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1. Introdução 

No dia 18 de setembro de 2018, a Câmara Municipal de Lisboa (doravante 

designada por CML) estabeleceu um protocolo de colaboração com o Grupo 

de Ativistas em Tratamentos (GAT) com o objetivo de implementar as 

iniciativas previstas no projeto “Lisboa, cidade Sem Sida”. As obrigações do 

GAT estabelecidas no protocolo de colaboração são as seguintes:  

a) Gerir e implementar a iniciativa “Lisboa Fast Track City/Lisboa Cidade 

sem Sida” em articulação e parceria com a CML, nomeadamente a 

gestão do consórcio de parceiros e respetivas atividades; 

b) Elaborar o plano de comunicação do projeto e colaborar na 

implementação do mesmo após validação pelo consórcio de 

parceiros; 

c) Assegurar o envolvimento da comunidade e a visibilidade da mesma 

em todas as atividades da iniciativa “Lisboa Fast Track City/Lisboa 

Cidade sem Sida”; 

d) Promover e manter a ligação com parceiros internacionais e 

nacionais da iniciativa “Fast Track Cities” (Organização das Nações 

Unidas ONUSIDA, IAPAC, OMS, ECDC, Municípios aderentes à 

iniciativa, entre outros); 

e) Atualizar o painel de instrumentos de monitorização relativo à cidade 

de Lisboa, integrado no portal da iniciativa, recolhendo e fornecendo 

os dados relativos aos indicadores sobre a epidemia solicitados pelo 

projeto; 
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f) Apoiar a troca de informação técnica, assim como epidemiológica, 

programática, e outros dados relevantes; 

g) Elaborar um relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do 

projeto, em língua inglesa, a ser apresentado aos parceiros 

internacionais; 

h) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a 

ser solicitados pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do objeto 

do presente Protocolo de Colaboração; 

i) Apresentar um relatório com explicitação das tarefas realizadas e 

resultados alcançados, respetivos documentos justificativos da 

despesa, no prazo máximo de 30 dias após a conclusão do projeto; 

j) Apresentar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o 

objeto do presente Protocolo de Colaboração; 

k) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia, e 

eficiência na gestão do apoio atribuído. 
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2. Equipa de trabalho 

A equipa de trabalho do projeto “Lisboa, cidade sem Sida” integrou 

membros do GAT e da Câmara Municipal de Lisboa. 

Os membros do GAT que integraram a equipa foram os seguintes: 

- Sofia Ribeiro, Coordenadora de Projeto 

- Paolo Gorgoni, Representante da comunidade 

- Luís Mendão, Membro do Comité Executivo 

Os membros da Câmara Municipal de Lisboa que integraram a equipa foram 

os seguintes: 

- Ricardo Fuertes, Assessor do Vereador Manuel Grilo 

- Helena Sequeira, Assistente Social 

- Paula Nobre, Chefe de Divisão, Participação Social e Cidadania (a 

partir de Outubro de 2018) 

- Cláudia Prazeres, Chefe de Divisão, Participação Social e Cidadania 

(de Janeiro de 2018 a Outubro de 2018) 
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3. Atividades desenvolvidas 

Optou-se por uma ordem cronológica e pela adição das atividades 

desenvolvidas no período de janeiro de 2018 a julho de 2019, pela 

relevância que possuem para o desenvolvimento do projeto, apesar de as 

anteriores a setembro de 2018 não terem sido financiadas no âmbito do 

presente protocolo.  

