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Relatório de Actividades 2011 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 O ano de 2011 foi um grande desafio para a direção e equipa do GAT. 

Tratou-se de um ano de grandes convulsões políticas, sociais e económicas que 

condicionaram o trabalho do GAT, pois para além das atividades previstas, foi 

necessário também fazer muito ativismo junto dos poderes políticos e 

governamentais, bem como garantir que os direitos conquistados na área do 

diagnóstico, tratamento e cuidados de saúde se mantenham assegurados no futuro. 

 Foi então necessário reorganizar as prioridades tendo em conta não só a 

realidade do GAT mas, também, o contexto económico-político do país, sem no 

entanto esquecer as principais atividades planeadas aproximando-as sempre da 

missão do GAT, que trabalha em prol 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). 

 

 

Um dos objetivos primordiais do GAT é a produção e comunicação de 

informação de forma simples, clara e rigorosa. Pelo que este foi o ano em que o 

nosso site de internet - www.gatportugal.org - se tornou mais amigo do utilizador, 

mais simples de consultar e mais fácil de pesquisar a informação pretendida. Foi 

também o ano em que, conjuntamente com mais duas instituições, o GAT lançou 

um site exclusivamente dedicado à lipodistrofia com informação essencial e 

cientificamente correta sobre um tema cada vez mais debatido. Lançámos ainda 

dois números da revista Ação&Tratamentos, dedicados a assuntos do interesse da 

comunidade. 

O Relatório de Atividades de 2011 pretende de forma clara, contudo, geral, 

dar a conhecer o trabalho realizado durante o ano de 2011. Assim, o relatório 

estrutura-se numa analogia ação vs. resultados. Esta organização permitirá a todos 

os interessados, mas sobretudo aos nossos membros, uma avaliação da 

implementação daquilo que foi preconizado pelo Plano de Atividades para 2011. 

http://www.gatportugal.org/
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2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 2011 
 
2.1. Acesso Universal à Prevenção, Diagnóstico e Tratamento (aconselhamento e testes voluntários) 
 

Ações para 2011 Resultados em 2011 

1. Implementação e acompanhamento 

do Projeto HOSHO – Homens que têm 

Sexo com Homens e do Projeto Dar 

Voz aos Trabalhadores de Sexo. 

2. Implementação e acompanhamento 

do Projeto CheckpointLX 

3. Continuação do trabalho no Projeto 

Infecção pelo VIH/SIDA nos Grupos 

HSH e TS, que passou a ser 

coordenado pelo GAT. 

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

1.1 HOSHO 

1.1.1 Levantamento sistemático de necessidades junto das associações e 

mediadores comunitários parceiros na área do acesso à saúde das 

populações HSH e, particularmente, ao VIH/SIDA e IST. 

1.1.2 Realização de 3 reuniões com os mediadores comunitários sobre 

prevenção e tratamento para o VIH/SIDA e IST. 

1.1.3 Produção de materiais e recursos orientados especificamente para 

HSH de informação/sensibilização em prevenção e tratamentos para o 

VIH/SIDA e IST ("VIH- Os Factos em Poucas Palavras"). 

1.1.4 Organização, implementação e avaliação de 3 workshops formativos 

para mediadores comunitários, de forma a garantir a qualidade 

interpar no ponto de testagem HSH. 

1.1.5 Encaminhamento e referenciação (através dos mediadores 

comunitários) de pelo menos 70 HSH para os serviços de rastreio e 

tratamento do VIH/SIDA e outras IST.  

1.1.6 Promoção da adesão terapêutica dos HSH para o tratamento 
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Ações para 2011 Resultados em 2011 

antirretroviral e prevenção de novas infeções, através da distribuição 

de preservativos e KIT sexy nas atividades de rua. 

1.1.7 Planeamento e implementação de um estudo - piloto de monitorização 

do VIH/SIDA em HSH, com o envolvimento da população - alvo e dos 

mediadores comunitários LGBT. 

1.1.8 Produção de 2 artigos e 2 posters para apresentação em 

publicações/conferências na área do VIH ou relacionadas. 

