
Transcrições das Entrevistas realizadas com informantes-chave de Portugal 

Entrevista realizada ao Dr. Pedro Silvério(P) e ao Dr. Luís Mendão (L) nas instalações do GAT 

e da Ser+. 

(E): A questão norteadora de minha tese é “Como é que em países sujeitos à mesma pressão 

internacional (ambas são signatários das Metas da UNGASS), possuidores de Programas 

Nacionais de Controle do HIV/aids (com acesso universal ao tratamento) e grupos de interesse 

institucionalmente constituídos (como é o caso da ABIA, no Brasil e ABRAÇO, em Portugal), 

apresentam tendências distintas na taxa estimada de prevalência do HIV na população adulta, 

entre 2001 e 2011, passou de 0,4% para 0,3% no Brasil e de 0,6% para 0,7% em Portugal, 

enquanto no mundo estabilizou em 0,8%, segundo o Global Report da UNAIDS, 2012?" Qual é 

a vossa opinião sobre esta questão? 

(P): Daquilo que conheço do Brasil, a partir de uma reunião da UNAIDS no RJ, percebe-se uma 

diferença muito grande no ativismo social no Brasil e em Portugal. No Brasil o número de 

pessoas e de organizações e o impacto que tem junto aos decisores é muitíssimo maior. Além 

disto houve posições que as OSC no Brasil lutaram e ganharam, e foi uma conquista destas, 

diferente do que aconteceu em Portugal, por exemplo com o acesso à terapêutica, aos 

medicamentos, em Portugal veio de mão beijada. Em Portugal as pessoas seropositivas 

tiveram a vida muito mais facilitada do que no Brasil, e por isto são muito menos ativistas. 

Além disso há um número significativo de pessoas que são seropositivas e assumem 

publicamente, enquanto em Portugal há quatro, sendo que 50% estão aqui presentes nesta 

sala. No Brasil há uma serie de pessoas que valam abertamente de sua seropositividade, 

através da comunicação social, enquanto aqui somos apenas quatro. Quando muito alguns dão 

depoimentos, mas de cara tapada… entretanto, recentemente, houve uma nova rapariga, do 

Alentejo, que assumiu sua seropositividade, mas que não tinha “pedalada”, preparação para 

isto e foi de tal modo massacrada pela comunicação social que já não dá depoimentos. Sempre 

que aparece um, acontece isto, por isso não há mais quem assuma. Enquanto que no Brasil a 

luta pelos direitos dos doentes, nomeadamente no acesso a terapêutica e á prevenção, foi 

muito mais luta, foi de fato uma luta, e conseguiu-se reverter a balança, deu as iniciativas das 

OSC muito mais força e respeitabilidade, aqui estas ações são vistas com muito mais 

condescendência. Aqui não conseguimos fazer nada, ou melhor… há algumas coisas que 

conseguimos fazer, mas são muito mais discretas, de formas menos públicas e visíveis, tais 

como propostas de alterações legislativas, definição de determinados programas ou pelo 

menos, em relação as normas terapêuticas, alteração de medicamentos, aprovação de ensaios 

clínicos, onde temos participação, é de uma forma muito respeitável, com pouco impacto da 

opinião pública. A prevenção primária deve ser feita para a população em geral   e o impato 

mediático de haver pessoas falarem de sua seropositividade a vontade, por exemplo, no Brasil 

há um impato muito mais visível, a exemplo, das OSC a obrigarem o Supremo a dar os 

medicamentos gratuitamente e isso contribui muitíssimo para aumentar em Portugal e 

diminuir no Brasil a taxa de prevalência. 

(L): Completamente de acordo com o Pedro. Em Portugal a Sociedade Civil nunca conseguiu 

colocar o HIV como grande prioridade. A sociedade em Portugal nunca reconheceu, aliás, uma 

tendência sempre durante muitos anos foi a de negar esta alta prevalência em Portugal, como 

meio de tirar prioridade à resposta ao HIV/aids. Outra questão muito distinta entre Brasil e 

Portugal esta na Educação Sexual e Reprodutiva, que em Portugal estão na lei e na 

constituição mas na realidade nunca houve um acesso universal a Educação Sexual na escola 

públcia e privada.  



(P): Ainda havendo uma resistência a esta pol+itica, tanto de esquerda quanto de direita. 

Sendo que a Presidete do Partido socialista é totalmente contra. A negação da realidade, que 

passa por sempre dizer que em seu mandato as coisas melhoraram, mas que de fato quando 

vamos ver as coisas pioraram, a negação da realidade, nestas pessoas mais antigas, é gritante, 

a exemplo da Dra. Odete Ferreira, que foi coordenadora muitos anos, em que todos os anos 

anunciava em Janeiro/Fevereito que no ano anterior tinha reduzido o número de casos, isto 

porque, de fata há atrasos nas notificações… e o fato é que ate 2001/2002 as notificações 

sempre foram crescendo. Mas ela negava isto todos os anos, segundo ela, que foi 

coordenadora talvez por 20 anos, sempre reduzia, e nesta linha de raciocínio, ao fim destes 

anos já não deveria ter ninguém… pois todos os anos descia. E esta negação, que vem de cima 

para baixo, sempre foi assim. Se falar com o atual Coordenador, o Dinis, ele vai dizer que isto 

não é assim pois os números… ainda não sabemos… há outros números só eu sei… pois temos 

meios novos de contabilizar as notificações… Fato é que nós não temos novos números desde 

2011, pois mudaram o sistema, e publicaram dados em 2012, que não conferem com as séries 

anteriores, em 2013 não sabemos nada, pois á o SIVIDA, que é falado como sendo ótimo, 

maravilhoso, mas que não faz ligação com o sistema epidemiológico anterior. Isto é mais uma 

forma para negar a realidade. 

(L): Outra questão que contribuiu para a diferença das prevalência, é o que aconteceu em 

Portugal (e outros países), mas aqui de fato de modo mais forte, é demorou-se para assuir que 

a epidemia é concentrada, isto acontece em Portugal muito recentemente, apenas 5 ou 6 anos 

para cá, e com uma minoria a assumi-lo, antes ninguém assumia que era necessário acções 

específicas de prevença, diagnóstico e tratamento para populações especialmente vulnerabeis 

ao hiv, houve sempre um discurso acerca do risco universal para toda a população, campanhas 

muito pouco eficazes, esta foi outra grande diferença entre Portugal e Brasil, pois no Brasil as 

campanhas de prevenção tocavam mais diretamente e tinham mais visibilidade do que as 

campanhas portuguesas, aléas a única execão, são as campanhas da Abraço. Neste sentido a 

Abraço cumpriu um papel muito bem neste sentido, a ponto de, muitas vezes, as pessoas 

confundirem e associarem a Abraço como sendo a Comissão de Luta contra a Sida em 

Portugal, quando não era, e foram as únicas campanhas que tentaram romperem o 

conservadorismo nesta campanas, pois foi a unica a fazer para UDI, a única a fazer uma 

campanha para HSH, com Batman e Robim, de modo muito discreto, mas voltadas para estas 

populações específicas. Em 2008/2009, sob responsabilidade de Henrique de Barros, um spot 

televisivo para HSH, mas com pouca visibilidade, passando no 2º canal público, com 

pouquíssima audiência. 

(P): A Abraço de fato fez campanhas institucionais bastante boas, mas sempre de modo muito 

difícil, lembro-me de participar de brifiengs às agencias, na avaliação que eles traziam… esta 

sobre drogas, o conservadorismo dos designers, dos criadores, era assustador, fazer uma 

campanha sobre drogas era mesmo muito difícil de fazer, pois nós também não aceitávamos 

se as campanhas não fossem efetivas. Entretanto as campahas públicas eram sempre um 

desastre, do medo, da discriminação, haviam mal me quer brancos e ao meio um roxo… isto 

eram as campanhas que usavam muito.. era a capanha dos moralismos, fotos de casais do 

século XIX, marido mulher e filhos… mas tiveram de retirar pois a imagem era de um 

arquiduque da Austria qualquer que morreu de sífilis. Isto é caricatura, mas é a verdade do que 

sempre fizeram. Sempre muito mal. Falta de educação sexual, falta de informação e 

campanhas com impacto, com consistência, a passar regularmente e em horas decentes. Pois 

para a Abraço fazer uma campanha era por favor, tinha sempre que “pedir licença”, respeitar 

horários, dar os posters e propostas das televisões, que de vez em quando passavam, porque 



eram engraçadas, pois a Abraço não tinha dinheiro para pagar isto. Isto é mesmo muito pouco, 

não posso comparar com o Brasil, pois não conheço… Mas os instrumentos básicos da 

prevenção: informação e os meios… havia muitas escolas que solicitavam palestras sobre aids, 

mas a Abraço apenas ia se deixassem distribuir preservativos, e muitas vezes então não ia, pois 

a escola não deixava. Isto foi na década em que estudas. 

