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Relatório de Actividades 2010 

1. INTRODUÇÃO 
 

Durante a elaboração do plano para 2010, a direcção e a equipa 

do GAT teve como orientação duas vertentes. A primeira prendia-se 

com a necessidade de reorganizar o número de prioridades face aos 

constrangimentos verificados no passado na execução, bem como 

com a necessidade de as aproximar da realidade do GAT. A segunda, 

não menos relevante, consistia em manter o plano e as prioridades 

definidas aproximados à missão do GAT, ao serviço dos seus 

membros e da comunidade em geral: 

 

Defender o Acesso Universal à prevenção, diagnóstico, tratamento e 

cuidados de saúde na área do VIH/SIDA como única solução para o controlo 

efectivo da pandemia e que a resolução reside no binómio 

tratamento/prevenção (Missão do GAT). 

 

Adicionalmente, tradicionalmente o GAT sempre se preocupou 

com a necessidade de partilhar o trabalho desenvolvido com os vários 

tipos de público, usando para o efeito uma panóplia de meios e 

recursos do GAT. Foi este factor que motivou a adopção de uma 

estratégia de comunicação que, à semelhança do passado, dá 

primazia à interacção com a comunidade, quer através do nosso 

website, da nossa newsletter, das múltiplas reuniões que mantivemos 

com diversas instituições, das reuniões comunitárias com laboratórios 

farmacêuticos ou ainda através das jornadas dedicas à Lipodistrofia. 

 

Assim sendo, no Relatório de Actividades de 2010 pretendemos 

expor o trabalho realizado da forma acríbica sem, no entanto, o fazer 

de forma exaustiva. Por esta razão, o relatório estrutura-se no 

confronto entre os objectivos delineados e os resultados alcançados. 

Esta organização permitirá a todos os interessados, mas sobretudo 
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aos nossos membros, uma avaliação da implementação daquilo que 

foi preconizado pelo Plano de Actividades para 2010. 
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2. PRIORIDADES 2010 
 

2.1. Acesso Universal à Prevenção, Diagnóstico e Tratamento (aconselhamento e testes voluntários) 

 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. Implementação e 

acompanhamento Projecto HOSHO 

– Homens que têm sexo com 

homens e Dar Voz aos 

Trabalhadores de Sexo, 

financiados parcialmente pela 

CNIHIV 

2. Continuação do trabalho de 

parceria no Projecto Infecção pelo 

VIH/SIDA nos Grupos HSH e TS, 

coordenado pela Associação para 

o Desenvolvimento da Medicina 

Tropical, financiado parcialmente 

pela CNIHIV  

1. Implementação dos projectos HOSHO e Dar Voz aos Trabalhadores: 

1.1 HOSHO 

1.1.1 Formação de seis técnicos  (pares) da equipa do CheckpointLX 

que já estão a realizar o rastreio para o VIH utilizando o teste 

rápido, e que no futuro farão o rastreio nas instalações do 

projecto CheckpointLx.  

1.1.2 Realização de 85 testes e questionários (a maioria no âmbito do 

estudo PREVIH). Divulgação do rastreio em locais de 

socialização e de encontro sexual em Lisboa, Almada e Portimão 

(bares, saunas, clubes de sexo), em locais de cruising da 

Grande Lisboa (praia 19 e arredores e Estádio Nacional) (Ver 

Anexo 1), em eventos LGBT (Marcha do Orgulho Gay em Lisboa, 

Gay Pride Lisboa, Porto Pride) e em alguns meios de 

comunicação de âmbito nacional (Facebook, site informativo 19, 

e revista Com'Out) (Ver Anexo 2). 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1.1.3 Tradução e adaptação de um folheto do Terrence Higgins Trust 

sobre Profilaxia Pós Exposição 

1.1.4 Realização de 120 visitas domiciliarias a trabalhadores do sexo 

comercial, a 50 TS diferentes tendo sido entregues 15.000 

preservativos e 10.000 gel. 

1.1.5 Acompanhamento de 17 HSH ao CS da Lapa (10 brasileiros e 7 

portugueses/ 12 HSH TS  e 7 HSH Não TS).  

1.1.6 Introdução de um Registo Individual que permite sistematizar a 

informação dos utentes. 

1.1.7 Participação num estudo on-line de âmbito nacional divulgado 

através da rede de contactos e parcerias do projecto, tendo este 

sido publicado em versão electrónica no IAS 2010, em Vienna. 

O HOSHO participou também no Projecto EMIS. Este estudo foi 

traduzido em 25 idiomas e divulgado em 33 países europeus. O 

questionário recebeu no total 180 000 respostas.   

