RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES E
CONTAS
- 2019 -

Relatório de Actividades e contas 2019

ÍNDICE

I.NOTA INICIAL

2

II. INTRODUÇÃO

3

III. PROJETOS, SERVIÇOS E RESPOSTAS

5

1- Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) – Sede

6

1.1- Apoios Técnicos Especializados

6

1.2- Linha SOS SIDA

7

1.3- Formação (interna e externa/nacional e internacional)

12

1.4- Cooperação interinstitucional/protocolos

19

1.5- Voluntariado (Geral e Complementar)

26

1.6- Estágios Académicos/Profissionais

27

1.7- Supervisão/Coordenação

27

1.8- CID LPCS/Publicações Técnicas

27

1.9- Marketing/Merchandising

28

1.10- Acções de (In)Formação sobre VIH e SIDA e outras IST

36

1.11- Bancas informativas e preventivas

37

1.12- Iniciativas/Actividades da LPCS

40

1.13- Outras iniciativas e eventos

41

1.14- Projectos propostos para 2020

43

2 - Centro de Atendimento e Apoio Integrado “Espaço Liga-te”

44

3 - Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial “Cuidar de Nós”

49

4 - Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto”

54

5 – Unidade Fixa de Rastreios “Interliga-te”

62

IV. BALANÇOS E PERSPECTIVAS

68

V. NOTA FINAL

74

VI. SOBRE AS CONTAS

75

1

Relatório de Actividades e contas 2019

I. NOTA INICIAL
O presente relatório tem como objectivo apresentar as actividades desenvolvidas ao longo do
ano de 2019 pela Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS), no âmbito dos seus objectivos
estatutários, os quais, apesar da conjuntura socioeconómica que o país continua a enfrentar,
foram prosseguidos com empenho e afinco:
a) Desenvolver actividades no sentido de rastreio e profilaxia do VIH e SIDA e de outras
patologias infecciosas, contribuindo para a sua detecção precoce.
b) Colaborar e dinamizar acções de prevenção e tratamento da infecção pelo VIH e SIDA e
outras patologias infecciosas.
c) Cooperar quer com as autoridades oficiais no campo da saúde, quer com quaisquer
outras pessoas, singulares ou colectivas, na promoção da saúde e na prevenção e
tratamento da infecção pelo VIH e SIDA e outras patologias infecciosas.
d) Realizar e apoiar estudos sobre a infecção do VIH e SIDA e outras patologias infecciosas.
e) Estabelecer relações com organismos nacionais e estrangeiros de natureza similar.
f)

Cooperar de forma activa em programas e projectos com os países em vias de
desenvolvimento no âmbito da promoção e educação para a saúde.

g) Desenvolver actividades formativas sob a forma de cursos, oficinas, acções de
sensibilização/informação.
h) Contribuir para a promoção de igualdade de direitos e oportunidades entre homens e
mulheres.
i)

Promover comportamentos saudáveis junto de populações mais vulneráveis.

j)

Desenvolver actividades no âmbito da educação sexual e saúde reprodutiva.

➢ Dos seus princípios éticos e normas de conduta dos quais se destacam a gratuitidade de
todos os serviços prestados aos utentes/doentes, assim como, a garantia de confidencialidade.

➢ Do seu Modelo Integrado de Intervenção que se define como: Ecológico, Sistémico, Ético,
Humanista, Eclético, Aberto/Dinâmico e Justo a nível social e legal.
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II. INTRODUÇÃO
À semelhança do ano anterior, o ano de 2019 continuou a ser atípico no que diz respeito à
dinâmica organizacional e estrutural da LPCS, na medida em que, na sequência da mudança de
instalações da Sede e do Centro de Atendimento e Apoio Integrado “Liga-te a Nós” e de grande
parte da equipa técnica afeta aos projetos da instituição, foi e continua a ser necessário
reajustar processos e dinâmicas internas, sempre com vista a proporcionar um serviço de
qualidade aos utentes.

Desde o ano da sua fundação, a LPCS funcionou em instalações cedidas pelo Instituto Marquês
Valle Flor (IMVF), instituição responsável pelo seu aparecimento, sitas na Baixa/Chiado, em
Lisboa. Já em 2018, perante a necessidade por parte deste instituto, em expandir os seus
serviços, a LPCS foi forçada a encontrar uma solução, que veio a encontrar junto da Camara
Municipal de Lisboa, através do arrendamento de umas instalações camarárias, sitas na Praça
de Entrecampos. Esta mudança implicou que durante o ano de 2019, a LPCS investisse nas
obras que estas instalações necessitavam para puder dar continuidade às respostas e
actividades desenvolvidas e a adaptação por parte da equipa técnica e dos utentes que
beneficiam dos serviços prestados pela LPCS.

Neste contexto, à semelhança de anos anteriores, durante o exercício de 2019, continuou a
verificar-se um esforço acrescido por parte da Instituição, tendo em conta o anteriormente
referido e a diminuição dos recursos financeiros da sociedade civil, que conduziu à diminuição
dos donativos por parte de pessoas individuais e colectivas.

Ainda que, fosse difícil conseguir os apoios necessários para que a sede da LPCS, tivesse as
condições desejáveis ao seu bom funcionamento, os objectivos propostos mantiveram-se
igualmente ambiciosos e altruístas, continuando a disponibilizar serviços gratuitos e
confidenciais a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH E SIDA, por Hepatites Virais, entre
outras IST.
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Este relatório tem como objectivo referenciar as actividades desenvolvidas pela LPCS, no
período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019, através das várias respostas e serviços
disponibilizados pela Sede, pelo Centro de Atendimento e Apoio Integrado “Espaço Liga-te à
Saúde” (Lisboa), o Centro de Atendimento Psicossocial “Cuidar de Nós” (Odivelas), a Unidade
Móvel de Rastreios (UMR) “Saúde + Perto” e a Unidade Fixa de Rastreios “Interliga-te”.

Durante o ano de 2019, a LPCS continuou a assegurar os serviços/apoios existentes e a apostar
em “novas” acções numa perspectiva de diversificação e de descentralização, procurando
aperfeiçoar e optimizar os seus serviços e os seus recursos técnicos, humanos e materiais,
relacionados com os apoios técnicos especializados, nomeadamente através da Linha SOS
SIDA, de acções de (in)formação e sensibilização, assim como, através da disponibilização dos
suportes informativos/preventivos, publicações e documentos técnico-científicos.

O balanço global deste ano permite concluir que as metas propostas foram alcançadas, tendo
em conta os constrangimentos já referidos anteriormente. De realçar o esforço contínuo que
tem vindo a ser realizado, no sentido de manter a sustentabilidade dos projectos
desenvolvidos e de uma situação financeira estável da instituição, que permita a prossecução
dos compromissos assumidos.
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III. PROJETOS, SERVIÇOS E RESPOSTAS

A Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de
Utilidade Pública, sem fins lucrativos, fundada em 1990, que, ao longo de 29 anos de
existência, tem desenvolvido serviços de apoio destinados às pessoas infectadas e afectadas
pelas diferentes problemáticas associadas à infecção pelo VIH e SIDA.

Perante a inexistência de uma cura ou uma vacina para a doença, a prevenção nos seus vários
níveis (primária, secundária e terciária) ocupa, na LPCS, um lugar privilegiado que se traduz em
diferentes valências e iniciativas com o objectivo de apoiar as pessoas que vivem com o VIH e
SIDA entre outras IST e seus “cuidadores” e de evitar que mais pessoas se infectem ou, no caso
de já estarem infectadas, se reinfectem.

Todos os apoios são disponibilizados aos utentes de forma gratuita e confidencial.
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1- Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) - Sede
A Sede, em articulação com o CAAI ESPAÇO LIGA-TE à Saúde, em Lisboa, desenvolve os
seguintes quatro apoios:

1.1- Apoios Técnicos Especializados:
• Apoio Social – assegurado por técnicos de Serviço Social que prestam acompanhamento
e apoio psicossocial aos utentes e familiares, informando sobre direitos e benefícios sociais,
articulando com instituições (estatais e privadas), no sentido de promover condições
facilitadoras da inserção social dos utentes/doentes e do encaminhamento para respostas
sociais mais adequadas a cada situação. Identificam-se e analisam-se as situações do
indivíduo em termos de necessidades (latentes e manifestas) e potencialidades
(capacidades sociais) através de uma atitude empática possibilitando a mudança
comportamental e atitudinal e realizam-se diagnósticos sociais.
• Apoio Psicológico – assegurado por Psicólogos Clínicos, sendo as consultas destinadas a
todas as pessoas infectadas, afectadas (familiares, amigos, companheiros, colegas, …) e
preocupadas, incluindo Aconselhamentos Psicológicos Preventivos; Aconselhamentos PréTeste e Pós-Teste; Consultas de Apoio Psicológico (psicoterapia de apoio), com o objectivo
de fornecer resposta às necessidades emocionais dos utentes em diversas situações de
crise, e contribuir para a diminuição da morbilidade psicológica, assim como, para a
diminuição do seu sofrimento psicológico e, ainda, aconselhamentos telefónicos, que se
destinam ao esclarecimento de informações, orientação e apoio/aconselhamento no
âmbito da problemática VIH E SIDA.
• Apoio Jurídico – assegurado por advogados que prestam informações de natureza
jurídica, ajuda e acompanhamento jurídico de situações diversificadas relacionadas com o
trabalho, habitação, filhos, companheiros, uniões de facto, divórcios, heranças, subsídios, e,
também, patrocínio judiciário e aconselhamento acerca de direitos e deveres dos
utentes/doentes e a forma como poderão abordar as situações com que se deparam, após
o contexto laboral, familiar e social ter conhecimento da sua doença.
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• Apoio Nutricional – assegurado por um nutricionista especialista através de consultas
individuais com a finalidade de proporcionar às pessoas infectadas/afectadas, um melhor
estado de saúde segundo um plano nutricional personalizado, baseado nas suas
necessidades energéticas e tendo em conta as diferentes patologias associadas. Uma
alimentação nutricionalmente correcta é um dos principais factores no tratamento da
doença. Quando mais cedo começar uma alimentação correcta, maiores são as
probabilidades de êxito, uma vez que se pretende ajudar a prevenir e evitar perdas de
peso; prevenir e evitar o cansaço; ultrapassar problemas relacionados com a alimentação,
doença e feitos secundários do tratamento; adequar o que come aos medicamentos que
toma (alguns têm exigências especiais ou precisam de ser tomados em jejum) e melhorar a
sua qualidade de vida. Para além deste tipo de intervenção, também, se realizam
periodicamente, encontros para grupos alargados que abordam temáticas relacionadas
com a importância da nutrição no tratamento do doente VIH E SIDA (“Alimentação é
Tratamento”).
As consultas de Apoio Nutricional incluem:
- Avaliação Bioquímica;
- Avaliação Antropométrica;
- Inquérito Alimentar;
- Instituição de regime alimentar personalizado;
- Acompanhamento em consultas subsequentes/regulares.
Para além dos apoios técnicos especializados, a Sede desenvolve as seguintes actividades:

1.2- Linha SOS SIDA 800 20 10 40
Um serviço de atendimento gratuito, confidencial e anónimo, que desde Julho de 1991
funciona diariamente, no horário das 17h30 às 21h30. A linha SOS SIDA, destina-se a prestar
informações e esclarecimentos sobre os diversos aspectos da infecção pelo VIH e SIDA (vias de
transmissão, comportamentos de risco, locais de realização de teste, de consultas, de
tratamento e de serviços de apoio), assim como, prestar aconselhamento (incluindo pré e pósteste) a pessoas não só infectadas como afectadas pelo VIH E SIDA, entre outras IST, e orientar
para serviços especializados. Este serviço é coordenado e realizado exclusivamente por
psicólogos, numa perspectiva de psicologia da saúde.
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De referir o apoio da Oni Communications a este serviço na medida em que,
desde 2007, todas as chamadas recebidas na Linha SOS SIDA, com excepção das
provenientes de operadoras móveis, e desde 2018, incluindo as provenientes de operadoras
móveis, são suportadas por esta empresa.
Número de Chamadas
Depois de cerca de 50% de aumento do número de chamadas verificado em 2018
relativamente a 2017, registou-se uma estabilidade nesse número em 2019, com apenas
menos 39 chamadas (624 em 2018 e 585 em 2019). De salientar, que do total de chamadas
recebidas, 50 foram “brancas” (8%), mantendo, nestas, a mesma estabilidade face a 2018.

Gráfico 1 - Evolução do n.º de chamadas (2005-2019)
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Caracterização das Chamadas
A tipologia de pessoas que procuraram a Linha SOS SIDA, segue a mesma tendência.
Continuam a ser os homens a procurar mais este serviço (78%), mantendo-se o número de
utilizadores do sexo feminino baixo (apesar de ser mais elevado do que nos anos prévios a
2018).
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20
0

Gráfico 2 – Distribuição das chamadas segundo género (%)

Não sendo possível apurar as idades de quem contacta, visto ser uma Linha cujo objetivo é o
aconselhamento, mantendo o anonimato e criando um espaço de abertura que não é
compatível com a procura de dados estatísticos, percepciona-se que a grande maioria das
pessoas encontram-se na fase da adulta (88%), situando-se sensivelmente entre os 30 e os 50
anos. Pode-se no entanto, apurar que a maior parte das pessoas, para além de serem homens
na idade adulta, desconhecem ainda o seu estado serológico (94%).

