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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. 

!

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?

30Colaboradores

Orçamento anual 

620 000

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; 

Objetivos do GAT

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 políticas que permitam combater a 
discriminação e exclusão.  

• Tudo no respeito integral dos direitos humanos e 
individuais.

Luís Mendão 
 Presidente
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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).

2%
25%

73%

Homens
Mulheres
Transgéneros

Pessoas que usam drogas

1
1

4

1

VIH
VHC
VHB
Sífilis

3 095

417
649
746451634 7 924

1404 Saúde e Rastreio
Dist. Material Consumo
Serviço Social
Acompanhamentos
Ap. Jurídico
Info. Social e Sáude
Roupeiro
Higiene
Comp. Alimentar

N.º Atendimentos por tipo de serviços
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Pessoas que usam drogas

Clique aqui para mais informações 

http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Projetos/Em_Curso/IN-Mouraria_Relatorio_Anual_2013_Final.pdf
http://sm.vectweb.pt/media/64/File/Projetos/Em_Curso/IN-Mouraria_Relatorio_Anual_2013_Final.pdf
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Trabalhadores do Sexo
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A intervenção do GAT junto de Trabalhadores do Sexo tem o seu início em 2009, 
com o projeto HOSHO, um projeto piloto dirigido primariamente a homens, que 
constituíam, na altura, o segmento menos conhecido e apoiado desta população. 

Em 2010, no âmbito de um projeto de investigação intitulado “PREVIH - Infeção 
VIH/SIDA em homens que têm sexo com homens e trabalhadores do sexo: 
Prevalência, determinantes intervenções de prevenção e acesso à saúde”, que 
incluiu nas suas atividades uma iniciativa de rastreio a Trabalhadores do Sexo 
no eixo Mouraria-Intendente, onde a elevada prevalência de VIH e a associação 
entre Trabalho Sexual e uso de drogas se revelaram preocupantes, 
especialmente em mulheres. 

Nesta sequência, e no âmbito do Plano de Desenvolvimento Comunitário da 
Mouraria (PDCM), foi apresentado um projeto de prevenção primária junto de 
Trabalhadores Sexuais em contexto de interior, cujos objetivos principais são a 
distribuição de material preventivo e informação sobre saúde, e o 
encaminhamento para estruturas de apoio complementares, bem como a 
promoção dos rastreios e do acesso ao Sistema Nacional de Saúde junto desta 
população. 

Pese embora um foco na área de intervenção do PDCM e áreas limítrofes, o 
projeto oferece serviços em toda a cidade de Lisboa, e tem uma das maiores 
redes de apoio junto desta população do país. 

Trabalhadores do Sexo

Distribuição por género 
(n=391)

13%
2%

28% 57%

Mulheres Homens 
Travestis Mulheres Trans

Situação Adminstrativa dos 
Clientes (n=213)

52%

6%

29%

7%6%

Turistas
Em regularização
Irregulares
Sem dados
Regulares

Distribuição de Idades

18-25 26-35 36-45 46-55 +55 SD

118

21

42

27
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Migrantes 
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Distribuição dos clientes rastreados 
por género (n=60)

58%

42%

Mulheres Homens 

No decorrer do funcionamento do projeto IN-Mouraria direcionado a pessoas 
que usam drogas foi detetado um número assinalável de pessoas de 
comunidades de migrantes (principalmente de países Africanos de língua 
oficial Portuguesa - PALOP) que recorriam aos serviços de teste rápido para 
deteção de VIH, hepatite B e C e Sífilis disponíveis nesse espaço. 

Esse facto aliado à oportunidade de termos já um espaço a funcionar numa 
área da cidade com a maior concentração de diferentes nacionalidades (entre 
30 a 50) levou a que fosse criado um projeto de intervenção independente, o IN-
Mouraria Migrantes. 

O objetivo deste projeto é aumentar a consciencialização sobre o VIH e IST, 
fornecendo informações adaptadas a essas comunidades, e proporcionando 
acesso à realização de testes rápidos para estas infeções. 

Distribuição por nacionalidade 
dos rastreios (n= 68)!

3%4%3%
9%

9%

13%
2%10% 4%

9%

7%
3%

22%
2%

Alemanha
Angola
Bangladesh
Brasil
Cabo Verde
Congo
Espanha
EUA
Guiné
Itália
Moçambique
Roménia
São Tomé
Senegal

Rastreios reativos (n=59)

1

1

1

VIH VHC
VHB Sífilis

Situação Adminstrativa dos 
Clientes (n=213)

52%

6%

29%

7%6%

Turistas
Em regularização
Irregulares
Sem dados
Regulares
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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 

Q u e m p o d e s e r 
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:

168  

participantes3VHC

8  

reuniões

5VIH

http://www.gatportugal.org
mailto:raquel.pisco@gatportugal.org
http://www.gatportugal.org
mailto:raquel.pisco@gatportugal.org
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Publicações GAT

1

Publicações GAT Introdução à terapêutica de combinação 2013

Introdução à terapêutica  
de combinação  
para a infeção pelo VIH

Revisão Científica: Maria José Campos 
Coordenação: Rosa Freitas
Tradução: Mariela Kumpera
Revisão: Érica Postiço 
Concepção gráfica: Diogo Lencastre

www.i-base.info
www.gatportugal.org

primeiras perguntas
a pessoa seropositiva e o médico
resistências e adesão
escolha do tratamento

atualização

Conferência 
sobre a infeção VIH 
em grupos 
de difícil acesso
nomeadamente homens que têm sexo com homens 
e trabalhadores do sexo