 

1.2 Dar Voz aos Trabalhadores Sexuais 

1.2.1 Levantamento de necessidades e distribuição de contactos pelos 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

parceiros. Partilha em rede das actividades de cada parceiro, 

para maior coordenação nas saídas à rua entre associações e 

encaminhamentos mais ágeis para serviços de testagem do 

VIH. 

1.2.2  Levantamento de necessidades junto dos trabalhadores de 

sexo que gerou a intervenção em contexto de trabalho sexual 

de interior. 

1.2.3 Criação da Rede de Trabalho sobre Trabalhadores Sexuais com 

os seguintes objectivos: 

1.2.4 Participação dos parceiros na discussão sobre o conceito de um 

site que seja apelativo para os trabalhadores sexuais  e 

contenha informações essenciais à sua actividade (Sexo + 

Seguro, Jogos Sexuais, Higiene Pessoal, Defesa Pessoal, Acesso 

à Saúde, Clientes, Classificados, Dar Voz aos TS, Perguntas 

frequentes, Links úteis, Contactos). 

1.2.5 Reuniões regulares com os parceiros para acompanhamento do 

trabalho de rua e levantamento das necessidades de campo, 



 

 

 8 

Relatório de Actividades 2010 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

com vista a melhorar as intervenções. 

1.2.6  Formação de parceiros/mediadores em intervenção em 

contextos de trabalho sexual de interior para integração da 

equipa do GAT. 

1.2.7  Distribuição regular de preservativos aos mediadores para os 

distribuírem ao público-alvo, bem como distribuição directa em 

contexto de interior, perfazendo um total de 10768 

preservativos masculinos e 500 preservativos femininos, 1566 

Kit sexy, 4645 saquetas de gel lubrificante e 500 folhetos 

informativos vários. 

1.2.8  Participação no IAS 2010 com enfoque no Roadmap de 

Sexwork; 

1.2.9  Formação para técnicos do GAT e entidades parceiras em 

aplicação de testes de fluído oral. 

 

2. Colaboração no Projecto Infecção pelo VIH/SIDA nos Grupos HSH e TS: 

2.1. Contactos para estabelecimento de parcerias com organizações da 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

sociedade civil, estatais e privadas.  

2.2. levantamento de dados do estudo linha de base, em Lisboa  

planeamento das intervenções da segunda componente de 

projecto, nomeadamente o planeamento de Educação pelos Pares 

(HOSHO, DVTS e CheckpointLx) 

2.3.  aumento do número de questionários preenchidos e efectuação do 

rastreio serológico para o VIH, com aconselhamento pré e pós 

teste (Checkpoint LX). 

2.4. aplicação de questionários à população TS em contexto “indoor”. 

2.5.  em Lisboa"    -" O GAT, em parceria com o PREVIH, organizou a 

Conferência sobre Infecção pelo VIH em grupos de difícil acesso..." 

2.6.     Divulgação do estudo: nomeadamente, a construção de uma 

página na rede social Facebook, a disponibilização de informação 

sobre o projecto em sites LGBT e a distribuição de flyers em locais 

de sociabilização. 
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2.2. Activismo, Adesão e Literacia em Tratamentos 

 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. CAB Português: Seis reuniões 

anuais com a indústria e 4 

formações internas para membros 

e convidados; 

2. Jornadas Terapêuticas (anual), 

a realizar-se no segundo trimestre 

de 2010;  

3. Ampliar a interacção com o 

INFARMED, associações médicas 

na área do VIH e doenças 

relacionadas, a CNIVIH e o 

Ministério da Saúde; 

4. Aproveitar o know-how dos 

membros do GAT que participam 

no ECAB e no World CAB; 

1. CAB P: 

1.1 Reuniões com laboratórios: 

1.1.1  Laboratório Abbott (Março) – 36 participantes 

1.1.2 Janssen-Cilag/Tibotec (Maio) – 26 participantes 

1.1.3 Merck Sharp & Dohme (Junho) – 28 participantes 

1.1.4 Gilead (Julho) – 34 participantes 

1.1.5 Laboratório Abbott (Novembro) –22 participantes 

1.1.6 Janssen-Cilag/Tibotec (Dezembro) – 25 participantes 

 

2. III Jornadas GAT – VIH:Lipodistrofia, a imagem e a saúde. 

2.1 Pretende-se com as III Jornadas do GAT “VIH: Lipodistrofia, a 

Imagem e a Saúde” debater o impacto da síndroma metabólica e 

da lipodistrofia na saúde física e mental das pessoas que vivem 

com VIH e quais as respostas do Serviço Nacional de Saúde.  