Gráfico 3 - distribuição por idade
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Principais motivos das chamadas
Em 2019, os principais motivos das chamadas recebidas, foram questões relacionadas com o
período de seroconversão e sobre sintomas da infecção/ doença (19 e 14%, respectivamente),
sendo que a preocupação quanto ao modo de transmissão por via sexo oral tem sido, desde
2018, baixa. Isto pode explicar-se pelo aumento da literacia em relação aos modos de
transmissão, que não é acompanhado quer pela manutenção de comportamentos de risco
quer pelo medo face à infecção, mesmo que na ausência desses comportamentos.
De salientar que na categoria “tratamentos” estão incluídas as questões relacionadas com a
PPE/PrEP. Tendo em conta o número de chamadas sobre este tema, justificou-se ajustar a
folha de registo da linha SOS SIDA e acrescentar uma categoria própria para este tema.
No que concerne a pedidos específicos face à adoção de medidas preventivas, estes são quase
inexistentes.

Gráfico 4 - distribuição por motivos das chamadas
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Apoios Prestados
O registo dos apoios prestados no aconselhamento telefónico, indicam a necessidade de não
descurar a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços (seja no apoio seja na
qualidade do registo), pois quer os diversos tipos de aconselhamento quer a recomendação de
medidas preventivas, continuam com valores muito abaixo do desejável.

Gráfico 5 - distribuição por apoios prestados
0,7
1,9

0,2
11,2
A- Esclarecimento

10,3

B- Aconselhamento
C- Prevenção
D- Apoio Psicológico

27,5

E- Acons. Pré-Teste

99,1

F- Acons. Pós-Teste
G- Encaminhamento

CONCLUSÃO

Foi possível, no decorrer do ano de 2019, perceber que começam a surgir várias
chamadas de pessoas com resultados obtidos através dos autotestes. A Linha SO SIDA
tem procurado adaptar-se a esta nova realidade, criando forma de registo para
posterior análise e melhorando as competências em aconselhamento pós-teste por
parte dos conselheiros.
A Linha SOS SIDA define-se ainda, como um serviço de aconselhamento telefónico que tem por
objectivo

contribuir para a redução de comportamentos de risco numa perspectiva de

prevenção secundária e terciária, pelo que em todas as chamadas, desde que o individuo assim
aceite, deve-se, de uma forma oportunista, recomendar medidas preventivas. Contudo,
durante o ano de 2016, foram registados poucos esclarecimentos, aconselhamentos em saúde
e aconselhamentos de medidas preventivas face ao que é desejável neste tipo de intervenção.
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1.3- Formação (interna e externa/nacional e internacional)
A vertente formativa, no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde e da Prevenção da
Doença , em geral e emparticular da problemática das Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) com enfoque no VIH e SIDA, é outra das actividades desenvolvidas pela Sede.
A formação promovida e dinamizada pela LPCS subdivide-se da seguinte forma:
•

Formação interna;

•

Formação externa.

Para efectivar as suas actividades formativas internas a LPCS possui uma bolsa de formadores,
com vasta experiência formativa e profissional na área das IST e do VIH e SIDA, que colaboram
de modo permanente, destacando-se: médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e
advogados.

A formação interna engloba:
- Cursos de Formação sobre a Problemática do VIH e SIDA –
São desenvolvidos com o objectivo de promover a aquisição de conhecimentos relevantes
sobre a infecção VIH e SIDA; sensibilizar os formandos, incluindo potenciais voluntários, para
as diferentes dimensões associadas à problemática do VIH E SIDA e motivá-los para a
participação pró-activa nas actividades desenvolvidas pela LPCS. Esta formação, de carácter
presencial e periodicidade bianual, com uma duração de 30 horas, abrange áreas temáticas
relacionadas com conhecimentos técnico-científicos sobre as várias vertentes da problemática
do VIH E SIDA, designadamente informações básicas sobre a infecção pelo VIH, modos de
transmissão, evolução, medidas de prevenção, assim como, aspectos da relação interpessoal e
de ajuda, da confidencialidade, entre outras.
De referir que se tem assistido nos últimos anos a um aumento de solicitações para este tipo
de apoio, tendo esta actividade sido alvo de reestruturação em virtude de não ter existido
nenhum apoio financeiro quer por parte do Estado, quer por parte de outras
organizações/entidades/ laboratórios para a realização desta formação.

- Cursos de Nutrição “Alimentação é Tratamento” São dinamizados com o objectivo de sensibilizar para a adopção de estilos alimentares
saudáveis, promover uma maior consciência do papel da alimentação no tratamento das
doenças em geral, e do VIH E SIDA, em particular, e contribuir para a manutenção de um
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melhor estado de saúde, através de um plano nutricional personalizado. Estes cursos são
destinados a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH e SIDA, assim como, à população em
geral, profissionais/técnicos e voluntários da LPCS.
Durante o ano de 2019 foram organizados e dinamizados 5 Cursos de Nutrição, cada um com
duração de 4 horas, distribuídas por dois dias e tiveram a participação de 75 formandos. Este
apoio foi financiado ao abrigo do Concurso para financiamento de projetos no âmbito do
Programa Nacional para a Infeção VIH E SIDA / Direção-Geral da Saúde.

A formação externa engloba:
- Acções de Sensibilização/Informação São desenvolvidas com o objectivo de sensibilizar/informar sobre aspectos relacionados com a
Prevenção, a Promoção da Educação para a Saúde, as IST e, em especial, o VIH e SIDA.
Estas acções são solicitadas à LPCS, por diversas entidades (escolas, empresas, IPSS, prisões,
hospitais, associações, centros de acolhimento, …) para serem desenvolvidas junto de
públicos-alvo diversificados e em diferentes localidades do território nacional.
O quadro abaixo refere de forma sucinta as acções dinamizadas pela LPCS durante o ano de
2019.

Tipo de Acção

Locais

Destinatários

- Acções de
sensibilização (com
duração e frequência
variáveis);

- Escolas;

- Crianças, Adolescentes;

- IPSS;

- Pais, Professores,
Auxiliares de Acção
Educativa;

- Acções de
(In)Formação e
Formação Contínua;

- Hospitais;

- Cursos;
- Oficinas;
- Workshops
temáticos, …

- Empresas;

- Associações;
- ONG;
- Centros de
Acolhimento, Elos
sociais, Juntas de
Freguesia …

N.º total de pessoas
abrangidas
(estimativa)
40.000

- Universitários/Recémlicenciados;
- Comunidades migrantes
(Portugal e estrangeiro);
- População HSH em
contexto de prostituição;
- Agentes sociais,
económicos e autárquicos;
- População em geral.
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A Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) continuou a diligenciar o processo de candidatura ao
pedido de acreditação junto da Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho
(DGERT), para a área formativa, tendo subjacentes os seguintes motivos:
• O reconhecimento público da qualidade e da credibilidade da formação ministrada pela
LPCS, nestes vinte anos de existência;
• A necessidade de dar continuidade à dignificação da imagem da instituição através de
mecanismos de enquadramento propiciadores de mais – valia a nível das respostas
institucionais dirigidas aos utentes infectados, afectados e preocupados com o VIH E SIDA;
• O desejo de apostar em novos projectos/novas formas de actuação com o objectivo de
ampliar/diversificar as acções que desenvolve;
• A necessidade de (re)construir ofertas formativas de natureza diferenciada, das práticas
anteriormente adoptadas, tendo em conta a conjuntura económica actual do país, as
alterações societárias e a “sobrevivência” da instituição;
• O reconhecimento da acreditação, dada pela DGERT, como um factor de diferenciação,
susceptível de proporcionar vantagens competitivas para a LPCS, tendo em conta o actual
enquadramento legislativo do país nesta matéria.
• A possibilidade de reunir, no presente momento, os meios e recursos humanos
necessários ao investimento de um processo de candidatura exigente e moroso na recolha,
organização e sistematização de elementos, decorrente do rigor que lhe é subjacente.

A formação dos técnicos da LPCS realiza-se a dois níveis:
• Nacional
• Internacional
Durante o ano de 2019, os técnicos da LPCS frequentaram um conjunto diversificado de
formações/conferências/congressos/seminários, no País e no estrangeiro, tendo em vista o
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e a partilha de informação inter e intra-institucional,
quer como participantes quer apresentando comunicações/posters e/ou participando em
projectos/acções/debates alargados:

14

Relatório de Actividades e contas 2019
A Nível Nacional destacam-se as seguintes iniciativas:
•

Workshop “O desafio da participação sustentável”, organizado pelo Programa Bip/Zip,
na Escola Profissional Gustave Eiffel, em Lisboa;

•

XIX Jornadas do Núcleo da SPMI “Doença VIH, mais vida com qualidade”, em Lisboa;

•

1º Seminário CNS–Participação em Saúde – “A experiência dos Conselhos Nacionais de
Saúde”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa;

•

Viiv Advisory Board - “Perspectivas de PLWHIV relativamente à gestão da Infecção,
tratamento e Acesso a cuidados de Saúde”;

•

VII Edição da Bienal de Culturas Lusófonas – 02 de mai. (ES/VP)

•

Conferência “A importância das Associações de Doentes em Portugal”, organizada pelo
portal Hoope, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa;

•

12ª Jornadas de Actualização em Doenças Infecciosas, organizadas pelo Hospital Curry
Cabral, na Culturgest (Auditório da Caixa Geral de Depósitos), em Lisboa;

•

Conferência “Ensaios Clínicos – Por uma Melhor Participação do Cidadão”, organizada
pela Associação Alzheimer Portugal, no Auditório Tomé Pires – Infarmed, em Lisboa;

•

6º Congresso Nacional SOS Hepatites - “Acabar com a Hepatite C até 2030”, no
Hospital Pulido Valente;

•

Workshop “Aumentar a Capacidade de Acesso a Financiamento (inter)nacional para
Projetos na área Saúde”, organizado pela Associação Abraço, no Hotel Porto Bay
Liberdade, em Lisboa;

•

XXV Encontro Nacional da Associação Portuguesa para a Promoção de Saúde Pública –
“Comunicação e Saúde”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa;

•

Workshop “Fast Track Cities Portugal”, organizado pela Internacional Association of
Providers of AIDS Care (IAPAC), no Hotel Porto Bay Liberdade, em Lisboa;

•

Encontro “Direito à Vacinação”, organizado pelo Movimento Doente pela Vacinação,
no Hotel Roma, em Lisboa;

•

II Conference “NOVA saúde Migration and Health”, organizado pela Universidade
NOVA de Lisboa, na Reitoria da Universidade NOVA, em Lisboa;

•

Sessão GSK/ViiV Healthcare para Associações de Doentes – “Tema Central: Confiança”,
organizada pela GSK/ViiV Healthcare, em Lisboa;
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•

Reunião de Outono da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA (APECS) –
“Preparar o Futuro”, organizada pela APECS na Universidade NOVA de Lisboa;

•

Lançamento da Campanha “Lisboa, Sem SIDA”, organizado pela Câmara Municipal de
Lisboa;

•

Cerimónia da 6ª Edição do Programa Gilead GENESE, organizada pela Gilead Sciences,
no Capitólio, em Lisboa;

•

Encontro “VIH: Mudar para Prevenir”, organizado pela Unidade de Cuidados
Continuados Nostra Pontinha, em Odivelas;

•

II Simpósio de Investigação em Tuberculose e Microbactérias Não Tuberculosas,
organizado pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;

•

Workshop “Ação Intersetorial para reduzir as Desigualdades na Saúde da População”.
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De referir que alguns técnicos da LPCS participaram, também, como oradores/comentadores
em diversos eventos, tais como:
•

Conferência “Gilead Community Hub”, organizada pela Gilead Sciences, no Centro de
Congressos da Alfândega do Porto (apresentação de e-posters da Unidade Móvel de
Rastreios “Saúde + Perto” e do “Interliga-te”) (1)

•

Conferência “Virology Meeting Point 2019”, organizado pela Gilead Sciences, no Hotel
Eurostars Oasis Plaza, na Figueira da Foz (apresentação do projeto Interliga-te);

•

Conferência “Viver com Doença Crónica” – organizado e promovido pela Pfizer e com
apresentação de uma comunicação “Vacinação ao longo da vida: do mito à realidade”
(3)

•

17th European AIDS Conference, Basileia – Apresentação do E-poster (2)

•

Fast Track Ciies, Londres – Apresentação do E-Poster
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A Nível Internacional:
É de registar a dificuldade da LPCS em suportar a deslocação/estadia e participação dos seus
técnicos em conferências no exterior, por constituírem encargos financeiros significativos para
a Instituição e rarearem os apoios de outras entidades, designadamente dos laboratórios
farmacêuticos, pelo que se justifica a escassez de representações da LPCS em Conferências
Internacionais.
No entanto, durante o ano de 2019, a LPCS teve oportunidade de participar, a convite da
farmacêutica Gilead, no Workshop “HIV and your body”, em Amesterdão.
A instituição fez-se representar também em Bucareste no “HepHIV – Challenges of Timely and
Integrated Testing and Care.
Foi também possível ter representantes da LPCS no Workshop “Fast Track Cities, Londres
2019” e na 17th European AIDS Conference, em Basileia, sendo que nestes dois últimos
eventos foi possível apresentarmos o trabalho desenvolvido pela Unidade Móvel de Rastreios
“Saúde + Perto” em comunicações orais, realizadas a partir de e-posters aprovados e
reconhecidos como meritórios pelas organizações dos respetivos eventos.
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1.4- Cooperação interinstitucional/protocolos
A Liga Portuguesa Contra a Sida durante o ano de 2019 continuou a estabelecer colaborações
de carácter sistemático e pontual, com um conjunto de instituições nacionais e internacionais,
em diversos âmbitos de intervenção:
•

Contribuindo, na medida das suas possibilidades, para a dinamização e
concretização de projectos relacionados com a prevenção do VIH E SIDA;

•

Cooperando de forma activa e em parceria em programas e projectos com os
países em vias de desenvolvimento no âmbito da Promoção e Educação para a
Saúde;

•

Contribuindo para o desenvolvimento de centros de combate à doença,
designadamente através de protocolos de colaboração.

