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O ACES Porto Oriental parceiro no “Porto, Cidade Sem Sida” -  iniciativa Fast Track 

Cities  
 

No dia 20 de maio de 2019 decorreu nos Paços do Concelho, da Câmara Municipal do Porto 

(CMP), a assinatura formal do protocolo de criação de consórcio, no âmbito da estratégia "Porto, 

Cidade sem Sida", liderada pela CMP até 2020, com as entidades parceiras integradas na Rede 

Social e no Conselho Local de Ação Social do Porto. 

 

     
 
                                                  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Portal de notícias da CMP - PORTO. : http://www.porto.pt/noticias/porto-lidera-compromisso-com-diversas-instituicoes-para-ser-c idade-
sem-sida 

 

A iniciativa “Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH”, lançada pela Declaração de 

Paris em 2014, no dia mundial da luta contra a SIDA, é uma rede de parceria mundial de cidades 

com quatro entidades principais: Associação Internacional de Prestadores de Cuidados no 

Âmbito da SIDA (IAPAC), Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA), 

Programa específico das Nações Unidas para a Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(UN-HABITAT) e a cidade de Paris – entre outros parceiros técnicos locais, nacionais e 

internacionais, responsáveis pela sua execução. 

Em 29 de maio de 2017, em Lisboa, pela primeira vez, três cidades portuguesas, em simultâneo, - 

Cascais, Lisboa e Porto – assinaram, através dos Presidentes das respetivas Câmaras Municipais, 

a Declaração de Paris, colocando estas três cidades na trajetória da via rápida para acabar com a 

epidemia VIH. 

http://www.porto.pt/noticias/porto-lidera-compromisso-com-diversas-instituicoes-para-ser-cidade-sem-sida
http://www.porto.pt/noticias/porto-lidera-compromisso-com-diversas-instituicoes-para-ser-cidade-sem-sida
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As metas propostas “90-90-90” significam que 90% das pessoas que vivem com a infeção saibam 

que estão infetadas, 90% das pessoas que sabem que estão infetadas estejam em tratamento e 

90% das pessoas que estão em tratamento tenham a infeção controlada. Pretende -se, de igual 

modo, ter intervenção para diminuir o estigma a discriminação em relação aos infectados.  

O ACES Porto Oriental, tal como o ACES Porto Ocidental e outras entidades, participaram de 

forma activa no Plano de Ação da Estratégia Porto - Fast Track City, nos grupos de trabalho para 

tal constituidos:  

-          GT 1. Informação epidemiológica da infeção VIH 

-          GT 2. Diagnóstico, referenciação e retenção 

-          GT 3. Estratégias de Prevenção 

-          GT 4. Participação e Articulação 

Deste consórcio, e assim no Plano de Ação, fazem parte parceiros do Plano Local de Saúde Porto 

Oriental, potenciando-se, desta forma, as atividades desenvolvidas em função dos determinantes 

e das estratégias de saúde identificadas: a acessibilidade à saúde, a literacia em saúde e a 

colaboração intersectorial. Esta integração é também assegurada no Plano Municipal de Saúde. 

Pretende-se ganhos em saúde da população com as sinergias e os compromissos de cada 

entidade, de acordo com as suas responsabilidades 

Dando resposta a um dos objetivos do Plano de Ação da Estratégia Porto - Fast Track City, foi 

construido e divulgado o “GPS, Guia Porto Sem VIH/Sida”. Este guia informativo, produzido e 

disponibilizado pela CMP e que integra os contributos de todos os parceiros do consórcio, 

contem informação relativa à prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como o mapeamento 

das respostas na cidade do Porto, dentro das quais as respostas disponibilizadas pelo ACES Porto 

Oriental. 
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É importante a digulgação desta informação, pelo que o ACES Porto Oriental fará chegar a todas 

as Unidades de Saúde este GPS, para divulgação aos utentes e profissionais de saúde.  

A CMP disponibiliza exemplares deste Guia. 

 

 
 

     

 

 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública, ACES Porto Oriental  

Patrícia Andrade, Psicóloga da Unidade de Saúde Pública, ACES Porto Oriental  

 

 

 