 

 

 11 

Relatório de Actividades 2010 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

2.2 Participação de cerca de 70 pessoas no evento. 

 

3. INFARMED: O GAT tem representação no CEIC e no Conselho Nacional da 

Publicidade de Medicamentos (Portaria n.º 157/2009) 

 

4. O GAT tem aproveitado o know-how dos membros do GAT na organização de 

reuniões e no trabalho desenvolvido ao longo da implementação dos planos 

de actividade. 

 

 

2.3. Acção e Pressão Política 

 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. Conselho Consultivo - 

construir uma agenda sólida sobre 

as necessidades e as melhores 

respostas nas respectivas áreas e 

 

2. A assembleia-geral do GAT concordou com a inclusão de membros da área da 

política no conselho consultivo. A direcção convidou para membros do Conselho 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

facilitar a interacção com o mundo 

da ciência, do conhecimento 

comunitário e os decisores 

políticos. 

2. Avaliar a hipótese e a 

necessidade de incluir membros 

políticos no Conselho Consultivo, e 

se houver proposta de Direcção 

esta ser apresentada previamente 

aos membros do GAT. 

3. Reforçar e acompanhar, 

enquanto secretariado, o papel do 

Grupo Transversal sobre 

VIH/SIDA, da Assembleia da 

República. 

4. Participar activamente no 

Fórum Nacional da Sociedade Civil 

para o VIH/SIDA 

Consultivo pessoas, cujo contributo na área seja relevante, ou que já tenham 

colaborado com o GAT no seu trabalho. Assim, o convite foi aceite pelas 

seguintes pessoas: 

 - Bernardino Soares (PCP); 

 - Clara Carneiro (PSD); 

 - Francisco Madeira Lopes (PV); 

 - João Semedo (BE) 

 - Mª Antónia Almeida Santos (PS) 

3. Acompanhamento do Grupo Transversal sobre VIH/SIDA: 

3.1. elaboração de uma Proposta não de Lei do Grupo Transversal sobre 

VIH/SIDA a ser apresentada em 2011-2012; 

3.2. reunião de apresentação do IAVI ao Grupo Transversal em Setembro. 

 

4. O GAT participou activamente nas actividades do FNSC: 

4.1.Secretariado e organização de reuniões até Setembro. 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

5. Influenciar a decisão das 

presidências espanhola e belga da 

União Europeia de convocar a 

reunião dos Coordenadores 

Nacionais de SIDA da Europa 53, 

em 2010.  

6. Fórum da Sociedade Civil 

Europeu para o VIH/SIDA: Com o 

EATG e restantes membros do 

FSC Europeu para o VIH/SIDA 

elaborar um Position Paper sobre 

os custos e benefícios do acesso 

universal à TARc na Europa entre 

os grupos mais vulneráveis. 

4.2. Presença nas 8 reuniões regulares do Fórum; 

4.3. Participação no encontro alargado do FNSC com o objectivo de contribuir 

para o Plano Nacional para a Infecção VIH/SIDA 2011-2013. 

 

5. Foi pedida reunião na Comissão Europeia para discutir a reunião dos 

Coordenadores Nacionais do VIH/SIDA. Embora não fosse possível garantir que 

esta reunião decorreria durante a presidência Belga, houve um compromisso 

que esta decorreria em 2011 durante a Presidência Polaca. 

6. O position paper sobre custo-benefício da TARc foi adiado para 2011, porém 

durante o ano de 2010 foi elabora um sobre políticas de drogas, VIH e hepatites 

víricas. 
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2.4. OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA: 

 
A) – Vigilância Epidemiológica 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. O GAT vai continuar a 

colaborar no projecto de outreach, 

em parceria com equipas de rua 

na área do sexo comercial 

feminino transgender e masculino 

e HSH (saunas, bares, rua) 

coordenado pelo ADMT e 

financiado pela CNIVIH. Este 

projecto tem por objectivo facilitar 

a capacidade de organização 

destes grupos, promover o acesso 

ao teste e aos cuidados de saúde 

e monitorizar os indicadores 

1 Colaboração no Projecto Infecção pelo VIH/SIDA nos Grupos HSH e TS: 

1.1 o contacto estabelecimento de parcerias com organizações da 

sociedade civil, estatais e privadas.  

