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1. Introdução 

O presente relatório apresenta as atividades realizadas entre 31 de agosto de 2019 

e 31 de julho de 2020, ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado entre a 

Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), 

com vista à implementação da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’. 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ tem como documento enquadrador a Declaração de 

Paris 2.0, que define como objetivo eliminar a infeção VIH e Sida até 2030, 

através da promoção e aceleração das respostas locais ao VIH, atingindo as 

seguintes metas: 

• 95% das pessoas que vivem com VIH terem conhecimento da sua infeção; 

• 95% das pessoas que sabem que vivem com VIH estarem em tratamento 

antirretroviral; 

• 95% das pessoas em tratamento terem carga viral indetetável; 

• Redução dos novos casos de infeção; 

• Zero casos de discriminação.  

Para o efeito, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ desenvolve atividades para assegurar o 

acesso sustentado a respostas de qualidade na área do rastreio, tratamento, e 

prevenção do VIH, incluindo o preservativo, a profilaxia pré-exposição (PrEP) e a 

profilaxia pós-exposição (PPE), numa abordagem abrangente que também inclui as 

hepatites virais, a tuberculose e outras infeções sexualmente transmissíveis, assim 

como a redução de riscos e a minimização de danos associados ao uso de drogas, a 

promoção da saúde mental e a gestão das comorbilidades associadas ao 

envelhecimento com VIH.  

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ desenvolve também atividades para eliminar o estigma 

e a discriminação associados ao VIH. 

Figura 1 – Estratégia da iniciativa Lisboa Sem Sida 

 

O enfoque da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ são as pessoas mais vulneráveis, numa 

abordagem que respeita e concretiza os direitos humanos e procura não deixar 

ninguém para trás. Para o efeito, são envolvidas as pessoas que vivem com VIH e as 

várias comunidades locais na co-construção de atividades e respostas específicas no 

âmbito da iniciativa.       

Para acelerar as respostas locais, participam também na iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’, 

para além das organizações de base comunitária que atuam em Lisboa, entidades 

nacionais e regionais com responsabilidades em áreas de atuação relacionadas com 

o VIH. 
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Todas as atividades desenvolvidas no âmbito da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ procuram 

ainda informar e sensibilizar a população em geral e as populações mais vulneráveis, 

assim como os profissionais de saúde e outros atores envolvidos na resposta ao VIH, 

formando e capacitando os vários públicos, sempre que possível, para eliminar a 

infeção VIH.  

Finalmente, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ promove respostas inovadoras e a 

produção e a partilha de conhecimento, para produzir uma transformação social 

positiva que contribua para uma Lisboa mais equitativa, inclusiva, responsiva, 

resiliente e sustentável.  

2. Equipa de projeto ‘Lisboa Sem Sida” 

A equipa responsável pela implementação da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ integrou 

representantes da Câmara Municipal de Lisboa e do GAT. 

Representantes da CML: 

• Ricardo Fuertes, Assessor, Gabinete do Vereador Manuel Grilo, Pelouro da 

Educação e Direitos Sociais 

• Helena Sequeira, Assistente Social, Departamento para os Direitos 

Sociais/Divisão para a Participação e Cidadania 

• Paula Nobre, Chefe de Divisão, Departamento para os Direitos 

Sociais/Divisão para a Participação e Cidadania 

Representantes do GAT: 

• Sofia Crisóstomo, Gestora de Projeto 

• Paolo Gorgoni, Representante Comunitário e Membro da Comissão 

Deliberativa 

• Helena Peixoto, Representante Comunitário 

• Luís Mendão, Membro da Comissão Deliberativa e da Comissão Executiva 

• Raquel Pisco, Apoio Administrativo 

3. Atividades desenvolvidas 

3.1. Campanha do Dia Mundial da Sida: ‘Nós Paramos o VIH’  

Figura 2 – Banner da campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 

 

3.1.1. Temas e mensagens  

A campanha de sensibilização sob o lema ‘Nós Paramos o VIH’ foi estruturada em 

torno de 4 estratégias de prevenção combinada, que são cruciais para Lisboa eliminar 

a infeção VIH até 2030: teste VIH, preservativo, PrEP e Indetetável=Intransmissível 

(I=I).  

 

 

https://www.lisboa.pt/lisboasemsida/nos-paramos-o-vih
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Figura 3 – Temas e mensagens da campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 

Tema Mensagens 

Teste VIH Qualquer pessoa que tenha relações sexuais sem proteção 
pode ser infetada pelo VIH. Fazer o teste é a única forma da 
pessoa saber se está ou não infetada. 

Preservativo O preservativo protege do VIH e também de outras infeções 
sexualmente transmissíveis. Nos centros de saúde e outros 
locais da cidade, os preservativos são gratuitos. 

PrEP Para além do uso de preservativo, a infeção por VIH pode ser 
prevenida tomando um comprimido todos os dias. A isto 

chama-se profilaxia pré-exposição, também conhecida por 
PrEP. 

I=I Quando uma pessoa que vive com VIH está em tratamento 
eficaz, o vírus não é transmitido nas relações sexuais. Pode-se 
viver sem medos. 

3.1.2. Parceiros  

Foi adotada uma abordagem participativa na construção da campanha (definição do 

título, objetivos, públicos-alvo, mensagens e materiais gráficos, execução e 

divulgação), que envolveu todos os membros da Comissão Executiva e contou com 

o apoio e colaboração de: 

▪ Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa 

▪ Direção-Geral da Saúde (DGS)/Programa Nacional para a Infeção por VIH 

(PNVIHSIDA) 

▪ Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

▪ Liga Portuguesa Contra a Sida 

▪ Abraço 

▪ Associação para o Planeamento da Família - Lisboa Tejo e Sado 

▪ Associação SOL 

▪ Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” 

▪ Médicos do Mundo 

▪ Associação Positivo 

▪ Associação SERES 

▪ A Avó Veio Trabalhar 

▪ Casa do Brasil de Lisboa 

▪ Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa 

▪ Voluntários/as 

▪ Armazém 16 ONE 

3.1.3. Materiais 

Com a colaboração da artista Vanessa Teodoro, foram desenvolvidos quatro painéis, 

cada um alusivo a um dos temas da campanha: teste VIH, preservativo, PrEP e I=I. 

Os painéis serviram de suporte ao desenvolvimento dos demais materiais gráficos: 

cartazes, postais e vídeos. 

 

 

 

 

https://www.lisboa.pt/fileadmin/special_areas/lisboa_sem_sida/nosParamosVIH_cartaz.pdf
https://www.lisboa.pt/fileadmin/special_areas/lisboa_sem_sida/nosParamosVIH_postais.pdf
https://vimeo.com/cmlisboa/videos/search:N%C3%B3s%20Paramos%20o%20VIH/
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Figura 4 – Cartazes da campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 

 

3.1.4. Sessão de lançamento  

A campanha ‘Nós Paramos o VIH’ foi divulgada publicamente em 28/nov/2019, em 

antecipação do Dia Mundial da Sida (1/dez), no Palácio Baldaya, em Benfica. A sessão 

de lançamento incluiu a intervenção do Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais 

Manuel Grilo, a Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas (em representação do Senhor 

Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales), a artista Vanessa Teodoro e 

a gestora da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ Sofia Crisóstomo. 

