Dia 5 de Novembro de 2010
ACTA Nº 12

Ao quinto dia do mês de Novembro 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
segunda reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA (FNSC), com a
participação das seguintes entidades:

 APDES, representada por Sara Trindade
 APF, representada por Duarte Vilar
 ASPAS, representada por Cristina Mora


FCCS, representada por Filomena Aguiar

 GAF – representada por Carina Parente
 GAT, representado por Wim Vandevelde;
 LPSC, representada por Eugénia Saraiva
POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes


SER+, representada por Andreia Pinto Ferreira;



SOL, representada por Amália Vaz Guedes

Ausentes:
 Cidadãos do Mundo
 ILGA
 Passo a Passo
 MAPS
1 - Campanha Movimento VIH/SIDA iniciativa do CGI
Após a apresentação do Movimento VIH/SIDA iniciativa do GCI, empresa de
comunicação e subscritora do Código de Conduta VIH e Empresas, o FNSC nas pessoas
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presentes, colocaram as seguintes condições para que a iniciativa conseguisse a
aprovação desta entidade.
Condições impostas pelos membros:
a) A aprovação da Coordenação Nacional para a Infecção pelo VIH/SIDA das
iniciativas do FNSC financiadas pelas farmacêuticas.
b) É de toda a conveniência que o projecto seja financeiramente suportado por
mais do que uma empresa farmacêutica. Praticamente todas as instituições
contactadas disseram que teriam muitas dificuldades em aceitar que o
Movimento fosse patrocinado, em exclusivo, por um laboratório. O que faria
mais sentido seria um "agrupamento" dos laboratórios que possuem antiretrovirais

nos

respectivos

portfólios.

c) Deve ser constituída uma Comissão de Organização / Acompanhamento,
integrada por todos os parceiros a bordo do projecto, que iria gerar / validar os
conteúdos a inserir nas várias plataformas do mesmo, no que diz respeito ao
rigor e alinhamento com as guidelines oficiais definidas para o diagnóstico
precoce da doença. Na observação do princípio da boa fé, a GCI deve sempre
dar conhecimento prévio dos conteúdos que vão ser divulgados publicamente.
d) Devem ser particularmente focados aspectos como o facto de o teste não servir
de prevenção e de que a decisão sobre a realização do teste é estritamente
pessoal."

2 - Apresentação dos candidatos ao secretariado e votação
Tendo em conta o término do mandato do secretariado a 23 de Setembro de 2010,
foram realizadas eleições para o próximo mandato que irá dar iniciado de imediato e
que terminará a 23 de Setembro e 2012.
Deste modo, surgiram 3 candidatos: Ana Filgueiras, Andreia Pinto Ferreira e Filomena
Aguiar.
Procedeu-se a votação dos membros presentes e os resultados foram os seguintes:
Andreia Pinto Ferreira – 9 (nove)
Filomena Aguiar – 7 (sete)
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Ana Filgueiras – 4 (quatro)
3 – Marcação de reuniões para 2010 e 2011
2010 – 16 de Dezembro às 14.30
2011 – 26 de Janeiro; 23 de Março; 11 de Maio; 13 de Julho; 28 de Setembro; 16 de
Novembro e 14 de Dezembro
4 - Dia Mundial de Luta Contra a Sida - 1 de Dezembro
a) Projecto Lights for the Rights
No âmbito desta iniciativa promovida pela ONUSIDA, o FNSC chamou a Dra. Joana
Bettencourt com o objectivo de saber quais as iniciativas levadas a cabo pela CNIVS
para que desta forma se avaliasse a possibilidade de integrar uma participação do
FNSC nessas comemorações.
Deste modo, depois de a Dra. Joana ser ouvida, criou-se um grupo de trabalho
constituído pela Andreia e pela Sara Trindade para que depois da reposta da
Coordenação sobre este assunto, pois o assunto terá que ser colocado ao Coordenador
Nacional pelo FNSC, se pudesse delinear as estratégias.
b) Press Release
Ficou decidido que O Ricardo faria um resumo do documento que o FNSC enviou à AR e
se acrescentariam mais alguns pontos, a saber:
- Anexo Actividades dos membros do FNSC no dia 1 de Novembro.
- Lei 186/2006
- O contexto actual de crise não pode significar um desinvestimento nestas áreas
fulcrais, tendo em conta a situação epidemiológica grave de Portugal.
Os membros presentes decidiram que em anexo ao Press release de dia 1, enviaríamos
uma lista das actividades para este dia dos membros do FNSC.
c) Flyer
A Alina e a Ana F. apresentaram a sua proposta de flyer na reunião, com o
adiantamento dos trabalhos, os membros decidiram que os conteúdos seriam revistos
por mail.
A Andreia, a Filomena e a Eugénia iriam enviar orçamentos para 20.000 exemplares.
Posteriormente, a Andreia sugeriu que a designer que trabalha para a SER+ poderia
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fazer o lay out.
5 – Plano de acções e orçamento para 2011
Perante várias questões apresentadas pelos membros presentes, decidiu-se que o
Duarte e o Ricardo elencavam as acções para que se pudesse discutir esse assunto na
próxima reunião:
Propostas apresentadas pelo Ricardo Fernandes
- Workshops temáticos
- Alterar da Lei 186/99 (contactos com a AR no sentido de haver uma iniciativa
legislativa) - integração no Movimento das IPSS da Saúde e proporá a realização de um
encontro destas.
- Assegurar a continuidade das respostas sociais desenvolvidas pelas ONG organização de uma reunião de ONG com respostas sociais para formular uma proposta
de continuidade dos seus projectos (segurança social)
- Responder às solicitações da CNSIDA como órgão consultor
- Avaliação e Monitorização da implementação do plano nacional de prevenção do VIH
para 2012-2014
Propostas apresentadas pelo Duarte Vilar
- Proposta de formação interna.
6 – Contributos do FNSC para o Programa Prevenção e Controlo VIH/sida 2011-2014.
O Duarte Vilar iria compilar a informação enviada pelo GAT e pela Fundação à CNIVS
com os resultados obtidos no Encontro das ONG´s para que pudesse ser enviado para a
Dra. Joana B.
PROPOSTA PARA UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERNA DO FNSC
Destinatários:
Técnicos, colaboradores, dirigentes e voluntários das ONG do FNSC
Objectivo geral:
Aumentar a capacidade das organizações da Sociedade Civil em diversos campos de
intervenção na luta contra o VIH/SIDA.
Objectivos específicos:
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Melhorar os conhecimentos e capacidades técnicas dos parricipantes



Promover o intercâmbio de saberes e experiências no seio do FNSC



Aumentar a coesão do FNSC

Programa:
Realização de 6 oficinas de formação com a duração de um dia, sobre os seguintes
temas:


Prevenção



Tratamento



Diagnóstico precoce



Investigação



Apoio Social



Direitos Humanos e Cooperação Inter-Institucional



Grupos Vulneráveis,

As oficinas serão orientadas por técnicos especialistas das ONG do FNSC e pró
especialistas convidados pelo FNSC,
Orçamento:


Honorários dos Formadores

colaboração voluntária



Deslocações dos formadores (150€ X 12)

1800 €



Alojamento/alimentação dos formadores (100€ X 6)



Deslocação/alojamento dos formandos –



Almoço de trabalho (15 X 6 X 10€)

900 €



Aluguer de salas (150 X 6)

900 €



Documentação (15 X6X 5€)

400 €

a cargo das ONG

TOTAL

A reunião deu-se por encerrada pelas 15h.
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600 €

4600€