1.2 levantamento de dados do estudo linha de base, em Lisboa  

planeamento das intervenções da segunda componente de 

projecto, nomeadamente o planeamento de Educação pelos Pares 

(HOSHO, DVTS e CheckpointLx) 

1.3  aumento do número de questionários preenchidos e efectuação do 

rastreio serológico para o VIH, com aconselhamento pré e pós teste 

(Checkpoint LX). 

1.4 aplicação de questionários à população TS em contexto “indoor”. 

1.5  em Lisboa"    -" O GAT, em parceria com o PREVIH, organizou a 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

sentinela. 

2. O GAT teve a aprovação 

parcial da CNIHIV para o projecto 

Checkpoint, que terá inicio no 

princípio de 2010 e término em 

2014. O projecto tem por 

objectivo fazer o rastreio da 

infecção pelo VIH e IST na 

população de homens que têm 

sexo com homens. 

Conferência sobre Infecção pelo VIH em grupos de difícil acesso..." 

1.6     Divulgação do estudo: nomeadamente, a construção de uma 

página na rede social Facebook, a disponibilização de informação 

sobre o projecto em sites LGBT e a distribuição de flyers em locais 

de sociabilização. 

2 Projecto CheckPointLX: 

2.1 Aluguer do espaço para o funcionamento do CheckpointLX, que 

ficará localizado no Bairro do Príncipe Real, históricamente 

considerado a zona de socialização dos HSH, pela concentração de 

Bares, Discotecas, Saunas e também nos últimos anos uma zona 

habitacional preferida pela comunidade Gay. 

2.2 Início dos trabalhos de adaptação do espaço 

2.3 Constituição e formação da equipa do projecto (6 técnicos) 

2.4 Estabelecimento de parcerias para a referenciação de casos 

positivos na pesquisa de anticorpos do VIH, consulta de IST e 

divulgação dos serviços do CheckpointLX. 

2.5 Elaboração de uma campanha de divulgação do projecto, bem 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

como um plano de comunicação para os media. 

2.6 Colaboração da equipa do CheckpointLX com o PREVIH (1ª fase -16 

de Abril e 31 de Julho), aumentar a amostra da população HSH e 

TS no rastreio do VIH. 

 

B) – A participação activa das comunidades mais vulneráveis 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. Fórum Nacional da Sociedade 

Civil na área do VIH/SIDA, 

formalizado a 1 de Dezembro de 

2007, conta com o GAT para o 

secretariar. Haverá eleições para 

eleger o novo secretariado, em 

2010. Contudo, caso o GAT não 

faça parte do próximo 

secretariado, continuará a 

participar activamente neste 

1. O GAT participou activamente nas actividades do FNSC: 

1.1. Secretariado e organização de reuniões até Setembro. 

1.2.  Presença nas 8 reuniões regulares do Fórum; 

1.3. Participação no encontro alargado do FNSC com o objectivo de 

contribuir para o Plano Nacional para a Infecção VIH/SIDA 2011-2013. 

 

2. O GAT mantém um representante neste Fórum e fará a recandidatura em 

2011. 

3. Parcerias 2010: 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

órgão de consultadoria.   

2. Fórum da Sociedade Civil sobre 

VIH/SIDA da União Europeia, 

onde o GAT representa a 

comunidade das pessoas 

infectadas em Portugal, desde 

18/09/2007 até Agosto de 2010. 

O papel do GAT é o de chamar a 

atenção, a nível europeu, sobre 

as preocupações e necessidades 

nacionais, trazer e divulgar a 

informação e respostas no 

combate à epidemia e 

monitorizar os compromissos 

nacionais e internacionais. 

3. Parcerias a nível nacional com 

equipas de rua (drogas, sexo 

comercial), instituições 

3.1. Programa “Diz não a uma seringa em segunda não” (CNSIDA) 

3.2. Centro em Rede de investigação em Antropologia (CRIA-IUL) 

3.3. Estudo de Identificação de Determinantes de Infecção VIH/SIDA e 

hepatites víricas (APDES) 

3.4. Projecto de Redução de Riscos de Marvila (APDES) 

3.5. Outras parcerias específicas para os projectos do GAT em 

implementação. 

 

4. Em Junho de 2010 foi publicada a actualização das Recomendações 

Portuguesas para o Tratamento da Infecção VIH/SIDA 

5. Manutenção de um representante na Comissão de Acompanhamento dos 

Programas de Trocas de Seringas e de um observador no Steering Committe 

do European Network of Harm Reduction 

6. Manutenção e estabelecimento de parcerias com instituições em várias 

áreas estratégias de trabalho do GAT. 