 

1.2 Dar Voz aos Trabalhadores Sexuais 

1.2.1 Levantamento de necessidades pelas equipas de rua/mediadores 

comunitários. 

1.2.2 Formação de 30 mediadores comunitários nas questões específicas do 

VIH/SIDA (prevenção, rastreio e tratamento da infeção pelo VIH em 

Portugal). 

1.2.3 Encaminhamento e referenciação (através dos mediadores 

comunitários) de, pelo menos, 20 trabalhadores sexuais para os 

serviços de rastreio e tratamento da infeção pelo VIH  e outras IST. 

1.2.4 Produção de 2 artigos para publicação e 2 posters para apresentação 

em conferências da área da infeção pelo VIH e outras. 

1.2.5 Participação em conferências e eventos de planeamento de atividades 



 

 

 6 

Relatório de Actividades 2011 

Ações para 2011 Resultados em 2011 

de e para trabalhadores sexuais e para clientes. 

 
 

2. Implementação e acompanhamento das atividades do Projeto CheckpointLX: 

2.1 Realização do rastreio da infeção pelo VIH, com pré e pós aconselhamento 

comunitário realizado entre pares, através de marcação para o teste 

rápido presencial, via telefone e via e-mail; ou sem marcação prévia ao 

dia de fim-de-semana, através de ordem de chegada a 723 HSH. 

2.2 Realização de 35 encaminhamentos eficazes para o Sistema Nacional de 

Saúde através do acompanhamento dos utentes de forma a garantir o 

acesso aos tratamentos para o VIH e IST. 

2.3 Distribuição de materiais em restaurantes, bares, discotecas, saunas e 

clubes de sexo que se identificam com a comunidade GBT (3 500 

postais/14 000 Kits preservativos e gel). 

2.4 Prestação de 35 aconselhamentos entre pares a resultados reativos para o 

VIH, com técnicos que vivem com VIH/SIDA, de modo a minimizar o 

impacto negativo do resultado e promover a adesão a tratamentos, caso 

seja  necessários. 

2.5 Manutenção de contactos pessoais (343 contatos foram cedidos 
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Ações para 2011 Resultados em 2011 

voluntariamente) com utentes HSH, de 12 em 12 meses, para relembrar a 

necessidade de fazer o rastreio periódico. 

2.6 Estabelecimento de um protocolo com o Serviço de Higiene e 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para 

tratamento dos dados recolhidos e para constituição de uma coorte de 

pessoas seronegativos denominada “MSM Lisbon Cohort” a seguir de 6 em 

6 meses. Os dados têm sido regularmente enviados para este serviço. 

 

3. PREVIH: Infecção VIH/sida nos grupos de HSH e TS: Prevalência, Determinantes, 

Intervenções de Prevenção e Acesso aos serviços de Saúde”: 

3.1. Estabelecimento de contactos de parcerias com organizações da sociedade 

civil, estatais e privadas.  

3.2. Levantamento de dados do estudo linha de base, em Lisboa, planeamento 

de intervenções da segunda componente de projeto, nomeadamente o 

planeamento de Educação pelos Pares (HOSHO, DVTS e CheckpointLx). 

3.3.  Aumento do número de questionários preenchidos e efetuação do rastreio 

serológico para o VIH, com aconselhamento pré e pós teste (Checkpoint 

LX). 
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Ações para 2011 Resultados em 2011 

3.4. Aplicação de questionários à população TS em contexto “indoor”. 

3.5.  Em Lisboa, e em parceria com o projeto PREVIH, organizou-se a 

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

3.6. Divulgação do estudo PREVIH: nomeadamente, a construção de uma 

página na rede social Facebook, a disponibilização de informação sobre o 

projeto em sites LGBT e a distribuição de flyers em locais de 

sociabilização. 

 

2.2. Vigilância epidemiológica 

Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

1. Estudo Nacional de recolha de dados 

no CheckpointLX. Epidemiologia e 

comportamentos associados ao 

rastreio da infeção pelo VIH 

2. Estudo Avidity Testing 

3. Estudo COBA Test 

4. Estudo Sialon 

1. Este estudo já foi iniciado porém ainda não há data prevista para a apresentação dos 

resultados intermédios. 