(L): Duas coisas também importantes, sobre o preservativo, tem a ver com a dificuldade ao 

acesso, nunca houve um programa nacional de acesso ao preservativo. Haviam iniciativas 

dispersas. Nas escolas sempre foram muito difíceis, mesmo nas escolas dos grandes, digamos 

assim, mas mesmo nas universidades (que não tem máquinas de distribuição de 

preservativos). Nas prisões sempre foi muito difícil assegurar alguma sustentabilidade, pois há 

alguns em que as vezes há preservativos, mas não há uma cobertura sustentada em todos os 

sítios, e houve, por exemplo, nos sítios onde os seropositivos são tratadas, nunca vimos um 

preservativos, apesar de haver uma norma que garante que os seropositivos devem ter acesso 

privilegiado aos meios de prevenção. Havendo mesmo alguma recursa iminente de diretores 

de serviço na área da infectologia, argumentando que a funão deles é prescrever 

medicamentos e não distribuir preservativos.  

E, houve, em Portugal provavelmente uma epidemia superior ao Brasil, entre as pessoas que 

injetam drogas, e nós tivemos dois fatores decisivos. Um, em 1993, inauguramos o primeiro 

programa de troca de seringas, ainda com a Odete Ferreira como coordenadora, o que 

acontece é que a qualidade e a monitorização sobre o programa troca de seringas nunca foi 

feita, alias, a monitorização que a SC fez demonstrou que era sempre desastrosa, pois 

demonstrava que o programa funcionava muito mal, havia racionamento. O conceito, de que 

era mais seguro trocar a seringa, na prática funcionava muito mal. Politicamente fora muito 

importante que houvesse um programa de troca de seringas, mas depois era preciso (e isto 

falhou até 2000, sendo sete anos decisivos) falhou saber se as pessoas estavam a ter acesso ao 

materiais que precisavam e nas quantidades necessárias. Portanto havia farmácias que 

trocavam apenas uma seringa, enquanto o injetor necessitava de 7 ou 8, pois utilizava cocaína 

combinada com heroína, algumas farmácias só atendiam em horários reduzidos, ou seja, do 

ponto de vista político a coisa parecia feita, mas do ponto de vista técnico e da qualidade da 

resposta deixava muito a desejar… 

(P): um exemplo disto é que fazíamos rides entre as farmácias  a pedir seringas em Lisboa e do 

Porto e havia noites em que nenhuma das farmácias em serviço tinham seringas. Hoje quando 

falamos no programa de troca de seringas que é um sucesso, não é verdade, o programa da 

Odete Ferreira foi um desastre, do ponto de vista da implementação foi um desastre. Só 

quando muda legislação sobre drogas e o apoio a seropositivos no final da década de 90, o 

peso relativo dos UDI reduziu de 64% para 6% nos diagnóscos, em 15 anos, e esta queda foi 

muito grande… e pode contribuir para essa diferença da prevalência entre Brasil e Portugal. 

(E): Esta diferença no peso dos UDI é significativa entre Brasil e Portugal, pois no Brasil nunca 

foi uma problemática muito relevante.0 

L: Os dados acumulados das notificações, embora tenha vida a descer, em termos absolutos, 

35% de todos os casos notificados são relacionados com UDI.  

P:Foi a primeira grande vaga da epidemia, e desde 2000 (64%), o que se diz sobre 2013 é que 

foi só 6%, sendo que em 2011 tinha sido 8%, admito que tenha reduzido mais um bucado 

nestes dois últimos anos, e isto é muito significativo. Quase se pode dizer que a epidemia esta 

em vias de controle por este meio de infecção. 



L: Há mais uma política básica que a unaids reconhece como essencial para o controle da 

epidemia entre UDI é o acesso fácil aos programas de substituição, através do uso da 

metadona e do prenorfina, pois a epidemia era basicamente de opióides e não de cocaína. E 

também ai, nós tivemos um programa experimental muito cedo, com 200 pessoas no Porto, e 

só se conseguiu o acesso destes medicamentos em 1997, com Sócrates, como adjunto do 

Primeiro ministro, porque houve sempre uma enorme oposição, com que a ideia de que 

utilizar estas substancias era o mesmo que substituir uma droga por outra, portanto a noção 

errada do “drug free” era muito prevalente entre os psiquiatras responsáveis pelo tratamento, 

e existem algumas questões, pouco documentadas, acerca de pessoas que faziam trabalhos 

sexuais para juntar dinheiro justamente para o uso destas drogas, alem de outros delitos, e 

furtos e econtrammos ainda em 2009, ao realizar um grande estudo com o IHMT, sobre 

populações espec´ficas, tentando encontrar meios da prevalência em populações específicas. 

Quando uma trabalhadora do sexo reportava que ela ou o parceiro usavam drogas a 

prevalência passava para perto de 30% para o HIV, quando que na generalidade entre as 

mulheres era perto de 1%, nas trabalhadoras sexual, de rua, de origem africana perto de 3 ou 

4%. Havia de fato essa enorme diferença entre as mulheres trabalhadoras sexuais, entre as 

que reportavam usar drogas e a restante população. Depois encontramos também nos 

transgenders e nos HSH que faziam trabalho sexual, em nossa amostra, de 1000 e tal pessoas, 

representam 15% do total da população, uma prevalenciamuito alta de HIV, mas ligada às 

drogas. Perto de 100 transgeneros que faziam trabalho sexual e as que reportavam consumir 

dorgas, todas eram infectadas com HIV. Apenas em 2009 houve o primeiro estudo entre HSH e 

também a+i encontra-se num estudo europeu a prevalência em Portugal de 8% nesta 

população, demonstrando deste fato, embora todos com a vida sexual ativa estão sujeitos a 

risco de transmissão, que este risco não é igual em diferentes populações e em diferentes 

áreas geográficas. Por exemplo Lisboa e vale do tejo hoje representam quase 60% de todas os 

novos casos. Praticamente no interior há pouqúissimo. A prevalência, o número de 

diagnósticos, em relação a população e muito superior na área metropolitana de Lisboa. 

(E) Isto reforça a indicação de que não havia o reconhecimento de que a epidemia era 

concentrada em Portugal. 

(P) Estes estudos epidemiológicos não foram feitos com profundidade. A informação 

geográfica vinha dos relatórios mas nunca analisados de modo denso. Mas estudos 

epidemiológicos que permitissem perceber melhor a realidade, por que era numa cidade e não 

outra, onde nesta cidade, forma maior de transmissão. Vivem 3 milhoes de pessoas, um terço 

da população nacional em Lisboa e vale tejo, sendo um terço da população nacional, mas 

concentrando mais da metade dos casos, por que? Como o vírus de transmite nesta área, 

como é, porque é assim, isto nunca foi feito. E continua a não ser feito por fontes 

governamentais, a Coordenação Nacional, no tempo do Henrique Barros patrocinou alguns 

estudos feitos pela SC e academia. E atualmente os que são feitos são de iniciativa da SC e 

academia. 

(L) Com imigrantes estávamos fazendo em parceria com o IHMT, mas como força matriz a 

acção da SC que tem colocado a investigação na agenda da academia. 

(P) Outro aspecto importante para perceber a diferença entre Brasil e Portugal, tem a ver com 

a discriminação. Em Portugal, apenas em 2006, houve a aprovação de uma lei em que a 

discriminação para pessoas com risco de saúde agravado as contemplassem. Até aí não havia 

nenhuma concretização de que as pessoas não podem ser discriminadas por seu estado de 

saúde. Esta lei tem sido aplicada de modo deficiente, não havendo uma entidade que controle 



sua aplicação. As outras formas de discriminação, por raça ou género, tem uma instancia de 

controle, uma comissão para a igualdade, ou seja, um órgão que fiscaliza, produz informação, 

acompanha o processo, ajuda as pessoas. Aqui não há nada, há uma vaga informação colhida 

pelo Instituto da Reabilitação, mas que inclui tudo, ou seja, discriminação por doença ou 

deficiencia física, mas que não tem analise nenhuma, é uma coisa simples, geralmente copi 

past de um ano para outro. Por exemplo o do ano passado, publicado, vem com os dados de 

2010 identificados como sendo de 2011.  

E : Esta era uma indicação das metas da UNGASS, sobre aprovar leis contra discriminação. 

Neste caso, foi iniciativa do Estado ou da Sociedade Civil? 