Figura 5 – Lançamento da campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 

 

Para a sessão de lançamento foram elaborados o convite e a nota de imprensa, que 

foram enviados a: membros das Comissões Deliberativa, Executiva e Consultiva de 

‘Lisboa Sem Sida’, pessoas e organizações diretamente envolvidas na campanha, 

outras pessoas e organizações ligadas à área da infeção VIH e comunicação social. 
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3.1.5. Divulgação  

Para além da sessão de lançamento, a campanha foi divulgada nos seguintes meios: 

• Página eletrónica da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’;  

• Notícias da página eletrónica da CML;  

• Redes sociais (páginas/perfis da CML, do GAT e dos colaboradores da equipa 

‘Lisboa Sem Sida’) – Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn; 

• Canais Vimeo e Youtube da CML, Canal Lisboa e Rede Tomi; 

• 60 MUPIs e 40 Grimshaws localizados na cidade de Lisboa. 

Figura 6 – Campanha ‘Nós Paramos o VIH’ – Ruas de Lisboa e Metro 

 

Desde 28/nov/2019, foram distribuídos, em vários eventos, um total de 8000 postais 

e 240 cartazes (2000 e 80, respetivamente, de cada um dos quatro temas da 

campanha): 

• Sessão de lançamento da campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 

• Outras ações promovidas pela iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’; 

• Eventos de celebração do Dia Mundial da Sida e outros eventos em que a 

iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ esteve representada (mais informação na secção 

3.16. Participação noutros eventos). 

Os vários parceiros envolvidos na iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ e na campanha ‘Nós 

Paramos o VIH’ foram também desafiados a colaborar na divulgação da campanha e 

respetivos materiais.  

Mais informação sobre os meios de divulgação pode ser encontrada no Anexo 1 – 

Campanha ‘Nós Paramos o VIH’ 2019. 

3.1.6. Prémio  

A campanha ‘Nós Paramos o VIH, recebeu o prémio Campanha do Ano 2019, 

atribuído pelo Dezanove.pt – portal de notícias e cultura LGBTI. 

http://www.lisboa.pt/lisboasemsida
https://dezanove.pt/premios-dezanove-os-melhores-de-2019-1302573


Relatório de Atividades 

 

10 

 

3.2. Outras atividades de comunicação  

3.2.1. Plano de comunicação 

Foi elaborado um plano de comunicação detalhado, onde constam os objetivos de 

comunicação, as mensagens-chave, os públicos-alvo e os meios de comunicação para 

as principais atividades a desenvolver no âmbito da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ (mais 

informação pode ser encontrada no Anexo 2 – Plano de Comunicação ‘Lisboa Sem 

Sida’ 2019/2020). 

3.2.2. Logótipo ‘Lisboa Sem Sida’: Reformulação 

O logótipo da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ foi reformulado pelo Departamento de 

Marca e Comunicação da CML, com o objetivo de otimizar a comunicação da iniciativa 

(que nas redes sociais já utilizava a designação ‘Lisboa Sem Sida’ e #lisboasemsida) 

e refletir a skyline de Lisboa (elemento característico do logótipo das Fast-Track Cities 

e de outras iniciativas da CML na área da saúde, como é exemplo o Dia Mundial da 

Diabetes). 

Figura 7 – Novo logótipo ‘Lisboa Sem Sida’ 

 

3.2.3. Página eletrónica ‘Lisboa Sem Sida’ 

No âmbito da renovação do sítio eletrónico da CML, a página da iniciativa ‘Lisboa Sem 

Sida’ foi reformulada, tendo sido atualizada a informação relativa à iniciativa e à 

campanha ‘Nós Paramos o VIH’.  

Figura 8 – www.lisboa.pt/lisboasemsida 

 

http://www.lisboa.pt/
http://www.lisboa.pt/
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Foram também publicadas Notícias na página eletrónica da CML/iniciativa ‘Lisboa 

Sem Sida’ sobre as diversas ações desenvolvidas. 

3.2.4. Redes sociais 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ está presente nas redes sociais através de publicações 

elaboradas para o efeito e identificadas com #lisboasemsida, que têm sido divulgadas 

através das páginas e perfis da CML (incluindo do Presidente da CML Fernando Medina 

e do Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais Manuel Grilo), do GAT e dos 

colaboradores da equipa ‘Lisboa Sem Sida’.  

Os vários parceiros envolvidos na iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ têm também 

colaborado na divulgação da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ nas redes sociais, quer 

através da partilha das publicações de ‘Lisboa Sem Sida’, quer através de publicações 

próprias com #lisboasemsida. 

Figura 9 – Exemplos de publicações nas redes sociais 
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3.2.5. Materiais ‘Lisboa Sem Sida’ 

Para mais fácil identificação da presença de ‘Lisboa Sem Sida e dos 

membros da equipa em eventos 

públicos, foram desenvolvidos, 

com a colaboração do 

Departamento de Marca e 

Comunicação da Câmara 

Municipal de Lisboa, um painel, T-

shirts e crachás. 

3.2.6. Filme ‘Generation ZERO’: tradução 

O filme ‘Generation ZERO’ sobre as várias estratégias 

de prevenção combinada do VIH  (teste, preservativo, 

PrEP, PEP e tratamento), foi traduzido e legendado em 

português, e disponibilização no canal de YouTube da 

56 Dean Street.   

Figura 11 – Fime ‘Generation Zero’ 

 

3.3. Selo ‘Lisboa Sem Sida’ 

Foi desenvolvido um Selo ‘Lisboa Sem Sida’, com o objetivo de: 

• Identificar as organizações da cidade que contribuem para a divulgação e a 

concretização dos objetivos da iniciativa Lisboa Sem Sida; 

• Divulgar as respostas de prevenção, rastreio, tratamento e/ou eliminação da 

discriminação, na área do VIH, hepatites virais, tuberculose e outras 

relacionadas, que existem na cidade e estão abertas ao público;  

• Contribuir para a eliminação, até 2030, da infeção por VIH enquanto problema 

de saúde pública. 

Para o efeito, foi elaborada uma primeira proposta que foi apresentada e discutida 

em reunião conjunta das Comissões Deliberativa e Executiva (4/fev/2020) e que foi 

posteriormente revista. Durante o mês de julho, a proposta revista do Selo ‘Lisboa 

Sem Sida’, assim como as respetivas Normas de Atribuição, Divulgação e Utilização 

e o formulário online, desenvolvido para formalização do pedido de atribuição do 

Selo, foram apresentados e discutidos novamente, em reuniões virtuais realizadas 

com os vários parceiros de ‘Lisboa Sem Sida’ com respostas de prevenção, rastreio, 

tratamento e/ou eliminação da discriminação: organizações de base comunitária, 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ACeS, hospitais e farmácias.  