2,3,4 – Estes projetos europeus já estavam decorrer quando o GAT se propôs como 

associação parceira e, assim, apenas nas próximas rondas de financiamento é que 

poderemos fazer parte efetiva dos projetos. O GAT continua, no entanto, a reunir e a 

colaborar com os responsáveis dos respetivos projetos. 
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2.3. Investigação 

Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

1. EMIS (European MSM Internet 

Survey) 

2. Projeto MSM Global Forum 

3. Euro Support 6 

4. Novas Tecnologias de prevenção: 

International Aids Vaccine Initiative 

1. EMIS – Divulgação do estudo EMIS nos sites de sociabilização do grupo HSH, 

bem como em sites de organizações que trabalham na área do VIH/SIDA e 

doenças frequentemente associadas, tendo conseguido obter um nível alto de 

participação (4 584 respostas ao questionário) - http://www.emis-

project.eu/sites/default/files/public/publications/EMIS_UNGASS_eng.pdf  

2. MSM Global Fórum – Acompanhamento das discussões e iniciativas 

(http://www.msmgf.org/). 

3. Promoção do projeto junto de entidades parceiras com o intuito de aumentar o 

número de pessoas que aderiram ao projeto promovido pelo IHMT. O Estudo 

encontra-se em fase final e os resultados serão divulgdos em 2012. 

(www.eurosupportstudy.net). 

4. Trabalho contínuo de comunicação em torno das Novas Tecnologias de 

Prevenção; Divulgação do dia Mundial da Vacina preventiva para o VIH; 

Envolvimento das ONG; Reunião UNGASS  - trabalho de lóbi da delegação 

portuguesa nomeada através do FNSC para a inclusão de NPT nos documentos 

oficiais da UNGASS . Publicação e difusão sobre NPT na revista A&T, no site e nos 

http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/EMIS_UNGASS_eng.pdf
http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/EMIS_UNGASS_eng.pdf
http://www.msmgf.org/
http://www.eurosupportstudy.net/
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

meios de comunicação de parceiros. 

 
 
2.4. Ativismo, adesão e literacia em tratamentos 

Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

1. CAB Português: Seis reuniões anuais 

com a indústria e 4 formações 

internas para membros e 

convidados; 

2. Brochuras GAT 

3. ECAB 

4. Jornadas Terapêuticas do GAT 

5. Revista “Ação & Tratamentos” 

6. Projeto Correlation Network 

7. Projeto Everywhere 

8. Site www.gatportugal.org 

9. Site do projeto HOSHO e 

CheckpointLX 

10. Site do projeto Dar Voz TS 

1. CAB Português: 

1.1 Reuniões com laboratórios: 

1.1.1  Reckit Benckiser (Abril) – 22 participantes 

1.1.2 Gilead (Julho) – 23 participantes 

1.1.3 Abbott (Julho) – 31 participantes 

1.1.4 BMS (Setembro) – 25 participantes 

1.1.5 Reckit Benckiser (Outubro) – 17 participantes 

1.1.6 MSD (Novembro) –26 participantes 

1.1.7 Janssen (Dezembro) – 21 participantes 

 

2. Brochuras Publicadas em 2011: 
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

11. Stop TB Partnership 

12. Site www.lipodistrofia.net 

13. HCV CAB 

14. WCAB 

 

2.1. “Guia sobre hepatite C para as pessoas que vivem com VIH: testes, 

coinfecção e tratamento” 

2.2. Brochura “VIH & TB” 

2.3. Brochuras NAM “O Básico” 

2.4. Brochura “Profilaxia Pós- Exposição” 

3. ECAB – participação de membros do GAT nas seguintes reuniões: 

3.1  Janeiro (27 a 30) 

3.2 Março (24 a 27) 

3.3 Maio (12 a 15) 

3.4 Junho (23-26) 

3.5 Novembro (17-20) 

3.6 Dezembro (8-11) 

4. Jornadas Terapêuticas do GAT  

Por questões de agenda e económicas, não foi possível executar esta atividade. Porém, 

o GAT organizou a conferência VIH PORTUGAL 2011, um dos maiores eventos nacionais 

na área do VIH, que contou com a a presença de mais de 300 participantes e com uma 

agenda reconhecida pela qualidade não só dos oradores, mas também dos conteúdos 
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

científicos. 