 

3.1 European Regional Fast-Track Cities Workshop, 22-23 de janeiro de 

2018, Amsterdão, Holanda 

Workshop organizada pela International Association of AIDS Care Providers 

(IAPAC), Vers Paris Sans Sida e H-Team com o objetivo de discutir as boas 

práticas de cidades Europeias que assinaram a Declaração de Paris. Os 

principais temas discutidos foram os seguintes: 

• Men who Sex with Men (Homens que têm sexo com homens) 

• The Challenge of Reducing New Infections (o desafio da redução do 

número de novas infeções) 

• Defining City Leadership and its Challenges (definir a liderança nas 

cidades e os respetivos desafios) 

• Migrants, Refugees, and Moving Populations (migrantes, refugiados 

e populações nómadas) 

A equipa “Lisboa, cidade sem Sida” contribuiu para as discussões e recolheu 

exemplos de boas práticas realizadas no âmbito desta iniciativa noutras 

cidades Europeias. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro (dia 23 de Janeiro), Luís Mendão (dia 22 e 

23 de Janeiro) 
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Financiamento: alojamento e refeições financiados pelo IAPAC, transporte 

financiado pelo GAT e pelo IAPAC. 

 

3.2 Virology Meeting Point 2018, 2-3 de março de 2018, Peniche, Portugal 

Evento organizado pela Gilead Sciences, Lda, com o objetivo de educação 

médica, constituindo um fórum de discussão e formação sobre os vários 

tópicos relacionados com o tratamento das infeções por VHB, VHC e VIH. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

Trabalho realizado pelo GAT durante o evento: apresentação da iniciativa 

Fast-Track Cities (Sofia Ribeiro, em substituição do Bertrand Audoin, Vice-

Presidente do IAPAC). 

Financiamento: alojamento e refeições financiados pela Gilead Portugal. 

 

3.3 Assinatura do protocolo de colaboração e apresentação da estratégia 

da iniciativa “Lisboa, cidade Sem Sida”, 17 de maio de 2018 

A assinatura do protocolo de colaboração da iniciativa “Lisboa, cidade sem 

Sida” e a apresentação da respetiva estratégia decorreram em cerimónia 

pública na Praça de São Paulo em Lisboa. Nos meses que antecederam o 

evento, o GAT colaborou com a Câmara Municipal de Lisboa na preparação 

do evento, nomeadamente através do seguinte: 

- Redação do protocolo de colaboração relativo à iniciativa “Lisboa, 

cidade sem Sida” 

- Redação da estratégia da iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida” 

- Seleção das entidades a convidar para integrar o protocolo de 

colaboração 

- Redação da carta convite para integração do protocolo de 

colaboração 
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- Preparação do programa do evento 

- Preparação da performance a apresentar no evento 

Trabalho realizado pelo GAT durante o evento: 

- Apresentação da estratégia da iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida”: 

Sofia Ribeiro 

• Painel sobre profilaxia de pré exposição: Luís Mendão 

• Performance: Paolo Gorgoni 

 

3.4 Conferência Adherence 2018, 8-10 de junho de 2018, Miami, EUA 

Participação no congresso anual do IAPAC, com enfoque nas sessões 

relativas ao projeto “Fast Track Cities”. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro 

Financiamento: fundos próprios e bolsa atribuída pelo fundo de formação 

do Sindicato Independente dos Médicos. 

 

3.5 22nd AIDS 2018, 23-27 de julho de 2018, Amsterdão, Holanda 

Participação na reunião AIDS 2018, com presença no evento satélite sobre 

Fast-Track Cities organizado pelo IAPAC (Sofia Ribeiro) e na reunião 

Europeia de cidades Fast-Track organizada p elo IAPAC (Sofia Ribeiro e 

Paolo Gorgoni). 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão, Paolo Gorgoni  

Financiamento: inscrição, alojamento e deslocação de Sofia Ribeiro 

financiada pela Gilead Sciences, Lda (extra-projeto, atribuído a título 

individual). 
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3.6 VIH: Passado, Presente e Futuro | 90-90-90, 5 de julho de 2018, Lisboa 

Participação no referido evento, no qual foi apresentada a situação nacional 

relativamente aos objetivos 90-90-90 pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

 

3.7 Reunião “Fast-Track Cities” no Ministério da Saúde, 31 de julho de 2018 

Reunião convocada pelo Ministério da Saúde para discutir a assinatura da 

declaração de Paris por outros municípios.   