➢ Destacam-se como colaborações mais regulares, a nível nacional, as seguintes:
- Direcção-Geral da Saúde (Ministério da Saúde/DGS)
- Direcção do Programa Nacional para a Infecção VIH e SIDA
- Fórum Nacional da Sociedade Civil para a Infecção VIH e

SIDA

Em 2019 a LPCS participou num conjunto de iniciativas organizadas pela DGS, tendo em
vista o aperfeiçoamento técnico-científico, a partilha de saberes e possibilidades de
articulação. Deu-se continuidade à articulação inter-institucional através de iniciativas da
Direcção do Programa Nacional para a Infecção VIH e SIDA, designadamente em projectos
(co)financiados, participação de técnicos da LPCS em acções de formação/encontros,
representação no Fórum Nacional da Sociedade Civil para a Infecção VIH e SIDA (FNSC).

- Fast Track Cities
Durante o ano de 2019 foram levadas a cabo diversas reuniões, workshops e apresentações
relativas à iniciativa Fast Track Cities. Esta iniciativa cria um compromisso político a nível
local para encontrar estratégias que visem atingir as metas 95-95-95 (95% dos portadores
de VIH com conhecimento do seu estatuto serológico, 95% dos portadores de VIH
diagnosticados a realizarem tratamento antirretroviral e 95% dos portadores de VIH a
realizarem tratamento antirretroviral com carga viral indetetável) e erradicar novos casos
de VIH até 2030.
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- Câmara Municipal de Lisboa
Considerando a necessidade de mudança de instalações da LPCS em 2018, de modo a
continuarmos a prestar os nossos apoios aos utentes, a LPCS celebrou um contrato de
aluguer de um espaço Municipal, sito na Praça Carlos Fabião, com vista à reabertura da Loja
Solidária. Em 2019, foi possível reabrir esta mesma Loja Solidária para a Venda de Natal da
LPCS.
Ao abrigo da iniciativa Fast Track Cities, a Liga Portuguesa Contra a SIDA subscreveu ainda o
protocolo “Lisboa Sem Sida”, na qualidade de órgão da Comissão Consultiva e durante o
ano de 2019 reuniu por diversas vezes com responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa e
restantes parceiros pertencentes a este protocolo.

- Câmara Municipal de Odivelas
A CMO e a LPCS mantêm, desde há alguns anos, colaborações conjuntas tendo sido
formalizada a parceria em 2006, no âmbito do projecto CAPS “Cuidar de Nós”, que iniciou
o seu funcionamento no concelho de Odivelas nesse mesmo ano. A instituição mantém
ainda contactos regulares no âmbito da identificação de locais de intervenção para a
Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto” e na divulgação dos cronogramas mensais da
mesma.
No ano de 2019 deu-se seguimento ao trabalho desenvolvido com o Municipio no âmbito
da iniciativa Fast Track Cities, após o munícipio ter assinado a Declaração de Paris em
Outubro de 2018 e procedeu-se à assinatura do Protocolo de Consórcio com os restantes
parceiros locais envolvidos nesta iniciativa.

- Câmara Municipal de Loures
A LPCS e a CM Loures têm mantido ao longo dos anos um contacto regular com a Câmara
Municipal de Loures, que se intensificou em 2019 na sequência da assinatura da
Declaração de Paris por parte do Munícipio de Loures em Outubro de 2018. A adesão à
iniciativa Fast Track Cities
A instituição mantém ainda contactos regulares no âmbito da identificação de locais de
intervenção para a Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto” e na divulgação dos
cronogramas mensais da mesma.
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- Centros Hospitalares Lisboa Norte, Central e Ocidental
- Hospital Beatriz Ângelo
- Hospital Garcia de Orta

- Hospital Curry Cabral

- Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Manteve-se a articulação com este organismo decorrente do protocolo assinado com o IPO,
no sentido de serem desenvolvidas actividades de colaboração no âmbito da saúde que
reforcem os interesses mútuos das duas Instituições, nomeadamente no âmbito do
projecto UMR “Saúde + Perto”.

- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT)
Manteve-se o Protocolo de Colaboração com a intenção de desenvolver um Curso Breve
Pós-graduado “Infecção VIH E SIDA: Avaliação e Intervenção”, destinado a técnicos da LPCS,
da Universidade e também a estudantes finalistas da área da Saúde e das Ciências Sociais e
Humanas, designadamente estudantes dos PALOP; participação de Técnicos da LPCS em
conferências/acções de formação promovidos pela ULHT.

- Plataforma Saúde em Diálogo - Associação Nacional de Farmácias
Manteve-se a colaboração em acções de natureza diversa desenvolvidas pela Plataforma
Saúde em Diálogo e pelas associações constituintes da mesma, designadamente palestras,
cursos, encontros, feiras/stands e dinamização do Espaço Saúde em Diálogo, em Faro. De
referir que, durante o ano de 2019, a LPCS continuou a integrar a Direcção (Assembleia
geral) da Plataforma Saúde em Diálogo.

- Instituto Marquês de Valle Flôr
A fundação da LPCS teve as suas raízes no Instituto Marquês de Valle Flôr/Sociedade Valle
Flôr. Desde essa altura, e durante 28 anos, a LPCS usufruiu das instalações deste e tê m
mantido uma parceria no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde e Prevenção da
Doença e através da articulação em projectos que integram a vertente do VIH E SIDA e IST
com alguns países em vias de desenvolvimento, como S. Tomé e Príncipe e Cabo-Verde.
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- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Em virtude do reconhecimento da LPCS como Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD), a LPCS manteve os protocolos já existentes com o Fundo de
Apoio Social a Cabo Verdianos em Portugal (FASCP) e a Associação Médicos da Guiné
(AMG) e os Acordos de Parceria celebrados no âmbito do projecto VAMOS GANHAR
DEFESAS, com as organizações da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
designadamente: Associação Cabo-verdiana de Lisboa; Associação das Mulheres de São
Tomé e Príncipe em Portugal (Mén Non); Associação de Filhos e Amigos da Ilha de Jeta
(AFAIJE); Associação de Imigrantes do Concelho de Almada (AICA); Associação dos Africanos
do Concelho de Vila Franca de Xira - Vialonga; Associação de Imigrantes Guineenses dos
Amigos do Sul do Tejo (AIGAST); Associação Morabeza; Associação de Moradores do Bairro
do Zambujal - Buraca (A Partilha); Associação de Promotores de Saúde Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural (Prosaudesc); Associação dos Amigos da Mulher Angolana
(AMA); Associação Kizomba; Casa do Brasil; Casa de Angola; Centro Cultural Africano de
Setúbal (CCA); Centro Cultural Luso Moçambicano; Centro Social Bairro 6 Maio; Embaixada
de Timor-Leste; Espaço Jovem Bairro S. Filomena; Associação Comunidade Lusófona.

- Centro de Estudos Judiciários (CEJ)
Algumas das actividades formativas da LPCS decorrem nas instalações do Centro de Estudos
Judiciários (CEJ), com o qual a LPCS estabeleceu, há vários anos, uma parceria para a
cedência de salas e equipamentos para formação, tendo esta sido renovada através do
protocolo que se processou em 2006. Embora o novo espaço da LPCS, tenha uma sala
dedicada à formação, por vez este é exíguo e o CEJ, que se localiza no Largo do Limoeiro,
em Lisboa, é um dos locais com que a LPCS tem podido contar, encontrando-se dotado de
condições físicas e de equipamentos adequados às características das acções formativas.

- Grupo Imigração e Saúde (GIS)
Participação de técnicos da LPCS como membros do GIS, através da troca de experiências
no âmbito das questões da Imigração e da Saúde. O GIS tem como principal objectivo,
colocar em diálogo tanto os imigrantes, como investigadores das ciências sociais quer de
outras áreas, profissionais, estudantes graduados, mas também universidades, autarquias,
associações de imigrantes e ONG, numa perspectiva transdisciplinar e aberta.
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- Direcção-Geral de Reinserção Social (DGRS)
Existe um Protocolo de Cooperação entre a LPCS e a Direcção-Geral de Reinserção Social
(DGRS) que visa a criação de condições facilitadoras da execução de trabalho no âmbito de
sanções ou deveres/injunções penais, através da disponibilização por parte da LPCS de
postos de trabalho não remunerado. De referir que a Legislação Penal Portuguesa prevê
como uma das formas para o cumprimento de penas, a prestação de trabalho a favor da
comunidade. De acordo com a DGRS, esta trata-se de uma reacção penal para infracções
consideradas de menor gravidade, com sentido de reparação social que permite ao cidadão
cumprir a sua pena sem perder a liberdade. Estas penas possibilitam que as instituições que
se constituem como Entidades Beneficiárias de Trabalho prestem um contributo para que
os arguidos assumam a cidadania de forma responsável.

- Rede Social de Lisboa (CLAS) e de Odivelas (CLASO)
Pretende-se com este programa desenvolver uma parceria efectiva e dinâmica que articule
a intervenção social dos diferentes agentes locais, promovendo um planeamento integrado
e sistemático que potencie sinergias, competências e recursos a nível local garantindo,
desta forma, uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais na cidade com vista à
erradicação da pobreza e exclusão social e à promoção de desenvolvimento social.

- Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT)
Foi dada continuidade ao protocolo de colaboração entre a LPCS e o IHMT que visa
desenvolver actividades de colaboração no âmbito da Saúde que reforcem os interesses
mútuos das duas Instituições, nomeadamente, ao nível da actividade da UMR “Saúde +
Perto”, com o serviço de análises clínicas no rastreio de IST e cedência da colaboração de
uma médica patologista, para a realização de consultas de IST.

- Movimento Doentes pela Vacinação (MOVA)
Este movimento é uma iniciativa iniciada pela Respira, destinada a sensibilizar os

doentes, profissionais de saúde e autoridades de saúde para a importância da
vacinação antipneumocócica. No âmbito da vacinação dos utentes para as
Hepatites B e C, no sentido de prevenir estas e outras infeções, a LPCS juntou-se a
este movimento em 2019 e em 2019 frequentou formações e ações de
sensibilização.
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- Universidade da Beira Interior (UBI)
Foi dada continuidade ao protocolo estabelecido entre a LPCS e a UBI, no âmbito do
acolhimento de estagiárias/os académicos de Psicologia, tendo recebido, durante o ano de
2019, duas estagiárias do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, tendo a coordenação
e acompanhamento do estágio ficado a cargo das psicólogas do Espaço Liga-te, em Lisboa.

- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Foi dada continuidade ao protocolo estabelecido entre a LPCS e o ISCTE-IUL, no âmbito do
projeto Interliga-te que funcionou entre Novembro de 2018 e Junho de 2019 no Centro de
Saúde de Santo António dos Cavaleiros. O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa,
representado pelo Professor Doutor Jorge Ferreira, integrou o projeto com a Coordenação
Científica do mesmo, contribuindo para a criação dos objetivos, dos indicadores de
avaliação e das metas a serem atingidas, tendo colaborado no acompanhamento e
monitorização do projeto, bem como na produção do relatório final.

- Federação das IPSS da Saúde
A LPCS em conjunto com a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, a Associação
para o Planeamento da Família, o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e o Instituto
Português de Reumatologia, constituiu uma comissão instaladora para a criação de uma
Federação das IPSS da Saúde, tendo em vista a união de esforços das instituições que
atuam nesta área, num contexto em que muitas destas organizações enfrentam sérias
dificuldades.