O Selo tem lançamento público agendado para o último quadrimestre de 2020. 

  

3.4. Dia do Preservativo 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ assinalou o Dia Internacional do Preservativo, celebrado 

a 13 de fevereiro, através de várias iniciativas com o objetivo de dar visibilidade ao 

preservativo em espaços públicos para sensibilizar a população em geral para a 

utilização do preservativo, como método de prevenção de infeções sexualmente 

transmissíveis e de gravidezes não desejadas. 

Figura 10 – T-shirts e Painel 

https://www.youtube.com/watch?v=gEXcNKtLbIM
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Entre 10 e 14/fev/2020, foram instalados, ao todo, 60 

suportes com preservativos e postais da campanha 

‘Parar o VIH está nas nossas mãos’, distribuídos pela 

Loja do Cidadão do Saldanha, Lojas Municipais de 

Alcântara, Marvila, Entrecampos e Baixa, Bibliotecas 

Municipais e outros espaços da CML. 

 

 

Na Loja do Cidadão do Saldanha, foram ainda realizados rastreios de VIH, hepatites 

virais (VHB e VHC) e sífilis pelo GAT’Afrik (10 e 14/fev/2020) e pelos Médicos do 

Mundo (14/fev/2020) e marcaram também presença institucional ao longo da 

semana, divulgando os seus próprios materiais, a DGS/PNVIHSIDA, a Abraço e a 

Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”. 

Figura 13 – Loja do Saldanha 

 

Figura 14 – Rastreios realizados 

Rastreio n 

VIH 30 

VHB 16 

VHC 22 

Sífilis 24 

 

O vereador do Pelouro dos Direitos Sociais Manuel Grilo e Joana Bettencourt da 

DGS/PNVIHSIDA realizaram uma visita à Loja do Cidadão do Saldanha, no dia 12 de 

fevereiro, distribuindo preservativos e materiais informativos. 

No total, foram distribuídos mais de 11 mil e 500 preservativos (externos e internos) 

e embalagens de gel lubrificante, cedidos através do Programa de Distribuição 

Gratuita de Materiais Preventivos da DGS/PNVIHSIDA. 

Foi igualmente reforçada a comunicação junto dos parceiros ATL e Tomi, com novos 

períodos de transmissão dos spots da campanha ‘Nós Paramos o VIH: 

• Canal Lisboa - 1 spot geral de 20' - de 12 a 18/fev/2020; 

• Tomi - 4 spots de 20' cada - de 10 a 22/fev/2020. 

 

Figura 12 – Loja Municipal 

https://www.lisboa.pt/fileadmin/special_areas/lisboa_sem_sida/nosParamosVIH_postais.pdf
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/dia-internacional-do-preservativo-assinalado-em-lisboa/
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3.5. Resposta à COVID-19 

3.5.1. Estado de emergência 

Na sequência das primeiras medidas aprovadas pelo Governo, em 12 de março, de 

2020, para responder à pandemia de COVID-19, e do estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ procurou 

rapidamente identificar as respostas ao VIH e outras áreas relacionadas, que 

mantiveram os seus serviços e respetivos horários, tendo essa informação sido 

disponibilizada na página eletrónica da CML dedicada às medidas e informações 

relacionadas com a COVID-19. 

Foram também identificados os contactos dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

do SNS, assim como os mecanismos para acesso de proximidade aos medicamentos 

dispensados em regime ambulatório por farmácia hospitalar e para contacto 

telefónico com as farmácias comunitárias, a utilizar quer pelas organizações de base 

comunitária, quer pelas pessoas em geral. Esta informação foi disponibilizada na 

página de Facebook do GAT. 

No seguimento da identificação de constrangimentos relacionados com a 

administração de injetáveis por pessoas trans e não binárias no contexto de Terapia 

Hormonal, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’, foi um dos parceiros TransMissão: 

Associação Trans e Não-Binária, no desenvolvimento de um questionário e de um 

webinar sobre esta questão (mais informação na secção 3.15. Parceria com 

TransMissão). 

3.5.2. Artigo de opinião 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ e várias organizações de base comunitária, que 

trabalham em Lisboa na resposta ao VIH, assinaram um artigo de opinião no jornal 

Público intitulado “Lições da pandemia: É urgente voltar a olhar para o VIH”, 

refletindo sobre a importância de não deixar ninguém para trás e de envolver as 

pessoas que vivem com o vírus e as comunidades mais afetadas, na co-construção 

das respostas nesta área.   

 

3.6. Lisboa na Via Rápida na Resposta à Infeção VIH: Começar por 

Dentro 

Sob o mote “Lisboa na Via Rápida na Resposta à Infeção VIH: Começar por Dentro”, 

os dirigentes dos vários departamentos da CML, foram desafiados pela iniciativa 

‘Lisboa Sem Sida’, em colaboração com o programa ‘100% Bem – Saúde Ocupacional’ 

do Departamento de Saúde, Higiene e Segurança, Segurança da CML e o Centro Anti-

Discriminação VIH e Sida, a atualizar conhecimentos sobre a infeção VIH, em 

particular sobre as formas de (não) transmissão do VIH, e a refletir sobre o estigma 

e a discriminação associados à infeção VIH. Durante a reunião, realizada no Centro 

de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), em 14/jan/2020, foi também apresentada 

a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ e identificadas e discutidas estratégias locais na 

resposta ao VIH, com um olhar particular para os desafios e as potencialidades 

internas da CML. Foram também distribuídos postais da campanha ‘Nós Paramos o 

VIH’. 

 

 

https://www.publico.pt/2020/06/22/sociedade/opiniao/licoes-pandemia-urgente-voltar-olhar-vih-1921293
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Figura 15 – Lisboa na Via Rápida na Resposta à Infeção VIH: Começar por Dentro 

 

Como conclusões desta reunião, destacam-se: 

• Disponibilidade e vontade dos vários departamentos da CML para participarem 

na celebração do Dia do Preservativo (13/fev/2020) e outras ações da 

iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’; 

• Interesse na realização de formação (online e presencial) sobre a infeção 

VIH/Sida, em particular na perspetiva da eliminação do estigma e da 

discriminação; 

• Sugestão de envolvimento das Juntas de Freguesia de Lisboa nas ações da 

iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’, nomeadamente na campanha do Dia Mundial da 

Sida; 

• Validação da meta “ZERO casos de discriminação”, como tema da campanha 

do Dia Mundial da Sida em 2020.  

Na sequência da reunião, o vereador do Pelouro dos Direitos Sociais Manuel Grilo 

assinou, no âmbito da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’, um artigo de opinião no jornal 

Público intitulado “Que nos falta para eliminar o VIH? Lisboa quer eliminar o VIH e, 

antes disso, acabar com o estigma e a discriminação”. 

 

3.7. Reportagem ‘Passado e presente do VIH em Lisboa’ 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ promoveu a realização de uma reportagem pelo 

Departamento de Marca e Comunicação da CML, tendo colaborado na identificação 

das pessoas a entrevistar, na elaboração dos guiões de entrevista e na identificação 

de imagens de arquivo. A reportagem tem lançamento público agendado para 

setembro de 2020. 

