Dia 16 de Novembro de 2011
ACTA Nº 19

Aos dezasseis dias do mês de Novembro 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 nona 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
 FCCS, representada por Filomena Aguiar
 GAF – representada por Carina Parente
 GAT – representada por Wim Vandevelde
 LPCS, representada por Eugénia Saraiva
 POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes;
 SER+, representada por Andreia Pinto Ferreira;

Ausentes:
 Cidadãos do Mundo
 ILGA
 MAPS
 SERES
 ASPAS
 Passo a Passo
 Cáritas Diocesanas de Coimbra
 SOL
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Ponto 1 – Aprovação como membro dos Médicos do Mundo
O secretariado tinha enviado previamente para o email do FNSC, dando
conhecimento a todos da proposta dos Médicos do Mundo e o seu manifesto
interesse em integrar esta estrutura. Todos aprovaram. No entanto, tendo
em conta a situação actual que a Coordenação Nacional para a Infecção pelo
VIH/SIDA e, por sua vez, o FNSC atravessam, a aprovação desta
Organização fica sujeita à continuidade ou não deste organismo na actual
estrutura orgânica do Ministério da Saúde. O secretariado ficou de informar
os Médicos do Mundo desta decisão.
Ponto 2 – Futuro do FNSC e respectivo programa de trabalho para
2012.
Relativamente a este ponto, a discussão ficou, em parte, adiada até se saber
do resultado da reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde. Dado o FNSC ser um órgão dependente da Coordenação Nacional
para a Infecção do VIH e esta estar actualmente extinta, torna-se
desconhecida a possibilidade do FNSC se manter em actividade.
Caso o FNSC mantenha as suas funções, todos concordaram que se deverá
estabelecer, de forma mais rigorosa, objectivos e compromissos para o ano
de 2012.
Ponto 3 – Acordo sobre documento que a delegação do FNSC levará
ao Sr. Secretário de Estado.
Relativamente a este ponto, todos concordaram em recuperar o documento
anteriormente subscrito por grande parte das entidades da Sociedade Civil a
trabalhar na área do VIH/SIDA e de o voltar a entregar ao novo Governo da
República. O Wim comprometeu-se a solicitar ao Luís Mendão uma
actualização do referido documento, em função da situação actual vivenciada
e o respectivo envio aos membros do FNSC, a bem da integração de
sugestões dos restantes membros.
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Ponto 4 – Definição dos membros que irão representar o FNSC na
reunião com o Sr. Secretário de Estado.
Foi confirmada a lista dos membros que previamente tinham mostrado
interesse e disponibilidade para representar o FNSC junto do Sr. Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.
Os membros que irão representar o FNSC serão: POSITIVO, representada
por Ricardo Fernandes; GAT – representada por Luís Mendão; FCCS,
representada por Filomena Aguiar; LPCS, representada por Eugénia Saraiva;
APDES, representada por Alina Santos; APF, representada por Duarte Vilar.

Ponto 5 – Concelho Nacional
O FNSC foi convidado para estar presente no Concelho Nacional, momento
em que o Plano Nacional de Combate à Infecção pelo VIH/SIDA irá ser
apresentado publicamente (próximo dia 1 de Dezembro).
Andreia Pinto da Associação Ser+ e a Alina Santos da APDES propuseram ser
substituídas por outros elementos das entidades que representam para
participar no Concelho Nacional, dado não estarem disponíveis nesse dia. Tal
proposta não foi aceite e o argumento utilizado para o indeferimento das
suas propostas, foi importância do FNSC ser representado por elementos que
participem nas reuniões habituais do mesmo órgão; a única excepção
possível, foi aberta ao Luís Mendão, dada a sua anterior participação no
FNSC. Assim, a representação do FNSC será feita por Luís Mendão, Ricardo
Fernandes e Filomena Aguiar.
Ponto 6 – Presença da GCI: apresentação e discussão do Movimento
É Melhor Saber!
A GCI, empresa de comunicação que está a promover o “Movimento é
melhor saber!”, pediu ao FNSC para estar presente no final da reunião para
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responsabilidade social desta empresa. A iniciativa passa pela subscrição de
um Movimento que procurará promover o diagnóstico precoce do VIH/SIDA.
Alguns elementos do FNSC chamaram a atenção para o uso indevido do
nome das suas entidades por parte desta empresa, dado ainda não terem,
até à data, formalizado qualquer tipo de vínculo, mas unicamente a
disponibilizado espaço/tempo para discutir essa possibilidade. Depois de
apresentarem as suas desculpas aos presentes e de esclarecerem sobre a
sua intenção de começar a trabalhar com o fórum de forma mais
participativa, concordaram em adiar a apresentação pública do Movimento,
para depois do dia 1 de Dezembro (inicial intenção da empresa) e de apoiar o
fórum a comunicar publicamente a sua posição face a eventuais desacordos
que possam advir da apresentação pública do Plano Nacional de Combate à
Infecção do VIH/SIDA. Comprometeram-se a corrigir a apresentação do
Movimento e de a enviar aos membros do FNSC via e-mail, a fim desta ser
comentada pelo membros. Posteriormente, disponibilizaram-se para agendar
uma nova reunião para iniciar a discussão sobre formas de participação do
FNSC neste movimento, tendo-se já avançado que o seu principal papel será
o de preparar ou corrigir os conteúdos técnicos a emitir pela “campanha”.
Ainda a respeito dos conteúdos e objectivos do Movimento, a empresa foi de
imediato chamada a atenção de que o diagnóstico deve ser promovido junto
de públicos específicos e não junto da população geral, indicando que muito
haveria ainda para ser discutido antes da subscrição do Movimento por parte
do FNSC.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que vai assinada
por todos os presentes.
Lisboa, 16 de Novembro de 2011
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