- Blacktoner “Projecto Tinteiro”
Deu-se continuidade a esta parceria que tem por base um protocolo de colaboração
solidária entre a Blacktoner e duas Instituições - Liga Portuguesa Contra a Sida e Ajuda de
Berço – e pretende, através da valorização de consumíveis informáticos vazios, apoiar as
Instituições na angariação de fundos.

24

Relatório de Actividades e contas 2019
- PAYSHOP
Continuação da participação da LPCS no serviço criado pela PAYSHOP designado
"Donativos", mediante o qual qualquer pessoa pode fazer um donativo em dinheiro a
Instituições de Solidariedade Social em qualquer agente PAYSHOP, sendo que esta
disponibiliza a sua rede de Agentes para a recolha de donativos, contra a entrega de um
recibo, emitido pelos Terminais PAYSHOP, dedutível no IRS da pessoa que os realiza.

- CTT
Prolongamento do protocolo celebrado com os CTT no âmbito do Projecto de Luta Contra a
Pobreza e Exclusão Social, mediante o qual disponibilizam a sua rede de Estações para
receber encomendas com donativos, de modo a que qualquer pessoa possa fazer o envio
gratuito de bens doados a Instituições de Solidariedade Social, entre as quais a LPCS.

Será de referir um conjunto de outros organismos públicos e privados que, de forma directa
ou indirecta, colaboraram com a LPCS no âmbito de apoios/parcerias/cooperações diversas,
designadamente:
➢ Encaminhamento

de utentes, participação em ações de formação,

sensibilização e outras iniciativas/eventos;
➢ Oferta de preservativos, água, café, produtos de higiene;
➢ Cedência de moveis e espaços.
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1.5- Voluntariado (Geral e Complementar)
No desenvolvimento das suas actividades, a LPCS contou com a colaboração de voluntários
que prestaram apoio nas mais diversas iniciativas/eventos. No entanto, nestes últimos anos,
destaca-se o apoio imprescindível dos técnicos da LPCS, que para além de sócios, são também
voluntários em inúmeras acções, desempenhando tarefas que vão além dos conteúdos
funcionais referentes às suas funções enquanto técnicos da Instituição.
Assim, o Voluntariado da LPCS estrutura-se em torno de dois pólos:
• Voluntariado “Geral”, o qual engloba actividades de angariações de fundos; “bancas” de
informação/esclarecimento e prevenção sobre o VIH e SIDA à população em geral;
participação em eventos diversos de carácter sociocultural e de solidariedade social;
organização de documentação; gestão de stock e merchandising; secretariado/logística;
relações públicas e apoio informático.
• Voluntariado “Complementar”, vocacionado para o apoio em contexto hospitalar, junto
de doentes VIH E SIDA em regime de internamento. O apoio hospitalar contribui para:
- Humanizar os Serviços de Infecciologia, com os quais a LPCS mantém uma relação interinstitucional;
- Potenciar o controlo do stress, causado pela situação de internamento e as suas
implicações;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes/doentes internados;
- Fomentar o envolvimento do “núcleo relacional” de cada utente/doente no projecto de
saúde, de modo a que se torne parte activa no processo de recuperação.

Todos os candidatos a voluntários são submetidos a um processo de selecção, após
manifestarem interesse em serem voluntários. Os requisitos fundamentais para ser voluntário
são:
• Idoneidade;
• Responsabilidade;
• Respeito pelas convicções/decisões do utente;
• Solidariedade;
• Confidencialidade;
• Espírito de equipa.
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Para além destes aspetos, os voluntários frequentam um Curso de Formação sobre o VIH E
SIDA e participam em reuniões de coordenação. Durante o ano de 2017, os voluntários da
LPCS colaboraram num conjunto de actividades promovidas pela LPCS e outras organizações
parceiras, junto de públicos e contextos diversificados.

1.6- Estágios Académicos/Profissionais
A LPCS tem vindo a estabelecer protocolos com estabelecimentos de ensino superior (ULHTISMAT, ISPA, UBI, ISCTE-IUL, …) com o objectivo de acolher alunos que pretendam desenvolver
o seu estágio académico, profissional ou curricular, no âmbito de uma ONG e na área do VIH E
SIDA e outras IST, com cota específica para estudantes PALOP. Neste âmbito, foi também,
mantido o protocolo de colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e o
instituto de emprego e formação Profissional.

1.7- Supervisão/Coordenação
Todo o trabalho técnico desenvolvido pela LPCS pressupõe supervisão e coordenação junto de
técnicos, colaboradores e voluntários, tendo em vista o aperfeiçoamento contínuo, a partilha
de saberes, experiências e, ainda, a aferição de procedimentos.

1.8- Centro de Informação e Documentação/Publicações Técnicas
O Centro de Informação e Documentação (CID) da LPCS tem como objectivo principal pôr à
disposição um conjunto diversificado de informação/documentação, relacionada com a
Promoção e Educação para a Saúde, IST e a problemática do VIH E SIDA, produzida quer pela
própria Instituição quer proveniente de outros organismos nacionais e internacionais.
Encontram-se acessíveis para consulta ao público:
•

Livros;

•

Folhetos/Desdobráveis;

•

Artigos científicos;

•

Revistas;

•

Monografias e Dissertações Académicas;

•

Documentos de Organizações diversas, (…)
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Este serviço é essencialmente procurado por estudantes de vários graus de ensino, e
técnicos/profissionais

da

área

da

saúde,

que

se

encontram

a

desenvolver

trabalhos/investigações nesse âmbito. Para além de facultar a consulta, a LPCS, também
coloca à disposição do público algum do seu material educativo/formativo.

1.9- Marketing/Merchandising
A LPCS desenvolveu, durante o ano de 2019, um conjunto de acções e estratégias que visaram,
fundamentalmente, a difusão de mensagens informativas e preventivas relacionadas quer com
a prevenção primária quer com a problemática do VIH E SIDA, junto de públicos-alvo e
contextos específicos, assim como, a divulgação da Instituição e a angariação de fundos.

No âmbito do Marketing/Merchandising foi dada continuidade às seguintes campanhas:
• Campanha de angariação de fundos intitulada “Não custa nada ajudar, 0,5% do IRS
que já pagou pode reverter para a Liga Portuguesa Contra a Sida”, desenvolvida pela agência
de publicidade McCann Erickson. Esta campanha foi desenvolvida em formato postal e
difundida no início de 2016, e mantida em 2019, à semelhança de anos anteriores, pelos
órgãos de comunicação social, sócios, mecenas, parceiros, colaboradores, voluntários e
utentes. De referir que, dada a alteração no preenchimento do formulário de IRS para
consignação do 0,5%, houve necessidade de alterar também estes materiais, conforme se
verifica.
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•

Postal de Natal digital “Um bom presente vem sempre com embrulho”, desenvolvida

pela agência de publicidade McCann Lisbon e ainda o postal digital “Este natal tenha uma noite
cheia de amor”:

•

Campanha de Dia dos Namorados “O amor é bombom”, desenvolvida pela agência de

publicidade McCann Lisbon:
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Foram ainda criados materiais informativos/preventivos, nomeadamente para o projecto
“Interliga-te”:
•

Folheto de divulgação da Unidade Fixa de Rastreios Interliga-te:

•

Folheto Informativo “Lisboa Sem SIDA” da Campanha “Nós Paramos o VIH”:

A campanha “Nós Paramos o VIH” desenvolvida pelo Município de Lisboa, pretende
sensibilizar para a relevância da infecção por VIH no dia-a-dia das pessoas da cidade e as várias
estratégias de prevenção disponíveis. Os materiais de campanha abordam quatro mensagenschave para, até 2030, parar a epidemia VIH/SIDA em Lisboa e atingir o objetivo de zero
discriminação, tendo em conta que o Municipio de Lisboa, assinou a Declaração de Paris no
âmbito do projecto das Fast Track Cities. A Liga Portuguesa Contra a SIDA em função de
integrar a Comissão Consultiva desta iniciativa, encontra-se integrada na campanha.
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Tendo em vista a angariação de fundos institucionais, para a concretização dos seus objectivos,
a LPCS, dispõe de um conjunto de materiais (lápis, porta-chaves, relógios, canecas, réguas,
pins, t-shirts, chapéus de chuva, livros, …) que o público pode obter mediante a atribuição de
donativos. Todo o material de merchandising encontra-se disponível na LPCS (sede e CAAI),
assim como, em todas as iniciativas dinamizadas e nas quais participa, tendo por finalidade:
➢ Informar/sensibilizar no âmbito da prevenção primária e do VIH e SIDA;
➢ Servir de suporte pedagógico para as acções formativas da LPCS;
➢ Apoiar as acções desenvolvidas por instituições/organizações diversas que os
solicitem à LPCS;
➢ Angariar fundos para que a Instituição continue a prestar serviços aos
utentes/doentes de forma totalmente gratuita.

O quadro que se segue descreve e quantifica os materiais distribuídos/cedidos gratuitamente
ao longo do ano de 2019, em contextos de natureza diversa.
Quadro 1 – Distribuição de Materiais Preventivos/Informativos

MATERIAL
Folhetos, brochuras,
cartazes, preservativos,
outro tipo de materiais
informativo e
preventivos, …
(incluindo materiais do
PNIVIH E SIDA)

QUANTIDADE

EVENTOS

ENTIDADES

80.000
(estimativa)

Bancas informativas/
preventivas, Feiras
(saúde, educação,
juventude, igualdade, …),
Festivais (música,
gastronomia, cultura,
artesanato, …),
Concertos, Eventos
desportivos, …

ONG, Centros de
Saúde, IPJ,
Autarquias, câmaras
Municipais, Juntas de
Freguesia
Estabelecimentos de
Ensino, …
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Para além do referido e ainda no âmbito do Marketing/Merchandising a LPCS participou num
conjunto de acções das quais destacamos:
Participação/representação presencial e/ou em artigos escritos:
- Newsletter Plataforma Saúde em Diálogo (ANF), …
- On-line
Sicnoticias.sapo.pt, RTP.pt, TVI24.iol.pt, publico.pt, jn.pt, expresso.sapo.pt, dnotícias-pt,
maxima.xl.pt,

lux.pt,

imagensdemarca.sapo.pt,

Portal

da

Saúde,

marketeer.pt,

visao.sapo.pt, portaldemoda.pt, saudeonline.pt, Notícias ao Minuto, Meios e Publicidade,
Companhia das Ideias, Newsfarma, Netfarma, Rcmpharma, Justnews.pt, MediaHealth
Portugal, Odivelas.com, lifestyle.sapo.pt, montepio.pt, económico.sapo.pt, iOnline.pt, ...
•

Rádios: Rádio Comercial, Rádio Renascença, Rádio Nova Odivelas, TSF, RDP África,
Antena 1, Rádio Renascença, Rádio Clube Português, …

•

TV

SIC Notícias (Opinião Pública, Imagens de Marca), TVI, SIC, RTP1, RTP Informação, TVI24,
CMTV…
•

Revistas

Aposta (CTT), Vida saudável (DN), Sida (NewsFarma), Caras, Mundo Médico, Nova Gente,
Lux, Pontos de Vistas, Negócios Portugal, Revista Holon, Revista Dependências, Revista de
Comemoração dos 10 Anos da ViiV HealthCare;
•

Jornais

Público, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Saúde Pública, Metro, Nova
Odivelas, Jornal de Odivelas, Jornal do Centro de Saúde, …
Entre as várias notícias e artigos, destacamos as seguintes, convidando todos que nos lêem e
seguem a encontrar estas e outras, no FB @ligacontrasida e no site da LPCS.
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Site
www.ligacontrasida.org
Durante o ano de 2019 manteve-se o site da LPCS, tendo para tal contado com o apoio de dois
técnicos informáticos que se voluntariaram para manter a informação atualizada, existindo
também ligação do site ao conteúdo colocado nas redes sociais, no sentido de potenciar uma
maior visibilidade sobre o trabalho da Instituição e uma maior adaptação às realidades actuais.

Blog: http://ligacontrasida.blogspot.com
Manutenção do blogue da LPCS. Este constitui mais uma forma de chegar a mais público,
através da atualização de informação (posts) sobre a LPCS, ao nível de projectos, acções,
eventos, artigos diversos sobre o tema do VIH E SIDA, entre outros.

Redes Sociais – Facebook/Instagram/Linkedin/Youtube
Iniciada em 2009, a página do Facebook da LPCS tem como objectivos não só chegar a mais
pessoas, divulgando o trabalho que a instituição tem desenvolvido ao longo de 29 anos, como
também, proporcionar mais uma forma de intervenção junto do público-alvo. A página tem
permitido a divulgação das acções e campanhas da LPCS e, também, a disponibilização de
anúncios, vídeos e fotografias alusivos à actividade da mesma. Constitui, ainda, um importante
veículo de informação relevante sobre a problemática VIH e SIDA, fazendo chegar a mais
pessoas, por exemplo, notícias sobre importantes avanços científicos nesta área. A
funcionalidade do Messenger, tem permitido o contacto entre os visitantes da página e a LPCS
e tem-se revelado uma mais-valia para o esclarecimento de dúvidas e partilha de
conhecimentos. De salientar que o Facebook tem sido a face mais visível da Instituição e, por
isso, requer uma actualização constante de informação, o que tem se demonstrado uma tarefa
ardua, devido à falta de recursos afetos directamente a esta área.
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Igualmente em 2019, mantivemos a ligação ao Instagram, existindo por parte da LPCS, um
reforço da presença nesta rede social, direccionada para um publico diferente do que nos
segue no FB, de forma a ampliar o alcance da informação, assim como, a ligação ao Linkedin e
ao canal de Youtube.

