Dia 4 de Abril de 2012
ACTA Nº 23

Ao quarto dia do mês de Abril do ano de 2012, pelas nove horas e trinta minutos da
manhã, realizou-se nas Instalações da Liga Portuguesa Contra a Sida, Rua da Madalena,
Lisboa, a vigésima terceira reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o
VIH/SIDA (FNSC), com a participação das seguintes entidades:

 ACOMPANHA, representada por Joana Marcelino;
 APDES, representada por Alina Santos;
 APF, representada por Duarte Vilar;
 GAF, representada por Carina Parente;
 GAT, representada por Wim;
 LPCS, representada por Eugénia Saraiva e Natália Serqueira;
 Passo a Passo, representada por Inês Santos;
 POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes;
 SOL, representada por Amália Vaz Guedes e Miguel Soares;
 Médicos do Mundo, representada por Carla Fernandes.

Ausentes:

 AIDS PORTUGAL
 AJPAS
 Cidadãos do Mundo
 FCCS
 ILGA
 MAPS
 SER+
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 SERES
 Cáritas Diocesanas de Coimbra
Ponto 1 – Balanço da reunião com novo Diretor do Programa Nacional para
a Infeção VIH/SIDA – Dr. António Diniz (AD)
Foi previamente apresentado um resumo da reunião ocorrida no dia anterior
com AD para informação dos membros ausentes (ver em anexo)
Ponto 1.1 – Funcionamento do Fórum
- Foi mais uma vez unânime o comprometimento de todos os membros na
continuidade da sua participação no FNSC;
- Todos os membros se comprometeram a assumir os custos inerentes ao
trabalho e deslocações para reuniões do FNSC, enquanto não se conseguir
obter uma forma alternativa de financiamento;
- A Reunião de Maio e a de Julho serão fundidas numa única reunião que será
no próximo dia 20 de Junho – após a apresentação do novo Programa
Nacional para a Infeção VIH/SIDA (fim do mês de Maio);
- Caso algum membro queira estar presente na reunião via skype serão
assegurados os meios para o fazer em cada reunião;
- Ficou decidido por unanimidade que as próximas reuniões do FNCS
ocorrerão na DGS; O secretariado deverá solicitar, antecipadamente, uma
sala de reuniões, conforme indicação de AD;
- O secretariado comprometeu-se a enviar um email à Dra. Joana
Bettencourt a fim de confirmar a forma de participação do FNSC no conselho
consultivo do Plano Nacional para a Infeção VIH/SIDA: são todos os
membros que serão chamados ou serão apenas alguns representantes? E se
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são apenas alguns, serão quantos? Por fim, é necessário que seja confirmada
a definição jurídica do FNSC enquanto órgão consultivo do novo programa
nacional (caso a sua figura jurídica altere o regulamento atual terá que ser
atualizado/revisto).
- Tendo em conta que o Fórum vai deixar de ter assegurado o pagamento
das despesas logísticas inerentes à sua função de órgão consultivo por parte
de