7. Fundamentação e viabilidade na implementação dos objectivos da rede a 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

universitárias, outras ONGs na 

área do VIH e as instituições, 

CNIVIH, OIT Portugal, IDT, 

ACIDI, INFARMED, CEIC, F. C. 

Gulbenkian, sector privado e 

Ministérios. 

4. Manutenção do Representante da 

Sociedade Civil no Grupo 

responsável pelas 

recomendações para o 

tratamento do VIH e Boas 

Práticas Hospitalares (CNIVIH) e 

participação na elaboração das 

Recomendações da APECS. 

5. Consultadoria nos projectos de 

redução de riscos e troca de 

seringas (CNIVIH) 

6. Parcerias com as mais relevantes 

nível nacional, e coordenação com os actores locais nos países da CPLP.   
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

“networks” europeias (EATG, 

EHRN, AAE, INPUD, UNITAID, 

IHP+, OMS-Europa, ONUSIDA 

Europa e Moçambique, OSI, 

IHRA, EMEA, OIM, OIT e 

Comissão e Parlamento 

Europeus. 

7. O GAT foi fundador e é promotor 

da Rede Saúde da Sociedade 

Civil PLP e   é membro da Rede+ 

PLP. 
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C) Investigação 

 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1- Vai ser parceiro num Projecto 

Europeu, financiado pela DG JLS, 

sobre o conhecimento do impacto 

dos novos consumos injectáveis, 

cocaína e anfetaminas, 

coordenado pela organização 

holandesa Mainline.  

2- É parceiro no projecto sobre 

indicadores sentinela (acima 

descrito), através da Associação 

para o Desenvolvimento da 

Medicina Tropical. 

1. O projecto não foi aprovado, pelo que a organização promotora do 

projecto não activou as parcerias pré-estabelecidas. 

2. Colaboração no Projecto Infecção pelo VIH/SIDA nos Grupos HSH e TS: 

2.1. Contactos para estabelecimento de parcerias com organizações da 

sociedade civil, estatais e privadas.  

2.2. levantamento de dados do estudo linha de base, em Lisboa  

planeamento das intervenções da segunda componente de 

projecto, nomeadamente o planeamento de Educação pelos Pares 

(HOSHO, DVTS e CheckpointLx) 

2.3.  aumento do número de questionários preenchidos e efectuação do 

rastreio serológico para o VIH, com aconselhamento pré e pós 

teste (Checkpoint LX). 

2.4. aplicação de questionários à população TS em contexto “indoor”. 

2.5.  em Lisboa"    -" O GAT, em parceria com o PREVIH, organizou a 

Conferência sobre Infecção pelo VIH em grupos de difícil acesso..." 
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Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

2.6.     Divulgação do estudo: nomeadamente, a construção de uma 

página na rede social Facebook, a disponibilização de informação 

sobre o projecto em sites LGBT e a distribuição de flyers em locais 

de sociabilização. 

 

 

D) - Autonomia financeira 

 

Objectivos para 2010 Resultados em 2010 

1. Campanha para angariar 100 

apoiantes individuais do GAT com 

o valor mínimo de 75€/ano; 

2. Aumentar o número de sócios; 

3. Protocolos de parceria ou 

apoio de instituições privadas. 

1. Neste  

2. No ano de 2010 foram recomendados pela Direcção e  posteriormente 

aprovados pela AG 16 novos sócios. 

3. Foram estabelecidos contratos de financiamento para projectos específicos 

com algumas farmacêuticas e com a Tides Foundation. 
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3. Participação e Reuniões Nacionais e Internacionais 
 

Janeiro 
Reuniões em Portugal: 

 IDT/ANF 

 Transmissão infecção mãe/filho 

 7ªsJornadas de Actualização em Doenças Infecciosas HCC  

 Reunião CAD Lapa 

 Reunião CNIVIH/SIDA 

 Exposição SIDA – ANF 

 Reunião ANF/IDT 

 Reunião IHMT 

 Reunião FNSC 

 Reunião CAD Porto 

 Reunião APDES 

 I Jornadas da Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

 Reunião com Fisiobel 

 Inauguração das instalações da Gilead 

 Reunião Conselho Editorial 

 Reunião ILGA 

 
Reuniões Internacionais: 

 BOD/EATG  

 Closing the Gap between Basic Research and Clinical Practice - 
Lisboa 

 ECAB /EATG  

 WHO – TB - Genebra 
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Fevereiro 

Reuniões em Portugal: 

 Fígado e exclusão social  

 1ªs Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas sobre a Infecção 
VIH/SIDA - Coimbra  