Figura 16 – Lisboa na Via Rápida na Resposta à Infeção VIH: Começar por Dentro 

 

 

https://www.publico.pt/2020/01/17/sociedade/opiniao/falta-eliminar-vih-1900691
https://www.publico.pt/2020/01/17/sociedade/opiniao/falta-eliminar-vih-1900691
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3.8. Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites Virais 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ associou-se à Semana Europeia do 

Teste VIH-Hepatites, que decorreu de 22 a 29/nov/2019, 

divulgando os locais de teste em Lisboa. Para além dos locais de 

teste habituais (organizações de base comunitária e unidades 

móveis), foi instalada uma tenda no Martim Moniz, que contou com 

a presença do GAT’Afrik, um serviço dirigido particularmente à 

população migrante de origem africana. 

 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ associou-se também à Semana 

Europeia do Teste da Primavera, que decorreu de 15 a 

22/mai/2020 e que marcou o retomar da atividade de teste em 

muitas organizações de base comunitárias, após a interrupção 

determinada pela pandemia de COVID-19.   

 

 

 

3.9. Conferência ‘Rede Lusófona: Acelerar a resposta às epidemias do 

VIH, hepatites virais e tuberculose’ 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ associou-se à Conferência ‘Rede Lusófona: Acelerar a 

resposta às epidemias do VIH, hepatites virais e tuberculose’, que decorreu na 

Assembleia da República, em 29/nov/2019. Os painéis pintados pela artista Vanessa 

Teodoro para a campanha ‘Nós Paramos o VIH’, estiveram expostos no átrio de 

entrada do Novo Edifício da Assembleia da República, que antecede o Auditório 

António de Almeida Santos, onde decorreu a conferência.  

Figura 19 – Reunião ‘Um dia com… Fast-Track Cities/Lisboa’ 

  

 

3.10. Reunião ‘Um dia com… Fast-Track Cities/Lisboa’: parceria 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ marcou presença na reunião ‘Um dia com…Fast-Track 

Cities/Lisboa’, organizada pelos ACES Lisboa Central, ACES Lisboa Norte e ACES 

Lisboa Ocidental e Oeiras, que decorreu no dia 22/jan/2020 no Centro de Saúde de 

Sete Rios, em Lisboa.  

Figura 17 – Semana 
Europeia do Teste - Lisboa 

 

Figura 18 – Semana Europeia do Teste - Lisboa 

 

https://twitter.com/CamaraLisboa/status/1262760497792851968?fbclid=IwAR0KPIQ2T4yz0HDK4JGMwjoZVkBBpkgT0eQJQSlsnAPS7pphZvngQbGTMJk
https://twitter.com/CamaraLisboa/status/1262760497792851968?fbclid=IwAR0KPIQ2T4yz0HDK4JGMwjoZVkBBpkgT0eQJQSlsnAPS7pphZvngQbGTMJk
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Dois membros da equipa fizeram uma comunicação oral sobre a iniciativa e as 

atividades previstas para 2020, desafiando os profissionais presentes a divulgarem a 

campanha ‘Nós Paramos o VIH’, a comemorarem o Dia do Preservativo (13/fev) e a 

dinamizarem e envolverem-se em ações que contribuam para Lisboa atingir as metas 

da Declaração de Paris. 

Foram também distribuídos cartazes e postais da campanha ‘Nós Paramos o VIH’. 

Figura 20 – Reunião ‘Um dia com… Fast-Track Cities/Lisboa’ 

  

 

3.11. Conferência ‘Fast-Track Cities 2019’ 

A iniciativa Lisboa Sem Sida esteve presente na conferência ‘Fast-Track Cities 2019’, 

organizada pela International Association of Providers AIDS Care (IAPAC), que 

decorreu em Londres de 8 a 11/set/2019 e onde o presidente da CML Fernando 

Medina também participou como orador no High-Level Panel on Health Inequalities.  

Foram ainda apresentados dois pósteres sobre a iniciativa: ‘Governance of a FTC – a 

case study of the Lisbon approach’ e ‘Stopping HIV is in your hands: a successful and 

comprehensive campaign by FTC Lisbon’.  

Figura 21 – Conferência ‘Fast-Track Cities 2019’ 

 

Durante a conferência, o presidente da IAPAC José Zuniga anunciou que Lisboa 

acolherá a conferência ‘Fast-Track Cities 2020’, a qual contará com a colaboração da 

CML.  
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Para além disso, a conferência possibilitou o contacto com boas práticas para acelerar 

a resposta ao VIH e com as experiências de outras cidades na via rápida para eliminar 

a infeção VIH.  

No seguimento da participação na 

conferência, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ 

colaborou com a revista SIDA, dando o seu 

testemunho sobre a conferência “Fast-

Track Cities’ 2019, que decorreu em 

Londres (SIDA, n.41, setembro/outubro 

2019, pp. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Workshop Fast-Track Cities Portugal 

A IAPAC realizou, em 18/out/2019, o ‘Workshop Fast-Track Cities Portugal’, tendo a 

Iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ estado envolvida no comité organizador, responsável por 

elaborar: 

• O questionário de diagnóstico enviado a todos os municípios envolvidos, para 

preenchimento prévio à reunião; 

• A agenda do workshop; 

• A lista de pessoas/entidades a convidar. 

Durante o workshop foi apresentada a abordagem de Lisboa Sem Sida no que 

respeita à eliminação da epidemia VIH na cidade. 

Figura 23 – Lisboa na Via Rápida na Resposta à Infeção VIH: Começar por Dentro 

 

 

3.13. Conferência ‘Fast-Track Cities 2020’ 

No âmbito da parceria da CML com a conferência ‘Fast-Track Cities 2020’ organizada 

pela IAPAC, a iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ esteve representada na comissão local, 

Figura 22 – Testemunhos de representantes da 
iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ 

https://store.newsfarma.pt/sida/item/download/1520_e1a0b7301d9f90b65bd2f327298554ca.html
https://store.newsfarma.pt/sida/item/download/1520_e1a0b7301d9f90b65bd2f327298554ca.html
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colaborando na divulgação da conferência, na identificação de locais para a realização 

da mesma, na proposta de temas a abordar na sessão de alto nível, nas sessões 

plenárias e nos workshops e na identificação de sugestões para o programa social. 

3.13.1. Sessão pública de lançamento  

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ e vários departamentos da CML, colaboraram com a 

IAPAC na organização da sessão pública de lançamento da conferência ‘Fast-Track 

Cities 2020’, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em 17/jan/2020 

e que contou com as intervenções do presidente da CML Fernando Medina e do 

presidente da IAPAC José Zuniga e com um painel de discussão que contou com a 

presença de: Isabel Aldir – Diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH, João 

Goulão (Diretor-Geral do SICAD), Luís Mendão (Presidente do GAT – Grupo de 

Ativistas em Tratamentos), Andreia Pinto Ferreira (Diretora Executiva da Ser+) e Elsa 

Belo (Diretora Técnica da Ares do Pinhal). 