5. Revista “Ação & Tratamentos” – publicação de 2 edições do A&T 

5.1 http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Publicacoes/RevistaAT/AT027.pdf 

5.2 http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Publicacoes/RevistaAT/AT026-02.pdf 

6. Projeto Correlation Network – Participação em The Correlation HIV/AIDS Policy 

Dialogue (http://www.correlation-

net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=8). 

7. Projeto Everywhere – este projeto não foi aprovado pela Comissão Europeia. 

8. Site www.gatportugal.org - O site do GAT foi renovado e reorganizado. Mantém-

se a atualização constante dos conteúdos. 

9. Site do projeto HOSHO e CheckpointLX - http://checkpointlx.com/  - Lançamento 

do site e atualização regular, com informação dirigido aos clientes do Checkpoint 

LX e composto por uma seção  de material informativo no âmbito da saúde 

sexual e reprodutiva dos HSH. 

10. Site do projeto Dar Voz TS  - Em finalização e será lançado no ano de 2012. 

11. Stop TB Partnership – Publicação de notícias e atualização  nos media do GAT. 

12.  Site www.lipodistrofia.net - Site lançado em 2011.  

13. HCV CAB – O GAT tem um membro nesta estrutura que tem esteve presente nas 

http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Publicacoes/RevistaAT/AT027.pdf
http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Publicacoes/RevistaAT/AT026-02.pdf
http://www.correlation-net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=8
http://www.correlation-net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=8
http://www.gatportugal.org/
http://checkpointlx.com/
http://www.lipodistrofia.net/
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

várias reuniões durante 2011. 

14. WCAB – Esta estrutura reúne uma vez por ano. O GAT tem um membro nesta 

organização. 

 

 

 

 

2.5. Participação ativa das comunidades mais vulneráveis 

 

Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

1. Fórum Nacional da Sociedade Civil 

VIH/SIDA 

2. HIV/AIDS Civil Society Fórum e Think 

Tank da Comissão Europeia 

3. Membro consultor 

4. O GAT é membro de redes lusófonas 

5. O GAT trabalha em parceria com 

diversas entidades a nível europeu 

6. Trabalho/Colaboração com 

1. O GAT participou nas atividades do FNSC: 

1.1. Participação na comitiva que representou o FNSC no UNGASS. 

1.2.  Presença nas 9 reuniões regulares do Fórum; 

1.3. Participação na comitiva que reuniu com o Secretário de Estado Adjunto da 

Saúde, Dr. Leal da Costa, e com o Coordenador para a Infecção VIH/SIDA, 

Prof. Henrique Barros. 

 

2 HIV/AIDS Civil Society Fórum da Comissão Europeia – O GAT é o representante 
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

instituições públicas 

7. Projeto Literacia e Tratamentos 

8. Projeto Health Promotion of Young 

Prisoners 

 

 

Português neste órgão de consulta da CE, e esteve presente em duas reuniões 

durante o ano de 2011. Os documentos e relatórios da reunião podem ser 

consultados em: http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-

society-forum-meeting-reports 

3 O GAT continuou a ser, durante o ano de 2011, consultor em vários processos de 

preparação e/ou revisão de documentos, nomeadamente, nas Recomendações 

para o tratamento do VIH.  

4 A Rede+PLP e Rede Saúde da Sociedade Civil PLP continuam em funcionamento 

embora não ativas, mas julgamos que em 2012 serão preponderantes na 

organização do Congresso VIH/IST, em Moçambique. O GAT faz parte dos 

membros fundadores de ambas. 

5 O GAT continua a colaborar com diversas instituições Europeu e Internacionais, a 

saber, ATG, EHNR, AAE, INPUD, UNITAID, IHP+, OMS-EUROPA ECDC, ONUSIDA 

Moçambique, OSI, IHRA, OIM, CE. 