P:  Aqui em Portugal foi uma iniciativa da Sociedade Civil, pois até aí não foi feito nada sobre 

discriminação, sempre citam-se nos documentos oficiais, lá está, mas na prática não é feito 

nada. A primeira iniciativa que houve, em termos de discriminação, foi da Sociedade Civil, que 

foi a criação de um Centro anti Discriminação de apoio a pessoas com hiv. Foi uma iniciativa do 

GAT em parceria com a Ser +, que fica em Cascais. Apresentou-se o primeiro projeto em 2009 

para financiamento, mas a Coordenação Nacional, na pessoa do Dr. Henrique Barros, recusou, 

pois não estava nas prioridades dadas ao financiamento. Voltou-se a apresentar no ano 

seguinte, e sob insistência minha junto ao Henrique de Barros, esta área foi considerada 

prioritário e assim de fato foi financiado. Iniciou-se informalmente em 2010, apenas realizando 

atendimento, a seguir torna-se mais complexo, pois foi aprovado para 04 anos desde então, 

terminando ao fim deste ano, e morre sem grande sucesso, pois não há neste momento 

financiamentos públicos para isto. Não havendo qualquer iniciativa governamental para 

substituir isto, e deveria existir sendo de uma organização não governamental ou mesmo 

governamental. Neste aspecto considero que as organizações não governamentais tem maior 

facilidade, sobretudo no acesso às pessoas, havendo menos barreiras. Hoje, além de serviços 

de informação e apoio aos direitos, tem uma componente de formação importante para as 

pessoas que atuam ou venham a atuar junto aos seropositivos, quer no meio laboral, social, 

escola, lares, creches, medicina do trabalho, serviços de higiene e medicina do trabalho. Além 

de realizar formação para as próprias organizações da sociedade civil no sentido de 

confidencialidade dos dados, proteção da segurança dos dados,como trabalhar os casos de 

discriminação, quais os recursos da sociedade civil disponíveis, tratamento aos dados… 

também é feito o apoio jurídico, e também temos um CEDOC apra o HIV/DH e Direitos 

reprodutivos, talvez a base documental sobre hiv mais completa em Portugal, sobre 

discriminação e direitos. 

L: Também houve um grande atraso, pois o ideial era ter isto, antes de entrarmos neste século.  

P: Ano passado foi feito o primeiro grande estudo sobre discriminação em Portugal, onde 

foram entrevistadas mais de 1060 pessoas seropositivas e os resultados na área da 

discriminação social são significativos, para aqueles que não são previstos em lei (sociais, na 

família) e também aqueles que são previstos em lei (discriminação no trabalho) pois as 

pessoas são discriminadas e despedidas e normalmente as pessoas não se queixam. Este 

estudo foi apresentado como proposta de alteração legislativa em Dezembro 2013 na 

assembleia da república e foi dito que a proposta esta em análise, mas até a data não foi feita, 

que pretende alterar as deficiências e lacunas que a lei tem, e que não permitem resolver as 

situações recorrentes. 

L: Outras questões ligadas ao período que esta a estudar, é que em Portugal o movimento 

ligado aos direitos cívicos, nomeadamente, para a população LGBT nasceu tarde e nunca quis 



se associar ao HIV. Sempre evitando esta associação, embora o criador e primeiro presidente 

da ILGA era seropositivo. E este medo da dupla discriminação sobre as populações mais 

atingidas pelo HIV tem tornado muitas vezes difícil a prevenção. Por exemplo, sempre que há a 

Gay Pride (Parada Gay), para fazer ações de prevenção junto a esta população, neste evento, 

tem sempre que haver uma grande negociação, pois as prioridades foram ter o casamento gay, 

atualmente na agenda política a não discriminação à adoção, que são assuntos importantes, 

mas as lideranças LGBT sempre teve muita resistência em vincular-se à temático do HIV. Além 

disso, por exemplo, tenho a ideia de que algumas pessoas ligadas a prostituição aparecem e 

organizam-se a nível comunitário em Portugal isto não aconteceu. A primeira tentativa de 

fazer uma organização de base comunitária de trabalhadoras do sexo só acontece em 2011, 

sendo ainda um pequeno grupo e não formalmente constituído. A primeira associação de 

consumidores de droga só surge em 2008, que foi a CASO. Existe eventualmente uma 

explicação de carater epidemiológico, para a prevalência em Portugal ser tão alta, das mais 

altas da Europa, não havendo na Europa Ocidental um país que tenha uma prevalência 

estimada tão alta quanto a de Portugal. A não ser países com oLetonia e Estonia, mas com uma 

característica muito específica, ligada ao consumo de drogas e aos imigrantes ciganos russos, 

sendo que Portugal tem movimento migratórios, quer do Sul para Portugal, quer de Portugal 

para África, ou seja, o número de portugueses que vai trabalhar por períodos largos em Angola 

é estimado em 200.000 e tem um turn over, e alguma transmissão heterossexual que há em 

Portugal, pode ter a ver com esta epidemia africana, pois nós temos mais contatos bilaterais, 

do que a maioria dos países. 

E: Porque se dá uma queda tao brusca entre os novos casos de aids entre os UDI, em Portugal? 

L: Houve três coisas para explicar esta queda. Primeiramente o Programa de Troca de Seringas, 

foi finalmente revisto e melhorado, em 1998 a primeira alteração, com apoio da Abraço para 

redesenhar o kit, pois só tinha uma seringa, um preservativo e um folheto informativo. E 

apenas em 2007 é que temos a versão atual do Kit, dispensado em um saco verde, que contem 

duas seringas, carica, preservativos, folheto informativo, agua destilada. Nesta altura condena-

se o racionamento das seringas, e acesso massificado do acesso aos programas de substituição 

(Carla Torres, da ANF fez um estudo sobre o desenvolvimento do KIT em Portugal). Além disso, 

auxiliou a descriminalização do uso de drogas, publicado em 2001. Julgo que Jorge Sampaio, 

presidente da república entre 1995 e 2005, depois foi embaixador do Sec. Geral da UNAIDS, 

para tuberculose, teve um papel muito importante ao mais alto nível por ter colocado este 

assunto na agenda. 

P: Houve uma abordagem política ao mais alto nível, de Jorge Sampaio, afirmando que isto é 

um drama e deverá ser resolvido de modo objetivo e sem preconceitos. Foi uma abordagem 

política muito interessante. De fato alguns atores, mesmo de instituições governamentais, 

foram respaldados, incentivados a falar e dar opiniões, havendo uma mudança muito 

significativa. O enquandramento institucional e social que foi dado, foi completamente 

diferente, e isto, com o aumento do acesso e um kit de prevenção eficiente é responsável pelo 

resultado. Deste modo não se pode atribuir simplesmente à Dra. Odete Ferreira o sucesso do 

programa de redução de danos, pois se olharmos o período entre 1993 e 1998 os casos entre 

UDI vai aumentando ano a ano, só passando a diminuir a partir 1998. Desde 1983, até 2001 

aumentava anualmente.  

Linha temporal com as principais medidas  legislativas e as consequentes respostas acerca das 

notificações, irá enviar por email. 



L: Ainda, pode-se afirmar, que a única população acrescida de vulnerabilidade, com maior 

potencial de exposição ao HIV que teve prioridade e aplicação de recursos, legislação, desde o 

mais alto nível governamental, especificamente aplicados, foi a população de utilizadores de 

drogas injetáveis, foram os programas na área das drogas, percebendo-se efeitos positivos. 

Um exemplo, nas desproporcionais alocações de recursos, o orçamento do CIDAD, que neste 

momento é o organismo Públio que coordena as politicas para o uso das drogas, que não tem 

a parte do tratamento, tem um orçamento que ronda os 80 milhões de euros, enquanto a 

comissão que coordena as políticas para o HIV, tem um orçamento que ronda os 3 ou 4 

milhões, apenas para prevenção, diagnóstico, discriminação, não incluindo o recurso para 

tratamento. Tivemos responsáveis pelo programa do HIV em Portugal que se orgulhavam em 

não gastar todo o orçamento destinado para esta temática, ainda ano passado e há dois anos, 

o atual Coordenador Nacional, devolveu para o Orçamento de Estado, parte do dinheiro que 

foi conseguido alocar ao seu Departamento. Neste momento a Coordenação Nacional tem um 

Diretor em Part time, tem uma técnica (sem contrato, ou seja, sem vínculo definitivo) e tem 

duas ou três pessoas como administrativas, não sendo técnicos. A Coordenação, no tempo, da 

Dra. Odete, teve trinta pessoas, mas também uma pessoa não conseguirá fazer tão bom 

trabalho. A locação de recursos, entre Brasil e Portugal, poderia ser interessante analisar, pois 

as vezes há a declaração de intensões, mas quando se coloca em prática não é bem assim. 

P: Portugal, por muitos anos, a nível governamental esteve completamente isolado da UNAIDS, 

tinha um lugar, enquanto membro da ONU, junto com Luxemburgo, Holanda e Bélgica, que 

revezavam-se em funções, mas o estado Português nunca havia lá posto o pé. Apenas em 

meados de 97/98 que fui membro da UNAIDS da sociedade civil, que tem 10 representantes 

(dois de cada grande grupo de países, na europa era um da europa ocidental e outro da 

oriental). O representante do governo de Luxemburgo questiona então porque nunca 

comparece Portugal nesta reunião. Apenas a partir daqui que Portugal passa a participar das 

estratégias mundiais do HIV. Não havia discussão, estávamos completamente ausentes da 

discussão, não sabíamos o que se fazia no mundo para a luta contra o HIV. 

L: E aí, o Brasil teve sempre um papel muito ativo. 