No painel de discussão foram abordados vários temas, como as políticas de drogas e 

de redução de danos, o acesso à PrEP, respostas locais à hepatite C e a abordagem 

e o envolvimento das populações mais vulneráveis.  

Para a sessão pública de lançamento foram elaborados convite e nota de imprensa, 

enviados a: membros das Comissões Deliberativa, Executiva e Consultiva de ‘Lisboa 

Sem Sida’, pessoas e organizações diretamente envolvidas na campanha, outras 

pessoas e organizações ligadas à área da infeção VIH e comunicação social. 

Figura 24 – Sessão pública de lançamento da conferência ‘Fast-Track Cities 2020’ 

 

  

Devido à pandemia de COVID-19, a conferência ‘Fast-Track Cities 2020’, a realizar 

em 9 e 10/set/2020 será virtual e a conferência em Lisboa foi adiada para 22 a 

25/mar/2020, sob a desinação ‘Fast-Track Cities 2021’. 

 

 

https://www.iapac.org/conferences/virtual-fast-track-cities-2020/
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3.14. Olissipíadas 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ marcou presente na 6-ª edição das Olisspíadas e 1.ª 

edição das Olissipíadas +55, nos dias 20 e 21/fev/2020, no Pavilhão do Casal Vistoso, 

com distribuição de preservativos externos e internos, gel lubrificante, materiais da 

campanha ‘Nós Paramos o VIH’ e  informação sobre os locais em Lisboa onde pode 

ser feito o teste do VIH de forma anónima, confidencial e gratuita. 

Figura 25 – Lisboa Sem Sida nas Olissipíadas no Casal Vistoso 

 

 

3.15. Parceria com TransMissão 

Juntamente com o Plano Municipal LGBTI+ e o Espaço Intendente, a iniciativa ‘Lisboa 

Sem Sida’ foi um dos parceiros da Transmissão: Associação Trans e Não-Binária, na 

construção e e divulgação de um inquérito para caracterizar a administração de 

injetáveis por pessoas trans e não-binárias no contexto de Terapia Hormonal, antes 

e durante a pandemia de COVID-19, e avaliar a pertinência de uma oficina presencial 

ou online. 

No seguimento do inquérito e dado que mais de 90% das pessoas referiram ter 

interesse numa oficina online para aprender a fazer a auto-injeção, a iniciativa ‘Lisboa 

Sem Sida’ colaborou também no desenvolvimento de um webinar sobre Auto-

administração de Injetáveis , também promovido pela TransMissão e pelo Espaço 

Intendente e em parceria com o Plano Municipal LGBTI+.  

 

3.16. Participação noutros eventos 

A iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ participou em diversos eventos organizados por outras 

entidades, distribuindo materiais das campanhas ‘Para o VIH está nas nossas mãos’ 

e ‘Nós Paramos o VIH’ (a partir de 27/fev/2019), sempre que possível, e fazendo 

comunicações orais, quando convidada para o efeito, ou intervindo nos espaços de 

debate. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TransMissaoATNB/posts/2410781799220148?__tn__=-R
http://www.youtube.com/watch?v=1ir2DQ0utVM
http://www.youtube.com/watch?v=1ir2DQ0utVM
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Figura 26 – Participação noutros eventos  

Data Evento Local Presença 

08/out/2019 
 

Formação ‘Inovação e 
Pragmatismo em 
RRMD’, organizada pelo 
SICAD 

SICAD, Lisboa Participação 

30/out/2019 Atividade ‘SexuALL – 
Educação Sexual 
Inclusiva’, organizado 
pelo Movimento de 

Aceitação e Inclusão 
Sexual (MA+S) da 
Faculdade de Farmácia 
da Universidade de 
Lisboa (FFUL) 

FFUL, Lisboa Comunicação oral e  
distribuição de 
materiais da 
campanha ‘Parar o 

VIH está nas nossas 
mãos’ 

08/nov/2019 Encontro de Saúde 
LGBTQI+, organizado 

pela Sociedade 
Portuguesa de 
Sexologia Clínica 

Museu da 
Farmácia, 

Lisboa 

Distribuição de 
materiais da 

campanha ‘Parar o 
VIH está nas nossas 
mãos’ 

01/dez/2019 Matiné Positive, 
organizada pelo 
CineClube70 

Anjos70, Lisboa Presença e 
distribuição de 
materiais da 
campanha ‘Nós 
Paramos o VIH’ 

01/dez/2019 Debate “Os desafios da 
luta contra a SIDA”, 
organizado pelo 
Expresso em parceria 
com a Gilead  

Jardim de 
Inverno do 
Teatro São 
Luiz, Lisboa 

Participação e 
distribuição de 
materiais da 
campanha ‘Nós 
Paramos o VIH’ 

01/dez/2019 27.ª Gala Abraço, 
organizada pela 
Associação Abraço 

Teatro São 
Luiz, Lisboa 

Distribuição de 
materiais da 
campanha ‘Nós 
Paramos o VIH’ 

20/dez/2019 Reunião promovida pela 
Kosmicare sobre a 

campanha de redução 
de Riscos associados ao 
ChemSex 

Centro LGBT, 
Lisboa 

Participação 

23 e 
24/jan/2020 

12.as Jornadas de 
Doenças Infeciosas 
organizadas pelo 
Hospital de Curry 

Cabral 

Culturgest, 
Lisboa 

Distribuição de 
materiais da 
campanha ‘Nós 
Paramos o VIH’ 

27 a 
31/jan/2020 

Escola de Inverno 
Ecologias Feministas de 
Saberes II - Saberes e 
Práticas para a 
C[u]idadania, 
organizado pelo Centro 

de Estudos Sociais 
(CES) da Universidade 
de Coimbra 

CES, Coimbra Participação e 
comunicação oral 

http://www.sicad.pt/PT/Formacao/Documents/2019/Programa_Inovacao%20RRDM.pdf
http://www.sicad.pt/PT/Formacao/Documents/2019/Programa_Inovacao%20RRDM.pdf
http://www.sicad.pt/PT/Formacao/Documents/2019/Programa_Inovacao%20RRDM.pdf
https://encontrosaudelgbtqi.com/
https://encontrosaudelgbtqi.com/
https://www.facebook.com/events/2586695661424183/
https://emblyevents.com/discutiropaisgilead/home
https://emblyevents.com/discutiropaisgilead/home
https://www.teatrosaoluiz.pt/espetaculo/27a-gala-abraco/
http://www.12jornadasdoencasinfeciosas.com/
http://www.12jornadasdoencasinfeciosas.com/
https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/PROGRAMA_EcoFem_2020_17jan.pdf
https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/PROGRAMA_EcoFem_2020_17jan.pdf
https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/PROGRAMA_EcoFem_2020_17jan.pdf
https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/PROGRAMA_EcoFem_2020_17jan.pdf
https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/PROGRAMA_EcoFem_2020_17jan.pdf
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Data Evento Local Presença 