 Reunião ARS – Coimbra 

 Reunião ARS – Lisboa 

 Reunião CAD – Setúbal 

 Reunião ARS e CAD – Santarém 

 Reunião  Escolhas APDES 

 Reunião Abbott 

 Reunião ARS Norte 

 

 
Reuniões Internacionais: 

 Croi – São Francisco 

 EASL – Amsterdão  

 BOD Meeting -Bruxelas 

 

Março 
Reuniões em Portugal: 

 Inauguração Exposição SIDA-ANF  

 Reunião CORRELATION (GE-APDES) - Porto  

 3º Fórum Nacional de Saúde  

 Simpósio Educacional VIH/Sida  

 III Congresso da CPLP s/VIH/Sida  

 Reunião Gilead 

 Reunião BEST – BMS/Gilead 

 Reunião FNSC 
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 Workshop “Normas de elaboração e entrega dos relatórios 

financeiros” CNIVIH/SIDA – Lisboa 

 Reunião JCT 

 Reunião GSK 

 Reunião BI 

 Reunião CPLP-SIDA 

 Reunião com Vitalino Canas 

 Reunião VIH Portugal 

 
Reuniões Internacionais: 

 IAVI - Site Visit to Kenya and Uganda 

 BOD Meeting - Bruxelas 

 Thematic ECAB Tuberculosis  

 COHERE Stiges 

 Evaluation of the Access to HIV/AIDS Treatment and Care in 

Lithuania WHO - Vilnius 

 

Abril 
Reuniões em Portugal: 

 Remark10 

 1ª Formação do Checkpoint – JB/RF/IC/MJC /RA/NP/JE/ST/JA 

 Reunião com BMS 

 Reunião com ViiV 

 Audiência na Assembleia da República 

 Reunião ILGA 

 Reunião CNIVIH/SIDA 

 BEST - Lisboa 

 
Reuniões Internacionais: 

 BOD – Governance Meeting - Bruxelas 
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 EASL – Viena 

 Stakeholders meeting – Bruxelas 

 PWG 

 

MAIO 
Reuniões em Portugal: 

 V Colóquio – Os Direitos Humanos na Ordem do Dia/Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio 

 O Direito Médico e a Advocacia - Lisboa  

 Formação BEST - Coimbra 

 BEST – Porto 

 Reunião Ministra da Saúde 

 

Reuniões internacionais: 
 BEST – Londres 

 CSF - Bruxelas 

 PWG 

 General HIV ECAB –Bruxelas 

 

JUNHO 
Reuniões em Portugal: 

 Reunião Anual do Programa ADIS/SIDA 

 Encontro de Profissionais de Saúde – Coimbra 

 2ª Conferência Nacional de Gestão Hospitalar – 
Sustentabilidade dos Hospitais 

 Marcha do Orgulho Gay – Lisboa  

 Arraial Pride – Lisboa 

 Reunião APDES – Porto 

 Reunião FNSC 

 Reunião EntreAjuda 
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Reuniões internacionais: 
 WHO – Civil Society involvement in the response to HIV, TB and 

hepatitis epidemics in the WHO European Region - Copenhagen 

 EATG 

 HIV and Your Brain Taskforce Meeting 

 HIV and Body Taskforce Meeting 

 

JULHO 
Reuniões em Portugal: 

 Reunião com IHMT 

 Reunião com Gilead 

 Reunião com Abbott 

 Reunião do FNSC 

 Arraial Pride – Porto 

 BEST – Lisboa 

 Reunião Prof Tato Marinho + SOS Hepatites 

 

Reuniões internacionais: 
 HCV Community Summit – São Francisco 

 IAS 2010- Viena 

 HIV and Body Taskforce Meeting II 

 

AGOSTO 
Reuniões em Portugal: 

 Reunião com Reckitt 

 Reunião com Gilead 

 

Reuniões internacionais: 

 
SETEMBRO 
Reuniões em Portugal: 
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 Workshop Águas de Portugal – A sustentabilidade no core de 

grande grupo empresarial – Cascais 

 Reunião ADMT 

 Reunião Coordenador Nacional 

 Reunião Drop IN 

 SC Harm Reduction – APDES – Arcozelo 

 Lançamento Livro da Positivo 

 Colóquio sobre Medicina Narrativa 

 Reunião FNSC 

 Reunião com Laboratório Letty 

 Reunião com GileadAPDES Arcozelo SC Harm reductio APDES 

Arcozelo SC Harm reductio APDES Arcozelo SC Harm reductio 

 
Reuniões internacionais: 

 EveryWhere – Dissemination Seminar Meeting – Madrid 

 Policy Working Group Meeting – Bruxelas 

 ECDC would like to invite the CSF to participate in the advisory 
group – Estocolmo 