P: Na UNAIDS estava cheio de brasileiros, entretanto, por Portugal, o Fernando Ventura foi o 

primeiro coordenador a estar presente, mas foi mais para passear, pois nunca o vi fazer 

grandes intervenções ou coisas do gênero, e enquanto eu estive lá, 2 ou 3 anos, e a seguir saí e 

já não sei como está esta situação. 

E: Hoje vocês sabem quem representa Portugal na UNAIDS? 

L: Hoje é um Portugues, de descendência portuguesa, o Brian Teixeira, e a seguir ao Pedro 

Silvério quem esteva a frente era Paulo Vieira. Este grupo teve um papel importante na 

preparação para a Assembléia Geral das Nações Unidas, que deu origem às Metas da UNGASS, 

era um grupo importante e diversificado. A maior parte dos documentos foram preparados. 

P: Outra questão importante é que o Jorge Sampaio, após a questão da droga, em 2001 vai a 

Assembleia da UNGASS (como único chefe de estado da Europa Ocidental presente), e em 

2005, no segundo mandato, Portugal fez um trabalho de preparação com a Sociedade Civil, 

mas tendo delegado esta função ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e neste setor naõ 

estavamosmuito preparados, mas com meu apoio preparamos. Sendo que Portugal teve um 

papel muito ativo, pois estava muito bem refpresentado, apesar de Inglaterra na altura ser 

presidente da UE, mas era apenas um embaixador, enquanto o Portugues era um chege de 

estado. 



L: Novamente na conferencia de Dublin o Jorge Sampaio é o único chefe de estado presente, e 

nesta conferencia produz-se a grande declaração europeia, pois é a primeira vez que esta 

dimensão da epidemia concentrada em grupos específicos, surge como o motor, na Europa, e 

mais uma vez esteve presente, e finalmente a UNAIDS incorpora a Declaração de Dublin às 

Metas da UNGASS e neste momento a monitorização é conjunta, mas isto teve pouca 

continuidade. 

P: Mas estas açcões ao mais alto nível não tiveram continuidade, o atual presidente “não está 

para aí virada, nem pouco, nem mais nem menos”, o governo Guterrez era um governo cristão 

renascido, e não estava pra aí virado, atribuindo isto a responsabilidade dos médicos. O Durão 

Barroso idem, idem… Daí que, a seguir vem crise e tudo de muito mal. Mas o que estamos a 

espera agora é que haja um novo crescimento da epidemia, inclusive entre UDIs, e se 

perceberá entre 2011, 2012 e 2013, e é por isso que os dados não saem, dentre outros 

motivos, pois a transformação da Coordenação Nacional de luta contra a SIDA em um Serviço 

da Direção Geral de Saúde, a redução do número de pessoas, redução dos serviços, a não 

existência de programas financiados, e por isso não se disbonibilizam os dados referentes a 

estes anos. Quer-se demonstrar que os dados eram maus até 2012, altura em que o atual 

coordenador toma posse, isto claramente como estratégia política e de promoção pessoal, 

assim poderá utilizar o discurso “como veem, sem dinheiro consegui fazer mais do que o 

anterior que tinha dinheiro. 

L: Outro fator importante a se considerar no período que estas a estudar é a questão, que 

temos há muito tentando, e aos poucos vamos conseguindo colocar na agenda, dos HSH, pois 

se no início, ou até 2000 os novos casos estavam quase estabilizados (não totalmente, pois 

sempre houve aumento, mas era de ano para ano, um aumento pouco significativo) ao fim de 

2010 o número de novos diagnósticos entre HSH quase triplicou. Se antes, em relação aos UDI, 

eram quase insignificantes, atualmente este meio de transmissão já é mais que o triplo dos 

UDI e quase se equipara ao de transmissão heterossexual.  

P: O grande problema aí, é que se já fora difícil incluir a temática da droga nos Programas de 

Saúde Pública, embora não no Ministério da Saúde… hoje não há no MS nenhum estratégia 

dirigida a esta temática, não há questão de Gênero, mete-se a cabeça na areia para falar-se da 

Educaçao Sexual, que deve ser competência do Minstério da Educação, que não o faz, ou seja, 

não há Educação Sexual, as pessoas responsáveis por esta temática, neste minstério, foram 

sempre negligenciando o assunto. 

E: Outra questão relevante na diferença entre Brasil e Portugal remete-se ao número de óbitos 

por aids, pois enquanto aumentou no Brasil, em Portugal, desde 2002 vem diminuindo, 

passando de 512 para aproximadamente 100 óbitos em 2011, a que atribuem este dado? 

P: O problema é que estes números não tem qualquer aderência com a realidade. Temos duas 

séries para a morte por HIV, uma dada pelo INSA Ricardo Jorge, que refere apenas os casos de 

morte que tinham sido notificados… eles recebem as certidões de óbito e não tem o código 

notificado e por isso não podem identificar a morte por aids e caso esteja este dado lá, devem 

ir manualmente a base de dados procurar este caso, o constrangimento é que por muito 

tempo a base de dados não era digitalizada. O número de certidões de óbitos por HIV é 

tamb+em enviado pelo INE e este reporta todos os casos, ou seja, a diferença é de 1:30. O INE 

não publica anualmente, mas quando publica estes são sempre diferentes. Havendo por 

momentos diferenças de 10000 mortes. E esta estatística, no INE, esta estabilizada há alguns 

anos, enquanto no INSA tende a descer. Por um lado há mortes que nunca foram notificadas, 



por outro, como a pesquisa é manual, e pode haver diferenças nos nomes da certidão, e o 

nome que na realidade é do paciente, as vezes leva so o primeiro e último. Por isto nunca mais 

se consegue conciliar uma informação com outra.  Com o novo sistema informático, os casos 

daqueles que já morreram não aparecerão,  pois só refistaram os casos em acompanhamento, 

vai aparecer dados de recução de mortes muito grande, pois o mortos não estão lá, não foram 

recuperadas as fichas de quem naõ esta na consulta. Vai aparecer uma pintura da epidemia 

completamente enganada. Por isso os dados são apenas os que identificam dos casos 

notificados e estes não são fidedignos, pois os dados do INE são mais fidedignos, apesar de 

claro, eventualmente ocorrerem erros (como era o caso da família que não queria identificar o 

HIV pois tinham problemas com o funeral). Por isto considero que os óbitos mantiveram 

estáveis. 

E: Outra diferença, entre Brasil e Portugal, é que só eram notificados no Brasil os casos de aids 

e não Portadores Assintomáticos. Em Portugal há um melhor relatório de vigilância uma vez 

que notifica os Assintomáticos. Como a Sociedade Civil lida com estes dados? 

P: Considero que ninguém na SC olha para números, as OSC do HIV, só há uma que é de fato 

de base comunitária, onde os dirigentes são seropositivos, e a equipa também, em outras, na 

direção não há. Por exemplo, estou na SER+, mas não na direção, então legitimante a única é o 

GAT. Nas demais os seropositivos não são decisores nas demais. E as OSC vivem em 

perspectivas muito fechada nas populações que tratam, pois tem pouca ideia do perfil da 

epidemia. Excessão é o GAT e eu, que insisto na divulgação dos dados. Tirando o GAT, que olha 

e estuda os números. Para nós é muito importante. Mas as diferenças no Relatório de 2012, foi 

reportar os casos de HIV dentro da infeção, mas os números ainda são os de 2011, com todas 

as limitações. Houve um programa de novos tratamentos exigindo maior notificação, e 

atualmente tenta-se implementar o SIVIDA. Que deveria ser automático, mas até a presente 

data não temos novos dados. A notificação dos casos do HIV é muito importante, pois dão 

melhor noção da realidade. Os caso sde aids são um retrato de parte da infeção, mas não 

revelam todo o perfil da epidemia e nem a forma como se esta transmitindo. Por isso 

precisamos dados de HIV, e não apenas de casos de aids. E, ainda, necessitamos de diangóstico 

mais cedo, pois 60% dos casos de aids, o fazem no diagnóstico. Neste aspecto estamos melhor 

do que o Brasil, mas aqui o Estado utiliza os dados, quando lhe convém, e a SC geralmente não 

os utiliza. Neste momento o GAT e a SER+ utilizam, mas como excessão.  

L: Entre os responsáveis políticos começa a haver o reconhecimento de que Portugal tem uma 

situação complicada… aquele discurso de que a epidemia em Portugal era reflexo da epidemia 

na europa começa a cair…, outra coisa no Brasil, é que a promoção do tratamento e 

aresolução dos custos com o tratamento, parece sempre cedido como uma prioridade, isto é , 

as pessoas devem ter acesso ao tratamento. Em Portugal, o acesso era garantido no papel, e 

se as pessoas ultrapassassem todas as dificuldades e barreiras ao acesso que se colocavam no 

processo, até para fazer o rastreio, até a consulta, ou porque conheciam o médico. Até 2007, 

em reuniões com MS, nenhum MS sabia quanto se gastava em tratamento em Portugal. 

