Dia 9 de Julho de 2010
ACTA Nº 10

Ao nono dia do mês de Julho do ano de 2010, pelas nove horas e trinta minutos da
manhã, realizou-se na Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, Palácio
Bensaúde, na Estrada da Luz, número cento e cinquenta e três, em Lisboa, a décima
reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA (FNSC), com a
participação das seguintes entidades:

 ASPAS, representada por Cristina Mora
 Cidadãos do Mundo, representada por Ana Filgueiras
 GAF – representada por Carina Parente
 GAT, representado por Wim Vandevelde;


POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes



SER+, representada por Andreia Pinto Ferreira;



SOL, representada por Amália Vaz Guedes

Ausentes:


FCCS

 ILGA
 LPSC
 MAPS
1 - Votação da APDES como membro não efectivo no FNSC - nenhum dos presentes
se opôs à sua integração;
2 - Possibilidade de alargar o FNSC a novos membros e avaliação da dinâmica da
estrutura actual - os membros discutiram bastante este ponto. Ficou claro que para a
maioria dos membros presentes, os assuntos do FNSC deixaram de ser uma prioridade
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nas suas agendas, por vários motivos, mas principalmente, pela ausência de discussão
sobre assuntos verdadeiramente pertinentes para o FNSC. Surgiram vários pontos de
vista sobre esta questão, sendo que a maioria concordou que a maioria dos membros
não tem conhecimentos suficientes para discutir alguns assuntos, principalmente, no
âmbito de intervenções políticas. Questionou-se a importância e a missão do FNSC
para cada um dos membros e, interessante, foi verificar que não existe uma
unanimidade nas respostas, dando origem a alguns dos problemas que se verifica na
dinâmica do FNSC. De qualquer forma, concluiu-se, que seria importante "começar do
zero" antes de chamar novos membros, e para tal, o Ricardo sugeriu avaliar como os
outros FNSC dos restantes países da Europa se "comportam", sugeriu elaborar um
relatório de actividades para desta forma, canalizar os esforços do FNSC para o
próximo ano e rever o regulamento interno. A proposta foi aceite por todos os
presentes.

3 - Envio do material para Viena de Áustria - A Cristina Mora informou os presentes
que o material chegou à CNIVS na data pedida e será enviada para o local da
Conferência para que, deste modo, possa ser apresentado no stand da sociedade civil.
4 - Sugestão para as Jornadas sobre Sexualidade que o GAF irá realizar em Viana do
Castelo em Maio do próximo ano - a Carina informou que irá enviar por mail um
esboço do programa para que os membros possam dar sugestões.
A reunião deu-se por encerrada pelas 15h.
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