Trabalho realizado pelo GAT (Sofia Ribeiro) para o evento (a pedido do 

Ministério da Saúde): preparação de um documento explicativo dos passos 

necessários para adesão à declaração de Paris. 

Trabalho realizado durante o evento: apresentação do trabalho 

desenvolvido no âmbito da iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida”. 

Apresentação realizada por Sofia Ribeiro. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

 

3.8 Reunião com o IAPAC, Ministério da Saúde, INSA e DGS, 6 de agosto 

de 2018 

Reunião convocada pelo Ministério da Saúde por teleconferência com o 

IAPAC para discutir o processo de recolha de dados para o dashboard 

(painel de instrumentos de monitorização) da iniciativa em Portugal. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro. 
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3.9 Tradução do questionário do IAPAC “Quality of Life in Fast-Track Cities” 

(agosto de 2018) 

A pedido do IAPAC, o questionário “Quality of Life in Fast-Track Cities”, que 

se destina a medir a qualidade de vida de pessoas que vivem com VIH em 

cidades que aderiram à iniciativa “Fast-Track Cities” foi traduzido para 

língua portuguesa para aplicação em países lusófonos. Posteriormente, o 

GAT divulgou o questionário traduzido nos canais de comunicação. 

Trabalho realizado pelo GAT: tradução do questionário (Sofia Ribeiro), 

revisão da tradução (Ricardo Fuertes, CML), divulgação do questionário por 

email e em redes sociais (departamento de comunicação do GAT e CML). 

 

3.10 Elaboração e lançamento de micro site da iniciativa “Lisboa, cidade 

sem Sida” 

Escrita de todos os conteúdos escritos do micro-site da iniciativa “Lisboa, 

cidade sem Sida”: http://www.cm-lisboa.pt/lisboasemsida. A CML alojou e 

construiu o website. 

Trabalho realizado pelo GAT: elaboração dos conteúdos (Sofia Ribeiro), 

revisão e aprovação dos conteúdos (Ricardo Fuertes). 

 

3.11 Reunião da comissão deliberativa para fins de acompanhamento do 

protocolo estabelecido, 9 de agosto de 2018 

A comissão deliberativa reuniu nas instalações da CML e discutiu os 

seguintes assuntos: 

- Plano de atividades da iniciativa 

- Preparação das reuniões das comissões executiva e consultiva a 

realizar no mês de Setembro 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro (minutas), Luís Mendão. 

http://www.cm-lisboa.pt/lisboasemsida
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3.12 Reuniões das comissões consultiva e executiva para fins de 

acompanhamento do protocolo estabelecido, 25 de setembro de 2018 

Organização de duas reuniões na CML, uma com a comissão executiva e 

outra com a comissão consultiva, para apresentar e discutir a proposta de 

plano de atividades da iniciativa.  

Trabalho realizado pelo GAT (Sofia Ribeiro): preparação do plano de 

atividades da iniciativa, preparação de duas apresentações em formato 

PowerPoint (uma para cada reunião), moderação de ambas as reuniões, 

escrita das minutas de ambas as reuniões. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

 

3.13 Evento de adesão de outras cidades portuguesas à iniciativa “Fast-

Track Cities”, 10 de outubro de 2018 

Participação no evento de adesão, que decorreu na Assembleia da 

República. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

 

3.14 Reunião com o Tim Martineau, Deputy Executive Director da 

ONUSIDA, 10 de outubro de 2018 

Reunião para discussão do projeto “Lisboa, cidade sem Sida”, e da 

possibilidade de organização de uma rede lusófona de cidades “Fast-Track 

Cities”. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 
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3.15 Organização do segundo Workshop Europeu Fast Track Cities, 11-12 

de outubro de 2018, Lisboa 

Organização do workshop em colaboração com o IAPAC. Estiveram 

representantes de várias cidades europeias, de entidades governamentais, 

da academia e de associações da sociedade civil para discutir a evolução da 

iniciativa Fast Track Cities, identificar barreiras e soluções.  

