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P1  Então é isso! A ideia é esta! É recolher de uma série de instituições, nesta também já para mim era 

mesmo a última e eu estava a ver que não conseguia. Era terrível! Portanto mais as questões que se prendem 

com as políticas, portanto não é tanto as praticas, eu não venho a procura deste projecto ou daquele, mais 

centrado no papel da organização, na sua história e portanto eu acho que isso saberá dizer-me, não é? 

 

R1 Está bem!  

(...) 

 

P2 Não! E como eu entrevistei exactamente os dirigentes de cada organização, agora era complicado 

mudar, não é? 

 

R2 Pois não doutora! Disponha, aquilo em que eu puder ajudar! 

 

P3 Pronto, eu queria começar por lhe perguntar em termos da história da Fundação, como é que isto 

começou, como é que começou este projecto, as pessoas que estiveram nele, porquê, porque é que sentiram 

esta necessidade...? 

 

R3 Eu não estou cá desde o princípio, eu só cá estou há 11 anos e a Fundação existe há 13... 

 

P4 Também é quase todo o tempo, não é? (Risos) 

 

R4 É verdade, mas de qualquer maneira é assim: esta Fundação foi criada, como é a única no mundo…foi criada 

porque o Professor Machado Caetano, quando esteve como coordenador da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, 

não concordava com as politicas e com a forma de actuação, e essas coisas todas que é sabido de toda a gente. E 

então depois quando saiu, quando se demitiu ele criou esta Fundação com um grupo de amigos fundadores, pessoas 

que criaram esta Fundação, e depois mais tarde, a sede foi sempre em Lisboa e depois criou-se as delegações, temos 

delegações, portanto, também é uma das ONGs da área da SIDA com maior expressão geográfica, porque temos em 

Setúbal, temos em Coimbra, temos no Porto, Vila Real e Madeira, e agora estamos a prever abrir no Algarve. De 

maneira que, depois de criadas estas delegações regionais, recentemente, há coisa de mais ou menos 7 anos, 6/7 anos 

começámos dentro das delegações a criar os CAAJ (ou CAOJ?), que são os Centros de Aconselhamento e Adaptação 

de Jovens, até por uma questão de estrutura, de organização interna, tinha um suporte maior serem criados dentro das 

próprias delegações, excepto Lisboa que tem um CAAJ, como um centro à parte, que é ali na Ajuda. 
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P5 E entre esse grupo de fundadores deram preferência, além de pessoas ligada à saúde eram de todas 

as áreas...? 

 

R5  Não, eram de todas as áreas, são de todas as áreas, é o Dr. Miguel Veiga, é o Dr. Pinto Balsemão, é o Dr.... 

São pessoas de várias áreas... 

 

P6 Todas tinham algum perfil político e deviam estar de certa forma em cargos dirigentes ou políticos... 

 

R6 Sim! Tinha bastantes influências, mas na altura não, eles não estavam à frente, não estavam a exercer os 

seus cargos políticos!  

 

P7 Sim, já o tinham feito, já o tinham de certa forma feito… 

 

R7 Sim, sim! Mas eram pessoas, e são pessoas extremamente influentes, e que acarinharam este projecto desde 

o início e portanto, junto com o Professor Machado Caetano e por acreditarem no projecto dele que fundaram esta 

Fundação! São os fundadores, depois há outros corpos sociais dentro da Fundação que é o Conselho Curador, depois 

é o Conselho de Administração, do Conselho Curador sai o Conselho de Administração e depois o Conselho de 

Administração é que elege as directoras e os directores das delegações, e depois os coordenadores do CAAJ. 

 

P8 Como é que vocês definem a vossa missão? O que é que têm assim por alto, quais são os grandes 

objectivos que são a vossa missão? 

 

R8 Pois, a nossa grande missão é a comunidade contra a SIDA, é lógico, não é? Porque realmente nós estamos 

muito voltados para a prevenção, é verdade, embora o nosso principal objectivo seja o apoio directo a pessoas 

infectadas e seus familiares, mas a Fundação tem-se dedicado, há muitos anos a grandes projectos e com sucesso! 

