Dia 5 de Março de 2010
ACTA Nº 8

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

 FCCS, representada por Filomena Frazão de Aguiar;
 GADS, representada por Andreia Pinto Ferreira;
 GAT, representado por Wim Vandevelde;


LPPS, representada por Edite Silve;



LPSC, representada por Eugénia Saraiva



PASSO A PASSO, representada por Ana Freire;



POSITIVO, representada por Ricardo Fernandes



SOL, representada por Amália Vaz Guedes

Ausentes:


CASA DO QUERO

 ILGA
 MAPS
 APF
 SERES
1. Aprovámos o candidato-membro GAF enquanto membro não-efectivo.
2. Conclui-se que a Abraço tem de fazer um pedido se quiser voltar ao FNSC porque
não mudou nada na estrutura nem nos modus operandi. Não ao estatuto de
observador.
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3. Filomena Aaguiar (FA) não concorda com as gravações das reuniões.Temos que
pensar num apoio ao Secretariado. A Andreia não fará actas. O regulamento interno
não diz que o secretariado tem de fazer as actas, somente "Assegurar a divulgação das
discussões e as decisões do FNSC junto dos seus membros." O secretariado
compromete-se a distribuir notas breves das reuniões com as decisões.
4. Congresso CPLP
- WV: informa sobre o processo até à data
- FA: não concorda com o processo de juntar as duas agendas do dia da SC mas não é
preciso sair do processo.
- Eugénia: concorda com a FA que não houve respeito para o trabalho do FNSC. O
desagrado do FNSC com o processo tem que ficar registado numa carta à CNSIDA e à
Rede+.
- Dia de SC: procedeu-se à escolha dos nomes propostos pelo FNSC.
- Ricardo Fernandes (RiF) pede ao GdT para definir os objectivos da participação do
FNSC. A Cátia terá que pedir à Rede+ e mandar para os representantes do FNSC.
- FA não concorda com a representação por um outro representante duma ONG
membro do FNSC (por ex. APF).
- Recebemos um stand para a SC Portuguesa. RiF propõe que todos as associações
membros facilitassem pessoal para ocupar o stand e material de informação.
- O FNSC não aceita esta oferta do stand nos moldes em que foi feito. A FA vai
responder em nome do FNSC.
5. Reembolsos - com a presença da Dra Joana Bettencourt e da Dra Henriqueta.
- Mostrámos o formulário que o FNSC fez para ver se estava em condições.
- CNSIDA pediu informações à ACS sobre o processo e transmite-as agora.
- Despesas de deslocação podem ser reembolsadas de acordo com os regras da ACS e a
legislação.
- A deslocação tem que ser feito por transporte público. Se não houver transporte,
tem que se pedir uma autorização para vir de transporte próprio.
- FA: as despesas entraram no IRS dela para abater, daí que já não tem os recibos.
- O despacho sobre o FNSC é a partir de Outubro de 2009. A 1ª reunião do FNSC foi a
30.11.2007.
- A CNSIDA terá que ser fazer um pedido com carácter especial à ACS/MdS para os
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reembolsos anteriores ao despacho.
- Nº 4. do Art. 20 fala sobre o pedido especial para vir com carro próprio. A Dra
Henriqueta apresentou a minuta para este pedido ao Coordenador.
- O Secretariado tem de pedir um orçamento especial colectivo, antes de cada
reunião. Sem o montante mas com uma descrição dos gastos (transporte, coffeebreak)
- Tem que se fazer um novo orçamento anual para 2010.
- O despacho sobre o FNSC confirma a dependência financeira da CNSIDA.
- Teremos que mandar sempre cartas colectivas, em nome do FNSC.
- A Edite vai pedir o reembolso à Liga, que vai apresentar as despesas ao Secretariado,
que vai pedir à CNSIDA, que vai reembolsar a Liga.
6. Convite Viena
- Os membros não aceitam o convite que o FNSC recebeu, nos moldes em que foi feito
(imposição das regras de selecção, critérios, âmbito de SC, processo)
- O RiF sugere que o convite seja devolvido
- O Secretariado iniciará o processo de selecção segundo as regras de representação
externa do FNSC
- Dos presentes na reunião, já manifestaram o interesse: Eugénia, Andreia, Filomena,
Sol
- Auto-excluíram-se deste processo por já terem outros subsídios: Ricardo, WV
- A LPPS e a Passo a Passo auto-excluíram-se por serem membros não-efectivos do
FNSC (não tendo a sida no objecto social da ONG)
- Decidiu-se que só as ONGs com sida no objecto social deveriam candidataram-se,
tendo em conta o âmbito do Congresso.
7. ARVs nas Farmácias
- A Eugénia diz que o FNSC tem que ter uma posição própria enquanto FNSC, não pode
subscrever uma posição que já saiu para a rua. A Filomena concorda, a Andreia não.
- A Sol, a LPCS, a FPCCS, a SER+, a Positivo não são em favor das ARVs nas farmácias. A
LPPS não definiu posição.
- O Secretariado vai pedir aos membros contributos para a elaboração duma posição
própria do FNSC.
- O produto final será uma posição própria do FNSC para utilizarmos nas
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representações do FNSC (por ex. no Congresso SC CPLP).
- Eugénia propõe juntar-se às ONGs do câncro e fazer um comunicado de imprensa em
conjunto. Concordou-se e a Eugénia vai contactá-las
- A Filomena vai levar uma carta de intenções (position paper) à audiência com a MdS,
depois de termos enviada a carta de relembrar o pedido de audiência.
- RiF propõe uma campanha com banner para pôr nos sites respectivos: faixa preto de
luto. O link no banner dará no comunicado do FNSC. (laço branco sobre fundo preto).
Proposta aceite.
- Todos os participantes do FNSC no Congresso CPLP anunciarão que o FNSC está de
luto.
- Data do lançamento de campanha: 15 de Março
- GdT: RiF, Eugénia, FA
8. Reunião SC de preparação do Plano 2010-2014 (5 de Maio?)
- A Eugénia clarificou que, na proposta que mandou para a lista, propôs que os
dinamizadores dos grupos seriam moderadores dos temas, não excluindo a participação
das outras ONGs nos grupos.
- Os dinamizadores deveriam levar já um texto de base sobre o tópico, e devem ser
membros do FNSC.
- O nosso encontro de Maio será para todos as ONGs da Sociedade Civil, não só para os
membros do FNSC
- O Secretariado informará a Beatriz Casais que perdemos as notas da intervenção no
encontro de 14 de Dezembro. O GdT sobre Prevenção na reunião de Maio elaborará
novamente as prioridades.
- A Filomena vai dinamizar o GdT sobre Investigação. Quer também trabalhar no GdT
sobre Prevenção enquanto membro, não dinamizadora.
- O secretariado vai confirmar a data de 5 de Maio com a CNSIDA para confirmar a
vinda do Prof Barros e a logística.
- Vai-se fazer um pedido na lista dos membros para reconstituir um GdT que vai seguir
toda a organização deste evento.

A reunião deu-se por concluída às 14:15.
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