6 Para a prossecução dos seus objectivos, o GAT continua a colaborar com entidades 

Nacionais, tais como, Universidades, CNIVIH, IDT; ACIDI, INFARMED, Fundação 

Calouste Gulbenkian e Ministérios. 

7 Este projeto não foi aprovado pelas entidades financiadoras no ano de 2011. 

8 Este projeto não foi aprovado pelas entidades financiadoras no ano de 2011. 

 

 

http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-society-forum-meeting-reports
http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-society-forum-meeting-reports
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2.6. Ação e pressão política a nível nacional, União Europeia e internacional 

Objetivos para 2011 Resultados em 2010 

1. Centro Anti Discriminação VIH/SIDA 

2. Conselho Consultivo do GAT 

3. Fórum Nacional da Sociedade Civil 

VIH/SIDA 

4. HIV/AIDS Civil Society Forum e Think 

Tank da Comissão Europeia  

5. Grupo de Trabalho Sobre a 

Problemática do VIH/SIDA – 

Comissão de Saúde (AR)  

 

1. Implementação contínua do projeto em parceria com a Associação Ser+ 

(www.seeufosseseropositivo.com) 

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

política no conselho consultivo. A direção convidou para membros do Conselho 

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

colaborado com o GAT no seu trabalho (cf. Outros anexos - Lista do Conselho 

Consultivo).  

 

3. O GAT participou nas atividades do FNSC: 

3.1. Participação na comitiva que representou o FNSC no UNGASS. 

3.2. Presença nas 9 reuniões regulares do Fórum; 

3.3. Participação na comitiva que reuniu com o Secretário de Estado Adjunto  da 

Saúde, Leal da Costa, e com o Coordenador para a Infecção VIH/SIDA, 

Henrique Barros. 

 

4. HIV/AIDS Civil Society Fórum da Comissão Europeia – O GAT é o representante 

Português neste órgão de consulta da CE, esteve presente em duas reuniões 

http://www.seeufosseseropositivo.com/
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Objetivos para 2011 Resultados em 2010 

durante o ano de 2011, os documentos e relatórios da reunião podem ser 

encontrados em: http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-

society-forum-meeting-reports 

5. O Grupo de Trabalho Sobre a Problemática do VIH/SIDA – Comissão de Saúde 

Assembleia da República, com o qual o GAT tem trabalhado muito proximamente, 

foi reconstituído em 2011 e aprovou em Dezembro deste ano também o 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 133/XII/ - Recomenda ao Governo a adopção de 

medidas tendentes ao combate à infecção por VIH/SIDA em Portugal, com vista à 

sua erradicação: 

http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Actualidades/portugal/Resoluçao%20VIH-

SIDA_FINAL-1.pdf 

 

 

2.7. Melhoria da gestão de recursos humanos e financeiros 

Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

1. Atualização de base de dados de 

doadores e financiadores 

2. Identificação de áreas que precisam 

1.  Procedeu-se a um primeiro levantamento e organização das bases de dados dos 

doadores e financiadores, bem como o seguimento dos pedidos feitos. 

2. Iniciou-se o processo de identificação das áreas de financiamento prioritárias 

http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-society-forum-meeting-reports
http://www.aidsactioneurope.org/our-work/advocacy-work/civil-society-forum-meeting-reports
http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Actualidades/portugal/Resoluçao%20VIH-SIDA_FINAL-1.pdf
http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Actualidades/portugal/Resoluçao%20VIH-SIDA_FINAL-1.pdf
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Objetivos para 2011 Resultados em 2011 

de financiamento do GAT 

3. Implementação da figura de Diretor-

executivo 

4. Reestruturação do escritório do GAT 

e reorganização de recursos 

humanos 

tendo sido identificados alguns projetos como prioritários no que diz respeito à 

angariação de fundos. 

