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Bilhete de Identidade
O GAT é o primeiro e único grupo de ativistas em 
tratamentos VIH em Portugal
Fundado em 2001 por um grupo de pessoas infetadas pelo VIH que 
sentiam necessidade de trabalhar na área dos tratamentos para o 
VIH de forma mais estruturada.
Reconhecido com Instituição Particular de Solidariedade Social 
desde 2004.

Missão
O trabalho desenvolvido pelo GAT assenta na seguinte 
premissa: sem Acesso Universal à prevenção, 
diagnóstico, tratamento e cuidados de saúde na área do 
VIH/SIDA, não pode haver o controlo efetivo da 
pandemia, sendo o binómio tratamento/prevenção parte 
da resolução do problema.

No entanto, esta premissa apenas pode funcionar:
• com a participação das comunidades mais 

vulneráveis e das pessoas infetadas; 
• se se usar o melhor conhecimento científico 

disponível (epidemiologia, saúde pública, meios de 
diagnóstico, tratamentos, etc.); 

• com a existência de liderança política;
• com pol í t icas que per mitam combater a 

discriminação e exclusão. 
• Tudo no respeito integral dos direitos humanos e 

individuais.

Luís Mendão - Presidente

!

Pedro Santos foi um dos primeiros 
ativistas do GAT e representou a nossa 
organização na mesa de abertura do 4º 
C o n g r e s s o Na c i o n a l s o b r e S I DA , 
promovido pela APECS, em Março de 
2002. Ao formalizar-se legalmente, o 
GAT tomou o nome de Pedro Santos, 
entretanto falecido em Setembro de 
2002, deste modo impedido de fazer 
parte do grupo de sócios fundadores da 
organização.

Quem foi Pedro Santos?

33 Colaboradores

Orçamento anual

600 000€

1. Desenvolver as capacidades das pessoas infetadas ou afetadas pelo VIH para influírem 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 acesso rápido 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 o uso das flexibilidades dos acordos TRIPS e, sempre que necessário, mudanças nas legislações 

de patentes que promovam a disponibilidade de tratamentos para o VIH com custos acessíveis;
6. Advogar mudanças legais e políticas que protejam a saúde, direitos e qualidade de vida das pessoas que 

vivem com VIH e grupos mais atingidos pela epidemia.

Objetivos do GAT
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Formações GAT

A literacia em tratamentos é importante, porque permite às pessoas que vivem com VIH tomar 
decisões mais informadas sobre os regimes de 
tratamento, cuidados de saúde e gestão da sua 
doença. A literacia em tratamentos contribui, 
também, para uma maior adesão aos tratamentos, 
gestão dos possíveis efeitos secundários dos 
medicamentos antirretrovirais e, no geral, 
melhorar os resultados na saúde. As pessoas que 
compreendem o tratamento são pessoas com mais 
autonomia. Compreendem o que está a acontecer e 
estão numa posição de participar ativamente na 
melhoria e proteção da sua saúde. Além disso, as 
pessoas com conhecimentos sobre tratamentos 
conseguem mobilizar outros membros da 
comunidade e pessoas afetadas, o que facilita o 
acesso ao tratamento, reduz o estigma e, 
consequentemente, aumenta o número de testes 
realizados e melhora os resultados da prevenção.

O ativismo em tratamentos é crucial no trabalho sobre 
a infeção pelo VIH e SIDA. Através do ativismo, a 
comunidade das pessoas que vivem com VIH ou SIDA, 
familiares, amigos, apoiantes e representantes de 
organizações não-governamentais (ONG), organizações 
de base comunitária (OBC) e outras da sociedade civil 
podem melhorar o acesso de qualidade aos tratamentos, 
cuidados de saúde e apoio para as pessoas que vivem 
com VIH (PVVIH) e à população geral.

