácia quer na 

prevenção primária, quer na prevenção dirigida a grupos 

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

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 Parcerias com o Projecto 

Klotho - Redução de 

Riscos, Teste e 

Encaminhamento para os 

Tratamentos, 

monitorização do 

programa de troca de 

material de injecção. 

 Replicação do projecto 

Klotho para o trabalho 

sexual para as 

comunidades 

migrantes/excluídos/ 

MSM 

 Parceria Klotho: 

participação de três 

membros do GAT na 

monitorização do 

projecto Klotho 

 Replicação do projecto 

Klotho: O GAT está 

responsável pela 

implementação, que 

ainda está a decorrer 

 O GAT acompanhou e 

participou com três 

membros no Manual de 

Boas Práticas e entrega 
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 Manual de Boas Práticas 

de distribuição e entrega 

de seringas (CNSida) 

de seringas em meio 

prisional, farmácias e 

carrinhas CAD 

Impacto: Participação de membros da comunidade na tomada 

de decisões e monitorização do projecto Klotho, participação 

da comunidade na execução do Manual de Boas Práticas de 

distribuição e entrega de seringas.    

6) Investigação 

Existem sérias lacunas quer no conhecimento quer em 

programas eficazes de redução de riscos, por exemplo, 

cocaína injectável, que devem contar com a contribuição da 

comunidade. Existe também um conjunto de necessidades em 

termos de tratamento, diagnóstico, microbicidas que a 

comunidade tem de pressionar para que se mantenham na 

agenda pública. 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 GAT é parceiro no 

projecto AGIS, 

investigação sobre os 

tratamentos de 

substituição nas prisões 

europeias. Foi proposto 

o Projecto AGIS 2 ao IDT 

para ampliar o inquérito 

e publicar um relatório 

independente a situação 

dos tratamentos de 

substituição nas prisões 

 Projecto AGIS 1: 

parceria do GAT no 

projecto europeu sobre o 

acesso aos tratamentos 

de substituição em 3 

prisões portuguesas e 

publicação do relatório 

financiado pela 

Comissão Europeia.  

 AGIS 2: publicação do 

relatório em português 

com o apoio científico do 



 

 

 11 

e fora destas (parceria 

com a Faculdade de 

Psicologia do Porto, 

coordenado pelo Prof. 

Luís Fernandes).  

 O GAT propõe-se ainda 

apresentar em 2008 um 

projecto sobre a 

situação do VIH e 

doenças associadas nas 

prisões portuguesas (em 

colaboração com a U P 

Porto).  

 O GAT vai apresentar um 

Projecto Europeu à 

DGJLS sobre o 

conhecimento do 

impacto dos novos 

consumos injectáveis, 

cocaína e anfetaminas, 

liderado pela Mainline 

holandesa.  

 O GAT vai participar num 

projecto de avaliação do 

risco cardiovascular 

associado ao uso dos 

ARVs. 

  Pretende ser parceiro 

no processo dos 

Professor Luís 

Fernandes, financiado 

pelo IDT (no prelo).  

 Projecto VIH e doenças 

associadas nas prisões 

portuguesas. Em fase de 

candidatura e procura de 

apoio. 

 Projecto Europeu DGJLS: 

não foi aprovado e vai 

ser efectuado novo 

pedido para 2009.  

 Projecto de avaliação do 

risco cardiovascular 

associado aos ARVs: 

adiado por parte da 

farmacêutica. 

 Parceria nos indicadores 

sentinela: através do 

projecto ADMT 
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indicadores sentinela 

entre populações ou 

áreas geográficas 

específicas.  

Impacto: Através do projecto AGIS 1, a situação sobre o 

acesso aos tratamentos de substituição em Portugal foi 

divulgado a nível europeu, o que permitiu também uma 

apresentação dos dados na conferência mundial sobre SIDA, 

em Agosto, na Cidade do México. A publicação do relatório em 

português deverá ocorrer no inicio de 2009, através do 

financiamento do IDT.  

O projecto da Mainline vai-se candidatar ao financiamento do 

DGJLS em 2009.  

7) Acção e Pressão Política 

 

O GAT pretende, em parceria com a comunidade, especialistas 

da área, instituições públicas e privadas ligadas ao 

conhecimento, promover a resolução dos problemas mais 

graves da política para o VIH/SIDA em Portugal. 

 

Objectivos para 2008 Metas atingidas até ao final de 

2008 

 Conselho Consultivo. 

Pretendemos juntar 

neste órgão informal um 

conjunto de especialistas 

nas várias áreas do 

conhecimento que 

permitam construir uma 

 Conselho consultivo 

constituído até 

Dezembro de 2008 por 

14 especialistas.  