Porque eles são todos avaliados na área da prevenção, não descurando depois os outros projectos, na área do 

atendimento psicológico, o apoio social às pessoas infectadas e seus familiares, temos também um projecto de crianças 

filhas de mães seropositivas, que nós apoiámos no Hospital Pediátrico de Coimbra, no Santa Maria de Lisboa, no Maria 

Pia e S. João no Porto. Portanto, estes são os a apoiar, e depois o próprio CAAJ em si envolve várias valências, tem 4 

núcleos, e dentro desses núcleos tem imensos projectos, mas estão todos muito virados para a parte da prevenção, isto 

é, educação pelos pares e depois o apoio aos adolescentes, o CAAJ! O resto dos projectos da Fundação são muito 

dirigidos para pessoas infectadas. 

 

P9 Pois, e vocês definiram essa missão, digamos que a organização também existe por sentir que ao 

nível do poder público não havia respostas suficientes, ou acham que há espaço...? 

 

R9 Não! Isso infelizmente acho que ainda existe muita carência! E eu acho que nesta área da SIDA, eu às vezes 

digo: não somos assim tantos, é verdade, mas temos uma mais valia! É que realmente há determinadas instituições na 
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área da SIDA que estão muito voltadas para determinados tipos de apoio, e portanto elas, em parceria poderia, até isso 

era uma coisa que se poderia ver no futuro, poderiam-se completar! Porque a lógica é: eu não vou criar serviços que 

outra instituição já os tenha e que os faça muito bem, e portanto eu encaminho os nossos utentes para lá, como é 

lógico, não é? Mas nem toda a gente faz isso!  

 

P10 Pois, há uma certa concorrência, não é? 

 

R10 Eu, a minha política, desde que estou na Fundação, mesmo enquanto não estava no Conselho de 

Administração, foi sempre criar parcerias, porque isoladamente nós não chegamos a parte nenhuma! E parcerias, 

começámos com as parcerias não só com as outras ONGs, mas também com a parte das autarquias, que são muito 

importantes, o poder autárquico deve estar sempre ligado à sociedade civil! E portanto, nesta visão da Fundação, nós 

com as principais Câmaras em Portugal temos projectos e protocolos assinados para a área da educação, a área da 

saúde, na área da prevenção, portanto temos várias áreas em que nós estamos a trabalhar com as autarquias.   

 

P11 Vocês conseguem financiar os vossos projectos por candidatura, quer dizer, candidatam-se e isso é o 

principal recurso, ou têm protocolos e o financiamento sai deles? 

 

R11 Uns por protocolos, mas são sempre avaliados pela instituição com quem temos o nosso protocolo, outros por 

candidaturas e outros por mecenas! Nós também temos mecenato. 

 

P12 Pois, também têm mecenato. E sócios não, vocês não funcionam por quotas? 

 

R12 Não, porque nós não somos associação! Temos um grupo de amigos! Pois, não podemos funcionar com 

quotas, mas temos o grupo de amigos, e as pessoas que querem inscrevem-se, não tem nenhuma contribuição 

obrigatória, as pessoas doam aquilo que acham que podem doar, não é? Embora o recibo que seja sempre emitido dá 

para descontar sempre 40% no IRS e IRC, o que é muito bom para nós e também é bom para as outras pessoas, não 

é, porque assim podem apoiar de vez em quando este tipo de instituições e têm benefícios fiscais! Mas não temos 

associados, é mecenato mesmo!    

 

P13 E o seu percurso, como é que se cruzou assim com esta Fundação e com a área da SIDA? 

 

R13 É! Foi assim um bocadinho diferente! A minha formação académica é na área do trabalho e das organizações, 

mas tirei paralelamente a área clínica, porque era o meu gosto no futuro trabalhar na área da saúde. Depois estava a 

trabalhar noutra instituição, também numa Fundação, mas não tinha nada a ver com isto, tinha a ver com a Educação, 

onde eu era directora das relações internacionais e depois conheci o Professor Machado Caetano numa conferência e 

começámos…esta Fundação assinou um protocolo com a outra onde eu trabalhava em conjunto, as duas Fundações. 

Na altura fizeram-me o desafio, eu estava em Coimbra, fizeram-me o desafio para abrir a delegação do Norte. Eu, como 

era para trabalhar na área da saúde, de que gostava muito, aceitei, abri a delegação do Norte e depois fui abrir a 
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delegação do Centro, e depois fui convidada para, ao fim de 6 meses, fui a única funcionária que fui convidada para o 

quadro, e depois dediquei-me, há 12 anos que me dedico à área da SIDA!  

 

P14 A 100%? 

 

R14 A 100%! E em exclusividade! (Risos) Não trabalho em mais sítio nenhum! 

 

P15 (Risos) E como é que tem sido esse... 