@ligacontrasida

LigaContraSIDA

Liga Portuguesa Contra a SIDA

Instagram
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1.10- Acções de (In) formação sobre VIH E SIDA e outras IST
Foram desenvolvidas várias acções de sensibilização e de prevenção do “VIH E SIDA e outras
Infeções Sexualmente Transmissíveis” com o objectivo de sensibilizar e informar diferentes
públicos-alvo sobre aspectos relacionados com a prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis, especialmente, a infecção VIH E SIDA, e de divulgar os serviços prestados pela
LPCS e os seus projectos.

Durante estas iniciativas foram distribuídos materiais informativos e preventivos (panfletos e
preservativos masculinos e femininos). A título de exemplo, apresentamos fotos das acções
que decorreram nos seguintes locais:
➢ Escola Básica e Secundária de Gama Barros (Cacém);
➢ Escola Secundária Vergílio Ferreira (Lisboa).
➢ Associação Luiz Pereira Motta (Loures)
➢ Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira (Lisboa)
➢ Associação “O Companheiro”
➢ Comunidade Vida e Paz – Espaço Aberto ao Diálogo
➢ Vitae – Associação para o Desenvolvimento Internacional
➢ AMI – Porta Amiga
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1.11- Bancas informativas e preventivas
Ao longo do ano de 2019, a equipa da LPCS participou em algumas iniciativas, também, com o
objectivo de sensibilizar e informar a população-alvo de cada um destes contextos sobre
aspectos relacionados com a prevenção de IST, especialmente, a infecção VIH e SIDA, de
promover o diagnóstico precoce e divulgar os serviços prestados pela instituição. Durante
estas iniciativas foram realizados rastreios ao VIH e outras IST, distribuídos materiais
informativos e preventivos (folhetos, postais, cartazes e preservativos masculinos e femininos),
realizados jogos pedagógicos sobre comportamentos preventivos e aplicados questionários
acerca dos conhecimentos sobre VIH E SIDA e outras IST. Em seguida, apresentamos algumas
dessas iniciativas:

Fórum de Saúde de Alvalade
Este evento, que decorreu em Outubro, foi aberto a toda a população e incluiu a dinamização
de actividades lúdicas, actividades desportivas, rastreios de saúde. A participação da LPCS
decorreu em estreita articulação com a Junta de Freguesia de Alvalade, em dois espaços
diferentes, por intermédio da Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto” e através de uma
banca informativa em que foram distribuídos materiais informativos e preventivos.
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Semanas Europeias do Teste
Em 2019, realizaram-se duas semanas dedicadas à realização do teste de rastreio ao VIH e às
Hepatites Virais. criada pelo HIV in Europe, esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar a
população para os benefícios do rastreio de VIH e hepatites virais, apelando à comunidade
europeia para reunir esforços durante esta semana de forma a sensibilizar as pessoas sobre as
vantagens de conhecer o estatuto serológico para a infecção pelo VIH e hepatites B e C.
Durante esta semana a equipa do Espaço Liga-te participou em várias iniciativas desenvolvidas
pela LPCS, em estreita articulação com a atividade da UMR “Saúde + Perto”, em colaboração
com as Câmaras Municipais de Lisboa, Loures e Odivelas e com as Juntas de Freguesia da
Misericórdia e das Avenidas Novas.
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6º e 7º evento “Comunidade + Saudável” – eventos promovidos pelo Grupo Comunitário
Galinheiras-Ameixoeira que, em 2019, decorreram em dois momentos: em Junho e em
Dezembro, no Largo das Galinheiras.
Estes eventos tiveram como objectivo sensibilizar para diversas questões relacionadas com a
saúde. Para o efeito, contaram com várias actividades gratuitas, nomeadamente, rastreios
(anemia, cancro oral, osteoporose, glicemia, tensão arterial e VIH, hepatites virais e outras
IST), sessões de educação para a saúde (alimentação saudável, cuidados a ter com o Sol,
produtos biológicos, saúde oral e socorrismo para crianças), e actividades de lazer (contos de
histórias, dança, ginástica, hip-hop e zumba).
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1.12- Iniciativas/Actividades da Liga Portuguesa Contra a Sida
Durante o ano de 2019, com o objectivo de divulgar a Instituição e os vários projectos em
desenvolvimento, promover campanhas de angariação de fundos e fomentar as parcerias
estabelecidas com outras entidades, foram promovidas as seguintes iniciativas:

•
•

Dia Internacional do Preservativo (13 de Fevereiro)
Dia Mundial de Luta Contra a Sida

A Liga Portuguesa Contra a SIDA voltou a assinalar esta data, à semelhança de outros anos,
com uma distribuição de material informativo e preventivo na zona do Cais do Sodré,
enquadrando a Campanha “Pensa Positivo”, informando a população e sensibilizando para a
luta contra o estigma e discriminação. Através da presença da Unidade Móvel de Rastreios
“Saúde + Perto” foi possível ainda promover a realização de testes de rastreio ao VIH,
Hepatites Virais e outras IST. A Direção Geral de Saúde aproveitou também este dia para
divulgar o cartaz “As COMUNIDADES fazem a diferença”, reconhecendo a importância do
papel desempenhado pelas comunidades e pelos seus agentes na resposta à Infeção por VIH, a
nível local e internacional, nacional e local.
No mesmo dia, a instituição fez-se ainda representar na conferência “Discutir o País”
promovida pela farmacêutica Gilead.
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1.13- Outras iniciativas/eventos
Durante o ano de 2019, a LPCS foi convidada a participar em outras iniciativas/eventos com os
objectivos de divulgar a instituição e os vários projectos em desenvolvimento e fomentar as
parcerias estabelecidas com outras entidades, nomeadamente:
• Comemorações do 40º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde;
• Cerimónias de Comemoração do 80º Aniversário da APIFARMA, com a nomeação da
LPCS para os prémios APIFARMA;

• Cerimónia de distinção pública dos projectos seleccionados no âmbito da 6ª Edição do
Programa Gilead Génese, no Teatro Capitólio;
• Cerimónia de Comemoração do 10º Aniversário da ViiV Healthcare;
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• Dia Mundial dos Ensaios Clínicos;

• Homenagem à Professora Doutora Odette Ferreira, promovida pela Associação
Nacional de Farmácias

• Lançamento do Autoteste VIH e da campanha “A Vida não é uma Prova Cega”, em
Portugal.
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1.14- Projectos Propostos para 2020
Considerando que a infecção pelo VIH e SIDA, por Hepatites Virais entre outras IST, em
Portugal continua em evolução permanente, atingindo um maior número de pessoas e grupos
populacionais gradualmente mais diversificados, a LPCS encontra-se constantemente a lançar
novos projectos e a reforçar as actividades desenvolvidas ao nível da prevenção, apoio e
informação à população infectada e afectada pelo VIH e SIDA.
Dos projectos propostos a candidatura para o ano de 2020, apresentam-se os que foram
aprovados e que terão continuidade, ou início neste mesmo ano:
•

Centro de Atendimento e Apoio Integrado “Liga-te a Nós”

•

Centro de Acompanhamento Psicossocial “Cuidar de Nós e de Si”

•

Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto”

•

Unidade Fixa de Rastreios “Interliga-te”

Assim, é intenção da LPCS dar continuidade ao trabalho desenvolvido com reconhecido valor
público, quer através do apoio de sócios, mecenas e voluntários, quer recorrendo ao
financiamento de outras entidades, tais como Ministério da Saúde/DGS, Ministério da
Solidariedade e Segurança Social/ISSS,IP., Indústria Farmacêutica, entre outros.

Além destes projetos que transitam de 2019, a LPCS continua activamente à procura de
financiamentos para novos projetos, com abordagens diferenciadas, que sejam inovadores e
que possam complementar os projetos existentes, com apoios adaptados às necessidades dos
utentes da instituição.

Destacamos ainda, a articulação da LPCS enquanto ONGD e parceira social em Cabo Verde, do
projecto e campanha “Somos pela Saúde”, desenvolvido pelo Instituto Marques Valle Flor e a
Ecovisão.
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2- Centro de Atendimento e Apoio Integrado de Lisboa – “Espaço Liga-te
à Saúde”
O Centro de Atendimento e Apoio Integrado - CAAI surgiu em 2004 como mais uma valência da
LPCS, apoiado pelo programa ADIS/SIDA, tendo como objectivos não só dar continuidade e
potenciar os apoios já existentes na Sede, como também estender a sua acção, através da
criação de novos apoios, que vieram permitir dar uma resposta mais efectiva às necessidades
dos utentes, sobretudo no que diz respeito às dificuldades relacionadas com situações de
estigma e discriminação. De referir que, inicialmente, este CAAI tinha a designação de CAAI
LPCS, sendo co-financiado em 75% pelo Programa ADIS/SIDA, tendo a partir de 2008 passado a
ser financiado na sua totalidade pelo referido Programa, que, atualmente, se designa
Programa Nacional para a Infecção VIH e SIDA e Tuberculose. O CAAI disponibiliza aos utentes,
de forma totalmente gratuita e estritamente confidencial, os seguintes apoios técnicos
especializados: Psicológico, Social, Jurídico e Nutricional. Estes apoios destinam-se a pessoas
infectadas, afectadas (familiares, amigos, companheiros, …) e à população em geral
preocupada com a problemática do VIH e SIDA.

Decorrente desta situação, o presente relatório apresenta resultados de 2 projectos, um
denominado por “Espaço Liga-te” com termino em Abril de 2019 e outro por “Espaço Liga-te à
Saúde”, encontrando-se este último ainda a decorrer, tendo conta que teve o inicio a 5 de
Maio de 2019 e que terminara a 4 de Maio de 2020. Neste contexto, entre as datas de 1 de
Janeiro 2019 e 31 de Dezembro de 2019, 412 utentes beneficiaram diretamente de
intervenções ao nível dos diferentes apoios técnicos, podendo-se verificar, no Gráfico 6, um
maior número de novos casos no mês de Janeiro (n = 65; % = 15.9).

Sendo Dezembro o mês em que se assinala o Dia Mundial Contra a SIDA, na saúde em geral e
na qualidade de vida das PVVIH, delineamos a hipótese de que este aumento significativo da
procura dos serviços do CAAI poderá ser resultado de uma maior sensibilização, divulgação e
atenção para a problemática do VIH e SIDA, e das actividades promovidas pela LPCS como
forma de contribuir para a literacia e promoção da saúde e de comportamentos sexuais
saudáveis e mais seguros.
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Gráfico 6

No que diz respeito à caracterização socio-demográfica, a população-alvo tem vindo a
apresentar as seguintes características principais:
• Sexo: Masculino (56.8%);
• Faixa Etária: 16-24 anos (26.5%);
• Estado Civil: Solteiro/a (59.2%);
• Escolaridade: Ensino Secundário (46.8%);
• Situação Clínica: Afectada (69.7%);
• Integração socioprofissional: Não (53.9%);
• Concelho de Residência: Lisboa (53.4%);
• Nacionalidade: Portuguesa (82.8%).

Gráfico 7

Gráfico 8
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Gráfico 9

Gráfico 11

Gráfico 13

Gráfico 10

Gráfico 12

Gráfico 14
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Conforme o desenho do projecto, após o atendimento inicial ao utente, é efectuada uma
triagem pela Assistente Social, que encaminha os utentes para os apoios mais adequados às
suas necessidades. Assim, durante o ano de 2019:
•

184 utentes foram acompanhados ao nível do Apoio Social, tendo sido realizados 326
atendimentos;

•

186 utentes beneficiaram de Apoio Psicológico, tendo sido realizadas 545 sessões de
acompanhamento psicológico;

•

22 utentes usufruíram de Apoio Jurídico, num total de 54 atendimentos;

•

32 utentes recorreram ao Apoio Nutricional, num total de 78 intervenções.
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De referir que têm também surgido pedidos de apoio não directamente relacionados com a
infecção pelo VIH e SIDA ou outras IST, tendo, nestes casos, sido feito o encaminhamento para
outros serviços da comunidade e, sempre que necessário, efectuado o atendimento no âmbito
da educação para a saúde, a fim de contribuir para a prevenção e para o diagnóstico precoce
desta infecção. Importa realçar que os utentes têm manifestado várias e crescentes
dificuldades económicas, pelo que tem sido solicitado o apoio em bens de primeira
necessidade (alimentos, vestuário, produtos de higiene e artigos para o lar) com alguma
frequência. Para responder a estes pedidos contamos com o Projecto de Luta Contra a Pobreza
e Exclusão Social dos CTT e com outros donativos efetuados por sócios e amigos da LPCS.