3. A figura do Diretor-executivo foi implementada durante o ano de 2011. 

4. Durante o ano de 2012 far-se-á a devida organização dos recursos humanos. 
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3. Participação e Reuniões Nacionais e Internacionais 
 

Janeiro 
Reuniões Nacionais: 
 

• ANF Porto – Apresentação do Manual de Procedimentos do Programa Troca 
de Seringas 

Reuniões Internacionais: 
 

• MSD-HIV Global Advisory Board 

• EuroHRN  

• EMA-Ad hoc expert group meeting 

Fevereiro 
Reuniões em Portugal: 
 

• Hepatite Vírica – Construindo uma Nova Era com Pegasys - Roche  

Reuniões Internacionais: 
 

• SAG HIV/Viral Diseases Meeting 
 

• Baltics Policy Meeting 

• BOD Policy Meeting 

• CROI 

Março 
Reuniões em Portugal: 
 

• HIV Meeting Point II 

• Reunião Virologia Tibotec 

• Conferência PREVIH 

 
Reuniões Internacionais: 
 

• Correlation  
 

• EATG 

• EASL International Liver Congress 

Abril 
Reuniões em Portugal: 
 

• Reunião APEF 
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• Remark Abbott  

• Apifarma-Ensaios Clínicos: da Molécula ao Medicamento 

 
Reuniões Internacionais: 
 

• EMA - HCV 
 

• Chronic Hepatitis C Meeting 

• EATG-Bod Meeting 

• CPLP Rights 

MAIO 
Reuniões em Portugal: 
 

• 5º Encontro Parceiros Sociais 

• GAF - Educação Sexual em Tempos de Sida 

 
Reuniões internacionais: 
 

• ECAB 

• European Virology Meeting 

 
JUNHO 
Reuniões em Portugal: 
 

• Semana Digestiva 2011 

• Primeiras Jornadas de Direito da Medicina de Universidade Lusíada  

•  VIII Encontro da FPAT – Adições, novos paradigmas de intervenção 

 
Reuniões internacionais: 
 

• HCV Sitges 

• 2011-High Level Meeting on AIDS 

• BOB Governance Meeting 

• Vertex-Hepatite C 

• ECDC-EMCDDA 

• CSF-Meeting 

• 16º HIV/AIDS Think Tank Meeting 2011 
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• Correlation 

• IAS - Roma 

• HIV and Your Sex Life 

 
JULHO 
Reuniões em Portugal 
 
Reuniões internacionais: 
 

• HCV Advisory Board Meeting 

• TAG/Stop TB Partnership 

• EATG-Bod Meeting 

• World CAB 

 

 
AGOSTO 
Reuniões em Portugal: 
 
Reuniões internacionais: 
 
SETEMBRO 
Reuniões em Portugal: 
 

• Conferência VIH Portugal 2011 
 
Reuniões internacionais 

• Formação em Jornalismo – Tailândia 
 

• BOD e GA 
 

• Symposium Hepatitis Drug Users 
 

OUTUBRO 
Reuniões em Portugal  
 

• IV Fórum Nacional Sobre a Gestão de Medicamento em Meio Hospitalar 

 
Reuniões internacionais: 
 

• IAS “Towards an HIV Cure” 

• 13th European AIDS Conference 

• International Harm Reduction Network 

• Janssen Therapeutics Hepatitis C Community Advisory Board  
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• HVC Trials in the post-approval era… 

 
NOVEMBRO 
Reuniões em Portugal: 
 

• MSD-Sharing Evolution 

• Workshop no Centro de Saúde da Pontinha 

• Apdes-Projecto Porto G 

 
Reuniões internacionais: 
 

• AALSD 

• ECAB/Governance Meeting 

• HCAB 

• FEMP 2011 

• European Parliament - ECDC/World AIDS day 2011 

 
DEZEMBRO 
Reuniões em Portugal: 
 

• BDO Seminário O Novo Regime Fiscal E Contabilístico das Entidades sem 
Fins Lucrativos  

• Conselho Nacional da SIDA 

• Aprovação da resolução na AR 

 
Reuniões internacionais: 
 

• CSF 

• 17º HIV/AIDS Think Tank 

• ECDC 

• Correlation 
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4. Conclusão 
 

O ano de 2011 foi um marco de viragem para o país, o que não fez com que 

o plano de atividades do GAT fosse fácil de implementar. 

