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Fundamentação: 

O GAT é o primeiro e único grupo de ativistas em tratamentos 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. !

42Colaboradores

Orçamento anual 2015 

960 000€

1. Desenvolver as capacidades das pessoas infetadas ou afetadas pelo VIH para influir 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 rápido acesso 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 mudanças nas legislações de patentes que promovam a disponibilidade de tratamentos com custos mais 
baixos. 

6. Advogar mudanças legais e políticas que afetem a saúde, direitos e qualidade de vida das pessoas que vivem com 
VIH ou em situação de vulnerabilidade. 

7. Procurar ativamente membros entre os grupos em situação de maior vulnerabilidade à infeção pelo VIH. Os 
migrantes, as minorias étnicas, os trabalhadores do sexo, as pessoas que usam drogas, as mulheres em geral e as 
duplamente vulneráveis por pertencerem a estes grupos, os reclusos e os homens que têm sexo com homens.

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

Orçamento anual previsto 2016 

1 300 000€
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Fundamentação: 
• No amplo reconhecimento, a nível 

mundial, da prioridade no controlo 
da infeção pelo VIH entre a 
população dos HSH.  

• Dados europeus  e portugueses  1 2

que apontam uma incidência 
crescente da transmissão da 
infeção pelo VIH entre HSH. 

• A eficácia do rastreio precoce e 
aconselhamento entre pares na 
infeção VIH  3

• As indicações do ECDC, OMS-
Europa e CDC que esclarecem as 
v a n t a g e n s d e s e r v i ç o s 
comunitários de excelência no diagnóstico precoce e controlo da infeção pelo VIH, 
sobretudo nesta população.  

• A clara necessidade de conhecer a dinâmica da infeção pelo VIH e da qualidade da 
prestação dos cuidados de saúde entre HSH. 

Objectivos: 
• Contribui para a deteção precoce do VIH e garante o acesso ao Serviço Nacional de 

Saúde dos HSH com resultado reativo. 
• Fornece informação específica e adaptada aos HSH sobre VIH, Infeções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e promove a literacia sobre saúde sexual e 
prevenção. 

• Presta aconselhamento e apoio entre pares aos homens que têm sexo com 
homens. 

• Planeia e participa em estudos epidemiológicos e comportamentais, através da 
recolha de dados anónimos, contribuindo para o aumento do conhecimento sobre 
as determinantes de saúde da comunidade HSH. 

Serviços Disponibilizados: 
• Rastreio do VIH, sífilis e VHC, através de um dispositivo de teste rápido para 

pesquisa de anticorpos; 
• Aconselhamento por uma equipa de pares formada e habilitada para abordar as 

questões da prevenção sobre o VIH e outras IST e da saúde sexual masculina; 
• Referenciação dos casos reativos para confirmação do resultado e seguimento em 

consulta da especialidade; 
• Acompanhamento à primeira consulta hospitalar; 
• Apoio interpar aos HSH com teste reativo para o VIH; 

 An increase in newly diagnosed HIV cases reported among men who have sex with men in Europe, 2000–6: 1

implications for a European public health strategy, G Likataviius1, I Klavs2, I Devaux1, J Alix1 and A Nardone1

 Estadiamento clínico no diagnóstico da infeção por VIH, A C Miranda, K Mansinho, VIH em Portugal 20092

 Estructuras alternativas para la detección del VIH, Barcelona - BCN Checkpoint, VIH en España 20093

CheckpointLx 
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• Apoio para inscrição no SNS a pessoas em situação irregular; 
• Fornece informação específica e adaptada sobre VIH, Infeções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) e promove a literacia sobre saúde sexual, através da 
produção e impressão de materiais/brochuras; 

• Distribuição de material de prevenção – KIT CheckpointLX (bolsa de cartão com 
informação sobre o CheckpointLX e instruções para colocar corretamente o 
preservativo de acordo com as normas do INFARMED e contem 2 preservativos e 
1 carteira de gel lubrificante).  

• Uma equipa de voluntários assegura a divulgação do projeto junto da população 
alvo nos locais de socialização – bares, discotecas, saunas e clubes de sexo, através 
da distribuição de materiais: Postal com informação sobre o CheckpointLX 

Dados (2015): 

Em 2015, foram realizados 3655 testes rápidos de deteção de VIH, dos quais 3161 
(88,1%) em HSH e HSH/M (homens que têm sexo com homens e com mulheres). 
Ao centro, recorreram igualmente homens e mulheres heterossexuais, o que 
correspondeu a 494 (13,5%) dos testes efetuados. 