Estado

Português,

decidiu-se

pôr

em

marcha

um

plano

de

autofinanciamento atendendo às seguintes “estratégias”:
i) Captação de patrocínios através dos seguintes passos:
- Cada membro enviará uma listagem de contactos passíveis de
financiarem as despesas do FNSC;
- O Secretariado enviará um pedido de patrocínio para os contactos
indicados pelos membros; Serão enviados pedidos, primeiramente para
entidades que não empresas farmacêuticas, embora estas possam fazer
parte da lista de financiadores; Foi decidido que será recusada a possibilidade
de apenas existir um único tipo de financiamento se essa fonte se tratar de
uma única farmacêutica;
- Caso seja necessário marcar reunião, pedir-se-á a colaboração dos
restantes membros para se dividir trabalho.
ii) Realização de um orçamento prévio:
- Cada membro comprometeu-se a informar o secretariado até dia 13
de abril dos custos que prevê ter até ao fim do ano, a bem da
elaboração de um orçamento;
- Ser+ e APDES foram incumbidas de avaliar a possibilidade das suas
entidades gerirem o referido orçamento e indicarem os procedimentos
que os restantes membros terão que assegurar.
- Finalmente, a fim de alargar a representatividades do FNSC, decidiu-se que
o secretariado irá elaborar o primeiro esboço de um comunicado sobre a
continuidade do fórum e sobre a abertura deste à entrada de novos membros
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que estejam a desenvolver trabalho na área. Cada membro deverá enviar
para a sua mailing-list institucional o referido comunicado. O mesmo
comunicado servirá de base ao pedido de apoio financeiro a entidades
privadas.
Ponto 1.2 – Nomeação do representante da SC para participar no grupo de
trabalho que se vai dedicar à atualização das Recomendações Terapêuticas
para o Tratamento da Infeção pelo VIH/SIDA.
Foi aprovado por unanimidade a nomeação de Luís Mendão para representar
a SC no referido grupo de trabalho.
Ponto 1.3 – Financiamentos após 2012
Sobre este assunto tão preocupante, após a informação sobre o trabalho já
realizado pelo Duarte e Eugénia junto do Vice-Presidente da CNIS João Dias,
o FNSC decidiu elaborar uma CARTA ABERTA a explicar as consequências do
corte do investimento do Estado em respostas tão importantes como aquelas
que a SC tem vindo a desenvolver em sua substituição. Duarte Vilar
comprometeu-se a fazer o primeiro esboço, o mais rapidamente possível,
embora ele só possa ser enviado após a validação da ata da reunião com AD.
A Carta surge no momento em que, após ultrapassadas todas as etapas
diplomáticas ao nosso alcance, está reunida a informação das mais altas
instâncias públicas de que não há garantias por parte do Estado em manter o
seu investimento nos serviços de proximidade.
Ponto 1.4 – Relação de Portugal com CPLP no que se refere à
cooperação e desenvolvimento.
AD

não

considera

prioritário

a

atuação

de

Portugal

nesta

matéria,

nomeadamente na conferência de Moçambique, pelo que o FNSC sugeriu à
rede CP+ (na figura de wim) que esta reforce as suas estratégias de
negociação junto do Estado Português para que este cumpra as obrigações
assumidas em 2005.
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Ponto 1.5 – Normativa para a realização de testes rápidos. Luís Mendão irá
elaborar o primeiro esboço da posição da SC durante a próxima semana a
fim dos outros membros terem tempo de acrescentarem as suas opiniões.
Ponto 2 – Conclusão do Plano de Atividades do FNSC
Deixou-se a discussão deste assunto para a próxima reunião dada a
indefinição vivenciada até ao momento. Após a publicação do novo Programa
Nacional será mais fácil tomar decisões sobre este assunto.
Ponto 3 – Processo de auscultação da UNAIDS
Foi discutida a importância de, em futuros processos de auscultação, as
questões serem enviadas o mais rapidamente possível para todos os
membros do FNSC, uma vez que com uma margem de tempo de resposta
tão

pequena

a

representatividade

do

preenchimento

é

altamente

insatisfatória do ponto de vista de processos participativos. Por outo lado, foi
dito que quando os formulários são preenchidos apenas por uma pequena
fração de membros, estes acabam por ir menos rigorosos em termos de
informação sobre as diferentes temáticas, o que não é aceitável em
processos de auscultação tão importantes como este. Ficou decidido que em
futuros processos, mesmo que só uma pessoa possa ter acesso às
plataformas virtuais, as questões deverão ser copiadas e enviadas para todos
os mais brevemente possível. O Secretariado comprometeu-se a enviar para
todos os membros a versão final do formulário enviado no passado dia 30.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que vai assinada
por todos os presentes.
Lisboa, 4 de Abril de 2012
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