07/fev/2020 Sessão de lançamento 
da campanha 

ChemSex, promovida 
pela Kosmicare, em 
parceria com o 
CheckpointLx 

CheckpointLx, 
Lisboa 

Participação 

06/mar/2020 Formação “Chemsex: o 
conceito, riscos e 
desafios à intervenção”, 
promovido pela 
Kosmicare em parceria 
com o CheckpointLx e a  
Quebrar o Silêncio 

DICAD – 
ARSLVT Lisboa 

Participação 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Formação ‘Inovação e Pragmatismo em RRMD’ 

Figura 30 – Debate “Os 
desafios da luta contra a SIDA” 

Figura 28 - Matiné Positive 

Figura 27 - Escola de Inverno Ecologias Feministas de 
Saberes II - Saberes e Práticas para a C[u]idadania 

https://www.facebook.com/search/top/?q=kosmicare%20chemsex&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=kosmicare%20chemsex&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=kosmicare%20chemsex&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/akosmicare/photos/a.2220562798179434/2694594964109546/?type=3&theater
https://www.facebook.com/akosmicare/photos/a.2220562798179434/2694594964109546/?type=3&theater
https://www.facebook.com/akosmicare/photos/a.2220562798179434/2694594964109546/?type=3&theater
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3.17. Reuniões de trabalho da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’ 

A equipa de projeto, a Comissão Executiva e a Comissão Consultiva da iniciativa 

‘Lisboa Sem Sida” reuniram nas seguintes datas, tendo sido lavradas as respetivas 

atas: 

• 06/set/2019 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 01/out/2019 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 05/nov/2019 – Reunião da Comissão Executiva 

• 19/nov/2019 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 03/dez/2019 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 09/jan/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 17/jan/2020 – Reunião da Comissão Consultiva 

• 04/fev/2020 – Reunião Conjunta das Comissões Deliberativa e Executiva 

• 03/mar/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 14/mai/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 02/jun/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 16/jun/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 25/jun/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

• 07/jul/2020 – Reunião da equipa de projeto (CML e GAT) 

Devido às medidas extraordinárias de resposta à COVID-19, as reuniões das 

Comissões Deliberativa, Executiva e Consultiva previstas para o segundo trimestre 

de 2020 e onde deveria ser apresentado e discutido o Selo ‘Lisboa Sem Sida’ foram 

substituídos por reuniões virtuais com os vários parceiros e auscultação por correio 

eletrónico (mais informação na secção 3.3. Selo ‘Lisboa Sem Sida’). 

 

3.18. Proposta de alteração ao Protocolo de Colaboração de ‘Lisboa Sem 

Sida’ 

Tendo em consideração a experiência dos dois primeiros anos de implementação da 

iniciativa Lisboa Sem Sida e com o objetivo de promover uma maior participação 

pública e dar e dar resposta à necessidade identificada de rever os órgãos da 

iniciativa e o seu funcionamento, foi elaborada uma proposta de alteração aos termos 

do atual Protocolo de Colaboração que define os termos e as condições de 

colaboração entre as partes, assinado em 17 de maio de 2018. 

A proposta de alteração elaborada encontra-se a aguardar decisão da CML.  
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Anexo 1 – Campanha ‘Nos Paramos o VIH’ 2019 

 

 

 

 



SUPORTE ALCANCE PERÍODO LINKS 

Site CML e 
notícia 1ª 
página 
 

Utilizadores 
176 217 

Desde 27 nov. https://www.lisboa.pt/lisboasemsida 
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/campanha-de-sensibilizacao-
nos-paramos-o-vih 

    
Site CML / 
agenda  
1ª página do 
site 

 

Utilizadores 
176 217 

Desde 27 nov. https://www.lisboa.pt/ 

    
Facebook CML 
 

8 000 000/mês Desde 27 nov. https://www.facebook.com/events/2470965279842368/ 
https://www.facebook.com/camaradelisboa/posts/2823889707630961/ 

    
Instagram CML   
 

2 500 000/mês Desde 27 nov. https://www.instagram.com/camara_municipal_lisboa/  em formato story 

    
Twitter CML  
 

558 000/mês Desde 01 dez. https://twitter.com/CamaraLisboa/status/1201237057479331842 
https://twitter.com/CamaraLisboa/status/1202346964840529925 

    
Vimeo CML 14 200 vídeos Desde 27 nov. 

 
Making-of da Campanha VIH 2019 
https://vimeo.com/376385936 
 

Teste  
https://vimeo.com/376268949 
 
PrEP 
https://vimeo.com/376702508 

 
Preservativo 
https://vimeo.com/377077117 
 

https://www.lisboa.pt/lisboasemsida
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/campanha-de-sensibilizacao-nos-paramos-o-vih
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/campanha-de-sensibilizacao-nos-paramos-o-vih
https://www.instagram.com/camara_municipal_lisboa/
https://vimeo.com/376702508
https://vimeo.com/377077117
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Indetetável = Intransmissível  
https://vimeo.com/377179036 

    
Tomi Vídeos 
 

53 
equipamentos: 
35 estações de 
Metro + 18 
praças da 
cidade 

29 de novembro a  
31 de janeiro 
 
 

 
 
 
 

    

Canal Lisboa  
 

18 Videopainéis 
 

06 a 12 de janeiro  

    
Coleção 4 

postais 

8000  Total postais 

    
Coleção 4 
cartazes 
 

240  Total cartazes 

    
Mupis 60 27 de nov. a 7 de 

jan. 
Localizações em baixo 

    
Grimshaws 40 28 de nov. a 8 de 

jan. 

Localizações em baixo 

    

 
 
 

 
 
 
 
 

https://vimeo.com/377179036
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LOCAIS MUPIS  GRIMSHWAS 
 
·         MUPI 
 

 AV. D. CARLOS I 

PR. ESTRELA 

R. FERREIRA BORGES 

AVENIDA DA LIBERDADE 

R. ALEXANDRE HERCULANO 

AVENIDA DA LIBERDADE 

R. ARTILHARIA UM 

AVENIDA DA LIBERDADE 

AV. DO RESTELO 

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO 

AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

AV. JOÃO XXI 

PR. CAMPO GRANDE 

AV. JOÃO XXI 

CIMO PARQUE EDUARDO VII 

AVENIDA DE ROMA 

ESTRADA DA LUZ 

ESTRADA DA LUZ 

R. DA VENEZUELA 

R. CONDE DE ALMOSTER 
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PRAÇA BADEN POWELL 

AV. CIDADE DE LUANDA 

CALÇADA DO GALVÃO 

AV. ILHA DA MADEIRA 

R. FERREIRA BORGES 

AVENIDA DA LIBERDADE 

CAMPO GRANDE 

AV. ÍNDIA 

R. ALEXANDRE HERCULANO 

R. ARTILHARIA UM 

R. JACINTA MARTO 

R. PASCOAL MELO 

PR. G. HUMB. DELGADO (7 RIOS) 

AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

AV. DE ROMA FR. N. 50 

CAMPO MÁRTIRES DA PÁTRIA 

AV. IGREJA 

AV. DE ROMA 

AV. DO RESTELO 

JUNCAO R. RAMALHO ORTIGAO C/ 

AV. GRÃO VASCO 

AV. D. VASCO DA GAMA 
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·         Grimshaws 

 

AV ROMA 103 STD PR LONDRES 

AV EUA ESQ R ENTRECAMPOS JTO PAST GRANFINA STD AV ALM GAGO 
COUTINHO 

AV ROMA 61 STD PR LONDRES 

AV ROMA JTO 42 STD PR ALVALADE 

AV ROMA 9 JTO CTT 

AV ROMA JTO 3 STD PR LONDRES 

AV ROMA 8 ESQ AV JOAO XXI STD ALVALADE 

ENTRECAMPOS 2 STD II CIRCULAR 

AV ROMA 53 STD PR ALVALADE 

AV JOÃO XXI 10A STD AV ROMA 

AV PROF EGAS MONIZ JTO HOSP STA MARIA STD ALAMEDA 
UNIVERSIDADE 

PR AREEIRO JTO CHAVES AREEIRO 

AV ROMA 74 STD AV BRASIL 

AV ROMA 29 STD PR LONDRES 

R PADRE MANUEL NOBREGA JTO 7A STD ESTACAO CP 

R PADRE MANUEL NOBREGA JTO 6D STD ESTACAO CP 

AV ENG ARANTE OLIVEIRA JTO DECO STD OLAIAS 

AV IGREJA 32 JTO BANIF 

LG FREI HEITOR PINTO JTO PASTELARIA BIATRIZ 

AV PADRE MANUEL NOBREGA 7 

R RODRIGO CUNHA 8 STD STA JOANA PRINCESA 

AV BRASIL 116 / AV ROMA STD ROTUNDA RELÓGIO 

ENTRECAMPOS 1 JTO MODELO STD AV REPÚBLICA 
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AV AFONSO COSTA JTO SEG SOCIAL STD OLAIAS 

AV 5 OUTUBRO FRT 250 PLACA CENTRAL / AV FORCA ARMADAS 

PR LONDRES JTO 3 STD AV ROMA 

AV IGREJA STD PR ALVALADE 

AV GUERRA JUNQUEIRO 2 STD AL D AFONSO HENRIQUES  

AV RIO JANEIRO CRUZAMENTO AV EUA STD AV IGREJA 

PR LONDRES JTO CAFÉ MEXICANA  

AV BRASIL / AV RIO JANEIRO STD ROTUNDA RELÓGIO 

AV BRASIL STD ROTUNDA RELÓGIO 

R AQUILES MACHADO JTO 1 STD AREEIRO 

AV FREI MIGUEL CONTREIRAS JTO 8 STD AV ROMA 

R GUILHERMINA SUGGIA / LG RODRIGUES CORDEIRO 

AV ALM GAGO COUTINHO APÓS ROTUNDA RELÓGIO STD AREEIRO 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Plano de Comunicação ‘Lisboa Sem Sida’ 2019/2020 
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Grupos-alvo 

O plano de comunicação da iniciativa “Lisboa Sem Sida” tem quatro grupos-alvo 

principais:  

1) A população em geral, em particular as populações mais vulneráveis (homens 

que têm sexo com homens, migrantes, pessoas trans, pessoas envolvidas no 

sexo pago, utilizadores de drogas injetáveis);  

2) As pessoas/entidades que integram as Comissões Deliberativa, Executiva e 

Deliberativa da iniciativa “Lisboa Sem Sida”;  

3) Os dirigentes e demais trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa; 

4) Os outros atores com atuação de relevo na área da infeção por VIH, hepatites 

virais, tuberculose e outras infeções sexualmente transmissíveis (ISTs). 

Objetivos 

A cada um dos quatro grupos-alvo – mencionados atrás – correspondem diferentes 

objetivos de comunicação, não obstante interdependentes e intimamente 

interligados: 

1) Sensibilizar a população em geral e as populações mais vulneráveis para: 

a. A relevância da infeção por VIH no dia-a-dia das pessoas 

b. A importância da eliminação do estigma e da discriminação 

c. As várias estratégias de prevenção combinada existentes e as formas 

de acesso às mesmas em Lisboa. 

2) Informar e mobilizar as pessoas/entidades que integram as Comissões 

Deliberativa, Executiva e Deliberativa da iniciativa “Lisboa Sem Sida e 

promover o seu envolvimento nas atividades a desenvolver, assim como o 

trabalho colaborativo na área da infeção por VIH/Sida, das hepatites virais, 

da tuberculose e outras ISTs.  

3) Informar e mobilizar os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, em 

particular os dirigentes, e promover o seu envolvimento nas atividades a 

desenvolver;  

4) Legitimar e credibilizar a iniciativa “Lisboa Sem Sida junto dos demais atores 

com atuação de relevo na área da infeção por VIH/Sida, das hepatites virais, 

da tuberculose e outras ISTs, promovendo o reconhecimento da iniciativa 

“Lisboa Sem Sida” e a participação de todos os atores. 

Atividades 

Conferência “London Fast-Track Cities 2019” 

8-11/set/2019 

Público-alvo:   4 

Objetivo:   4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Campanha 1/dez e Modelo de Governação 

Materiais gráficos:  Posters   

Meios:  Apresentações orais, micro-site, redes sociais CML e GAT, 

Revista Sida  
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Workshop Fast-Track Cities Portugal 

18/out/2019 

Público-alvo:   4 

Objetivo:   4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Campanha e Modelo de Governação 

Materiais gráficos:  Apresentação Powerpoint  

Meios:  Apresentação oral, micro-site, redes sociais CML e GAT 

Distribuição de materiais da campanha “Parar o VIH está nas nossas mãos” 

(1/dez/2018) 

set-nov/2019 

Público-alvo:   1 

Objetivo:   1 

Mensagens-chave:  Teste VIH, PrEP, PPE, Indetetável= Intransmissível 

Materiais gráficos:  Cartazes A3 e postais   

Meios:  Distribuição presencial em eventos diversos    

Novo logótipo 

22/nov/2019 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4 

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, skyline de lisboa, laço vermelho, Fast-Track 

Cities 

Materiais gráficos:  Logótipo (Cores e P&B)  

Meios:  Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal 

de Lisboa 

Campanha do Dia Mundial da Sida - “Nós Paramos o VIH” (1/dez/2019) 

27/nov/2019 – 31/out/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4 

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Teste VIH, preservativo, PrEP, Indetetável=Intransmissível 

Materiais gráficos:  Painel (pintura coletiva), vídeos, cartazes, posters A3, postais, 

fotografias do making of  

Meios:  Comunicado de imprensa, e-mail, micro-site, redes sociais CML 

e GAT, televisões, MUPIs/JCDecaux, Grimshaws/CEMUSA, Rede 

Tomi, Canal Lisboa, Youtube, Vimeo, Sapo vídeos, meios de 

comunicação dos parceiros; distribuição presencial em eventos 

diversos    
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Evento de lançamento da campanha “Nós Paramos o VIH” 

28/nov/2019 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4 

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Teste VIH, preservativo, PrEP e Indetetável=Intransmissível 

Materiais gráficos:  Painel (pintura coletiva), vídeos, cartazes, posters A3, postais, 

fotografias do evento  

Meios:  Convite, comunicado de imprensa, e-mail, evento no Facebook, 

Palácio Baldaya, micro-site, redes sociais CML e GAT, meios de 

comunicação dos parceiros.    