Para além da prestação dos apoios referidos, no âmbito do CAAI:
→

Foram realizados atendimentos/aconselhamentos telefónicos a utentes relacionados
com situações específicas no âmbito da infecção pelo VIH e SIDA;

→

Foram efetuados encaminhamentos/orientação para outros serviços;

→

Foi desenvolvido um conjunto de acções de informação e sensibilização no âmbito da
Promoção da Saúde e da Prevenção Primária;

→

Foram efetuadas diversas reuniões internas e externas (com diversas entidades
parceiras) pela equipa do “Espaço Liga-te à Saude”;

→

Foram realizadas várias reuniões entre a Direcção da LPCS e as diferentes
coordenações de projectos;

→

Foi realizado um conjunto de reuniões externas com instituições, empresas ou
entidades individuais tendo em vista a articulação e a colaboração interinstitucional;

→

Foram aplicados questionários de avaliação aos utentes e técnicos internos;

→

Foi redigido um conjunto de documentos de divulgação do “Espaço Liga-te” para
revistas e jornais, de âmbito nacional e internacional;

→

Foram realizadas diversas entrevistas e reportagens que contaram com a participação
da coordenadora (Presidente da Direcção da LPCS) e de alguns técnicos do CAAI;

→

Foi dada continuidade ao processo para a integração do Espaço Liga-te no Acordo de
Cooperação Atípico do Instituto de Segurança Social de Lisboa.

Reiteramos o apoio incondicional da Fundação BCP e do Millennium BCP que, desde 2009,
tem contribuído para proporcionar melhores condições para o atendimento dos utentes
do CAAI Espaço Liga-te à Saúde, através da cedência de instalações, que dignificam o
trabalho desenvolvido.
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3- Centro de Atendimento Psicossocial de Odivelas – “Cuidar de Nós”
À semelhança de anos anteriores foi apresentada uma candidatura do Centro de Atendimento
e Acompanhamento Psicossocial (CAPS) “Cuidar de Nós” a financiamento público, no âmbito
do Programa Nacional para a Infecção VIH, SIDA e Tuberculose, tendo esta candidatura sido
aprovada e tido o seu início a 14 de Abril de 2019, com data prevista de conclusão a 14 de abril
de 2020.
O CAPS “Cuidar de Nós” contribui para a prossecução dos objectivos do Programa Nacional
Para a Infecção VIH, SIDA e Tuberculose (2017-2020) e tem como finalidade assegurar o
atendimento e acompanhamento psicossocial às pessoas que vivem com a infecção por VIH e
SIDA/ hepatites virais e ou outras IST, assim como aos seus familiares ou amigos, que se
encontrem em situação de carência e desigualdade social ou económica, de dependência, de
exclusão ou vulnerabilidade sociais, no concelho de Odivelas e de Loures.
No período a que reporta este relatório, de Janeiro a Dezembro de 2019, foram realizados
606 atendimentos ao nível dos diferentes apoios do CAP, a um total de 298 utentes, tendo-se
verificado a seguinte distribuição do número de utentes, de acordo com os meses do ano.

Gráfico 13 – Distribuição de Utentes do “Cuidar de Nós”

n=298
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No que se refere à caracterização sociodemográfica, a população-alvo do “Cuidar de Nós”
apresentou as seguintes principais características:
• Sexo: Masculino (60%);
• Grupo Etário: 15-19 anos e 45-49 anos;
• Situação Clínica: Infetada (59%);
• Situação Profissional: Desempregado (n = 93)
• Nacionalidade: Portuguesa (67%).
Gráfico 14
Distribuição de Utentes do “Cuidar de Nós” por género

Gráfico 15
Distribuição de Utentes do CAAI por situação clínica

Gráfico 16 – Distribuição de Utentes do CAAI por intervalo etário
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Gráfico 17
Distribuição de Utentes do CAAI por situação Profissional

Gráfico 18
Distribuição de Utentes por Nacionalidade

O circuito do utente no CAPS “Cuidar de Nós” após o acolhimento inicial ao utente, é efetuada
uma triagem pela Assistente Social, que encaminha os utentes para os apoios mais adequados
às suas necessidades. Assim, entre Janeiro e Dezembro de 2019, foram contabilizados os
seguintes atendimentos:
- 259 atendimentos de apoio social;
- 335 atendimentos de apoio psicológico;
- 18 atendimentos de apoio jurídico.
Ao nível do apoio social e, de forma a apoiar os utentes mais carenciados e suas famílias, são
de salientar as parcerias estabelecidas com o Projecto de Luta Contra a Pobreza e Exclusão
Social dos CTT (doação de vestuário e artigos para o lar) e com o Supermercado Pingo Doce da
Póvoa de Santo Adrião. De referir que, neste âmbito foram organizadas e desenvolvidas duas
acções de recolha de bens de primeira necessidade (alimentos e produtos de higiene pessoal).
Através dos apoios psicossociais disponibilizados e do desenvolvimento de actividades
ocupacionais foi, ainda, possível fomentar a reinserção social e profissional dos utentes em
situação de desemprego, tendo a estreita articulação com o IEFP de Loures sido fundamental,
pois possibilitou a integração de utentes no mercado de trabalho ou num programa de
formação profissional adequado.
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De modo a permitir aos utentes obter informação atualizada sobre a infecção por VIH,
potenciando o seu conhecimento acerca da mesma e a adoção de comportamentos
preventivos, como o uso do preservativo, foram disponibilizados cerca de 1227 materiais
informativos e preventivos (folhetos e brochuras informativas, preservativos masculinos e
femininos e gel lubrificante)

O Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial “Cuidar de Nós” desenvolveu
ainda, as seguintes actividades:
• Aconselhamento telefónico;
• Encaminhamento de utentes, sempre que necessário, para outros serviços
disponibilizados pela LPCS, nomeadamente, para a Unidade Móvel de Rastreios “Saúde
+ Perto” (rastreios a Infecções Sexualmente Transmissíveis) e para o Centro de
Atendimento e Apoio Integrado “Espaço Liga-te” em Lisboa (apoio nutricional);
• Encaminhamento de utentes, sempre que necessário, para outras estruturas de
saúde e sociais, existentes na comunidade;
• Acompanhamento, quando necessário, de utentes às consultas de infeciologia,
facilitando e promovendo as idas à consulta;
• Dinamização de acções de sensibilização na área da Sexualidade, VIH e outras IST
junto de diferentes públicos;
• Participação em eventos na área da saúde promovidos quer por parte dos parceiros
quer por outras instituições;
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• Colaboração na elaboração de documentos da entidade promotora e do CAPS
“Cuidar de Nós”, para divulgação em organismos nacionais, internacionais e órgãos de
comunicação social;
• Elaboração de minutas de protocolos para serem submetidas a apreciação de
potenciais organizações parceiras.
• Recolhas de alimentos e produtos de higiene em parceria com o Pingo doce da Póvoa
de Santo Adrião para posterior distribuição e ajuda alimentar aos utentes.
•

Participação em eventos comemorativos relacionados com a entidade promotora e

com a problemática do VIH/SIDA, Hepatites virais e outras IST.
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4 - Unidade Móvel de Rastreios (UMR) - “Saúde + Perto”
A Unidade Móvel de Rastreios (UMR) “Saúde + Perto” é um projeto inovador e pioneiro em
Portugal, que iniciou a sua actividade em 2012, com o objectivo de contribuir para a prevenção
e a promoção da saúde, facilitando o acesso a aconselhamento, diagnóstico e tratamento das
infeções VIH, Hepatites B e C, Sífilis e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis junto de
grupos populacionais que apresentam maior vulnerabilidade à infecção por VIH e um risco
mais elevado de exposição às IST.
Este projecto surgiu como resposta às necessidades apontadas pelos utentes da LPCS, numa
perspectiva de complementaridade dos serviços de saúde existentes na comunidade. A
proximidade com a população, o rastreio, o encaminhamento de casos e o trabalho em rede
com parceiros relevantes, constituem aspectos basilares deste projecto.
A informação pré-teste e o aconselhamento e pós teste, a realização de testes rápidos e as
colheitas de sangue, urina e exsudados vaginais e uretrais para análise laboratorial estão a
cargo de uma equipa constituída por uma médica, uma psicóloga e uma enfermeira/técnica de
análises clínicas, sendo que os rastreios são feitos de forma voluntária, confidencial e gratuita.
Salientamos o envolvimento dos vários parceiros, nomeadamente as instituições de base
comunitária, os centros de referenciação hospitalares (CHLC,CHLN, CHLO, HFF, HBA, entre
outros) que têm contribuído para que a “Saúde + Perto”, se tenha tornado uma realidade,
destacando igualmente os Protocolos de Parcerias quer com o Instituto de Higiene e Medicina
Tropical (IHMT), que garante a execução e qualidade dos testes de rastreio na área do VIH e
Hepatites Víricas, disponibilizando uma médica patologista para as consultas de IST, bem
como, a parceria com o Instituto Português de Oncologia (IPO) que alargou os rastreios à
infecção por HPV.
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Durante o ano de 2019, a UMR contou com o apoio da DGS, no âmbito do PNIVIH e SIDA. A
análise e tratamento estatístico dos dados sociodemográficos recolhidos permitiram
caracterizar os utentes que recorreram à UMR durante o referido período (n= 1809), da
seguinte forma:
- Sexo: Masculino (58%);
- Faixa etária: 25 a 29 anos (12.9%);
- Estado civil: Solteiro (58.1%);
- Naturalidade: Portuguesa (58.7%);
- Habilitações Literárias: Ensino Básico (43.3%);
Gráfico 19

Gráfico 21

Gráfico 20

Gráfico 22
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Gráfico 23

Relativamente ao total de rastreios, verifica-se que foram realizados 1263 rastreios às IST
durante o ano de 2019. Abaixo, apresenta-se, na Tabela 1, a distribuição de rastreios por cada
IST e os respetivos resultados reativos ou positivos.

Tabela 1 - Total de rastreios realizados a cada IST
Rastreios a IST

VIH
Hepatite B
Hepatite C
Sífilis
Gonorreia
Clamídia
Candidíase
Vaginose
Total de testes

Total de rastreios
realizados

Total de rastreios
reativos/positivos

1256 (99.4%)
1228 (97.2%)
1227 (97.1%)
1058 (83.8%)

32 (2.5%)
25 (2.0%)
73 (5.9%)
12 (0.9%)

Total de
utentes
referenciados
28 (87.5%)
17 (68.0%)
59 (80.2&)
7 (58.3%)1

178 (14.1%)
178 (14.1%)
87 (16.5%)3
87 (16.5%)5
5299

2 (1.1%)
5 (2.8%)
20 (22.9%)
22 (25.2%)
191 (3.6%)

1 (50.0%)2
3 (60.0%)
11 (55.0%)4
9 (40.9%)6
135 (70.6%)

1

3 utentes obtiveram tratamento na UMR e 4 foram encaminhados para o Centro de Saúde;
1 utente que obteve tratamento na UMR
3 Testes realizados apenas a utentes do sexo feminino (n=528)
4 1 utente obteve tratamento na UMR e 10 utentes foram encaminhados para o Centro de Saúde
5 Testes realizados apenas a utentes do sexo feminino (n=528)
6 1 utente obteve tratamento na UMR e 8 foram encaminhados para Centro de Saúde
2
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Dividindo os utentes da “Saúde + Perto” por tipo de população, podemos constatar no Gráfico
W que 36.3% pertencem à População Geral, 35.4% são Imigrantes (Imi), 11.9% à data do
rastreio estavam Sem-Abrigo (SA), 7.3% são Utilizadores de Drogas (UD), 5.1% são Homens que
fazem Sexo com Homens (HSH), 2.2% são Trabalhadores Sexuais ou seus clientes e 1.7% são
utilizadores de Drogas Intravenosas (UDI).

Gráfico 24

Relativamente ao motivo de realização dos testes de rastreio, como podemos observar no
Gráfico 25, 26.1% dos utentes que beneficiaram dos serviços da UMR “Saúde + Perto” afirmam
ter tido comportamentos de risco.

Gráfico 25
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Como é possível observar no Gráfico 26 os 26.1% de utentes que referiram os
comportamentos de risco como motivo para a realização dos testes de rastreio, 85% destes
utentes descreve como comportamento de risco ter tido pelo menos uma relação sexual
desprotegida, enquanto 6% indicam o rompimento do preservativo, 5% a partilha de objetos
cortantes/perfurantes e 4% outros comportamentos.

Gráfico 26

Através da análise do Gráfico 27, que pretende avaliar o impacto da Psicoeducação para a
Literacia sobre as vias de transmissão das IST, podemos concluir que na informação pré-teste
5.1% dos utentes não sabia as formas de transmissão de IST e 2.6% sabiam algumas, sendo
que após a psicoeducação para a literacia, no aconselhamento pós-teste essas percentagens
reduzem para 1.1% e 0.8% respetivamente, ou seja, com esta intervenção aumentou o número
de utentes com conhecimentos sobre as formas de transmissão de IST.