Durante este período observaram-se um total 118 testes de VIH reativos, dos quais 
115 (3,6%), correspondem a HSH e HSH/M. Os restantes 3 (0,6%) casos reativos 
correspondem a homens que não têm sexo com homens (1) e mulheres (2). 
No total de testes VIH realizados, 550 (15%) correspondem a pessoas que 
realizaram o teste pela primeira vez.  

A referenciação dos HSH com resultado reativo no teste VIH para consulta 
hospitalar, foi aceite por 86 pessoas (74,8%) com resultado reativo para o VIH, 
sendo que 66 (76,7%) aceitaram acompanhamento à primeira consulta por um 
membro da equipa do CheckpointLX.  
No rastreio por critérios para a hepatite C, realizaram-se 575 testes rápidos, com 2 
(0,3%) resultados reativos.  
No rastreio da sífilis a pessoas que referiram nunca ter tido a infeção, foram 
realizados 2536 testes rápidos, dos quais 145 (5,7%), com resultado reativo. 

Principais Atividades : 

O CheckpointLX esteve presente como parceiro em eventos anuais da comunidade 
LGBT: 
- Marcha do Orgulho Gay;  
- Arraial Pride; 
- Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer. 

O CheckpointLX promoveu alguns eventos dirigidos à comunidade: 

- Evento “DJ With a Cause” para angariação de fundos. 
- Passagem do filme “the Normal Heart”, sobre o ativismo e acesso ao tratamento 
com discussão sobre o tema da PreP; 
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- Reunião – dinâmica de grupo – com a comunidade na procura de uma solução para 
a ausência de financiamento da consulta de rastreio de IST – Checklist; 
- Criação de um grupo de trabalho para as questões da PrEP; 
- Introdução do rastreio do VIH, através de um teste rápido, em duas saunas gays de 
Lisboa 

Estágios e Formações: 
- Estágio IEFP, integração na vida profissional – Manuel Mateus 
- Estágio de um técnico de rastreio do Checkpoint de Bolonha – Paolo Gorgoni; 
- Estágio do Mestrado em enfermagem – Saúde Publica e comunitária – Maria Luís; 
- Formação sobre VIH/IST e execução do teste rápido para os técnicos da Rede de 
Rastreio; 
- Formação sobre VIH/IST para os voluntários da ILGA que operam a “linha LGBT” – 
linha telefónica de apoio. 
- Formação sobre VIH/IST para a rede ex aequo 

Materiais produzidos: 
Poster - 15th European Aids Conference – October 21-24 2015/ Barcelona 
Acceptability of pre-exposure prophylaxis (PrEP) and reported adherence to non 
HIV medication regimens in HIV negative Portuguese men who have sex with men 
(MSM) eligible to PrEP – EACS 2015  
Poster - 15th European Aids Conference – October 21-24 2015/ Barcelona 
Knowledge and use of post-exposure prophylaxis (PEP) among men who have sex 
with men (MSM) in Portugal - EACS 2015  

- Brochura sobre as IST 
- Roll up – Divulgação do rastreio do VIH nas saunas gay 
- Cartazes de divulgação rastreio do VIH nas saunas gay 
- Material divulgação do site 
- Postal sobre a infeção VIH na fase aguda, a sintomatologia e ligação rápida aos 
cuidados de saúde 
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Fundamentação: 
 O IN-Mouraria tem como objetivo geral promover o acesso e utilização de serviços 
de prevenção, rastreio e tratamento da infeção pelo VIH, hepatites virais e outras 
infeções transmissíveis em populações migrantes e pessoas que usam drogas 
Desenvolve também respostas integradas (sociais, saúde e apoio entre pares) com a 
finalidade de reduzir os riscos e danos associados ao consumo de drogas. 

Serviços: 
• Serviço anónimo, confidencial e gratuito de aconselhamento e teste rápido do 

VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis; 
• Literacia em saúde através de sessões de educação para a saúde e produção de 

material informativo; 
• Apoio social no acesso aos serviços de saúde; 
• Acompanhamento e referenciação para outros serviços de saúde, sociais e 

jurídicos; 
• Distribuição gratuita de material informativo, preservativos e gel lubrificante. 