P: Exemplo disto é o caso em BREMEN, pois nesta conferencia o estado Portugues convidou a 

SC,  sendo em 2007 organizada pela presidência europeia da Alemanha, onde estiveram MS, 

Secretaria Adjunto da Saúde, Alta Comissãria para Saúde (Maria do São Machado), 

Coordenador de luta contra a SIDA e nós os dois, entretanto, no dia da intervenção do MS, 

este convocou a SC e disse que precisa de informação sobre SIDA, pois ninguém com quem 

estava percebia nada de SIDA, e queria saber o que iria dizer. Era o Correa de Campos 

(atualmente deputado europeu). E em conversas a ACS questiona porque a questão das drogas 



era importante numa conferência em Aids. E isto era demasiado básico para alguém naquela 

função não saber. 

L: Quando se tentou saber quanto se gastava em tratamento, em 2004, partimos de 40 

milhoes de euros em tratamento, sendo de 150 milhoes até novembro de 2013, e considero 

que isto ajudou a colocar na agenda a questão do HIV/aids. Pois quando se compara com a 

europa, não há país que gaste proporcionalmente tanto em tratamento. Nos temos, só em 

gastos com comprimidos, 250milhoes de investimento anual e outros 4 ou 5 milhoes para 

tentar parar os novos diagnósticos, e todos os anos chegam a volta de 1000 novos pessoas 

diagnosticadas.  

P: Em Portugal, os dados apresentam o constrangimento da notificação muito atrasada, com 

oé o caso de um médico que ao fim do ano, depois de alguma pressão do diretor do serviço, 

que exige que os casos de todo o ano sejam notificados, e neste momento inserem-se dados 

desde o inicio do ano.  

L: Outra dificuldade, e que nossa vigilância não tem funcionado, a base de primeira geração, 

com fundamentação nos médicos que atendem os pacientes. Atualmente não temos dados de 

incidência, o que temos é o número de pessoas diagnosticadas em determinado ano. Por isso, 

o conhecimento da incidência em determinadas populações sempre foram catastróficas. Os 

HSH tem sido identificados mais cedo do que imigrantes, UDI e mulheres. Há uma distorção do 

que a dinâmica da infecção em diferentes grupos, daquilo que chega dos relatórios. Temos 

pouca visão desta realidade. 

P: Orientamos nossa intervenção com base na realidade e não nos achismos… Se questionar a 

outras organizações os casos de discriminação, todas dizem que tem imenso, mas não tem 

dados para comprovar este dado. Não conseguem fazer intervenções públicas, pois não 

documentam os casos. 

Continuação da Entrevista nas instalações da SER+ 

E: Diante das metas da UNGASS estabelecidas em 2001, como vocês percebem o 

entendimento do PN sobre estas metas. 

L: Esta avaliação foi feita. Há sempre um global report oficial da SC, feito a cada dois anos, e 

quem tem feito é o GAT e a SER+ e que é reportado para a UNAIDS. Os compromissos nunca 

foram estruturalmente assumidos como linhas orientadoras, mesmo estando no papel, não se 

transforma em prioridades quando são implementadas. O principal progresso que tem sido 

feito, é que o estado mandava muitos indicadores em branco, e a partir de 2007 passou-se a 

reportar dados que até então não eram reportados, sobretudo em relação a populações mais 

vulneráveis. Geralmente faz-se um estudo num ano, e depois este mesmo dado é reportado 

ano a ano sem atualizações, sendo quase impossível ver progresso, fazer análise comparativa. 

Uma pessoa que tem memória histórica do período é Joana Bittencourt (técnica do PN) 

jbittencourt@dgs.min-saude.pt 

E: Houve alguma pressão da SC sobre o PN no cumprimento das metas da UNGASS? 

L: Isto era uma das questões levantadas ao longo desta década, era de que as metas nunca 

eram quantificadas, embora atualmente é feita um quantificação mas que é muito ampla, pois 

sugere redução de 5%, reduzir pela metade, mas quando não há noção da realidade fica difícil 

de ser implementado. Existe uma estratégia, que atualmente é mais ou menos alinhada com a 



estratégia europeia para o HIV/aids. A atual estratégia vai até 2016. Uma das críticas no 

implementação das metas é que o PN nunca as quantificava. 

P: E os programas nunca foram avaliados no seu cumprimento. Houve uma avaliação da 

elaboração do Programa na altura do Henrique de Barros, mas não na implementação. 

L: O Henrique Barros pode afirmar que tentou fazer uma avaliação ao programa, mas nunca 

vimos o resultado. Entretanto fui entrevistado, mas não vi resultados. Há documentos oficiais 

nossos, onde contestamos, que é exatamente impossível com o sistema de dados que temos 

avaliar o cumprimento das metas, nem que lá chegamos, nem que não chegamos, pois o atual 

sistema não permite monitorizar com seriedade. Comparam dados entre 2007 e 2011, notam-

se uma descida, mas um ou dois anos depois este dado não se efetiva, pois há 

constrangimentos na notificação, no sistema. Outra batalha, é que uma estratégia sem ter 

definido um plano de ação e um orçamento, se traduz em bonitas palavras, ou seja, 

compromete-se a reduzir 50% algo, mas como? Com que atividades, que intervenções, que 

recursos e quem vai implementar? A falta de orçamentação e alocação de recursos humanos, 

técnicos tem sido uma das críticas maiores que fazemos. Temos um plano escrito de acordo 

com a UNAIDS mas quem executa? Há um plano plurianual, mas não há um calendário, quem é 

responsável, quem paga, quem executará. Por vezes, poderia-se criar um grupo para definir 

que iternveções são feitas. Isto torno o Plano muito teórico… mais uma declaração de 

intenções do que um verdadeiro compromisso. Haviam planos plurianuais, e o PN tem esta 

documentação. Já houve um Plano no tempo da Odete Ferreira, publica em 1996. A seguir 

houve outros, entre 2001 e 2010 deve haver hiatos entre estes planos. Pois provavelmente no 

Brasil talvez deve ser havido estratégias nacionais, com Plano de ação, aqui além de não 

estar calendarizado, com ações e recursos específicos, ainda há anos em que se navegava a 

vista. 

E: Nos últimos quinze anos quais foram os momentos mais significativos da Política de 

enfrentamento a aids em Portugal? 

P: A questão da droga, em 2001, com a descriminalização e também o plano e estratégia 

nacional surge este ano e pela primeira vez alinhada com a Europeia. Prevendo monitorização, 

com planos de ação, sob responsabilidade do SICAD, na pessoa de Joao Goulao, que desde 

1998 é diretor do Instituto da Droga e Toxicodependência.   

L: Outra questão que trabalhamos bastante foi a resolução da Assembléia da República sobre 

HIV em 2011, mas que não mecanismo de implementação, e sendo resolução não tem força 

executiva. 

P: A legislação que inclue o HIV é de 2006, mas teve muito pouco impato, sendo pouco 

utilizada até 2010, altura em que o gabinete de discriminação implementa a lei, mas já com o 

risco de encerrar, por falta de financiamento. 

L: o dia 1 de dezembro de 2009 um despacho garantindo que o teste HIV era completamente 

gratuito, pois até então, no sistema não estava assumido que ra gratuito. Até então era 

mesmo gratuito apenas no Centro de Detecção anónimos. Atualmente é mesmo gratuito. 

Outro dado importante é a decisão de introduzir os testes rápidos (2006/2007). Os primeiros 

testes utilizados davam a resposta uma semana depois. Havendo muitas resistência na 

utilização do teste rápido, ainda havendo alguma resistência com este meio rápido de rastreio, 

e esta introdução é preparada pelo Alexandre Lorenço e é implementada pelo Henrique 

Barros. 



P: Outra questão importante é o aumento de estudos financiados pelo PN na coordenação do 

Henrique de Barros. 

L: Só começo a trabalhar com o ADIS/SIDA em 2007/2006, e inicia-se com o Henrique Barros, 

antes disto haviam alguns programas, que eram dados por simpatia. A seguir Odete Ferreira é 

que se criam financiamentos específicos com concorrência. A Joana poderá ajudar neste dado. 

E: Como percebem a intervenção da SC na década em estudo? 

P: Houve, por um lado em relação às organizações com mais visibilidade, eram feitas pela 

Abraço até 2005, que até esta altura era única instituição que tomava posições, com algum 

grau de sucesso e com muita visibilidade. Mas desde então isto desapareceu, sendo que o GAT 

substitui na área do tratamento, mas sem tanto sucesso em termos mediáticos. 

L: Até 2005 a Abraço é a instituição de referencia nas temáticas do HIV, dentro da Abraço um 

grupo para tratamento, em 2001, cria o GAT, mas já trabalhavam juntos, na Abraço, desde 

1996. Coleções completas do Ação e Tratamento 

E: Houve ações de instituições específicas com resultados diretos na Poítica Pública de 

enfrentamento ao HIV/sida em Portugal? 