Trabalho realizado pelo GAT (Sofia Ribeiro): 

- Contacto com o IAPAC para organização da logística do evento 

- Apoio na tradução da declaração de Paris para língua portuguesa 

- Apoio na definição da lista de participantes portugueses no workshop 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão, Paolo Gorgoni. 

 

3.16 Preparação de uma lista de prioridades da iniciativa “Lisboa, cidade 

sem Sida” para apresentação à Secretaria de Estado 

Foi preparada uma lista de prioridades da iniciativa para apresentação à 

Secretaria de Estado.  

Trabalho realizado pelo GAT (Sofia Ribeiro). 

3.17 Jornadas Municipais de Saúde da Câmara Municipal do Porto, 22 de 

novembro de 2018, porto 

Apresentação do trabalho realizado pela iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida” 

pelo Ricardo Fuertes (CML), a convite da Câmara Municipal do Porto. 

Trabalho realizado pelo GAT (Sofia Ribeiro): contribuição para a elaboração 

da apresentação em formato powerpoint. 
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3.18 Campanha “Parar o VIH está nas nossas mãos “lançada no dia 1 de 

dezembro de 2018 

Preparação e lançamento da campanha “Para o VIH está nas nossas mãos”, 

centrada em quatro temas principais: rastreio, profilaxia pré-exposição 

(PrEP), profilaxia pós-exposição (PPE) e indetetável=intransmissível. Estes 

temas foram considerados prioritários pelas comissões de trabalho do 

projeto. 

Foram elaborados 4 posters e folhetos (um para cada tema), com 

conteúdos preparados por Sofia Ribeiro (GAT), e revisão pelo Ricardo 

Fuertes (CML). Para além dos posters e folhetos, foram preparados vídeos 

curtos relativos a cada uma das temáticas. Os conteúdos visuais e escritos 

foram colocados no website da iniciativa, estando disponíveis para 

download, e foram também traduzidos na íntegra para língua inglesa (Sofia 

Ribeiro, com revisão do Ricardo Fuertes). Os conteúdos traduzidos 

encontram-se também disponíveis para visualização e download no website 

da iniciativa. 

O Paolo Gorgoni participou também nos posters e vídeos relativos à 

temática da PrEP.  

A disseminação dos conteúdos foi efetuada através de vários materiais e 

canais (Mupis, grimshaw, Tomi, Canal Lisboa), redes sociais e televisão. Em 

2019, foram distribuídos folhetos em diversos eventos e locais-chave, 

alguns dos mesmos a pedido das instituições. A distribuição dos materiais 

foi efetuada pela CML e pelo Paolo Gorgoni. 
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3.19 Reunião com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), 21 de 

dezembro de 2018 

Reunião com a ANF para avaliação da possibilidade de introdução dos testes 

de rastreio de VIH nas farmácias da cidade de Lisboa. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro, Luís Mendão. 

 

3.20 Tradução micro-site da iniciativa “Lisboa Cidade sem Sida” para a 

língua inglesa (janeiro de 2019) 

Tradução elaborada por Sofia Ribeiro (GAT), revista por Ricardo Fuertes 

(CML) e colocada no website pela CML. Os materiais da campanha “Parar o 

VIH está nas nossas mãos” foram também traduzidos para língua inglesa 

(Sofia Ribeiro, com revisão de Ricardo Fuertes), e disponibilizados no 

website em formato digital. 

3.21 Reunião com o Centro Anti-Discriminação, 9 de janeiro de 2019 

Reunião preparatória de ação a realizar em Setembro sobre VIH e 

Discriminação para os funcionários da CML. Ação realizada em conjunto 

entre o Departamento para os Direitos Sociais e a Direção Municipal de 

Recursos Humanos Departamento de Saúde, Higiene e Segurança. 