 General HIV ECAB - Bruxelas 

 

OUTUBRO 
Reuniões em Portugal: 

 I Seminário sobre Trabalho de Pares – APDES – Porto 

 Conferência Nacional sobre SIDA – Coimbra 

 A mulher e o VIH/sida – Hospital Amadora Sintra 

 Reunião Sangue + ILGA 

 Reunião Ser+ + Gilead 

 

Reuniões internacionais: 
 3rd European NGO meeting on HIV Prevention among MSM – 

Berlin 
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 Regional consultation on Global health sector strategy for 

HIV/AIDS in 2011-2015 

 Taskforce Meeting III 

 HIV and Body taskforce meeting III 

 Hep C Summit – Bruxelas 

 COBA Test meeting Luxemburgo 

 HIV Brain – Munique 

 International Training Day – Londres 

 Enconro Grundvig – Harm Reduction  

 Tibotec Meeting – H CAB 

 BOD Governance 

 CSF HIV 

 

NOVEMBRO 
Reuniões em Portugal: 

 Reunião Sangue + ILGA 

 Reunião Ser+ + Gilead 

 Reunião FNSC 

 Reunião AR – Vacinas 

 Reunião com Fund. Calouste Gulbenkian – Serviço Saúde 

 II Encontro Nacional de Redução de Riscos – Porto 

 BEST – Cascais 

 APF – Saúde Sexual de Jovens 

 Reunião BI 

 Seminário Dor Crónica 

 Reunião com Roche 

 
Reuniões internacionais: 

 Seminar 2 – HPYP – EMCDDA – Lisboa 
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 HIV 10 – Glasgow 

 ECAB – Viral Hepatitis – Bruxelas 

 Regional Consultation  WHO – Kiev 

 NY BMS Meeting – Patient Advocacy Advisory Board 

 

DEZEMBRO 
Reuniões em Portugal: 

 Reunião CAD Lapa 

 APF ODM6 

 Reunião FNSC 

 Reunião BMS 

 III Jornadas GAT sobre Lipodistrofia 

 Reunião IGAS 

 
Reuniões internacionais: 

 ECDC – Bruxelas 

 AB HEPC – Vertex/Tibotec – Nova Iorque 

 CAB HEPC – BMS – Washington 
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4. Conclusão 

 

O ano de 2010 foi um ano de desafios para o GAT e para todos 

os seus colaboradores e membros. 

O contexto económico do país e o consequente desinvestimento 

e retração que se observou, não tornou mais fácil o desafio que é a 

angariação de fundos do GAT, para que todas as actividades em 

curso e planeadas fossem implementadas. 

 A newsletter do GAT, Acção & Tratamentos, deixou de estar ao 

abrigo do programa de financiamento ADIS. O GAT considera este 

seu órgão de informação fundamental e instrumental na persecução 

dos seus objectivos, pelo que a direcção considerou que não faria 

sentido abandonar este projecto. Assim sendo, com muito empenho 

da nossa equipa de colaboradores e dos directores conseguimos 

colocar no prelo e distribuir quatro números, por oposição aos seis 

habituais. 

Para além deste desafio, o GAT viu aprovado em 2010, ao 

abrigo do programa ADIS, o seu projecto de detecção rápida de VIH e 

saúde sexual em HSH, o CheckpointLx. Porém, o orçamento aprovado 

não contemplava obras de adaptação do espaço. Para além das 

dificuldades em encontrar um espaço devidamente contextualizado 

na vida social da comunidade HSH, uma vez identificado, juntou-se o 

desafio de o remodelar e adaptar às exigências técnicas do projecto. 

Toda a implementação do próprio projecto, desde a constituição da 

equipa ao financiamento adicional tem sido uma tarefa árdua. Não 

obstante, estas barreiras a equipa formou-se, entrou em funções e 

apesar de não haver espaço físico em 2010, conseguiu elaborar 

testes em espaços de sociabilização HSH. 
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O GAT manteve-se ainda em funções como coordenador de 

terreno do projecto PREVIH. Um projecto sem precedentes que tem 

como objectivo investigar os determinantes da infecção VIH/SIDA nos 

grupos vulneráveis dos homens que têm sexo com homens e dos 

trabalhadores do sexo. O preenchimento de centenas de 

questionários em todo o país, bem como o alargamento da amostra 

de testagem para o VIH são duas das tarefas hercúleas da 

responsabilidade do GAT, para o qual contribuíram os projectos 

HOSHO e CheckpointLx. 