P: A Abraço teve uma função importante em todo o processo dos UDI, não só na avaliação nos 

anos 90 dosprogramas de trocas e do KIT, foi a ABRAÇO que conseguiu que o KIT fosse efetivo, 

afimando que era criminoso distribuir o KIT da forma que se estava fazendo. E papel 

importante na conferencia do Jorge Sampaio sobre drogas, em 2000, no CCB. Com presença na 

mayor de Amsterdão. A Abraço como mais familiarizada instituições para falar do tema. E foi a 

instituição mais instrumental, foi quem desenvolveu esta conferência. Seu papel na área das 

drogas foi extremanete significativo. Apesar do objetivo principal não ser discriminalizar as 

drogas, era importante para o sucesso da intervenção em HIV/aids. Depois de 2005 não nota-

se muita relevância da Abraço. 

L: O GAT que tinha a missão muito bem definida, buscando inclusive pessoas em outras 

instituições interessadas na temática do tratamento, em 2005, quando o núcleo pensante da 

ABRAço saiu, e que já estava ligado ao GAT, o GAT assumiu um alargamento de sua missão, 

para tentar comaltar este vazio, pois em determinada altura questionou-se se o GAT faria 

outra instituição ou se alargava a área de intervenção. Seguimos nova estratégia menos de 

visibilidade pública e mais de aproximação com o poder, com os atores envolvidos, com a 

indústria (o que era muito critado pelos antigos, de modo colaborativo), sem tanto 

contestação e mais colaborativa. E neste sentido, sem o impato que a Abraço tinha, o GAT faz 

o secretariado do “VIH em Portugal”, que é uma conferencia, bianual, e que a comissão 

executiva integra os police makers, pessoas com hiv, sociedade civil e médicos. Em 2009 a 

conferencia coloca o peso no dianóstico precoce. Em 2011 colocar na agenda a 

sustentabilidade do sistema de saúde. E estas conferencia tem continuidade, e durante os dois 

anos há sempre uma produtação de dados que vem daí. Sendo que a primeira conferencia 

pagaou estudo sobre diagnóstico tardio no Norte e em Lisboa, o primeiro estudo, pago com o 

PN, sobre custo eficiência do diagnóstico precoce. Já houve em 2009, 2011 e 2013. 

P: O GAT passa de uma fase mediática, para uma fase em que a negociação com os parceiros 

foi priorizando a investigação na epidemiologia e discriminação, havendo nova postura, mais 

séria e acadêmica, pois quando se tomam opiniões p+ublicas baseadas nestes estudos são 

mais bem fundamentadas. 



L: Outro exemplo é o Check-point, que se inicia em 2011. Em 2009, foi pela primeira vez que o 

GAT colocou não profissionais de saúde a fazerem detecção de aids. É primeira fez que se 

assume, sem o rosto tapado, considerando que o tesete fora do sistema de saúde era 

necessário, e que chegar as populações era mais fácil com memros da comunidade e que não 

era um ato isolado que só médicos podiam fazer. Fomos os primeiros a levar a carrinha a 

comunidade para fazer testes. Note-se, o que hoje todos querem fazer, que justamente o 

dinheiro do HIV hoje é todo destinado para o teste rápido em populações vulneráveis. E isto é 

vindo da conferencia de 2009. 

P: É definir agenda nesta área, independente do Programa. A concretização desta spropostas 

tem sido feita pelo GAT, em parceria com a academia e médicos, e o GAT tem coordenados 

estes estudos. Atualmente outros estudos são basicamente financiados pela FCT, e os estudos 

mais sociológicos, acesso ao tratamento, tem sido promovidos pelo GAT, orientado a agenda 

da investigação. Por isso, o GAT ganhou uma credibilidade junto aos decisores políticos e 

farmacêuticas, e da maioria do médicos, que a ABRAço nunca teve… o que havia era uma 

pressão mediatíca e a Margardi tinha seus meio sd e cehgar a estes, Acho que o GAT conseguiu 

este acesso ao poder por credibilidade da interveçnão. 

L: Me orgulho, da nossa contribuição, é que em 2007 foi a presidência de Portugal na união 

europeia, e o Henrique contrata duas pessoas que viviam com HIV, para acompanhar estes seis 

meses, o que fez alguma diferença para colocar o HIV na agenda, sobretudo sobreo acesso dos 

imigrantes, e depois dentro disto foi a primeira vez que fomos pagos pelo estado. Eram 

consultores oficiais do PN para o HIV aids na Presidencia portuguesa da UE. Foi feita a 

conferencia dos coordenadores nacionais de HIV da europa. Tentando tudo o que se sabia da 

OMS, UNAIDS, através dos programas nacionais fosse mais facilmente efetivas através dos 

coordenadores nacionais. Outra foi a conferencia sobre saúde dos imigrantes, e a conferencia 

de primeiros ministros, que fecha a presidência, e é primeira fez, junto da Alemanha que 

aprece a questão do HIv nesta ata. 

P: As pessoas que stava na coordenação eram poucas, o Henrique Barros trouxe as ideias e nós 

da SC colocávamos em prática. Uma das pessoas que auxiliavam neste processo, de 

responsabilidade internacionais. Nesta altura as instalações do GAT eram na coordenação de 

aids. Em 2005, 2006 e 2007 Helena Novais e Alexandre Lorenço foram muito importantes. Que 

fazia muito esforço para que Portugal respeitasse as normas internacionais; diagnóstico 

precoce e novas metologias para o teste e resolução dos problemas para o acesso ao 

tratamento. Sendo atualmente membro do concelho diretivo da ACSS.  

E: Pode-se entender que a ABRAÇO teve papel mediático e o GAT na formulação de Poíticas 

Públicas? 

L: A Abraço fez uma coisa inestimável que foi por na agenda da sociedade portuguesa as 

ques~toes e provelmas que enfrentávamos. Com clareza. Não havia dialogo entre as 

instituições e a abraço. Estas tinham que engolir a ABRAço, pois esta tinha uma grande 

capacidade mediática, e que a própria sida também tinha nesta época e que tornou a coisa 

mais corriqueira. O GAT tinha menos visibilidade mediática, mas mais discussão e investigação 

necessária para afirmar que um PP tinha de ser de uma maneira ou de outra. Uma 

preocupação da ABRAo e do GAT foi a necessidade de reconhecimento da dimensão da 

epidemia em Portugal. Atualmente, ao mais alto nível, não se atreve a dizer que nossa 

epidemia é igual a outras, e quem chegou nisto foi o GAT, colocar internacionalmente que aqui 



´há um problema, que aqui ainda não foi conseguido que se assuma como prioridade, como 

uma situação bastante complicada com o HIV/aids. 

E: Como avaliam a intervenção do PN na década em estudo? 

L: Faço uma análise extremamente negativa do PN, até a entrada do Enrique Barros, que “Não 

entregou a carta à Garcia”, ou seja, penso que fora a primeira vez que assumiu uma pessoa 

muito inteligente com experiência na área, mas ficamos muito insatisfeito em relação ao que 

não foi feito. Esperávamos que ele tivesse assumido uma postura muito mais forte em relação 

a sua própria tutela, enquanto algumas vezes quis colocar as coisas um pouco mais cor de 

rosa, e esbarrou um pouco nisto. Vejo indícios positivos em sua gestão. O GAT não teria a 

capacidade que tem hoje de trabalhar se não fosse ele ter aprovado e posto na prioridade 

alguns projeto para consolidar uma nova geração do GAT. O próprio gabinete de discriminação 

não existiria se ele não tivesse colocado esta temática como prioritária. Há uma série de coisas 

que permitiram ao GAT capacitar a sociedade civil para um trabalho mais sustentado nesta 

área, que fora definida por ele. 

P: Quando há uma pessoa que resulta bem, correm com ela, isto é típico. Penso que ele 

gostaria de continuar, pois não deixou o trabalho bem, como o novo sistema de notificação de 

diagnósticos que leva seis anos e ainda não esta operacional e é uma iniciativa dele. Que 

envolveu o Instituto Nacional de Ciências da Comunicação, (…). O que teve de positivo, mesmo 

havendo consultas formais à Sociedade Civil. Havia  

L: Um exemplo negativo, que foi um caos, foi a gestão de ANtonio Meliço, que gasta o dinheiro 

do PN com a publicação de um livro de ações que eram só fotografias, com ações que não 

eram de fato relevantes, refletindo a ação da coordenação nos anos em que esteve. … na 

mesma publicação lê-se: “ A SC mobilixou-se, ao invés de mobilizou-se…” 

P: Quando entra o partido socialista para o Governo, e sai o Cavaco, o Fernando Ventura 

trouxe benefícios, foi aí que iniciou a participação na UNAIDS, mas pelo menos ia, ia com uma 

técnica assistente, que obrigava-o a trabalhar. Neste mesmo período criam-se as primeiras 

estruturas de Diagnóstico Anonimo, nas capitais de distrito, alargando para além de Lisboa e 

Porto. Sobre o Henrique, apesar de ter ficado além das espectativas, ele dava-se ao trabalho 

de consultar a Sociedade Civil, para além das estruturas formais (como é o caso do Fórum 