Principais Atividades : 

InMouraria Relatório Atividades|2015
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27 de Fevereiro - Participação no segundo workshop europeu sobre o uso de 
ferramentas de avaliação e melhoria da qualidade em projetos de promoção da 
saúde e prevenção do VIH, projeto Quality Action. 
30 de Abril - Participação na Conferência: Espaços de Abrigo, Espaços de Consumo: 
Ausências e Emergência (Porto). 
22 de Junho - Apresentação dos resultados do "Rastreio do vírus da hepatite C em 
estruturas comunitárias dirigidas a populações vulneráveis: CheckpointLX, IN-
Mouraria e Move-se" na 10ª Reunião Nacional de Co-infeção VIH e Hepatites (2º 
prémio de melhor comunicação).  
23 a 25 de Setembro - Participação na Conferência Lisbon Addictions com os 
seguintes trabalhos: 
•	 Apresentação oral: “Harm reduction and peer responses to HCV epidemic: an 
experience from Lisbon” 
•	 Apresentação oral: “Doing the right things right - Practical Tools for Quality 
Action” 
10 de Dezembro – Apresentação oral da perspetiva dos pares no Seminário sobre 
Mulheres, Drogas e Violência, organizado em Roma pelo Grupo Pompidou do 
Conselho da Europa. 

Dados (2015): 
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Formulário	de	reporte	para	o	Relatório	de	Atividades	
2015	

	

Nome	do	projeto/serviço:	 IN-Mouraria	

	

Número	de:	

Colaboradores	 8	 Estagiários	 3	 Voluntários		 5	

	

Breve	Descrição	do	Projeto:	

	O	 IN-Mouraria	 tem	como	objetivo	geral	promover	o	acesso	e	utilização	de	serviços	de	

prevenção,	rastreio	e	tratamento	da	infeção	pelo	VIH,	hepatites	virais	e	outras	infeções	

transmissíveis	em	populações	migrantes	e	pessoas	que	usam	drogas	

Desenvolve	 também	 respostas	 integradas	 (sociais,	 saúde	 e	 apoio	 entre	 pares)	 com	 a	

finalidade	de	reduzir	os	riscos	e	danos	associados	ao	consumo	de	drogas.	

	

Resumo	de	Principais	Atividades	e	Obstáculos:	

Principais	indicadores	de	atividade:	comparação	entre	2014	e	2015	

Indicador	 2014	 2015	 Diferença	

Nº	de	utentes	registados	 360	 587	 +63%	
Nº	médio	de	visitas	diárias	ao	Drop-in	 27	 51	 +89%	
Nº	médio	mensal	de	complementos	
alimentares	

439	 799	 +82%	

Nº	médio	mensal	de	peças	de	roupa	
distribuídas	

210	 286	 +36%	

Nº	médio	mensal	de	produtos	de	higiene	
distribuídos	

119	 392	 +229%	

Nº	médio	mensal	dos	preservativos	M	
distribuídos	

967	 1882	 +95%	

Nº	médio	mensal	de	seringas/agulhas	
distribuídas	

1389	 2672	 +92%	

Nº	médio	mensal	de	seringas/agulhas	
recolhidas	

835	 1278	 +53%	

Nº	de	testes	VIH	(média	mensal)	 62	 79	 +27%	
Nº	de	testes	VHC	(média	mensal)	 21	 45	 +114%	
Nº	de	testes	VHB	(média	mensal)	 21	 47	 +124%	
Nº	de	testes	Sífilis	(média	mensal)	 25	 70	 +180%	
Nº	de	atendimentos	em	saúde	(média	
mensal)	

57	 108	 +89%	

Nº	de	atendimentos	social	(média	mensal)	 80	 117	 +46%	
Nº	de	pessoas	rastreadas	em	associações	
de	migrantes	

119	 122	 +3%	

Nº	de	preservativos	M	distribuídos	em	 6411	 6895	 +8%	
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Materiais produzidos: 

• Coordenação da implementação nacional do estudo "aMASE" que 
pretende identificar as barreiras existentes no acesso a cuidados de 
saúde por parte das comunidades imigrantes na Europa, em 
colaboração com o EATG, finda em Março de 2015.  

• Março 2015 - Elaboração do relatório nacional sobre VIH na 
população migrante no âmbito do projeto EURO HIV-EDAT project. 

• 6 de Junho - Colaboração num estudo sobre intervenção por pares 
conduzido por Mara Silva, Universidade do Minho.  

• 23 a 25 de Setembro – Apresentação do poster “Harm reduction and 
HIV/HCV responses for several populations: the challenge of 
integrating responses”.  