Nova página eletrónica ‘Lisboa Sem Sida’ 

1/jan/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4 

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Lisboa na via rápida para eliminar a infeção 

VIH e a hepatite C, objetivos e metas da Declaração de Paris, 

campanhas, teste VIH, preservativo, PreP, PPE, 

Indetetável=Intransmissível, zero discriminação, não deixar 

ninguém para trás     

Materiais gráficos:  Logótipo, banners e materiais das campanhas  

Meios:  Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal 

de Lisboa 

Evento colaborativo CML-CAD 

14/jan/2020 

Público-alvo:   3 

Objetivo:   3 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Campanha “Nós Paramos o VIH”, zero 

discriminação, não deixar ninguém para trás 

Materiais gráficos:  Apresentação Powerpoint, materiais da campanha “Nós 

Paramos o VIH”, fotografias do evento 

Meios:  Convite, auditório do CIUL, apresentação oral, distribuição 

presencial de materiais, redes sociais CML e GAT    
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Evento de lançamento da conferência “Lisbon Fast-Track Cities 2020” (em 

parceria com IAPAC) 

17/jan/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Portugal/Lisboa caso de sucesso na área das 

drogas e na redução da infeção VIH entre UDIs, não deixar 

ninguém para trás 

Materiais gráficos:  Imagem da conferência, folheto com datas chave, materiais da 

campanha “Nós Paramos o VIH”, fotografias do evento, vídeos 

com declarações de atores-chave 

Meios:  Comunicados de imprensa pré e pós-conferência, convite, e-

mail, micro-site, redes sociais CML e GAT, meios de 

comunicação dos parceiros  

Apresentação oral na reunião promovida pelos ACES Lisboa Norte, Central e 

Ocidental “Um dia com Fast-Track 

22/jan/2020 

Público-alvo:   2, 4 

Objetivos:   2, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, Campanha Nós Paramos o VIH, zero 

discriminação, envolvimento das pessoas que vivem com VIH e 

as organizações de base comunitária, não deixar ninguém para 

trás 

Materiais gráficos:  Apresentação Powerpoint, materiais da campanha “Nós 

Paramos o VIH, fotografias do evento  

Meios: Apresentação oral, distribuição presencial de materiais, redes 

sociais CML e GAT   

Dia do Preservativo 

13/fev/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, campanha Nós Paramos o VIH, preservativo, 

teste 

Materiais gráficos:  Painel (pintura coletiva), vídeos, posters A3, postais, 

preservativos, suportes para preservativos/postais,  fotografias 

do evento 

Meios:  Loja de Cidadão do Saldanha, Redes sociais CML e GAT, meios 

de comunicação dos parceiros, distribuição presencial de 

materiais 
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Selo “Lisboa Sem Sida” 

abr-jul/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Selo, Lisboa Sem Sida, objetivos e metas da Declaração de 

Paris, não deixar ninguém para trás 

Materiais gráficos:  Selo(s), imagens para comunicação 

Meios:  Comunicado de imprensa, e-mail, micro-site, redes sociais CML 

e GAT 

Presença em eventos (Conferências, workshops, etc.) 

Ago/2019-jul/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida, objetivos e metas da Declaração de Paris, 

eliminar a infeção VIH e a hepatite C, campanha “Nós Paramos 

o VIH”, não deixar ninguém para trás 

Materiais gráficos:  Apresentação Powerpoint, materiais da campanha “Nós 

Paramos o VIH”, fotografias dos eventos  

Meios:  Apresentação oral, distribuição presencial de materiais, redes 

sociais CML e GAT 

Divulgação da conferência “Lisbon Fast-Track Cities 2020” 

jan-jul/2020 (conferência: 7-10/set/2020) 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4 

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Data, painel de alto-nível, agenda, comissão local, Lisboa Sem 

Sida, Cidades na Via Rápida/Fast-Track Cities, cidades 

portuguesas/Portugal na via rápida para acabar com a epidemia 

VIH   

Materiais gráficos:  Materiais a produzir pela IAPAC 

Meios:  Comunicado(s) de imprensa, convite(s), e-mail, micro-site, 

redes sociais CML e GAT, meios de comunicação dos parceiros  
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Artigos de opinião  

ago/2019-jul/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Cidades na Via Rápida/Fast-Track Cities para eliminar a infeção 

VIH e a hepatite C, PrEP, zero casos de discriminação 

Materiais gráficos:  - 

Meios:  Media nacionais de referência 

Notícias no micro-site 

ago/2019-jul/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4   

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida e atividades desenvolvidas, Cidades na Via 

Rápida/Fast-Track Cities, Lisboa na via rápida para eliminar a 

infeção VIH e a hepatite C, objetivos e metas da Declaração de 

Paris, teste VIH, preservativo, PreP, PPE, 

Indetetável=Intransmissível, zero discriminação, não deixar 

ninguém para trás     

Materiais gráficos:  Fotografias, vídeos e outros materiais gráficos. 

Meios:  Micro-site 

Posts #lisboasemsida nas redes sociais 

ago-jul/2020 

Público-alvo:   1, 2, 3, 4  

Objetivos:   1, 2, 3, 4 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida e atividades desenvolvidas, Cidades na Via 

Rápida/Fast-Track Cities, Lisboa na via rápida para eliminar a 

infeção VIH e a hepatite C, objetivos e metas da Declaração de 

Paris, teste VIH, preservativo, PreP, PPE, 

Indetetável=Intransmissível, zero discriminação, não deixar 

ninguém para trás   

Materiais gráficos:  Hiperligações, fotografias, vídeos, etc. 

Meios:  Redes sociais da CML e GAT, redes sociais de parceiros 
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Reuniões das comissões Deliberativa, Executiva e Consultiva 

ago-jul/2020 

Público-alvo:   2  

Objetivos:   2 

Mensagens-chave:  Lisboa Sem Sida e atividades desenvolvidas, Cidades na Via 

Rápida/Fast-Track Cities, Lisboa na via rápida para eliminar a 

infeção VIH e a hepatite C, objetivos e metas da Declaração de 

Paris, teste VIH, preservativo, PreP, PPE, 

Indetetável=Intransmissível, zero discriminação, não deixar 

ninguém para trás 

Materiais gráficos:  Apresentação Powerpoint, materiais da campanha “Nós 

Paramos o VIH”, fotografias das reuniões   

Meios:  Salas de reuniões da CML, do GAT ou de parceiros; redes sociais 

CML e GAT 

 

 


