Dia 17 de Setembro de 2010
ACTA Nº 11

Aos dezassete dias do mês de Setembro 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 primeira reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA (FNSC),
com a participação das seguintes entidades:

 APDES, representada por Alina Santos
 APF, representada por Duarte Vilar
 ASPAS, representada por Cristina Mora
 Cidadãos do Mundo, representada por Ana Filgueiras


FCCS, representada por Vera Gonçalves

 GAF – representada por Carina Parente
 GAT, representado por Wim Vandevelde;
 LPSC, representada por Eugénia Saraiva
 Passo a Passo, representada por Ana Freire


POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes



SER+, representada por Andreia Pinto Ferreira;



SOL, representada por Amália Vaz Guedes

Ausentes:
 ILGA
 MAPS
1 - Revisão do Regulamento Interno
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Os presentes aprovaram a alteração aos seguintes pontos do regulamento:
a) Conceito de Membros Efectivos e Membros Não Efectivos
São membros efectivos do FNSC todas as organizações que tenham intervenção
relevante na área do combate ao VIH/SIDA, que sejam como tal consideradas pelo
FNSC e que participem regularmente nas reuniões do FNSC.
São membros observadores do FNSC todas as organizações que tenham intervenção
relevante na área do combate ao VIH/SIDA, que sejam como tal consideradas pelo
FNSC mas que não participam regularmente nas reuniões do FNSC.
b) Critérios de participação dos membros nas reuniões do FNSC
Os membros efectivos do FNSC não podem faltar a mais do que 3 reuniões
consecutivas, com ou sem justificação. Se tal acontecer, passarão a ser considerados
membros observadores, até que seja retomada a participação regular.
c) Revisão dos critérios das Representações externas dos membros do FNSC
Pelos presentes entenderem que não existe consistência nos critérios sobre este
assunto, a Andreia irá fazer uma súmula sobre este assunto para que na próxima
reunião se possa discuti-los.
d) No âmbito do funcionamento das reuniões do FNSC avaliar a legalidade da
participação de um gravador nas reuniões para ajudar na eleboração das actas,
pedindo um parecer jurídico à CNVIS
e) Votação de 2/3 dos membros presentes só para questões relacionadas com o
regulamento e aplicação da maioria simples para as outras decisões
f) Mandato do secretariado: iniciado a 23 de Setembro de 2008 pelo Wim e pela Isabel
Nunes. Término a 23 de Setembro de 2010.
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Os membros do FNSC que se desejem candidatar ao Secretariado do FNSC devem
apresentar a sua candidatura previamente à reunião onde se vai proceder à eleição.
A eleição far-se-á por voto secreto.
A Andreia irá enviar um mail/carta para as seguintes Organizações com base nestas
alterações pedindo que revejam o seu interesse no FNSC (ILGA, MAPS, SERES E
FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE).
2 - Plano de Acção para 2011
Os presentes concordaram que para um melhor funcionamento do FNSC, no princípio
do ano de 2011, irá constituir-se um grupo de trabalho para realizar o Plano de
Actividades destes últimos.
Entretanto, o FNSC manifestou interesse na elaboração de um Plano de Acções para
2011 e 2012 e de um orçamento respectivo. A Andreia irá lançar por mail os temas que
poderão ter interesse de modo a obter a discussão dos restantes membros para que na
próxima discussão este tema já tenha alguma substância.
3 - Actividades a desenvolver no dia 1 de Dezembro de 2010
Os membros concordaram aproveitar os DVD´s que foram criados no ano passado e
voltar a contactar as autarquias para que os possam divulgar. (O Wim ficou de dizer
quantos DVD´s haviam em depósito e a Andreia ficou de avaliar as autarquias que
foram contactadas no ano passado).
Para além disso, todos concordaram que este ano para este dia, o FNSC deveria fazer
um press release informando a comunicação social das actividades que os membros do
FNSC estariam a desenvolver pelo país. Aliado a esta ideia, sugeriu-se que fosse
elaborado um folheto (avaliar o dinheiro disponível que o FNSC tem orçamentado para
esta rubrica) dividido pelas seguintes áreas de intervenção (Prevenção; Tratamento;
Investigação; Apoio Social; Direitos Humanos; Cooperação Inter-Institucional; Grupos
Vulneráveis). A Ana Filgueiras e a Alina Santos foram as pessoas destacadas para este
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trabalho.
No âmbito deste dia, a Andreia sugeriu uma ideia que encontrou consenso entre os
presentes. No seguimento deste membro ter estado presente na XVIII Conferência
Internacional sobre Sida em Viena de Áustria, sugeriu que o FNSC se preparasse com
bastante tempo de antecedência para a próxima conferência que irá acontecer em
2012 nos EUA. Neste sentido, a ideia seria criar um stand em que o layout fosse
desenvolvido à volta das áreas de intervenção, estabelecidas no ponto anterior, deste
modo, cada organização poderia apresentar os seus trabalhos em inglês e em
português. Para proceder a esta iniciativa teríamos de saber se podemos nos aliar à
CNIVS, tenda esta também o seu espaço para divulgar o seu trabalho. Posteriormente,
solicitávamos apoio às várias farmacêuticas para nos apoiar financeiramente para este
projecto (incluiu o financiamento da criação de um stand; do pagamento de um
representante por organização no local da conferência, na elaboração de materiais em
inglês e em português, etc).
4 - Balanço do dia 14 de Junho - Encontro das ONG`s
Os presentes fizeram um balanço negativo sobre este encontro.
Sobressaiu para o exterior mas também para os próprios representantes do FNSC a
imaturidade do grupo e a falta de objectivos que nos orientam. No entanto, também
concordámos que apesar de tudo, as várias organizações conheceram os técnicos
dessas mesmas organizações e foi positivo na medida que nos apercebemos da
necessidade que os mesmos têm de partilhar conhecimentos comuns.
Apesar de se ter concluído que apesar de tudo isto, o FNSC deveria apresentar as
conclusões dos dois grupos de trabalho de forma a contribuirmos para o próximo Plano
Nacional sobre a Infecção pelo VIH/SIDA, rapidamente, também se chegou à conclusão
que não o iríamos fazer porque fomos informados que um draft do Plano estaria para
sair em breve e por consequência iria estar em aberto um período de tempo para que
a sociedade civil se pronuncie sobre o mesmo. Desta forma, seria mais oportuno o
FNSC de pronunciar nessa altura.
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5 - Representação dos FNSC na XVIII Conferência Internacional sobre SIDA em Viena
Apesar de o tema não ter sido falado formalmente, mas percebeu-se da necessidade
de alguns membros presentes terem informação sobre o que lá se falou. A Andreia
sugeriu enviar a quem estiver interessado, os mails que a SER+ recebeu, em português,
com o resumo por dia dos temas mais importantes falados e discutidos na Conferência.
A reunião deu-se por encerrada pelas 15h.
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