• Vídeo sobre a Semana das Hepatites: https://www.youtube.com/
watch?v=5ZzsPj4Gi1w&feature=youtu.be    

• Vídeos associados à Conferência da International Harm Reduction 
Association:  

• https://vimeo.com/141800785  
• https://vimeo.com/141906841  
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Fundamentação  
A consulta médica para o rastreio de 
IST do CheckpointLX é dirigida 
exclusivamente a HSH e pessoas trans. 
Oferece o rastreio de clamídia e 
gonorreia oral, genital e anal, testes 
confirmatórios de infeção por sífilis, 
rastreio rápido para VHB, rastreio de 
vírus do papiloma humano na região 
anal e rastreio de cancro anal. O acesso 
a esta consulta é feito através de 
marcação, por telefone ou na receção do CheckpointLX. Este serviço é acedido para 
rastreio de rotina anual ou quando haja teste rápido reativo, sinais e sintomas de 
IST, contato com parceiro recentemente diagnosticado com IST ou com sinais ou 
sintomas de IST, recepção de mensagem do CheckOUT (notificação anónima de 
parceiros) ou ter-se tomado a decisão de usar a profilaxia pré-exposição. Todas as 
situações que carecem que avaliação em consulta médica de especialidade são 
encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde. 

Serviços 
• Executar o rastreio e tratamento de infeções de transmissão sexual (ITS): sífilis, 

clamídia e gonorreia genital e anal e o vírus do papiloma humano/ condilomas 
genitais 

• Instruir os HSH para a notificação de parceiros 
• Executar o rastreio de displasias e cancro anais 
• Iniciar o esquema de imunização contra os vírus da hepatite A, B ou HPV 
• Encaminhar os HSH para as consultas de dermatologia, proctologia ou 

hepatologia 
• Divulgar os resultados dos programas de rastreio realizados aos HSH na área 

das ITS 
• Executar estudos epidemiológicos dos HSH na área das ITS 
• Trabalhar em rede com organizações e parceiros comunitários para o acesso 

efetivo dos HSH a serviços de saúde sexual 

Dados (2015): 
Indicadores de atividade: 

 Número de pessoas atendidas = 310 
 Número de primeiras consultas/ primeiros rastreios do ano = 256 
 Número de consultas de seguimento = 59 
 Número de pessoas rastreadas para clamídia = 298  
 Número de pessoas rastreadas para gonorreia = 298 
 Número de pessoas rastreadas para sífilis = 172 
 Número de pessoas rastreadas para VHB = 79 
 Número de pessoas rastreadas para HPV = 122 
 Número de pessoas rastreadas para displasia/cancro anal = 219 

CheckList 
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 Número de pessoas com tratamento de condilomas = 17 

Indicadores de resultado 
 Prevalência de linfogranuloma venéreo (LGV) = 1/298 ou 0.34% 
 Prevalência de pessoas com clamídia = 29/298 ou 9.73% 
 Prevalência de pessoas com gonorreia = 26/298 ou 8.72% 
 Prevalência de uretrite = 34/298 ou 11.41% 
 Prevalência de proctite = 8/298 ou 2.68% 
 Prevalência de sífilis primária = 14/172 ou 8.14% 
 Prevalência de sífilis secundária = 6/172 ou 3.49% 
 Prevalência de sífilis latente ou assintomática = 50/172 ou 29.7% 
 Prevalência de pessoas com sífilis ativa = 70/172 ou 40.70% 
 Prevalência de lesão = 14/172 ou 8.14% 
 Prevalência de exantema = 6/172 ou 3.49% 
 Prevalência de VHB = 1/79 ou 1,27% 
 Prevalência de HPV = 96/122 ou 78.69% 
 Prevalência de displasia anal = 11/219 ou 5.02% 
 Número de pessoas que concluíram a imunização contra o HPV = 16 
 Proporção de pessoas encaminhadas para proctologia por displasia = 11/12 ou 
91.67% 
 Proporção de pessoas encaminhadas para infeciologia por VHB = 1/1 ou 100% 
 Proporção de pessoas que se rastrearam por notificação de parceiro = 70/310 ou 
22.58% 

Materiais produzidos  
 Número de publicações como autor ou coautor = 2 
» Human papillomavirus (HPV) anal infection and dysplasia prevalence's in men 
who have sex with men (MSM) in Lisbon, Portugal- 30th International 
Papillomavirus Conference (clicar aqui para ler) 
» Amostragem da zona de transformação em citologia anal: relação com os 

resultados citológicos e pesquisa de HPV - XV Congresso – Sociedade Portuguesa 
Anatomia Patológica e XVIII Congresso – Sociedade Portuguesa de Citologia 
(clicar aqui para ler) 