127 formandos

Parcerias:

10 formações



CAB Português

O Community Advisory Board-Português (Cab-Pt), fundado em 
2001, é constituído por um grupo de ativistas na área dos 
tratamentos da infeção pelo ViH e doenças frequentemente 
associadas. os objetivos do Cab-Pt são:

• Desenvolvimento e reforço das capacidades de advocacia em 
tratamentos dos membros;

• Formação dos membros em assuntos atuais sobre tratamentos; 
• Promoção de oportunidades para interagir com médicos, 

investigadores e companhias farmacêuticas; 
• informação e aconselhamento dos atores envolvidos no 

tratamento antirretroviral (profissionais de saúde, políticos, 
reguladores/decisores, farmacêuticas, entre outros) 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. 

Quem pode ser 
membro?
Todas  as  pessoas  infectadas 
ou afectadas pelo ViH, bem 
como ativistas nesta área.

os membros  que aderem ao 
Cab-Pt fazem-no em nome 
individual, embora possam 
pertencer a uma ou várias 
organizações  que trabalham 
na área do VIH.

N o t a : o s d i r e t o r e s  e 
funcionários  de companhias 
farmacêuticas  envolvidos na 
área da investigação de 
tratamentos e diagnósticos 
para a infeção pelo ViH, ou 
funcionários  de agências que 
f o r n e ç a m s e r v i ç o s  d e 
comunicação para estas 
companhias não podem ser 
membros do Cab-Pt.

Em breve, o CaP-Pt terá uma secção no site do Gat 
(www.gatportugal.org), onde será possível fazer a inscrição 
online e obter mais informações sobre o nosso trabalho.
Para ser convidado a assistir a uma reunião, basta enviar um e-
mail para:   raquel.pisco@gatportugal.org ou telefonar para 
+351 210 967 826 (raquel Pisco). 

Companhias com que reunimos:

186 

participantes3
VHC

8 

reuniões

5 
VIH

http://www.gatportugal.org
http://www.gatportugal.org
mailto:raquel.pisco@gatportugal.org
mailto:raquel.pisco@gatportugal.org
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InMouraria

O projecto iniciado em Outubro, tem por objectivo 
melhorar a qualidade e eficácia na prevenção e 
tratamento de infeções para o VIH, hepatite C, infeções 
sexualmente transmissíveis e TB, fortalecendo o contacto 
das pessoas que usam drogas, trabalhadores do sexo em 
contexto de interior, migrantes em situação de vulnerabilidade e pessoas sem-abrigo com os serviços 
de saúde e sociais, através da disponibilização de um serviço anónimo, confidencial e gratuito de 
rastreios da infeção pelo VIH, VHB e VHC acompanhado de aconselhamento pós teste e referenciação 
hospitalar direta para os resultados reativos, disponibilização de cuidados básicos de saúde, entrega 
de material de consumo mais seguro, literacia sobre comportamentos e práticas mais seguras de 
consumo e promoção de relações sexuais mais seguras, através da criação de uma estrutura fixa 

(centro).
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Centro Antidiscriminação

O Centro Antidiscriminação tem como objectivo 
principal diminuir a discriminação e o estigma 
em relação às pessoas infectadas ou afectadas 
pela infecção pelo VIH, contribuindo para a 
implementação, na legislação e na prática do 
objectivo 20 da Declaração de Dublin, subscrito 
por Portugal em 2004: "Combat stigma and 
discrimination of people living with HIV/AIDS in 
Europe and Central Asia, including through a 
critical review and monitoring of existing 
legislation, policies and practices with the 
objective of promoting the effective enjoyment of 
all human rights for people living with HIV/AIDS 
and members of affected communities" e; 
capacitar os profissionais e/ou pessoas 
infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA para 
actuar em situações de discriminação.

Desta forma, o projecto arranca com o lançamento de uma linha telefónica (707240240) que 
estará disponível das 9.30h às 12.30h e das 15h às 18h durante todos os dias úteis e onde todas 
as pessoas que sejam portadoras da infecção pelo VIH/SIDA, vítimas de discriminação poderão 
entrar em contacto, relatando o seu caso, inicialmente, via email (sermais.org@gmail.com) ou 
por carta para a seguinte morada: Rua André Homem, Edifício SER+, n.º 60 - 2750-783 Cascais).

