Dia 19 de Outubro de 2011
ACTA Nº 18

Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de 2011, 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 oitava reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA (FNSC),
com a participação das seguintes entidades:

 ACOMPANHA, representada por Joana Marcelino;
 AIDS PORTUGAL, representada por Filomena Aguiar;
 APDES, representada por Alina Santos
 APF, representada por Duarte Vilar
 ASPAS, representada por Cristina Mora
 FCCS, representada por Filomena Aguiar
 GAF – representada por Carina Parente
 GAT – representada por Wim Vandevelde
 LPCS, 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:
 Cidadãos do Mundo
 ILGA
 MAPS
 SERES
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Ponto 1 – Aprovação como membro da Cáritas Diocesanas de
Coimbra
O secretariado tinha enviado anteriormente para o email do FNSC, dando
conhecimento a todos da proposta da Cáritas Diocesanas de Coimbra e o seu
manifesto

interesse

em

integrar

esta

estrutura.

Todos

aprovaram.

Ponto 2 – Discussão sobre situação actual da CNSIDA
No seguimento das mudanças que irão ocorrer na orgânica do Ministério da
Saúde, nomeadamente no que se refere à continuidade da Coordenação
Nacional para o VIH/SIDA e do respectivo Fórum da Sociedade Civil enquanto
estrutura proactiva de audição prévia, consulta e intervenção em relação à
CNIVS, estando em conformidade com o previsto no Programa Nacional de
Prevenção e Controlo da Infecção VIH/sida 2007 – 2010, o FNSC decidiu
enviar carta ao Ministro da Saúde com conhecimento ao Secretário de Estado
Ajunto da Saúde, Fernando Leal da Costa. Paralelamente, solicitou reunião
com o Prof. Henrique de Barros manifestando as mesmas preocupações e o
draft do plano nacional para a infecção pelo VIH/SIDA: 2011-2014.
Na mesma linha, o FNSC pediu à Dra. Joana Bettencourt que estivesse
presente nesta reunião para que, entre outros assuntos, nos desse o
feedback sobre a reunião de trabalho que a CNIVS levava a cabo sobre o
futuro enquadramento legal dos programas de financiamento. Neste sentido,
fomos informados que o trabalho está terminado e que a CNIVS aguarda,
também, feedback sobre a continuidade desse assunto. Deste modo, o FNSC
irá solicitar à Comissão da Coordenação dos Apoios Financeiros a versão
preliminar desse documento.
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Ponto 3 – Análise da proposta (GAT + APDES) de definição de
princípios orientadores do FNSC

A APDES e o GAT apresentaram aos membros do FNSC um documento prévio
sobre este assunto para que pudesse ser discutido em reunião.
O documento levantou algumas questões, como por exemplo, a não
concordância de ter os princípios escritos no regulamento e até mesmo a não
aceitação de quaisquer princípios.
No entanto, a maioria concordou que o FNSC deveria ter no seu
regulamento, os princípios pelos quais se norteia e deste modo, a APDES e o
GAT iriam rever gramaticalmente os princípios apresentados e apresentar
nova proposta para posterior avaliação.

Ponto 4 – Apresentação do projecto de formação VIHFAALT
O GAT apresentou a todos os membros presentes o projecto de formação
VIHFAALT. Os conteúdos do projecto, serão enviados para o email do FNSC
para que todos tenham conhecimento do mesmo em pormenor e se possam
candidatar caso achem necessário.
Ponto 5 - Workshops temáticos
O Duarte Vilar não apresentou nada sobre este assunto pois o FNSC
concordou que o mais importante neste momento é saber da continuidade ou
não do FNSC.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que vai assinada
por todos os presentes.
Lisboa, 24 de Outubro de 2011
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