
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

VIH E SIDA NAS ESTRUTURAS DE APOIO SOCIAL 

28 de Outubro, Viana do Castelo 
 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta ação de formação surge no âmbito de uma parceria estabelecida entre a Direção Geral de Saúde – Programa 

Nacional para a Infeção VIH/Sida e o Instituto da Segurança Social, perante a constatação de que muitas dúvidas 

e falsas ideias sobre a transmissão do VIH ainda subsistem, podendo este facto ter implicações diretas na 

integração e no apoio prestado a quem vive com esta infeção. De facto, as pessoas que vivem com VIH têm as 

mesmas necessidades que a restante população, e direito a usufruir das estruturas de apoio social disponíveis a 

todos, nomeadamente creches, infantários, centros lúdicos, ATL, centros sociais e culturais, centros de 

reabilitação, centros de convívio, residências e lares. É, no entanto, essencial preparar estas estruturas para 

receberem uma criança, jovem, adulto ou idoso com esta infeção, uma vez que problemas de desinformação, 

medo e discriminação poderão constituir um obstáculo à sua boa integração, colocando estas pessoas numa 

situação de vulnerabilidade acrescida. 

 
OBJETIVOS 

Com esta ação de formação pretende-se promover atitudes e condutas favoráveis à integração e aceitação de 

pessoas seropositivas nas estruturas de apoio social, tendo-se estipulado os seguintes objetivos:  

 Conhecer os riscos reais de transmissão da infeção VIH relacionados com a convivência e prestação de 

cuidados nas estruturas de apoio social; 

 (Re) conhecer os direitos das pessoas que vivem com a infeção VIH, e a responsabilidade do ISS e das 

entidades que prestam apoio neste âmbito, no respeito e defesa destes direitos; 

 Conhecer alguns recursos úteis para a obtenção de informações e apoio na área do VIH; 

 
PROGRAMA 

 

09.15h – Apresentação e contextualização da sessão 

09.30h – Conhecimentos gerais sobre VIH e Sida 

10.30h – Pausa 

10.45h – Análise e discussão do risco de infeção relacionado com a convivência e prestação de cuidados 

nas estruturas de apoio social  

12.00h – VIH e Sida: Vivência psicológica da infeção 

13.00h – Pausa para almoço 

14.00h – Análise e discussão de casos práticos em pequenos grupos  

15.00h – Apresentação das conclusões de cada grupo e enquadramento ético-Legal  

16.30h – Encerramento 

 



 

FORMADORES 
 

Pedro Silvério Marques – SER+ (Coordenador do projeto Centro Anti-Discriminação VIH/Sida) 

Ana Luísa Duarte – SER+ (Coordenadora da formação da Ser+) 

Joana Alves – Hospital de S. João (Médica infeciologista) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
PÚBLICO-ALVO:  Colaboradores da segurança social que atuem no apoio direto à população e/ou 

na articulação com as entidades protocoladas; 

 Colaboradores das entidades protocoladas com a Segurança Social, com 
especial incidência nas que incluem a situação de internato (ex. residências, 
lares, centros de acolhimento, centros de reabilitação, etc) e/ou de apoio 
continuado em situação de grande proximidade (ex. creches, infantários, ATL, 
centros de dia e de convívio, serviços de apoio domiciliário). 

DATA DE REALIZAÇÃO: 28 de Outubro de 2015 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Escola Superior de Tecnologia e Gestão / IPVC  
Av. do Atlântico, Viana do Castelo 

INSCRIÇÕES: Até dia 23 de Outubro, para Alice Antunes, com os seguintes dados: 
Nome; entidade; função; contacto telefónico e email 

Tel: 300 516 677            Email: M.Alice.Antunes@seg-social.pt  

CUSTO: Participação Gratuita 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

Esta formação enquadra-se no âmbito do projeto Centro Anti-Discriminação VIH/Sida, que tem como 

objetivo diminuir a discriminação e o estigma em relação às pessoas que vivem com infeção VIH. Conta 

com as vertentes de: 1) atendimento e apoio jurídico às pessoas com infeção VIH, discriminadas nos seus 

direitos; 2) formação e capacitação destas mesmas pessoas e de profissionais de diferentes áreas; e 3) 

compilação e disseminação de informação documental na área do VIH, Direitos Humanos e discriminação.  

O projeto Centro Anti-Discriminação VIH/Sida existe desde 2011, sendo, desde Janeiro de 2015, financiado pelo EEA Grants 

(Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu), com o apoio da Noruega, Islândia e Liechtenstein, através do 

Programa Cidadania Ativa gerido pela F. Calouste Gulbenkian.  

 

Entidades promotoras: 

GAT, Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos, é uma IPSS de 

cooperação entre pessoas de diferentes comunidades e organizações, afetadas pelo VIH. 

| gatcontactos@gmail.com | www.gatportugal.org | 

Ser+, Associação Portuguesa de Prevenção e Desafio à Sida é uma IPSS que atua no apoio às pessoas 

com VIH, visando garantir os seus direitos fundamentais, bem como ao nível da prevenção desta infeção. 

| sermais.org@sermais.pt | www.sermais.pt | 

 

Parcerias: 
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