Gráfico 27
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Além das 1263 sessões de rastreio realizadas, 314 pessoas recorreram à Unidade Móvel de
Rastreios exclusivamente para procurarem materiais informativos/preventivos, num total de
1577 pessoas.
Analisando o total de utentes que recorreram aos serviços da “Saúde + Perto”, por tipo de
população, somando os utentes que fizeram rastreios com aqueles que exclusivamente
procuraram obter materiais informativos/preventivos podemos observar no Gráfico S que 578
utentes pertencem à População Geral, 507 são Imigrantes, 133 são Homens que têm Sexo com
Homens, 92 são Utilizadores de Drogas, 71 são Trabalhadores Sexuais ou seus clientes e 24 são
Utilizadores de Drogas Intravenosas.

Gráfico 28

Durante a intervenção foram disponibilizados gratuitamente materiais informativos e
preventivos (valor estimado):
•

2902 folhetos de prevenção;

•

9014 preservativos masculinos

•

515 preservativos femininos;

•

2004 géis;
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A equipa técnica assegurou a referenciação dos utentes que obtiveram resultados reativos
para as diferentes estruturas do SNS, nomeadamente hospitais e centros de saúde. Foram
referenciados 104 utentes para o SNS (28 para confirmação de teste rápido reativo para VIH e
76 por resultados reativos a anticorpos de Hepatite B e/ou Hepatite C).

Em todas as situações em que foi realizada referenciação, os técnicos quer da equipa da
entidade promotora quer da equipa da “Saude + Perto”, disponibilizaram-se para acompanhar
os utentes às consultas e foi reforçada a importância da ida às mesmas.
Aos utentes que obtiveram um resultado positivo para uma IST, foi disponibilizada consulta
médica em contexto de “Saude + Perto”, bem como disponibilizados os serviços de apoio
prestados nos Centros de Atendimento e Apoio Integrado de Lisboa da LPCS.

No sentido de promover as actividades desenvolvidas pela “Saúde + Perto”, foram ainda
afixados e enviados posters, folhetos informativos e cronogramas mensais (1000 valor
aproximado) a Unidades Familiares, Centros de Saúde, Farmácias e parceiros sociais dos
concelhos de Lisboa, Odivelas e Loures.
Foram ainda estabelecidos diversos contactos com instituições e entidades locais, alguns já
parceiros sociais desde o primeiro ano de actividade da Unidade Móvel de Rastreios, no
sentido de aumentar o número de rastreios de pessoas em contextos de institucionalização,
procurando ir ao encontro dos objetivos do projeto ao possibilitar o acesso a cuidados de
saúde também a estas populações. Entre essas entidades destacamos algumas delas:
•

AMI – Porta Amiga

•

Vitae Beato e Vitae Xabregas

•

Comunidade Vida e Paz – Espaço
Aberto ao Diálogo

•

Associação “O Ninho”

•

CRESCER

•

Associação Luiz Pereira Motta
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De referir ainda que, durante o ano de 2019 foram desenvolvidas actividades que visaram a
divulgação dos resultados obtidos no âmbito deste projecto, através da participação em
congressos e conferências, com comunicações orais e em formato poster:
E-Poster Basileia – 17th European AIDS Conference
•

Tópico: “Vulnerable Groups (Grupos Vulneráveis)”

•

Apresentação: “Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto (Outubro 2014 – Junho 2019)”

E-Poster Londres – London Fast Track Cities 2019
•

Apresentação: “Os Contributos da Liga Portuguesa Contra a SIDA para atingir os 90-90-90
em Lisboa, Loures e Odivelas” (“The Portuguese Against AIDS Contributions to Achieve 9090-90 in Lisboa, Loures and Odivelas”)
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5 – Unidade Fixa de Rastreios “Interliga-te”
O Projecto Interliga-te, cofinanciado pelo Programa Gilead GENESE, é um projecto inovador de
detecção precoce e de apoio ao tratamento da infecção por VIH e SIDA e outras IST, destinado
à população com idade igual ou superior a 50 anos. É um projecto desenvolvido em articulação
com os Cuidados de Saúde Primários (CSP), através do ACES Loures-Odivelas, e com o ISCTEIUL (Instituto Universitário de Lisboa).

Os objectivos gerais são:
•

Promover o diagnóstico das IST na população de Loures/Odivelas;

•

Acompanhar os utentes e efetivar a ligação/retenção aos CSP/Hospitais;

•

Melhorar os resultados em saúde de doentes com VIH e ou outras infecções;

•

Facilitar o acesso equitativo aos utentes do ACES de cuidados de saúde globais e
integrados;

•

Sensibilizar os profissionais de saúde para o encaminhamento de utentes para o
Espaço de Atendimento e Apoio Integrado do Projecto Interliga-te;

•

Promover abordagem integrada do utente através do reforço da articulação entre
LPCS e os CSP;
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Para alcançar os objectivos, foi criado um gabinete de apoio num espaço cedido pelo ACES
Loures-Odivelas. Nesse espaço pretende-se implementar um Gestor de Caso. Intervenções
específicas:
•

Aconselhamento (Informação Pré-Teste e Pós-

Teste);
➢ Encaminhamento e referenciação;
➢ Acompanhamento de utentes em tratamento
e promoção de adesão à terapêutica;
•

Realização de rastreios às IST:

➢ Teste rápido de deteção de anticorpos (VIH)
➢ Testes de diagnóstico a outras IST (Hepatite B
e C, Sífilis, Gonorreia, Clamídia, Tricomonose,
Candidose e Vaginose).

Resultados obtidos
Com base nas respostas dadas pelos utentes a cada uma das questões efetuadas, através dos
questionários sociodemográficos aplicados, antes da realização de cada rastreio, foi possível
traçar um perfil de utente.

Perfil de Utente
Naturalidade: Portuguesa
Género: Mulher
Escolaridade: Ensino Secundário
Concelho de Residência: Loures
Idade:> 50 anos
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Quanto ao Género dos utilizadores do Interliga-te, podemos observar pelo Gráfico 29 que não
há uma predominância clara, havendo um equilíbrio entre o número de homens e mulheres
rastreados. Apesar do equilíbrio patente neste gráfico, a maioria dos utentes foram mulheres
(51.4%)
Gráfico 29 - Distribuição dos utentes de acordo com o Género

No que diz respeito ao Grau de Escolaridade, podemos observar no Gráfico 30 que a maioria
dos utentes (58,6%) concluiu o Ensino Secundário, 24,3% concluiu o Ensino Superior e 17,1%
concluiu apenas o Ensino Básico.
Gráfico 30 - Distribuição dos utentes de acordo com o Grau de Escolaridade
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Ao analisarmos a distribuição da população utente de acordo com a Nacionalidade (Gráfico
31), 57,1 dos utentes são Portugueses, 18,6% dos utentes referem ser provenientes de Angola,
8,6% referem ser do Brasil e outros 8,6% de São Tomé e Príncipe.
Gráfico 31 - Distribuição dos utentes de acordo com a Nacionalidade

Relativamente à distribuição dos utentes de acordo com a sua área de residência, podemos
observar no Gráfico 4 que a maioria (64,3%) reside em Loures. Tendo em conta a localização
do Centro de Saúde que acolheu o projeto Interliga-te, não surpreende que a maioria dos
utentes seja desta área geográfica. Ainda assim, há um número significativo de utentes
provenientes de Odivelas (15,7%) e de Lisboa (8,6%).
Gráfico 32 - Distribuição dos utentes de acordo com área de residência
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Quanto às faixas etárias dos utentes que procuraram o Interliga-te (Gráfico 33), há uma grande
dispersão pelas várias faixas etárias, com destaque para a população entre os 25- 29 anos
(21,4%).

Gráfico 33 - Distribuição dos utentes de acordo com a Faixa Etária

Analisando os utentes de acordo com a sua situação clínica de acordo com os rastreios
realizados no Interliga-te (Gráfico 34), podemos dizer que 20% da população utente
deste projeto teve resultados reativos/positivos para, pelo menos, uma Infeção
Sexualmente Transmissível.
Gráfico 34 - Distribuição dos utentes por Situação Clínica

Tendo em conta que existiram 14 utentes com resultados reativos/positivos para as
Infeções Sexualmente Transmissíveis, podemos observar no Gráfico 35 como estes se
distribuem pelas várias Infeções Sexualmente Transmissíveis.
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Conforme nos indica o gráfico 35, 7,1% dos utentes do projeto tiveram testes reactivos
para VIH, 5,7% dos utentes tiveram testes positivos para Candidose Vaginal, 4,3% dos
utentes tiveram testes reativos para Hepatite B e 2,9% dos utentes tiveram testes
positivos para Clamídia.
Gráfico 35 - Distribuição dos utentes por Tipo de Infeção

Principais Conclusões
A maior conclusão do projeto Interliga-te é que a figura de Gestor de Caso parece ser
essencial para o encaminhamento do medico de família, quando sensibilizado para a
importância da realização de rastreio ao VIH, Hepatites virais e outras IST, tendo em
conta que todos os utentes que apresentaram testes reativos e/ou positivos foram
encaminhados para o médico de família do respetivo Centro de Saúde e/ou para o
Hospital de Referência quando necessário. Todos os utentes encaminhados marcaram
presença na(s) consulta(s), quer para iniciar tratamento quer para confirmar a sua
seropositividade.
A boa articulação entre os Cuidados de Saude Primários e o Projeto Interliga-te
revelaram ser uma boa pratica na ligação e retenção dos utentes nos cuidados de
saúde, assim como, na referenciação para outras organizações governamentais e nãogovernamentais, tal como previsto no desenho inicial deste projeto, com destaque
para o número de utentes que usufruiu dos serviços prestados da Liga Portuguesa
contra a SIDA, nomeadamente do Centro de Apoio Psicossocial “Cuidar de Nós”, que
serve os concelhos de Odivelas e Loures.
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IV. BALANÇOS E PERSPECTIVAS
Em 2019, a Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS), continuou a sofrer várias
restruturações quer ao nível da reformulação do quadro de recursos humanos afetos
aos vários projectos que tem vindo a desenvolver potenciando as suas respostas
iniciais, quer ao nível de instalações nomeadamente as que servem a sede da
Instituição, situada na Praça de Entrecampos. Neste contexto e tendo em conta que
estas instalações foram disponibilizadas mediante um contrato em 2018, assinado
entre a LPCS e a CML, e não tinham condições que servissem os propósitos e
cumprissem os objectivos estatutários da LPCS, teve a LPCS que captar donativos e
mecenas, de forma a realizar obras de grande envergadura, em particular à instalação
eléctrica que havia sido vandalizada e à criação de condições, no que concerne a
gabinetes de atendimento, para que pudéssemos receber e atender os principais
destinatários da LPCS. Decorrente desta situação, importa referir que o “Espaço Ligate”, que desde 2018 se situa no Bairro de Santos, tornou-se uma mais valia tendo em
conta que permitiu que os técnicos e utentes pudessem ficar circunscritos a uma
mesma zona geográfica, afecta à Junta Freguesia das Avenidas Novas, facilitando a
deslocação de uns e outros.
Não obstante todas as dificuldades e constrangimentos sentidos e vividos, a Direcção
procurou dar continuidade às acções propostas no ano anterior, através de um
conjunto de iniciativas que visavam ampliar, diversificar, inovar e dignificar todo o
trabalho realizado, mantendo-se “a(s) nova(s) equipa(s)” discreta(s) com o propósito
de tranquilizar os utentes que eram seguidos nos vários apoios disponibilizados, de
forma a dar

continuidade às respostas e à passagem destes para “as novas

instalações”. Igualmente, existiu uma preocupação por parte da Direcção e da equipa
em dar conhecer o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 29 anos, quer à
Junta de Freguesia das Avenidas Novas quer aos fregueses que nos acolheram, onde
incluímos os “vizinhos”, procurando dar-lhes a conhecer os vários serviços
disponibilizados.
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Salientamos por isso, o balanço positivo relativamente à boa aceitação e ao
envolvimento por parte dos membros da comunidade que circundam estas “novas”
instalações.
O ano de 2019, pautou-se também pelos constrangimentos, sentidos pela escassez de
apoios financeiros, a diminuição do número de associados e a obtenção de donativos e
linhas de financiamento, importantes para a sustentabilidade da instituição e para a
continuidade dos projectos existentes com novas respostas que possam ir ao encontro
das necessidades dos utentes que servimos. Contribuíram igualmente os hiatos entre
términus de projectos financiados pelo Ministério de Saude e recandidaturas de
respostas sociais, mantidas há mais de 20 anos e que requerem continuidade no apoio
aos

utentes.

