
  

No passado dia 9 de julho de 2015 realizou-se no Instituto Português da Juventude, em 

Lisboa, o II Encontro Nacional do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o 

VIH/SIDA cujos objetivos visavam, sobretudo: 1) Debater a situação atual do 

“Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção por VIH/SIDA 2012-2016”; 

2)Produzir recomendações pertinentes ao Diretor do Programa Nacional e 3); Trocar 

experiências entre as ONG que trabalham no combate ao VIH/SIDA. 

No âmbito das competências do secretariado, que no atual ano cabe às entidades 

FPCCSida e Passo-a-Passo, foi agilizado, com as restantes entidades que constituem o 

referido Fórum, a organização e metodologia do Encontro, o convite aos dinamizadores 

e moderadores de cada Grupo de Discussão e a demais logística para que o sucesso do 

evento fosse efetivo. 

O II Encontro constitui-se por duas fases. Na primeira, que decorreu no período da 

manhã, as diversas entidades distribuíram-se pelos quatro Grupos de Discussão: 1. 

Diagnóstico, Informação e Investigação; 2. Prevenção – Grupos Vulneráveis; 3. 

Tratamento, adesão, apoio social e coinfecção e 4. Estigma e Discriminação. Cada 

grupo, mediante a sua experiência concreta de terreno e conhecimentos sobre a situação 

geral, debate o tema em questão (área do PNPCI VIH/SIDA) e produz recomendações 

sobre:  

        •A implementação do programa  

        •O trabalho das ONG  
 

 

Figura 1.Progama da manhã - Grupos de Discussão 
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Trabalho dos Grupos de Discussão 

Figura 2.Trabalhos dinamizados na parte da manhã  

 

Na segunda fase, que decorreu no período da tarde, e na qual se juntaram aos trabalhos 

o Dr. António Diniz e a Dra. Joana Bettencourt, da DGS, foram apresentadas as 

recomendações emanadas de cada um dos Grupos de Discussão ao Diretor do Programa 

Nacional. Houve posteriormente uma sessão plenária, onde cada ONG participante teve 

a oportunidade de expor e discutir, detalhadamente, as recomendações produzidas.  

 

Plenário 



 

O ambiente informal e descontraído permitiu a todos os representantes das ONG com 

assento no Fórum dialogassem e trocassem experiências e práticas encetadas no 

quotidiano de cada organização e facilitou a exposição das suas ideias e das 

recomendações ao diretor do programa nacional.  

O dia de trabalho superou as expetativas iniciais da organização e o feedback de todos 

os participantes narram o sucesso deste II Encontro e referem um conjunto de sugestões 

de melhorias para novas edições deste evento. Será posteriormente apresentado um 

documento com todas as recomendações já mencionadas. 