»  Publicação de orientações para o uso informal de PrEP no mural da página do 
grupo do Facebook "PrEParar o Futuro! Queremos PrEP em Portugal" 

» Desenho do protocolo de estudo de viabilidade de PrEP no CheckpointLX - 
"PrEParados" 

» Desenho do protocolo de estudo de implementação de testes confirmatórios VIH 
no CheckpointLX  "Impact of a rapid 4th generation HIV screening and POC NAAT 
CD4 T Cell count confirmatory testing in the acute HIV detection and referrals 
management at a CBVCT centre for MSM" 
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Fundamentação 

O projeto MOVE SE iniciou a sua 
atividade no terreno na Peninsula 
de Setúbal em Janeiro de 2015. 
Dispõe de uma unidade móvel de 
saúde que se desloca diariariamente 
a diversos locais da peninsula. 
Destina-se a oferecer rastreio para 
infeção VIH, VHB, VHC e sifilis de 
forma anónima e gratuita com 
recurso à utilização de “testes 
rápidos.” 
O projeto oferece ainda educação para 
a saúde com disponibilização de informação sobre saúde e redução de riscos, 
distribuição de preservativos, gel lubrificante e material para consumo seguro de 
drogas (cachimbos e kits para injeção). 
Os utentes com testes reativos são referenciados para os cuidados de saúde, 
nomeadamente consulta hospitalar de especialidade e/ou SICAD – Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências) ou aos cuidados de 
saúde primários. 
Oferece ainda a possibilidade de apoio por técnica de serviço social dado o grau de 
carência de parte da populacão na área de intervenção do projeto. 
A equipa multidisciplinar conta ainda com educadores de pares, permitindo 
aproximar os utentes ao projeto e às estruturas de saúde. Sempre que aceite, o 
projeto providencia o acompanhamento por um dos seus elementos às consultas e à 
realização de exames complementares de diagnóstico. 

Resumo de Principais Atividades  

No periodo entre Janeiro e Dezembro de 2015 foram efetuados 3844 testes no total, 
correspondendo a 1727 individuos maioritariamente nos concelhos de Almada, 
Setúbal e Seixal. Do total de 3844 testes, 1620 foram para rastreio de infeção VIH, 
616 para infecção VHC, 753 para infecção VHB e 855 para sifilis. 
Os testes utilizados foram “testes rapidos” para pesquisa de anticorpos na infeção 
VIH, VHC e sifilis e pesquisa de antigénio de superfície do VHB (AgHBs), permitindo 
a sua utilização no local, em amostra de sangue total obtido por por punção digital. 
Os resultados estavam disponíveis para leitura após um periodo de 15 a 20 minutos, 
dependendo do teste utilizado. 
Testes utilizados 
VHC: OraQuick HCV (OraSure techologies, EUA) 
VHC: Info (Turklab, Turquia) 
VIH: INSTI (biolytical laboratories, Canadá) 
VHB: VIKIA HBsAg  (BioMérieux, França) 
Sifilis: Determine Syphilis TP (Alere medical, Japão) 
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Dados 

Todos os indivíduos com teste reativo foram referenciados para consulta hospitalar 
de infeciologia ou hepatologia. O teste para infeção VIH foi oferecido a todos os 
utentes sem infeção VIH conhecida, a realização dos restantes testes obedeceu a 
critérios pré-definidos e consentimento dos utentes. Foram distribuidos 67436 
preservativos masculinos, 1557 preservativos femininos, 14300 saquetas de gel 
lubrificante, 128 kits para consumo de drogas (35 kits do PTS-Plano de Troca de 
Seringas e 93 Kits base) e 24 folhas de papel de estanho. 
Os meses com maior número de testes efectuados foram os de Novembro (841) e 
Julho (544) devido às iniciativas das semanas de teste de hepatitis víricas e VIH e 
os meses com menor número de testes efetuados foram os de Janeiro e Fevereiro 
(32 e 59 testes) que corresponderam às primeiras saídas do projeto para o terreno. 

Foi oferecido apoio psicossocial a 390 utentes, prestadas informações no âmbito do 
projeto a 1386 utentes e efetuada educação para a saúde a 725 utentes. 

Em termos de atividades de educação de pares foi efetuado esclarecimento sobre 
utilização de preservativo em 201 utentes, sobre práticas de injecção em 4 utentes, 
sobre consume fumado em 62 utentes, e sobre as infecções VIH, VHC, VHB e sifilis 
em 79 utentes. 