917
pessoas formadas 

mailto:sermais.org@gmail.com
mailto:sermais.org@gmail.com


Procuramos desenvolver intervenções 
que permitam aumentar a proporção dos 
que acedem à informação, aos meios 
preventivos e aos serviços de saúde, e 
promover comportamentos preventivos, 
particularmente a utilização consistente 
do preservativo.
T e m o s i n e r e n t e a i m p l i c a ç ã o , 
envolvimento e participação activa da 
comunidade de HSH, bem como das associações e ONGs que representam esta população. Este 
envolvimento decorrerá ao longo das várias fases do projecto, sendo esta página um de vários 
meios de divulgação e envolvimento que disponibilizaremos.
A meta do Projecto é contribuir para a redução da transmissão da infecção VIH/sida nas 
populações de Homens que têm Sexo com Homens (HSH) e pretende contribuir para a redução da 

transmissão da infecção nesta 
p o p u l a ç ã o , t i d a c o m o m a i s 
vulnerável, visando ainda estimar a 
prevalência da infecção e conhecer 
os seus determinantes junto dos 
HSH portugueses.

PREVIH

862
Questionários 
a TS

358
Questionários 
a HSH

136 Testes a 

564
Testes a TS

10 treinos de inquiridores HSH/TS

44 Educadores de pares HSH 

1 Campanha Trabalho Sexual é Trabalho



Investigação

http://www.cobatest.org

http://www.sialon.eu

http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-
VIHPortugalLisboa2011.pdf

Identifying Recent 
Infections (Avidity 
Testing): National Health 
Institute (INSA)

Ativismo/Política Nacional

Membro do:

1 
representante

1 
representante

http://www.cobatest.org
http://www.sialon.eu
http://www.cobatest.org
http://www.cobatest.org
http://www.sialon.eu
http://www.sialon.eu
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
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Conselho Consultivo

Prof. Doutora Alexandra 
Oliveira
Psicóloga

Doutora Ana Lopes
Antropóloga

Prof. Doutor António 
Sousa Uva
Medicina Trabalho

Dr. Bernardino Soares
Deputado A. 
República

Mestre Carla Torre
Farmacêutica

Dra. Clara Carneiro
Cons. Pres. Rep. 
Assuntos Política 

Dra. Cristina Guerreiro
Obstetra 

Dr. Eugénio Teófilo
Infeciologista

Prof. Doutor Henrique 
Barros
Epidemiologista 

Dra. Isabel Soares
Pediatra

Jó Bernardo
Activista e 
Dirigente 

Dr. João Semedo
Deputado A. República

Prof. Doutor Jorge 
Torgal
Médico de Saúde 

Prof. Doutor José de 
Faria Costa
Penalista

Prof. Dr. Kamal 
Mansinho
Infeciologista

Prof. Doutor Luís 
Fernandes 
Psicólogo

Dra. M.ª Antónia Almeida 
Santos
Pres. Comis. Saúde AR

Prof. Doutora Maria do 
Céu Rueff 
Jurista

Dra. Maria José 
Campos
Médica

Dra. Marta Maia
Antropóloga

Dr. Pedro Silvério Marques
Economista

Dra. Regina Bastos
Deputada do PE

Dr. Ricardo Baptista Leite 
Deputado/Coord. do 
Grupo Trab. VIH/SIDA 
Assembleia República

Dr. Ricardo Camacho
Virologista

Prof. Doutor Rui Tato 
Marinho
Gastrenterologista

Sérgio Vitorino
Activista LGBT

Dra. Teresa Caeiro
Deputada A. 
República

Prof. Doutora Teresa 
Pizarro Beleza
Jurista

Dra. Teresa Serra
Advogada/Penalista



Apoios