 

R15 E dediquei-me, depois na área da psicologia da clínica dediquei-me, foi a área a que eu me dediquei! Já há 

muitos, muitos anos! Porque realmente, começar o atendimento no Porto, em que nós tínhamos um atendimento muito, 

muito grande, e em Coimbra era muito a parte dos jovens toxicodependentes, depois também me dediquei muito nessa 

área da psicologia, à reinserção sócio-profissional de pessoas seropositivas, todas elas, a maior parte delas eram 

toxicodependentes, ex-reclusos, e que já consumiam, alguns deles há 15/12 anos e que depois começaram a trabalhar 

connosco, fizeram os estágios do programa “Vida Emprego”, que era uma coisa muito bem definida e temos casos de 

sucesso que já não consomem há 8 anos connosco e estão a trabalhar connosco! De maneira que dirigi um bocadinho 

a missão da Fundação para essas áreas, porque nós apoiamos, as instituições apoiam, porque é preciso, porque ainda 

não é só eles irem buscar a medicação ao hospital, mas depois estas coisas têm que ter um apoio de retaguarda, 

porque algumas delas não têm casa, não têm meios para a alimentação, não têm nada disso, não é? E de maneira que 

nós temos que dar esse apoio de retaguarda, mas depois também é muito necessário, principalmente para estas 

pessoas, que acabaram de sair de estabelecimentos prisionais, todas elas seropositivas, com grandes consumos…e 

depois associada à SIDA vem a tuberculose, vêm as hepatites, e que depois para as pessoas era muito difícil 

encontrarem emprego e terem um projecto de vida. Todos estes nossos utentes que recorrem a nós, e que realmente 

querem modificar o seu estilo de vida, fazem um projecto de vida connosco e têm essas oportunidades, portanto eu 

acho que estas coisas são únicas, não é, porque há poucas instituições a fazer isso, e que estas pessoas precisam 

desse apoio. E eu acredito muito nisso!                                                                                                                  (10:38) 

 

P16  E esse trabalho é feito geralmente por psicólogos ou por técnicos que vocês formam, como é que...? 

 

R16 Não, isto é feito na Fundação por psicólogos, as pessoas são sempre acompanhadas por psicólogos, até 

porque eles durante estes projectos não podem consumir! Portanto, têm algumas recaídas, mas depois pára-se o 

projecto e eles voltam outra vez, não é? Não tivemos imediatamente… Não deixaram de consumir não senhor, tiveram 

muitos altos e baixos não é? Isto é um processo, é um crescer em conjunto em todos os aspectos, a nível pessoal, a 

nível profissional, a nível de hábitos pessoais, alimentares, higiénicos é tudo com estas pessoas, não é? Mas temos tido 

sucesso com eles! 

 

P17 Você destes seus 12, não é, a fundação tem treze, destes seus 12 vocês tem assim alguns momentos 

que considerem marcantes, a sua visão destes 12 anos, também alguma coisa que mudou, nota-se alguma 
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mudança no padrão, quer das pessoas que aparecem com SIDA, quer ao nível da prevenção, qual é a sua 

visão? 

 

R17 Infelizmente cada vez mais nos aparecem mais pessoas infectadas! E de faixas etárias opostas, ou temos 

pessoas com muito mais idade ou temos pessoas muito jovens a aparecerem-nos com SIDA infelizmente! E 

recentemente souberam a informação, quer dizer tenho pessoas que me tem aparecido em Lisboa que há um mês 

souberam que estão infectadas e nunca imaginaram que estavam infectadas, não é? Isso ao nível da SIDA, depois ao 

nível da prevenção eu acho que houve uma mudança muito grande! O nosso plano nacional de Saúde não comporta a 

parte da prevenção… e portanto isso acho que é uma coisa péssima porque a prevenção está na base desta área e se 

for esquecida nós no futuro vamos pagar caro isto tudo! É que realmente, tudo bem dão agora um ênfase muito grande 

ao apoio aos grupos vulneráveis, mas a prevenção, que eu acho bem e que é muito necessário! Mas a prevenção 

nunca pode… 

 

P18  Acha que ela deve ser universal, deve ter características universais, ser uma prevenção universal para 

toda a gente? 

 

R18 Sim para toda a gente! Porque hoje em dia ninguém está livre de poder contrair SIDA! 

 

P19 Normalmente liga-se muito e até porque os grande avanços até na Educação Sexual foram muito 

marcados pela SIDA e pelo conhecimento que se teve disso, não sei se... Provadamente estava cá na altura que 

a Fundação também foi chamada a intervir nessa área da Educação Sexual! Tem assim alguma ideia dos 

avanços também que essa área tem tido, qual é a sua opinião? 