A conjuntura económica do país e desinvestimento e retração resultantes, 

não tornaram mais fácil o desafio que é a angariação de recursos para o GAT, para 

que todas as atividades em curso e planeadas fossem implementadas. 

 Por outro lado, tratou-se também de um ano de exceção e grande 

conquista. Por exemplo, a inauguração e abertura do primeiro centro comunitário 

de rastreio para a infeção pelo VIH - CheckpointLx, um projeto de deteção rápida 

do VIH e saúde sexual em HSH. Apesar das muitas barreiras financeiras e mesmo 

logísticas relacionadas com o espaço, foi possível inaugurá-lo em Abril de 2011 com 

a presença da então Ministra da Saúde, Ana Jorge, que se congratulou com a 

resposta à epidemia que está a ser dada pela própria comunidade afetada. 

Por outro lado, o GAT, que até ao momento tinha sido coordenador de 

terreno do projeto PREVIH, passou, desde 2011, a ser o promotor do projeto. 

Trata-se de um projeto sem precedentes que tem como objectivo investigar os 

determinantes da infeção pelo VIH  em dois dos grupos que se encontram em 

situação de forte vulnerabilidade: os  homens que têm sexo com homens e os 

trabalhadores do sexo. O preenchimento de centenas de questionários em todo o 

país, bem como o alargamento da amostra de rastreio da infeção pelo VIH são duas 

das tarefas hercúleas da responsabilidade do GAT, para o qual contribuíram os 

projetos HOSHO e CheckpointLx. 

 A todos estes desafios acrescia o trabalho habitual do GAT no que diz 

respeito aos vários projetos em implementação, reuniões planeadas, publicações, 

colaboração com parceiros e compromissos internacionais, que nunca foram 

descurados. 

 Penso que é consensual que os resultados alcançados em 2011 revelam que, 

mais uma vez, este foi um ano de conquistas, provando o empenho extraordinário 

de todas as estruturas do GAT em lograr os objetivos propostos. 

 Os órgãos sociais do GAT (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia) 

esforçaram-se particularmente para afinar todos os procedimentos e o rigor no 

trabalho efetuado. 

 Os membros do nosso Conselho Consultivo, que continua a crescer, 

mostraram-se disponíveis para todos os desafios que lhes propusemos.  
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 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 direção, envolvendo-se cada vez mais e 

contribuindo assim para a qualidade das nossas intervenções. 

 O GAT é uma instituição com grande reconhecimento nacional e 

internacional pelo trabalho e serviço que presta à comunidade de pessoas infetadas 

e afetadas pelo VIH e SIDA. Muitas têm sido a estruturas quer governamentais, 

quer não-governamentais, nas mais diversas áreas, que nos têm reconhecido como 

parceiro fulcral. 

 A Direção do GAT deixa neste relatório uma palavra de agradecimento a 

todos os que contribuíram para o trabalho efetuado ao longo de 2011, bem como a 

todos que colaboraram na elaboração deste relatório. 
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5 Outros Anexos 
 
5.1 - Lista do Conselho Consultivo 
 
Prof. Doutora Alexandra Oliveira - Psicóloga 
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 – Consultora da Presidência da República para os Assuntos de 
Política de Saúde 
Dra. Cristina Guerreiro - Obstetra  
Dr. Eugénio Teófilo – Infeciologista 
Prof. Doutor Henrique Barros – Epidemiologista da Faculdade Medicina da 
Universidade do Porto 
Dra. Isabel Soares - Pediatra 
Jó Bernardo – Ativista 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 - Infeciologista 
Prof. Doutor Luís Fernandes - Psicólogo 
Dra. Maria Antónia Almeida Santos – Presidente da Comissão de Saúde da 
Assembleia da República 
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 Baptista Leite – Deputado da Assembleia da República 
Dr. Ricardo Camacho - Virologista 
Prof. Doutor Rui Tato Marinho - Gastrenterologista 
Sérgio Vitorino – Ativista LGBT 
Dra. Teresa Caeiro – Deputada da Assembleia da República 
Prof. Doutora Teresa Pizarro Beleza - Jurista 
Dra. Teresa Serra – Advogada/Penalista 
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