Nacional da Sociedade Civil, com mais de 400 instituições, em que aparecem 2 ou 3, que eram 

e são muito pouco úteis) e ir buscar informação, opinião pertinente a outros atores 

interessados e conhecedores do processo, que podiam dar informações importantes, além da 

consulta formal. No dia em vem tomar possa, ou no dia seguinte, convida-me para conversar 

na Coordenação, durante 4 horas, e de fato havia muito grande sintonia do que ele queria 

fazer com nossas demandas. Não estava em organização nenhuma, mas ele consultava-me 

pela minha experiência e teve um papel positivo. Agora voltou tudo atrás. Porque o atual é so 

a estrutura formal que consulta, pois no Fórum, se não for o trabalho do GAT, as outras 14 ou 

15 organizações la representadas não se faz nada. Uma vergonha foi a apresentação na 

Assembléia da Republica, pois o Fórum não fez nada, mesmo tendo lhes enviado o draft do 

que podiam apresentar. Acabou que entre dezembro e fevereiro, é que aprovaram o papel 

que tinham desde Novembro. O Dinis, recusa-se a recorrer a outras opiniões além daquelas 

que estão na estrutura formal. A Abraço, por exemplo, nunca la quis estar. Outras lá 

representadas tem utentes seropositivos, mas não é esta a missão de base, muitas são 

religiosas. Hoje há a Liga, a Fundação… a Ser+ já saiu, e estas organizações que lá estão não 

tem expressão, não sabem agir. Muitas vezes fazem ações significativas mas não sabem lidar 



com a informação, o conhecimento que optem da própria intervenção não é utilizado de modo 

efetivo. E são estas instituições que neste momento são consultadas pelo Dr. Dinis. Comigo, 

por exemplo, o Dr. Dinis não fala comigo. Em Dezembro, na Assembléia, diz que quer ter uma 

reunião comigo, mas até a data não disse nada. Só fala comigo quando eu lhe chateio, envio 

cartas e coisas mais. O motivo que a Ser+ saiu, documentado, é que o Dr. Dinis deveria dar 

maior relevância aos atores com notoriedade sobre as questões, e não apenas as formais, 

deveria avaliar os contributos que estas instituições tem lhe feito, e muito apenas porque 

estas instituição não o chateiam, por que acham que tudo corre bem… De fato as coisas com 

este senhor andaram para trás, não só porque a Coordenação deixou de existir, passando a ser 

um serviço do Ministério da Saúde, o que por si só não é mal, o mal é que deixou de ter gente 

a trabalhar, +e ele e outra pessoa a recibos verdes. Enquanto com Henrique Barros criou 

expectativas e na prática não soube efetivar, o atual não quer concretizar nada. Este faz 

sempre alusão a uma “casinha”: alicerces, telhado… 

L: O Henrique Barros havia feito alterações no SIVIDA, retirando alguns indicadores para 

melhorar o processo, entretanto o atual fala das coisas, mas que depois nós não vemos. Faço 

parte de um comissão que já reuniu quatro ou cinco vezes, sem mim, mas que eu nunca fui 

informado. Já fora do período fizemos um tratado dos socialistas para a atual gestão e temos 

tido contato com a tutela governamental, vai-se diretamente ao secretário de estado, pois se 

solicitar ao Dinis as coisas não acontecem. Enquanto julgo que o Henrique Barros reconhecia 

mais genuinamente nosso papel e importância, com o Dinis isto é mais de conversa, do que 

propriamente reconhecer.  

E: Quais são as instâncias de controle social na década? 

P: O Forum Nacional nasce em 2008, antes disto havia um conselho consultivo, mas informal e 

cada instituição faz a sua maneira, de modo autonomo. Existiu uma estrutura para discutir a 

UNGASS, em 2001, com a Sociedade Civil, na altura era Fernando Ventura, ele solicita a 

reunião, mas que pede para que estas instituições entendam-se na representativa para ir à 

UNGASS. Foi uma ação ad doc. 

L: Existem conferencia CPLP, e criaram no papel uma estrutura chamada CPLP+, que deveria 

ser a aestrurura da sociedade civil de língua portuguesa, sobre o controle das iniciativas da 

CPLP para a HIV/aids. No papel foi reforçado, quando houve a presidência portuguesa da CPLP, 

organizada pelo Jorge Sampaio, e criou-se uma rede saúde CPLP, que tentaria acompanhar a 

agenda saúde, da UNAIDS, dos ODM, mas tudo no papel, a acompanhar, mas na realidade isto 

não tem tido efetividade. Inclusive, da última vez, em função de tantos constrangimentos já 

sugeri que o Pedro assumisse a coordenação, o que não seria a primeira vez que um país teria 

a gestão deste programa por um membro da sociedade civil. 

E: Como os diretores assumem o cargo? 

P: É por simpatia política, tem que ser alguém mais ou menos relacionado com a área. 

L: E tem sido dominado por Clínicos. A Dr. Odete, assumiu por ser investigadora. E na altura já 

estava no Grupo da Coordenação, com o Primeiro Coordenador, quando ele saiu todos se 

demitiram e ela aceitou o cargo. Foi a Coordenadora que mais anos esteve, sendo corrida pela 

ministra (Manuela Arcanjo), apos umas declarações que não foram bem-sucedidas. Quem foge 

um pouco é o Dr. Henrique Barros, pois fora o único com formação em epidemiologia, o único 

constrangimento é que não colocou muita coisa em prática. 



E: Considera que os imigrantes justifiquem o aumento da prevalência em Portugal? 

P: Não, há um estudo em curso no Porto, que vai tentar identificar o acesso de imigrantes ao 

sistema de saúde, e é coordenado em Portugal pelo Henrique Barros, tentando identificar se 

as populações imigrantes adquirem o vírus cá, ou se já o trazem. O que se sabe é que muitos 

imigrantes vem de países com alta prevalência, mas geralmente com HIV 2, que é muito pouco 

em Portugal, como é o caso da Guiné. Os imigrantes que vem do Brasil e da Ucrânia são 

geralmente bastante informados, com menos risco. Estes tem outra atitude em relação a sua 

saúde e ao acesso, enquanto na Guiné não é o caso. Entretanto acho que isto é uma boa 

desculpa, não justifica.  

E: A intervenção das Politicas públicas municipais para o HIV, existem em Portugal, a exemplo 

do PAM, no Brasil? Existe autonomia para esta intervenção? 

P: Os municípios definem seus orçamentos, que tem um relponsa´vel pelo pelouro da saúde, 

com um vereador pela frente, que tem ação desenvolvida, são significativos, mas por vezes 

ligado ao apoio social, mas não tem contratualizado com o governo central nenhum programa 

ou metas específicos para o HIV. Não há qualquer incentivo por parte do governo central para 

os municípios. A coordenação para HIV não tem efeito direto para os municípios e não tem 

qualquer competência sobre as regiões autónomas, portanto seguem as práticas do 

continente, pois não tem uma coordenação específica. Ou seja, a única autonomia é em 

relação às Ilhas, mas sempre fundamentados no PN do continente. Embora hajas redes 

organizadas, na área do apoio social, que são muito eficazes em reunir os parceiros da 

sociedade civil, pelo menos em Cascais (Comissão Local de Ação Social), é, mas nem sempre 

trabalham as temáticas do HIV, depende das instituições trazerem estas demandas. Não há um 

grupo só para trabalho o HIV/aids. Sempre dependentes do pelouro da ação social ou saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista realizada ao Prof. Doutor António Meliço-Silvestre (AM) – Comissão Nacional de 

Luta contra a Sida 07/2003-08/2005, realizada no dia 18/07/2014, Às 11hs, no Hospital 

Universitária de Coimbra. 

(E): Como é que em países sujeitos à mesma pressão internacional (ambas são signatários das 

Metas da UNGASS), possuidores de Programas Nacionais de Controle do HIV/aids  (com acesso 

universal ao tratamento) e grupos de interesse institucionalmente constituídos (como é o caso 

da ABIA e ABGLT, no Brasil e ABRAÇO e ILGA, em Portugal), apresentam tendências tão 

distintas na taxa estimada de prevalência do HIV na população adulta, entre 2001 e 2011, onde 

passou de 0,4% para 0,3% no Brasil e de 0,6% para 0,7% em Portugal, enquanto no mundo 

estabilizou em 0,8%, segundo o Global Report da UNAIDS, 2012?" 

Nós na CPLP trabalhamos muito em conjunto. O Brasil com um fantástico discurso, com muito 

apoio para a Angola. Falávamos muito sobre os diferentes perfis da epidemia, como era o caso 

de Angola, com apenas 5%, mas por causa da Guerra Civil, que matava a todos, com ou sem 

aids. Ou o Moçambique, que tinha uma prevalência de 17%. 