 Grupo Transversal sobre 

VIH/Sida em formação: 

em fase de 
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agenda sólida sobre as 

necessidades e as 

melhores respostas nas 

respectivas áreas e 

facilitar a interacção 

com o mundo da ciência, 

do conhecimento 

comunitário e os 

decisores políticos. 

 Avaliar a hipótese e 

necessidade de incluir 

membros políticos no 

conselho consultivo 

 Promover a criação de 

um grupo transversal 

sobre VIH/SIDA na 

Assembleia da 

República. 

 Fórum da Sociedade Civil 

 Influenciar a decisão de 

criar reuniões regulares 

dos Coordenadores 

Nacionais de Sida da 

Europa 53. 

 Com o EATG e restantes 

membros do SCF 

elaborar o Position 

Paper sobre os custos e 

benefícios do acesso 

implementação. Após a 

aprovação de criação 

através do Grupo Saúde 

da Assembleia da 

República, espera-se o 

anúncio oficial.  

 Fórum Nacional da 

Sociedade Civil para o 

VIH/SIDA: constituído 

por 15 associações 

portuguesas. 

 Fórum Europeu da 

Sociedade Civil Europeu 

na área do VIH/SIDA: o 

GAT é o representante 

português a nível 

Europeu 

 Position Paper: ainda por 

fazer 
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universal na Europa 

entre os grupos mais 

vulneráveis. 

  

 

Impacto: Através do Conselho Consultivo do GAT foi possível 

fortalece o diálogo entre a comunidade e os especialistas da 

área. Destacamos a participação de alguns membros na 

revisão a nível científico de brochuras do GAT, participação de 

um membro na implementação de uma lei anti-discriminação 

de pessoas seropositivas para o VIH/SIDA, em Moçambique e 

com a parceria da ONUSIDA Moçambique.  

Os Fora, quer o nacional, quer o Europeu permitem o diálogo 

entre os membros da comunidade e os decisores, fomentam a 

discussão de políticas e o acesso a informação actualizada.  

 

Participação em conferências Nacionais, 2008: 

 II Programa Saúde (2008/2013) – Jornadas 

Informativas, Lisboa 

 Fórum da sociedade Civil da CPLP para questões da 

Saúde, Lisboa 

 XII Reunião sobre Infecção por VIH, Lisboa 

 12º Simpósio Nacional da Associação Portuguesa de 

Farmacêuticos Hospitalares, Lisboa 

 11ª Reunião anual da Associação Portuguesa para o 

estudo do Fígado, Lisboa 

 Encontro Regional do programa Klotho VIH/SIDA, 

Figueira da Foz 

 II Reunião do conselho Nacional para a Infecção 

VIH/SIDA, Lisboa 
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Participação em conferências Internacionais, 2008: 

 CROI 2008, Boston 

 TB/HIV Advocacy Workshop - Addis Ababa 

 MSF expert meeting " How to boost R&D for a low-cost 

point-of-care rapid diagnostic test and better drugs for 

tuberculosis " – Genebra 

 TB Alliance Open Forum 3 "Key Issues in TB Drug 

Development" – Nova Deli 

 HCV drug access and research for Co-infected people, 

Sitges 

 EMEA Patients & Consumers Working Party Meeting, 

Londres 

 DR TB Clinical Trials Meeting, Harvard 

 II Congresso da CPLP sobre DST-AIDS, Rio de Janeiro 

 XVII International AIDS Conference, Cidade do México  

 European Parliament Round Table Earlier Testing & 

Treatment, Bruxelas 

 International TB Conference, Paris 

 European Best Practice Seminar “Resource Mobilization”, 

Amesterdão 

 European Best Practice Seminar “Public Policy Dialogue”, 

Amesterdão 

 Ninth International Congress on drug Therapy in HIV 

Infection, Glasgow 

 

Nota: Muitas actividades e acções diárias e pontuais não estão 

reflectidas no relatório. Consideramos que apesar de não 

termos atingido alguns objectivos, a grande maioria já foi 

atingida em 2009. 
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O ano de 2008 mostra ainda um aumento quantitativo na 

cooperação entre algumas associações na área do VIH, um 

aumento qualitativo no trabalho e capacidade dos seus 

associados um reconhecimento do valor do nosso trabalho por 

parte de todos os sectores que trabalham na área VIH. 

O GAT como sabem até pelo facto de ser constituído 

maioritariamente por pessoas seropositivas não têm e 

provavelmente nunca virá a ter um impacto mediático 

semelhante ao de outra organização na população geral. 