 

R19 Não vi! Por acaso nós com o Ministério da Educação temos uma relação excelente, com as escolas também! 

Não temos tido até hoje, não temos tido como é costume dizer não temos mãos a medir para tantos pedidos das 

escolas! E o trabalho que está a ser feito, o nosso projecto: é a educação pelos pares não são acções pontuais, nós 

não fazemos acções pontuais! Nós temos um projecto que dura três anos nas escolas com as mesmas turmas e depois 

temos o apoio todo à comunidade escolar ou seja, são os nossos professores que trabalham com essas turmas e 

depois trabalham com os pais dos miúdos dessas turmas, com as professoras dessa turma, depois falam com os pais 

na escola, portanto é um projecto integrado com a comunidade escolar! E não temos mãos a medir com os pedidos que 

as escolas têm e a avaliação que é feita, porque está a ser avaliado, este projecto vai ser avaliado pelo Ministério da 

Educação e realmente a nossa relação com o Ministério tanto da Saúde como com Educação, de qualquer forma a 

nível coisas ter chamado a Fundação, que nós tínhamos um protocolo antigamente e agora não há protocolos! Mas 

tivemos um protocolo, sim! E realmente com as novas directrizes acabou-se esses protocolos, mas também não se viu 

nada em substituição, porque aquilo que eu costumo ver nas escolas pelos pedidos que nos fazem… não temos visto... 
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P20 Acham que as coisas estão todas mais ou menos iguais? 

 

R20 A vontade é muita! Mas sabe que estas coisas para nós também mudarmos, custa muito!  

 

P21 Nesse tempo dos protocolos, em que havia protocolos estabelecidos como é que vocês faziam a 

relação com as escolas? O protocolo definia quais eram as escolas onde vocês intervinham? 

 

R21 Não! Eram as escolas que eram da área que nós pudéssemos abranger! Mas mesmo assim tivemos uma 

cobertura total, cobertura a nível nacional em várias zonas de Portugal! Mesmo do interior e tudo! 

 

P22 Foram eles que vos chamaram para fazer o protocolo? 

 

R22 Sim, foi! 

 

P23 E depois também para terminar? Como isso foi? 

 

R23      Também foi! Chamaram-nos e informaram-nos que iria ser extinto... 

 

P24 Havia mais instituições com protocolo? 

 

R24 Havia, havia! Isso era do domínio público que havia mais, eram 3 instituições. 

 

P25 Acha que de alguma forma se devia de continuar a funcionar assim, ou aquele também não era um 

bom estilo de funcionamento, portanto, esta definição do Ministério da Educação ter um protocolo com 

algumas instituições que fazem, não é? Porque no fundo eles contratualidades esse trabalho, em vez de serem 

eles a fazer directamente, contratualizaram com organizações não governamentais, penso que todas elas 

eram... 

 

R25 Eram! São todas, sim, as 3, são organizações não governamentais. 

 

P26 É um tipo de actuação, é um tipo de política! 

 

R26 Foi o aproveitar o que havia na comunidade e que estava bem feito, e poder... Quer dizer, eu pela Fundação 

falo, porque realmente os nossos técnicos que estavam à frente desse projecto eram professores destacados portanto, 

eram pessoas que eram do Ministério da Educação, qualificadas, não é, e que puderam fazer esse trabalho junto com 

os nossos formadores! Eu aí falo, das outras instituições não falo porque reconheço o trabalho e acho que todos nós 

somos poucos nestas áreas e concordo que realmente parta do poder governamental, que deve estar em parceria com 

a sociedade civil, cada vez mais! Porque nós estamos directamente ligados às pessoas, e as pessoas recorrem a nós 
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porque é lhes mais fácil, nós vemos isso pelos utentes, os utentes que recorrem... 

 

P27 Porque com os do Estado têm mais receio? 

  

R27 Não! Porque estamos no terreno, estamos mais acessíveis, não há tantas burocracias, não é? A triagem, por 

exemplo para atribuir determinados apoios é igual, o nível de exigência é igual porque também nos exigem isso e as 

instituições têm que atrair, não é? Mas ao nível... Porque também porquê? Temos alguns recursos para eles, eles vêm 

ao atendimento, têm o apoio, depois podem ter a possibilidade de ter um projecto de vida em outras áreas connosco, 

portanto tudo isso os acarinha e também os chama, não é? Basta ver, há tantas linhas de atendimento e a todas elas 

as pessoas recorrem, não é? Portanto nós vemos isso! Há para todos os gostos como eu costumo dizer! Umas mais 

para uma área, outras para outra! 