Presenças: Sofia André, Jorge Barroso Dias, Ricardo Fuertes (CML); Ana 

Duarte (Ser+/Centro Anti-Discriminação) 
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3.22 Reunião com o IAPAC (por telefone), 28 de janeiro de 2019 

Reunião com o Bertrand Audoin (Vice Presidente do IAPAC), com o objetivo 

de discutir o progresso da rede lusófona de Fast-Track Cities No IAPAC e a 

participação e contribuição portuguesa para a Fast-Track Cities 2019 

Conference, a decorrer em Londres em Setembro de 2019. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro. 

3.23 Atualização do painel de instrumentos de monitorização relativo à 

cidade de Lisboa, integrado no portal global da iniciativa (2018-2019) 

Preparação dos conteúdos que constam no painel de instrumentos de 

monitorização, excetuando os indicadores epidemiológicos, que foram 

preparados e fornecidos pelo INSA. Os conteúdos incluíram mensagens do 

Presidente da Câmara Municipal e da comunidade; serviços de tratamento 

e rastreio de VIH em Lisboa, serviços de apoio a pessoas LGBT, e serviços 

de apoio a pessoas vulneráveis. A recolha dos dados foi efetuada em 

questionário fornecido pelo IAPAC. 

Foi feita articulação com o IAPAC para upload e atualização periódica dos 

mesmos. Trabalho elaborado por Sofia Ribeiro e Paolo Gorgoni (GAT), 

revisão por Ricardo Fuertes (CML). 

3.24 Reunião com a Gilead, 8 de fevereiro de 2019 

Reunião por telefone para discussão de possibilidades de financiamento da 

iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida”. 

Presenças (GAT): Sofia Ribeiro. 
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3.25 Participação na Campanha do Dia Internacional do Preservativo com 

a DGS, 13 de fevereiro de 2019 

Participação na campanha do Dia Internacional do Preservativo com a DGS, 

com divulgação dos materiais elaborados no âmbito da campanha “Parar o 

VIH está nas nossas mãos”. 

3.26 Patient-Centred Roundtable on Working Together for Acessible Health 

in Portugal, 25 de fevereiro de 2018 

Participação na mesa redonda do evento, e apresentação do trabalho 

realizado no âmbito da iniciativa “Lisboa, cidade sem Sida”. 

Participantes em representação da iniciativa: Paolo Gorgoni (GAT). 

3.27 Preparação e submissão dos resumos científicos em língua inglesa a 

submeter para apresentação na conferência “Fast Track Cities”, a decorrer 

em Londres de 8 a 10 de setembro de 2019 

Preparação e submissão de dois resumos, um relativo à campanha “Parar 

o VIH está nas nossas mãos” e outro relativo à organização do consórcio 

do projeto “Lisboa, cidade sem Sida”. Foram também realizados diversos 

contactos com o IAPAC para pedido de apoio financeiro para a participação 

na conferência, tendo sido garantidas inscrições gratuitas para os membros 

da equipa.  

Ambos os resumos foram aceites para apresentação em poster. 

Responsável pela atividade: Sofia Ribeiro (GAT) – escrita e submissão dos 

resumos, contacto com o IAPAC 

Revisão dos resumos: Ricardo Fuertes (CML). 
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3.28 Protocolo “Treatment as Prevention”, um projeto piloto entre o 

CheckpointLX e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 

O protocolo tem como objetivo estabelecer uma via verde de referenciação 

formal após teste de rastreio positivo entre o CheckpointLX, um centro 

comunitário dedicado a homens que têm sexo com homens e hospitais da 

cidade de Lisboa. 

Protocolo escrito, a aguardar revisão e implementação. 

Responsável: Sofia Ribeiro (GAT). 

3.29 Reunião com o MAC AIDS fund 

Reunião por teleconferência previamente agendada para dia 15 de março 

de 2019, com o objetivo de discussão de possibilidades de colaboração e 

apoio da iniciativa em Lisboa. 