O projecto HOSHO associou-se ao estudo Europeu sobre HSH  

EMIS e alcançou um número de respostas aos questionários 

surpreendentes, gerando dados até aqui inexistentes e essenciais 

para melhor conhecermos a epidemia do VIH em Portugal. 

O projecto Dar Voz aos Trabalhadores Sexuais, tornou-se no 

primeiro projecto em Lisboa a intervir informalmente junto de 

trabalhadores do sexo em contexto interior,  dando não só uma 

resposta, ainda que parcial, a uma população de difícil acesso, mas 

também inspirando um projecto mais estruturado para os anos 

vindouros. 

 A todos estes desafios acrescia o trabalho habitual do GAT no 

que diz respeito aos vários projectos em implementação, reuniões 

planeadas, publicações, colaboração com parceiros e compromissos 

internacionais, que nunca foi descurado. 

 Podemos então dizer que os resultado obtidos em 2010 

demonstram que este foi também um ano de conquistas, 

demonstrando um empenho singular de todas as estruturas do GAT 

em atingir os objectivos a que se propuseram. 

 Os órgãos sociais do GAT (Direcção, Conselho Fiscal e Mesa da 

Assembleia) esforçaram-se particularmente para afinar todos os 

procedimentos e o rigor no trabalho efectuado. 
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 Os membros do nosso Conselho Consultivo, que continua a 

crescer, mostraram-se disponíveis para todos os desafios que lhes 

propusemos.  

 Todos os técnicos do GAT se empenharam muito para além das 

suas obrigações profissionais, demonstrando um verdadeiro espírito 

de missão. Os nossos associados apoiaram o GAT e a sua direcção 

envolvendo-se cada vez mais e contribuindo assim para a qualidade 

das nossas intervenções. 

 De ano para ano o impacto da actividade do GAT no cena 

nacional do VIH/SIDA cresce de forma sustentada e com ele o 

reconhecimento pelos parceiros e pela comunidade pessoas 

infectadas e afectadas pelo VIH, por órgãos governamentais, pelos 

parceiros e ONG na área do VIH, drogas e da promoção da saúde em 

geral. 

 A Direcção do GAT deixa neste relatório uma palavra de 

agradecimento a todos os que contribuíram para o trabalho efectuado 

ao longo de 2010, bem como a todos que colaboraram na elaboração 

deste relatório. 
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5. Anexos Acção & Tratamentos  
 

 

5.1. Distribuição Via CTT 

 

 

 

5.2. Distribuição Directa 
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5.3. Distribuição Directa – Hospitais 

 

 

 

 

5.4. Distribuição Directa - ONG 
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5.5. Distribuição Directa – CAT 

 

 

 

 

5.6. Distribuição Directa - CAD 
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6 Outros Anexos 
 

6.1 - Lista do Conselho Consultivo 
 

Doutora Ana Lopes - Antropóloga 

Prof. Doutor António Sousa Uva – Medicina do Trabalho 

Dr. Bernardino Soares – Deputado da Assembleia da República 

Mestre Carla Torre – Farmacêutica  

Dra. Clara Carneiro – Deputada da Assembleia da República 

Dra. Cristina Guerreiro - Obstetra  

Dr. Eugénio Teófilo - Infecciologista 

Dr. Francisco Madeira Lopes - Deputado  

Dra. Isabel Soares - Pediatra 

Jó Bernardo – Activista e Dirigente Transgender 

Dr. João Semedo – Deputado da Assembleia da República 

Prof. Doutor Jorge Torgal – Médico de Saúde Pública 

Prof. Doutor José de Faria Costa – Faculdade Direito da Universidade 

de Coimbra 

Prof. Dr. Kamal Mansinho - Infecciologista 

Prof. Doutor Luís Fernandes - Psicólogo 

Dra. Maria Antónia Almeida Santos – Deputada  

Prof. Doutora Maria do Céu Rueff - Jurista 

Dra. Maria José Campos - Médica 

Dra. Marta Maia - Socióloga 

Dr. Pedro Silvério Marques - Economista 

Dra. Regina Bastos – Deputada do Parlamento Europeu 

Dr. Ricardo Camacho - Virologista 

Dr. Rui Marques - Infecciologista 

Prof. Doutor Rui Tato Marinho - Gastrenterologista 

Sérgio Vitorino – Activista LGBT 

Dra. Teresa Caeiro – Deputada  

Prof. Doutora Teresa Pizarro Beleza - Jurista 

Dra. Teresa Serra – Advogada/Penalista 

 
 
 
 