No Brasil, um aspecto muito positivo foi a redução dos preços dos medicamentos, além disto 

conseguir uma coordenação nacional efetiva entre governo federal e os estados e municípios 

foi uma articulação muito boa. Enquanto aqui, apesar de ser um país tão pequeno, não se 

trabalhou esta questão frontalmente. De fato, com o clima, cultura, favelas, surpreende-me 

que o Brasil não tenha tido uma situação igual a da Africa, e este sucesso, deve-se às Políticas 

que foram traçadas, a grande atenção às escolas, aos sítios onde há toxicodependência,  

2 Como percebia as metas da ungass? Eram orientadoras, percebidas com pressão? 

Influenciavam na formulação e implementação da pp de combate ao hiv? 

Talvez eram um pouco de tudo isto. Tínhamos um Plano Nacional estratégico plurianual, de 

acordo com as estratégias da UNGASS, e das normas europeias. Tinhamos apoio internacional. 

Fiz muitas reuniões em Bruxelas, na ONU em Nova Iorque, na UNAIDS, em Nova Iorque e 

Genebra, sempre houve uma articulação internacional. 

3 Como percebia acção da sociedade civil organizada junto ao PN em sua gestão?  

(AM): Era bastante boa, sempre trabalhamos em conjunto.. quando fazíamos nossos 

congressos era a parte científica que funcionava, quanto a parte social, esta era feita pelas 

ONG, geralmente deixámos uma tarde apenas para articular com as ONG, chamávamos os 

projetos e as participações das ONG para fazer a terapêutica, perceber quais eram feitas, 

Então ajudavam realmente nas terapêuticas, por exemplo, se a toma era de duas ou três vezes 

por dia, e assim, quanto mais tomas, mais difícil a adesão ao tratamento. E neste processo 

terapêutico tivemos muitos avanços, e temos que saber isto, mesmo as ONG, para saber o que 

fazer para que a adesão terapêurica tenha sucesso. O médico teve avaliar uma dada 

circunstância e poder saber quando poderá substituir duas tomas por uma toma diária. Mas 

para tudo isto existem implicações sociais, de resposta e também econômicas. E neste aspecto 

econômico, o Brasil jogou melhor do que nós, mas jogou melhor porque não está na Europa. 

Tivemos sempre muito bons relacionamentos com os brasileiros, e trabalhamos sempre juntos 

com os mais altos responsáveis, e eles conseguiram realmente impor ás multinacionais preços 

muito baixos. Nós temos aqui o peso europeu, nós não podemos fazer nada sem a Europa nos 

dar autorização, sobre as patentes, a FDA -  Food and Drug Administration, e EFA – European 

Food Administration por exemplo, são instituições muito competentes, exigem muita 

qualidade, mas também tem este inconveniente. A FDA avalia o medicamento, sua eficácia e 



eficiência e depois inicia-se todo o processo de negociação com o Estado, com o INFARMED, 

que provavelmente solicitará preços mais baixos, mas as situações são estas. Muitas isto 

demora mais tempo, e por vezes podia-se antecipar a toma do medicamento, mas isto passa 

por questões políticas, e também compreende-se, são medicamentos muitos caros, e muitas 

vezes esta terapêutica pode curar, ou por vezes, retroceder o avanço até então conquistado, e 

não funcionar. Mas isto é a ciência, todos os dias estamos considerando os seus avanços.  

(E): Como agiam junto ao PN?  

(AM): A sociedade civil organizada, naquela época, fazia alguma pressão sobre a CNLCS, 

estávamos no boom da epidemia, havia muito receio sobre a doença. Eu estava na CNLCS no 

processo de notificação obrigatória dos Portadores Assintomáticos, havia muita resistência 

nisto, alguns diziam que não deveria se saber se a pessoas era seropositiva ou não, 

começavam a reforçar a parte negativa que isto tinha, o medo de perder o anonimato… E isto 

criou situações muito complicadas. Era muito difícil, por exemplo neste hospital, manter o 

anonimato quando um funcionário era seropositivo, falo de experiência própria vivida aqui 

enquanto fui diretor geral, antes de assumir a CNLCS. Mas eu tive que impor isto, pois de outra 

maneira não conseguia fazer estatísticas, era algo impossível de se fazer, mas numa certa 

altura impus a situação, e teve que ser assim, e depois a coisa diluiu-se. Tentou-se fazer o mais 

sobriamente possível Está é uma situação que iniciou-se em meu reinado, e que se mantém 

até hoje, a estatística é feita pelo INSA, que articula com a CNLCS, mas perdeu um pouquinho a 

força, a estrutura do INSA e da CNLCS se modificou completamente, mas já não depende de 

mim.  

Era uma relação de colaboração, concorrência, hierárquica?  

(AM): As vezes haviam problemas, mas era uma relação boa. Quando havia reuniões 

telefonava para a Abraço, convidava a participar, nos congressos participavam. Fundamos 

Associação Portuguesa dos Estudos Clínicos da Sida, para contrapor a parte política, para 

tentar perceber a melhor terapêutica. Fui o segundo presidente desta Associação, para 

contrabalancear a parte epidemiológica da CNLCS, que era só epidemiologia, e começamos a 

pensar que só com epidemiologia a gente não vai lá. Criação esta associação e começamos a 

trabalhar juntos, chamamos a CNLCS para trabalhar conosco, nos congressos anuais da APECS 

a CNLCS sempre lá ia, alguns membros da APECS também eram da CNLCS. Trabalhávamos em 

conjunto, e na publicação que recebes (Conselho Consultivo 2004/2006 – CNLCS) poderás 

perceber isto bem. A CNLCS financiava também nesta altura projetos da sociedade civil, que 

eram selecionados por um comitê científico externo. 

4 Uma diferença gritante em relação aos tóxicodependentes, usuários de drogas injetáveis, 

que aqui é uma parcela muito insignificante, que se mantém desde 2001, mantém uma 

tendência estável e baixa. E em Portugal, essa tendência que era quase 60% dos caos dos casos 

de Aids, passa agora, em 2012, pra 11, como foram percebidos em sua gestão? A que atribui 

esta diferença? 

Isto é consequência da articulação com o IDT e das Políticas para as drogas, do sucesso do 

Programa Troca de Seringas.  

5 A vigilância epidemiológica em Portugal, ela contabiliza desde antes do ano 2000, portadores 

assintomáticos, complexos relacionados com a Aids, e de Aids. Quando eu vou buscar os 

boletins epidemiológicos brasileiros, só tem casos de Aids. Então eu acabei comparando a 



vigilância epidemiológica dos dois países em relação aos casos de Aids. O que acha desta 

diferença? 

8 O senhor tem alguma hipótese para o significativo aumento do número de mortes por aids 

na década em análise? 

Figura 2 – Evolução do número de óbitos por aids, por ano do óbito, Brasil e Portugal (2001 - 

2011) 

   

Isto não se pode dizer que foi feito por minha responsabilidade direta, foi de nós todos que lá 

estivemos. Era feito o diagnóstico mais cedo, se bem que hoje nota-se um retrocesso nisto, 

tem-se feito o diagnóstico tardio. Mas se fazer o diagnóstico mais cedo , a própria terapêutica 

também previne a transmissão.  

9. Como chegou ao Cargo? Antes de ir para a SIDA, fui aqui diretor geral do Hospital. Já por 

diversas vezes haviam me convidado para assumir a CNLCS, mas em função de minha carreira 

academia sempre neguei, inclusive fui eu quem indicou o Dr. Fernando Ventura para assumir 

antes de mim, e quando já tinha concluído a carreira, resolvi aceitar o convite e assumi a 

CNLCS, pois notei que era um problema técnico e muito sério. A própria Universidade, na 

altura, me solicitou que assumisse, pois considerava que tinha competência, técnica e que era 

jovem, e que conseguiria ajudar a resolver este problema. 

(E): E, quais os momentos mais significativos nas PP de enfrentamento ao HIV/aids, em sua 

gestão?  

Destaco a notificação obrigatória de PA. E também um compendio para a Sida no local de 

trabalho. As empresas e patrões, sindicatos aderiram. Conseguimos fazer um documento, que 

posto a prova, com adesão de pessoas tão diferentes, assinaram um protocolo público. Foi 

muito importante, pessoas tão distintas, com opiniões tão divergentes . Fizemos uma 

campanha para o HIV na taça UEFA 2004, que foi condecorada pela FIFA. No meu período 

investimos fortemente na prevenção e rastreio com a população universitária, como um meio 

de chegar as mais diversas parcelas e cantos do país. Iamos, fazíamos rastreios, laboratoriais e 

teste rápido, prestávamos esclarecimentos e informações, e muitas vezes eles multiplicavam 

estes conhecimentos com os pais, amigos, em lugares que se assim não fosse, jamais falariam 

sobre o assunto. Em Portugal a população ostracizou demais a doença, tratou-a como uma 

lepra, como algo muito mal, sempre que se sabia que o cidadão era seropositivo, era 

discriminado. 

 

11. Como eram formuladas as políticas públicas de enfrentamento ao HIV em sua gestão? Eu 

tinha uma comissão de acompanhamento, que reunia políticos, advogados, etc, etc… 

 