Foi cancelada e aguarda remarcação. Responsável pela tarefa: Sofia Ribeiro 

(GAT). 

3.30 Participação na mesa redonda “Comportamentos Seguros: VIH e 

outras IST. Cidade-Sociedade-Hospital.” Feira da Saúde de Lisboa, 7 de 

abril de 2019 

A mesa redonda teve como objetivo discutir o trabalho efetuado em Lisboa 

no âmbito das IST, e a articulação entre o poder local, a sociedade civil e 

os cuidados de saúde.  

Participantes: Sofia Ribeiro (GAT), Ricardo Fuertes (CML), Prof. Kamal 

Mansinho 
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3.31 Artigo publicado no Jornal Público, 25 de Abril de 2019 

Foi publicado um artigo de opinião intitulado “VIH: Responder à epidemia 

com informação. Uma mensagem da comunidade:” no Jornal Público. O 

artigo foi preparado pelo Paolo Gorgoni (GAT). 

O artigo pode ser consultado no seguinte link, ou no website da iniciativa: 

https://www.publico.pt/2019/04/25/sociedade/opiniao/vih-responder-

epidemia-informacao-mensagem-comunidade-1870239 

  

https://www.publico.pt/2019/04/25/sociedade/opiniao/vih-responder-epidemia-informacao-mensagem-comunidade-1870239
https://www.publico.pt/2019/04/25/sociedade/opiniao/vih-responder-epidemia-informacao-mensagem-comunidade-1870239


                                                                                        

 

GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos 

Av. Paris, 4 – 1º direito  1000-228 Lisboa NIF 506 248 259 E-mail: geral@gatportugl.org  

Tel: 210 967 826 Fax 210 938 216 Móvel 913 606 295 Registada como I.P.S.S. com o n.º 11/2004  

 

21 

4. Apreciação do trabalho desenvolvido de acordo com os objetivos 

estabelecidos 

A seguinte tabela apresenta um sumário trabalho desenvolvido de acordo 

com os objetivos do projeto: 

Objetivo Atividades 

a) Diversas reuniões com as diferentes comissões do projeto 

(deliberativa, executiva e consultiva), bem como com 

parceiros externos, nacionais e internacionais. 

b) Preparação e implementação da campanha “Parar o VIH está 

nas nossas mãos”; preparação dos conteúdos do website do 

projeto em língua portuguesa e inglesa; elaboração de um 

relatório de atividades de comunicação do projeto. 

c) Representante comunitário na comissão deliberativa (Paolo 

Gorgoni); participação do representante comunitário em 

diversos eventos intra- e extra iniciativa. 

d) Acolhimento da workshop Europeia do IAPAC; participação em 

diversas reuniões com o IAPAC; elaboração de documento de 

apoio à adesão à iniciativa Fast-Track Cities para outros 

municípios; participação em reuniões com outros municípios; 

acolhimento da workshop nacional Fast-Track Cities em 

setembro de 2019. 

e) Recolha dos dados não epidemiológicos para o painel de 

instrumentos de monitorização; articulação com o INSA para 

disponibilização dos dados epidemiológicos; articulação com o 

IAPAC para disponibilização dos dados no painel de 

instrumentos de monitorização. 
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f) Reuniões periódicas com representantes de outros municípios 

para troca de informação; participação em eventos 

organizados por outros municípios.  

g) Elaboração de um relatório sumário, em anexo a este 

relatório. 

h) Apresentação do relatório de execução financeira. 

i) Apresentação do presente relatório.  

j) Apresentação do presente relatório.  

k) Apresentação do presente relatório. 
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5. Anexos 

Em anexo a este relatório, apresentam-se os seguintes documentos 

independentes: 

- Relatório das atividades de comunicação, que inclui uma avaliação 

do impacto da campanha 

- Relatório sumário das atividades realizadas em língua inglesa, para 

divulgação internacional  

 

 