Decorrente

destas

condicionantes

que

contribuem

para

o

desencadeamento de fatores de stress e de exaustão emocional, alguns dos
colaboradores/trabalhadores procuraram novos caminhos que os securizassem em
termos pessoais e profissionais. Neste contexto, alguns dos projectos sofreram alguma
volatilidade em termos de recursos humanos, procurando a Direcção e as respetivas
coordenações de projectos da LPCS, centrar-se na garantia da continuidade e
qualidade dos serviços prestados aos utentes, agilizando a passagem de testemunho,
no que concerne aos serviços prestados pelos diversos colaboradores e trabalhadores.
No ano de 2020, o Plano de Actividades e Orçamento da LPCS pretende continuar a dar
resposta às prioridades e linhas de acção definidas no Programa Nacional para a
Infecção VIH e SIDA e Hepatites, indo de encontro às Prioridades e Estratégias da LPCS,
no ano em que assinalamos o 30º aniversário.
Destacam-se, assim, as seguintes prioridades:
• Consolidar o papel da LPCS no sistema enquanto representante efetivo das
pessoas com infecção e com doença e dos utentes de saúde, procurando
contribuir enquanto parceiro social, na definição e implementação das políticas de
saúde ou com implicações na saúde;
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• Sensibilizar para a necessidade de existir um esforço concertado entre o sector
público e a sociedade civil, com o objectivo do desenvolvimento de estratégias de
prevenção que promovam a alteração de estilos de vida, a adoção de
comportamentos saudáveis e minimização de danos e fatores de risco;
• Contribuir para a promoção da literacia em saúde e para a autonomia do cidadão
nas suas decisões em saúde;
• Sensibilizar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce;
• Amplificar a promoção dos interesses para que se constituiu, nomeadamente
junto da Plataforma Saúde em Diálogo e em toda a sociedade, reforçando a sua
ligação e disponibilidade de colaboração junto dos órgãos de comunicação social;
• Promover e dar continuidade aos Centros de Apoio Integrado e Apoio Psicossocial,
em Lisboa e Odivelas, financiados pela DGS/PNVIH, bem como as acções de
prevenção e rastreio de IST e outras doenças infeciosas, numa perspetiva de
proximidade às populações mais vulneráveis, através da UMR – Saúde + Perto,
cofinanciada em 90%, pela DGS/PNVIH.
• Dar continuidade à candidatura recentemente aprovada da Unidade Móvel de
Rastreio “Saúde + Perto 2020”, de forma a continuar a servir os utentes que a ela
recorrem;
• Dar continuidade ao projecto “INTERLIGA-TE”, que viu cessar o seu apoio
financeiro em 2019 embora tendo sido reconhecido quer através do prémio que o
caracterizou como um projecto inovador e pioneiro (Programa Gilead GENESE)
quer através da menção e nomeação do premio APIFARMA .
• Dar continuidade ao Protocolo de Consórcio no âmbito das “Fast Track Cities”
(FTC), assinado com os Municípios de Odivelas e Loures, e com os vários parceiros
que o constituem, decorrente da iniciativa lançada no Dia Mundial da SIDA, em
2014, em Paris, onde vereadores de 27 cidades de mais de 50 países

se

comprometeram a acelerar e intensificar as suas respostas locais;
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• Dar continuidade, enquanto membro dos órgãos consultivos do Protocolo de
Consórcio das FTC, assinado com o Município de Lisboa, ao trabalho desenvolvido
nesta cidade, para que os objectivos do plano estratégico de “Lisboa sem Sida”
sejam cumpridos;
• Dar continuidade ao seu papel ativo junto dos órgãos de soberania, enquanto
porta-voz de oito instituições na área do VIH e SIDA que se encontram na mesma
situação, procurando soluções para ultrapassar constrangimentos e rutura de
serviços, nomeadamente através da celebração dos “Acordos de Cooperação
Atípicos”, através da “PROCOOP”, com o Instituto de Segurança Social, IP.;
• Acompanhar as políticas públicas da área da saúde e intervir junto dos órgãos de
soberania, unindo esforços com outras instituições, nomeadamente com o FNSC
para o VIH, a Plataforma Saude em Diálogo, a ONCA - Optimal Nutrional Care for
All, o MOVA – Movimento de Doentes pela Vacinação, ou outros parceiros que
tenham o utente/doente no centro das suas preocupações;
• Incrementar e desenvolver (novas) parcerias com organizações governamentais e
não governamentais, nomeadamente com a Academia, dando continuidade à
promoção de

estágios académicos/profissionais no contexto institucional da

LIGA, bem como, à área do saber e produção de conhecimento;
• Promover acções de (in)formação e de sensibilização das Infecções Sexualmente
Transmissíveis (VIH-VHB-VHC-HPV), da Nutrição - Alimentação é Tratamento procurando públicos-alvo diversificados e em contextos diversos nomeadamente,
técnicos de saúde, escolas, universidades, empresas, estabelecimentos prisionais,
procurando concretizar em 2020, o processo de acreditação da LIGA enquanto
entidade formadora (DGERT).
• Apostar na Literacia em Saúde, na Promoção do Diagnostico Precoce (atempado e
adequado) na referenciação a tempo e horas e na adesão à terapêutica.
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• Promover através de candidaturas, com financiamento (inter)nacional, projectos
inovadores, na área da Promoção e Educação para a Saúde e Educação e
Cooperação para o Desenvolvimento, junto de potenciais linhas de financiamento,
(ex.:- Ministério da Saude, Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP,
tendo em conta o estatuto de ONGD da LIGA), com destaque para os Direitos
Humanos, a inclusão/exclusão social, a violência psicológica, sexual e doméstica e
a MGF (mutilação genital feminina).
• Candidatar a concurso público, novos projectos de apoio social e extra-hospitalar,
dando continuidade assim ao trabalho já desenvolvido na área da prevenção e
apoio social, quer em Lisboa, através do “Espaço Liga-te”, quer em Odivelas,
através do projecto “Cuidar de Nós” em parceria com o Município de Odivelas;
• Definir novas estratégias de financiamento - angariação de fundos/donativos - que
permitam consolidar os projectos existentes e novos projectos que venham a ser
propostos.
• Capacitar os técnicos/colaboradores da LIGA através de acções de (in)formação e
participações pontuais em reuniões, fóruns, seminários e conferências,
(inter)nacionais e ligadas à área da saúde e em paralelo contribuindo para
dignificar o nome da LIGA, como Associação de Defesa dos Utentes de Saúde.
• Manter em funcionamento os serviços e as principais actividades que temos vindo
a desenvolver desde a fundação da LIGA, nomeadamente a Linha SOS SIDA, os
apoios Social, Psicológico, Nutricional e Jurídico, de forma gratuita e confidencial,
mas também sustentável e com a qualidade que os utentes merecem, procurando
dignificar e promover os Direitos Humanos e a inclusão social dos mais
vulneráveis;
• Continuar a comunicar a LIGA e os projectos que desenvolve de forma a aumentar
a visibilidade e valor institucional da organização e a aumentar a literacia da
população sobre a temática do VIH e SIDA e de outras IST, quer ao nível da
prevenção, deteção e tratamento;
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Tendo em conta que em 2020, assinalamos os 30 anos da Liga Portuguesa Contra a
SIDA, congratulamo-nos por podermos contar durante este ano com o apoio da
Agência de Comunicação “Guess What”.
Igualmente, e tendo em conta que a McCANN, a agência de criativos e publicidade,
que nos acompanha desde o ano da fundação, é indissociável dos 30 anos que
completamos, quer com a criação do logo em 1990 quer com a direção das várias
campanhas que desenvolvemos em conjunto, perspetivamos lançar este ano, novas
campanhas com o apoio desta agência, para que juntos possamos contribuir para que
o atingir das metas da UNAIDS, em 2030, 95–95–95 (95% das pessoas infetadas sejam
diagnosticadas, 95% das pessoas com o diagnóstico de infecção por VIH estejam em
tratamento e que 95% das pessoas em tratamento estejam controladas), sejam uma
realidade.

Para isso precisamos de continuar a contar convosco, os voluntários, os associados, os
colaboradores e trabalhadores, de forma a continuarmos a servir os que nos
propusemos apoiar desde o primeiro dia em que nascemos, os destinatários dos
nossos esforços.
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V. NOTA FINAL
A Direcção da Liga Portuguesa Contra a SIDA agradece a todos os sócios, técnicos,
colaboradores, voluntários, mecenas, bem como a todas as entidades que com ela
colaboraram durante o ano de 2019.

Bem-haja por continuarem LIGAdos à nossa causa.

Esperamos poder a continuar com o apoio de TODOS de forma a lançar as bases de uma
intervenção solidária mais alargada para o ano de 2020, ano do 3º aniversário da LPCS .

Lisboa, 9 de Março de 2020.

A Direção.
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VI. SOBRE CONTAS
O resultado do exercício de 2019, decorre das atividades desenvolvidas, as quais assentam, no
nosso entender em quatro eixos, a saber:

Eixo 1 – Centros de Atendimento e Apoio Integrado e Centro de Atendimento Psicossocial

Os Centros de Apoio Integrado (CAAI/CAPS), são cofinanciados pelo Programa Nacional para a
Infecção por VIH e SIDA/Direção Geral de Saúde, ao abrigo do SIPAFS, sendo o de Odivelas,
apoiado na rúbrica de Custos de Funcionamento, pelo Município de Odivelas, ao abrigo da
cedência das instalações, pelo que se traduzem numa mais-valia para os utentes e por
conseguinte, para a Liga Portuguesa Contra Sida, porquanto as despesas, desde que
devidamente orçamentadas, não acarretam custos extraordinários para a Instituição. Assim,
em 2019 os custos com os CAAI/CAP, foram de 80.245,74€ e de 56.841,18€ respectivamente.
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Eixo 2 – Geral
A repartição de custos gerais, corresponde na prática, aos custos associados com a Linha SOS
SIDA e a sua coordenação,

bem como, todos os custos da Instituição, que não têm

cabimentação orçamental nos projetos aprovados pela PNIVIH/SIDA/DGS, nomeadamente,
despesas de deslocação e ou representação da Liga Portuguesa Contra a Sida.
O Resultado deste eixo foi de 20.644,89€ negativos.
Quando comparados os resultados do último quadriénio verificamos que o resultado negativo
de 2019 é inferior a 2018:

Relativamente ás receitas da Liga Portuguesa Contra a SIDA, advêm essencialmente de:
•
•
•
•

Quotização
Donativos
Consignação de Imposto
Outros (ex. Payshop)

Graficamente, e no que concerne período de 2014 a 2019, podemos verificar o
comportamento deste tipo de receita:
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Globalmente verifica-se um decréscimo generalizado de Quotização, Donativos e Consignação
de Imposto, com maior incidência no ano de 2017.No entanto no exercício de 2019, verifica-se
um ligeiro aumento na verba recebida a título de Consignação de Imposto e de Donativos.

Será importante também, referir que em 2017, a Liga Portuguesa Contra a SIDA, passou a ser
entidade acreditada e certificada pela Entidade Reguladora de Saúde (ERS), o que acrescenta
um custo financeiro, mas também um ganho para a credibilidade da Instituição.

Eixo 3 – Interliga-te
O Interliga-te é um projeto avaliado em 50.989€ que começou a fase de planeamento e
desenvolvimento, no final do ano de 2018, tendo tido a continuação no ano de 2019. O
financiamento do mesmo derivou de um prémio ganho pela LPCS, através do concurso Gilead
GÉNESE, no montante de 32.000€, estando a cargo da LPCS o cofinanciamento em 37,4 %
correspondente a 18.989€.

Eixo 4 – Unidade Móvel de Rastreios
A Unidade Móvel de Rastreios é um projeto que vem a ser desenvolvido pela Liga, desde
2013/2014. O financiamento tem sido repartido pelo Programa Nacional para a Infecção VIH e
SIDA/ Direção Geral de Saúde e a LPCS na proporção de 90% e 10% respectivamente. A LPCS,
tem recorrido a pedidos de apoio a entidades externas, nomeadamente à Gilead Sciences e à
VIIV Healthcare, de forma a poder a obter a verba necessária e a cobrir os restantes custos de
cofinanciamento.

Jorge Lapa
Contabilista
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LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA (SEDE)
Praça Carlos Fabião, Loja 3A
info@ligacontrasida.org
1600-316 Lisboa
www.ligacontrasida.org
Tel./Fax: 21 347 93 76

Centro de Atendimento e Apoio
Integrado
CAAI “Espaço Liga-te” - Lisboa

Centro de Atendimento e
Acompanhamento Psicossocial
“Cuidar de Nós” - Odivelas

Rua Filipa da Mata, nº31, 1º andar
1600-068 Lisboa
Telf./Fax: 21 347 93 76
Tlm.: 911 500 072/4
apoiosocial@ligacontrasida.org

Rua Júlio Borba (Parq. Pingo Doce)
Póvoa Sto. Adrião 2620-101 Odivelas
Telf.: 21 938 25 41 / Fax: 21 938 25 48
Tlm.: 911 500 073
cuidardenos.odivelas@ligacontrasida.org

Unidade Móvel de Rastreios
“Saúde + Perto”
Tlm.: 911 500 071
umr.saudemaisperto@ligacontrasida.org

Linha SOS SIDA: 800 20 10 40
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