A percentagem total de testes reativos foi de 0.9% (15/1620) para infeção VIH,; 
8.1% (50/616) para infecção VHC; 2.5% (19/753) para infecção VHB e 0.8% (7/855) 
para sifilis.  
O sexo masculino teve maior representatividade em todas as infeções 

67% dos indivíduos com teste reativo para infecção VIH, 72% dos indivíduos com 
teste reativo para infecção VHC, 89% dos indivíduos com teste reativo para infecção 
VHB e 100% dos indivíduos com teste reativo para sifilis eram do sexo masculino. 
Foram encaminhados à consulta 56 indivíduos: 
Das referenciações hospitalares, 10 foram efetuadas para fora do distrito de Setubal 
(1 ortopedia CHLC, 6 infecciologia HEM, 3 imfecciologia CHLN), 25 para o serviço 
infecciologia HGO, 13 serviço infecciologia CHS, 4 serviço infecciologia Barreiro-
Montijio. 
4 indivíduos foram encaminhados para os cuidados de saúde primários. 

Materiais Produzidos  

Poster: Projeto MOVE-SE: Resultados dos primeiros 11 meses de intervenção para 
as  10ª Jornadas de Atualização em Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral - 
CHLC 
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Fundamentação  

O projeto, promovido pelo Grupo de Ativistas em Tratamentos 
(GAT) e em parceria com o Instituto de Saúde Pública da 
U n i v e r s i d a d e d o P o r t o ( I S P U P ) e o  S e r v i ç o d e 
Imunohemoterapia do Centro Hospitalar de São João, tem como 
objetivo colocar em funcionamento um sistema de deteção 
precoce do VIH, vírus da hepatite B, hepatite C e sífilis 
(facilitando o acesso ao diagnóstico de outras IST sempre que 
possível). Procura também recolher e reportar dados com base 
nas organizações de base comunitária, que permita a 
vigilância do estado epidemiológico das infeções a rastrear 
nas populações de mais d i f íc i l acesso , e que 
tendencialmente têm contacto reduzido com as estruturas 
formais, e complementando desta forma a intervenção do 
sistema formal de saúde e, em simultâneo, assegurar 
referenciação adequada e acompanhamento das pessoas 
com resultados reativos para os serviços do Serviço 
Nacional de Saúde. 

Objectivos: 

O projeto tem três objetivos específicos: 

	 1	 Capacitar as ONG e organizações de base comunitária (OBC) que 
trabalham com os grupos alvo para que os seus projetos possam atuar como 
centros de informação, rastreio e referenciação. O objetivo é que 
organizações em diferentes partes do país possuam a capacidade técnica 
para fornecer: 

	 - Informação atual e correta sobre as infeções a rastrear, 
comportamentos sexuais e de consumo seguro e benefícios do rastreio; 

	 - Rastreios rápidos para as quatro infeções identificadas com 
aconselhamento ajustado às necessidades específicas dos grupos 
prioritários;  

	 - Referenciação e acompanhamento à primeira consulta médica da 
especialidade para todas as pessoas com resultados reativos; 
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	 - Fornecer informação ajustada às necessidades dos grupos 
prioritários sobre redução de riscos e manutenção da seronegatividade no 
futuro. 

	 2	 Obter a prevalência e incidência destas infeções nos grupos 
alvo, bem como recolher um conjunto de indicadores que permitam 
melhorar a qualidade das respostas no terreno e criar, em simultâneo, um 
Sistema de vigilância epidemiológica das populações sentinela, a partir das 
organizações que trabalham com as referidas populações. 

	 3	 Promover a partilha de boas práticas de informação, rastreio e 
intervenção junto destes grupos, e maximizar a qualidade dos serviços de 
rastreio existentes no terreno. 
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O projeto MAIS PARTICIPAÇÃO, 
MELHOR SAÚDE tem como 
objetivo geral promover a 
participação e a capacitação de 
representantes de pessoas com 
ou sem doença, no âmbito dos 
processos de tomada de decisão 
em saúde, a nível político e 
institucional, em Portugal. 

No âmbito do projeto, foi feita a 
caracterização das visões, 
atitudes e experiências das 
pessoas com e sem doença e seus representantes (por exemplo, associações de 
pessoas que vivem com doença, de utentes do SNS e/ou de consumidores), 
relativamente à participação na decisão política e institucional em saúde.  