2a

ÁLVARO AMANDA AMÍLCAR ANA ANABELA ANDRÉ ANDREA ANDREIA ANDREZ 
ANNA                                                                                            ANTÓNIA 

ANTÓNIO                                                                                            AUGUSTO 
BALTAZAR                                                                                                 BÁRBARA 

BELQUIRI                                                                                              BRANCA 
BRIAN                                                                                               BRUNO 

CARINA                                                                                                    CARLA 
CARLO CARLOS CARMEDITE CARMEN CARMO CAROLE CATARINA CÁTIA 

CECÍLIA CELINA CÉSAR CHRISTOPH CLARA CLÁUDIA CONSTANTINA 
CRISTIANA CRISTINA DANIEL DANIELA DAVID DENNIS DIANA DINA DIOGO 
DORA EDNA EKULE ELISA ELIZABETH ELSA EMANUEL EMMANUEL ÉRICA 
ESMERALDA ESTELA EUGENIU FÁTIMA FERNANDA FERNANDO FERRAN 
FILIPA FILIPE FILOMENA FRANCISCO FRED FREDERICO GONÇALO GRAÇA 

GUILHERME GIULIO HAMESSALINE HELDER HÉLDER HELENA HÉLIA 
HENRIQUE HUGO INÊS INGRID INGRIDE ISABEL JAANA JANDIRA JEAN-PIERRE 

JESUS JOANA JOÃO JORDI JORGE JOSÉ JÚLIA JULIAN JULIANA JULIANO 

JÚLIO JUSTINO KADIMA KAMAL KARIN KAROLINA KATARZYNA LAETITIA 
LAURA LENNIE LETÍCIA LÍDIA LILIANA LINA LOURDES LUDMILA LUÍS 
LUÍSA LUKOKI LUTOTO MAFALDA MANUEL MANUELA MARA MARCO 

MARCOS MARGARIDA MARIA MARIANA MARIE MÁRIO MARTA MATILDE 
MICHAEL MIGUEL MIHA MINNA MIRIAM MÓNICA MORINHO MPOVA 

MVUALA NELSON NICOLE NUNO OSVALDO PATRÍCIA PAULA PAULO PEDRO 
PETER PYE QUIRINA RAQUEL RAUL RENATO RICARDO RITA ROSA RUBEN 

RUI RUTE SABINE SANDRA SARA SERGIU SÍLVIA SIMÃO SOFIA SÓNIA 
SOPHOCLES STEFAN SUSANA SUSY TACHOU TÂNIA TATIANA TELMA 

TERESA THOMAS TIAGO VANESSA VASCO VERA VERÓNICA VITOR ZITA 

Ação &
Tratamentos

  Distribuição Gratuita  nº31VIH/SIDA 

Tabela ARV 

O Básico
Rastreio

+HSDWLWH�&
2�YtUXV�VLOHQFLRVR�

$omR�	
7UDWDPHQWRV

��',675,%8,d2�*5$78,7$��1���9,+�6,'$�

2 edições digitais
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Ajudar mais pessoas a ter consciência do seu 
estado ao nível de VIH 
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Publicações GAT Rastreio da infeção pelo VIH e riscos de transmissão sexual

Rastreio da infeção 
pelo VIH e riscos de 
transmissão sexual 
outubro de 2013

Revisão Científica: Maria José Campos  
Coordenação: Rosa Freitas 
Tradução: Mariela Kumpera Pecorella  
Revisão: Érica Almeida Postiço  
Concepção gráfica: Diogo Lencastre

www.i-base.info
www.gatportugal.org

4  
novas 
publicações

5 
manuais traduzidos para 

 a Semana do Teste VIH
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390  
Tweets  

140 seguidores

Informação GAT

2coberturas de 
conferências 
internacionais - o GAT é 
tradutor oficial.

12  
Boletins 
traduzidos - o 
GAT é tradutor 
oficial 

3x  
Triplicou o 
número de 
gostos.
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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. O Centro integra-se nas 
áreas prioritárias para 2011 do Plano Nacional e procura gerar, de forma sustentada, boas 
práticas que possam ser incluídas em intervenções mais vastas e sustentadas.

37  
pessoas apoiadas

4340  
registos  no Centro de 

Documentação

29  

sessões formação

589  
profissionais formados

31  
Pessoas com VIH 

formadas
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Investigação

http://www.cobatest.org

http://www.sialon.eu

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

I d e n t i f y i n g R e c e n t 
I n f e c t i o n s ( Av i d i t y 
Testing): National Health 
Institute (INSA)

Ativismo/Política Nacional

Membro do:

1 
representante

1 
representante

http://www.cobatest.org
http://www.cobatest.org
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
http://www.sialon.eu
http://www.sialon.eu
http://www.checkpointlx.com/CHECKPOINTLX-VIHPortugalLisboa2011.pdf
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Internacional
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HIV Testing Week - Portuguese Logo NEW

Strapline colour

Website colour

Strapline white

Website white

Strapline b/w

Website b/w

34organizações  
parceiras

Boa 
cobertura mediática.

2 deputados 
fizeram o teste 

1000 
testes e material de 
testarem distribuídos 
para as organizações  
parceiras

200% de 
aumento de testes me 
algumas instituições.

2 treinos a 
médicos  em testes 
rápidos num hospital e 
oferta  de teste a todos 
os pacientes



5000 
preservativos 
distribuídos

30 000 
pessoas cobertas com 
informação

Boa 
cobertura mediática.

8 
organizações parceiras
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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
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Apoios