No Futuro será também elaborada uma proposta de “Carta para a Participação 
Pública em Saúde”, a qual será divulgada e discutida publicamente.  

Simultaneamente, será desenvolvido e implementado um programa de capacitação 
de pessoas com e sem doença e seus representantes (colaboradores/as, voluntários/
as, membros de órgãos sociais e/ou associados/as de associações de pessoas que 
vivem com doença), no que respeita à participação na tomada de decisão, no 
contexto da investigação e desenvolvimento, autorização, avaliação, acesso e 
monitorização pós-comercialização de novas tecnologias de saúde. 

Todo o projeto assenta numa metodologia participativa, de aprendizagem com os 
pares e de investigação-ação, em que as pessoas com ou sem doença/ativistas 
integram e facilitam os grupos de trabalho, desenvolvem todas as atividades e são 
os elementos-chave na capacitação de outras pessoas com ou sem doença/ativistas. 
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O Centro Anti Discriminação (CAD) tem 
como objetivo reduzir a discriminação e 
o estigma para com as pessoas que 
vivem com VIH, identificando situações, 
promovendo soluções e instrumentos, 
jurídicos e sociais, para defesa e 
promoção dos direitos da população, em 
p a r t i c u l a r d e p o p u l a ç õ e s m a i s 
vulneráveis. Pretende também capacitar 
as pessoas infetadas e afetadas pelo VIH 
e os agentes da comunidade nos sectores 
da saúde, laboral, social e escolar para a evitar situações de discriminação.  
  
O CAD disponibiliza informação, orientação, aconselhamento jurídico e judicial e 
apoio social para responder a situações de estigma e discriminação associadas ao 
VIH  e  cursos de formação em ética, direitos humanos e saúde para agentes 
comunitários. Promove igualmente a aprovação  e implementação  de legislação e 
regulamentação anti discriminação de acordo com as melhores práticas 
i n t e r n a c i o n a i s e  c o m  a s o r i e n t a ç õ e s e c o mp r o m i s s o s  i n s c r i t o s 
nas Convenções e Declarações subscritas por Portugal e com as Diretivas europeias 
vigentes.  

Dado que o este projecto acabou em Fevereiro de 2016 e os dados ainda não foram 
apresentados, estes serão posteriormente publicados no nosso site.
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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.  

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-
P t f a z e m - n o e m n o m e 
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 
á r e a d a i n v e s t i g a ç ã o d e 
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 
c o m u n i c a ç ã o p a r a e s t a s 
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). 

CAB Português

225  

participantes4VHC

8  

reuniões

4VIH

Companhias com que reunimos:
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Nº de Materiais de Prevenção 

Distribuidos em 2015 

623 000

3 000
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Distribuição de Materiais  de  Prevenção
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Demonstração de Resultados 
Relatório Atividades|2015

2015
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

6 GASTOS
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOES EXTERNOS

621 SUBCONTRATOS
6211001 SER + 11 682,70

6211002 APDES 300,00

6211003 AJPAS 6 040,00

6211004 ISPUP 42 427,00

6211005 ABRAÇO 500,00

6211006 IMPULSAR 250,00

6211007 ASSOCIAÇÃO EXISTENCIAS 400,00

6211008 MEDICOS DO MUNDO 1 000,00

6211009 GAF 500,00

6211010 POSITIVO 500,00

6211012 NOVO OLHAR II 500,00

6211013 ACOMPANHA 600,00

6211014 MAPS 250,00

6211015 IHMT 4 200,00

6211066 COMPATICIPAÇÃO GAT 14 430,78

6211067 HOSPITAL SÃO JOÃO 27 800,00 111 380,48
622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

62221 Trabalhos Especializados 21 750,03

62222 Publicidade e Propaganda 2 813,14

62223 Vigilância e Segurança 1 138,44

62224 Honorarios 138 756,61

62226 Conservação e Reparação 2 585,14 167 043,36
623 MATERIAIS

62311 Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido 5 698,75

62321 Livros e Documentação Técnica 541,47

62331 Material de Escritório 7 986,29

62342 Artigos para Oferta 300,00

6238 Outros 89 496,64 104 023,15
624 ENERGIA E FLUÍDOS

62412 Electricidade 4 661,90

6242 Combustíveis 9 847,45

6243 Água 1 384,52 15 893,87
625 DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSPORTES

6251 Deslocações e Estadas 73 673,51

6252 Tranportes de Pessoal 5 730,76

6253 Transportes de Mercadorias 8,40

6258 Outros 206,00 79 618,67
626 SERVIÇOS DIVERSOS

6261 Rendas e Alugueres 61 085,31

6262 Comunicações 14 449,93

6263 Seguros 1 693,11

6265 Contencioso e Notariado 958,10

6267 Limpeza, Higiene e Conforto 1 622,84

6268 Outros Serviços 2 874,98 82 684,27 449 263,32

63 GASTOS COM PESSOAL
632 REMUNERAÇÕES DO  PESSOAL 394 869,01

632 SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 27 725,91

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 85 028,20

636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2 453,99

638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 1 358,54 511 435,65

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO
642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 33 182,88

643 ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS 1 326,92 34 509,80
67 PROVISÕES DO PERÍODO

677 REESTRUTURAÇÃO 18 000,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS

681 IMPOSTOS
6811 Impostos Directos 141,47

6813 Taxas 3 000,00 3 141,47
688 OUTROS

6882 Donativos 976,77

6883 Quotiizações 1 535,00

6888 Outros não Especificados 351,22 2 862,99 6 004,46

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
691 JUROS SUPORTADOS

6911 Juros de Financiamentos Obtidos 2 001,68

6918 Outros 70,26 2 071,94
698 OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 258,38 2 330,32

TOTAL GASTOS 1 132 924,03

GASTOS
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RENDIMENTOS
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Demonstração de Resultados

7 RENDIMENTOS
72 PRESTAÇÕES  DE SERVIÇOS

721 QUOTIZAÇÕES
7211 Associados 1 235,00

74 TRABALHOS PARA PROPRIA ENTIDADE
747 Comparticipação GAT 14 430,78

75 SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO
751 SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

7511 MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS
7511001 SIDA-D(06-2014)-CheckpointLx 74 999,89

7511004 SIDA-D(O6-2014)-UMPS 74 652,45

7511005 IEFP 30 220,61

7511007 Junta Freguesia Santa Maria Maior 25 000,00

7511008 Camara Municipal Lisboa 61 832,17

7511009 Ministério da Saúde 2 348,40 269 053,52
752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

7521 INDUSTRIA FARMACEUTICA
75211001 Reckit Benkise 2 500,00

75211002 AbbVie 28 480,00

75211003 Gilead Sciences, Lda. 55 787,00

75211004 Merck Sharp & Dome, Lda. 27 500,00

75211005 BMS-Bristol Meyers Squibb 16 000,00

75211006 Jansen Cilag 30 000,00

75211009 GSK-Glaxo Smith Kline 2 400,00

75211008 Gilead Sciences Europe 12 297,50

75211009 Roche Farmaceutica Quimica, Lda. 15 000,00

75211010 VIIV Healthcare 65 185,83

75211011 Pfizer Biofarmaceutica, Lda. 15 000,00 270 150,33
75212 OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS

75212005 Fundação Calouste Gulbenkian 71 922,42

75212006 IHMT-Instituto Hig e Medicina Tropical 24 000,00

75212011 Associação Existencias 5 020,55

75212012 SEVT, Lda. 2 500,00

75212013 EEGrants ISP 147 980,82

75212014 ANF-Associação Nacional Farmacias 5 000,00

75212018 Kinetikrainbow 100,00

75210221 Oestconsult Consultadoria e Gestão 1 000,00 257 523,79
75213 OUTRAS INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS

75213001 AHF-Aids Healthecare Foundation 162 549,32

75213002 Coalition Plus 101 980,00

75213003 NAM 7 586,99

75213004 European Aids 4 173,00

75213005 Bundeskasse Trier 808,44

75213009 Treatinfo 2 250,00

75213011 Deutsche AIDS Life 1 161,93

75213012 NAZ 420,00

75213013 MAI-Health Action International 102,00

75213014 EATG-European Aids Treatment Group 11 845,00

75213015 Eueopean Comission 5 205,70

73213016 Packer Forbeions Ltds Communicat 3 216,50

75212017 ELPA-European Liver Patientes 39,60

75212020 Open Society 5 500,00

75213021 Ibi Fakoya 1 000,00

75212020 Fund Institut Invest Cience 6 000,00

75213022 J.C. General 10 000,00 323 838,48
7523 SINGULARES

75214001 Diversos 6 099,35
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

782+785 Outros 230,16 1 126 895,63
TOTAL RENDIMENTOS 1 142 561,41

RESULTADO LIQUIDO 31.12.2015 9 637,38