 

P28 Depois quando terminaram esses protocolos como é que ficou a vossa relação com o Ministério em 

termos da colaboração...? 

 

R28 Ficou óptima! Tanto foi que o próprio Ministério nos chamou e que nós continuámos o nosso trabalho...! 

 

P29 Mas como é que agora se faz, não é financiado, como é que ele se faz? Como é que vocês intervêm 

nas escolas se não têm recursos para o fazer a não ser os recursos próprios, só têm os recursos próprios da 

Fundação, o Ministério não apoia com nada...? 

 

R29 Apoia… com os professores destacados! 

 

P30 Ah, pronto! É a forma como o faz é através do destacamento...  

 

R30 Se o trabalho não fosse avaliado e se não fosse, não iam destacar, não é?! Nada deste trabalho que nós 

fizemos do projecto de educação pelos pares pode ser feito sem estarem os professores destacados a intervirem na 

sala de aula com os alunos! 

 

P31 Como é que se faz agora a relação entre esses professores e aquele coordenador de escola, porque 

eles agora definiram um coordenador de escola para a Educação Sexual... Porque o Daniel Sampaio, não sei se 

se lembra, que eles criaram um grupo que era gerido pelo Professor Daniel Sampaio que fez um estudo durante 

3 anos, que depois terminou e depois agora definiram o coordenador de escola, não é...? 

 

R31 Sim. Os coordenadores de escola têm sido uma relação, nas escolas onde nós estamos a actuar tem sido 

óptima, porque alguns deles até são nossos professores a 50%, portanto está a ver que o projecto é bom! Porque se 

não fosse bom também os próprios coordenadores não deveriam estar connosco, e portanto alguns deles também 

estão connosco e na área da SIDA adoptaram o nosso modelo lá dentro! Também é muito bom isso! O nosso 
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relacionamento foi sempre muito bom! Independentemente da cor política, independentemente disso! Portanto, eu acho 

que isto é bom, porque quer dizer que o projecto é bom, porque se não íamos mudando de governos e nós ficávamos 

com os projectos em braços, não é, e isso era muito mau! Portanto, independentemente de, seja qualquer um dos 

governos, têm acarinhado muito bem este projecto e têm-no louvado! Portanto é porque realmente ele é bom! E os 

próprios professores que estão destacados, não há melhor do que eles para falar deste projecto! 

 

P32  Pois! Em termos da questão da educação sexual não é, ela é mais vasta digamos do que a prevenção 

da SIDA como é que vocês conseguem articular estas duas vertentes? Porque é assim a SIDA para já não é só 

por contágio sexual não é! Embora uma grande parte parece ser mas também a toxicodependência, partilha de 

seringas, etc.... Como é que vocês trabalham estes dois... 

 

R32 Eles trabalham várias áreas, eles não trabalham só a SIDA com os alunos...  

 

P33 Pois essa era a minha questão como é que... 

 

R33 Eles trabalham a área da SIDA, das doenças sexualmente transmissíveis, trabalham a área dos 

comportamentos de risco, trabalham também a parte da gravidez na adolescência, a parte dos consumos, a parte da 

relação com a família, portanto eles trabalham várias coisas com eles, por isso também é que eles têm, antes de 

poderem iniciar este projecto, todos os voluntários têm formação científica e pedagógica connosco! 

 

P34 Portanto vocês fazem uma formação a todos os professores com os quais vão trabalhar! 

 

R34 Não, os professores é mais tarde! Nós fazemos é formação, porque este projecto é feito com os professores 

destacados, mas feito com voluntários! Todos eles estudantes universitários, todos eles são sujeitos a uma formação 

prévia, científica e uma formação pedagógica e depois ao longo do ano, dentro dessas acções que nos fazemos, que é 

uma vez por semana nas escolas, também há a intervenção de um teatro universitário de intervenção! 

 

P35 E os níveis de ensino, como é que vocês... Vocês tem algum nível privilegiado, é mais o secundário, o 

básico…? 

 

R35 É o 7.º, 8.º e 9.º. 

 

P36 Trabalham no 7.º, 8.º e 9.º! 

 

R36 E depois quando chega ao 9.º estamos a preparar os pares e eles depois vão actuar nos mais pequeninos, 

isso já está a funcionar aqui em… 
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P37 É na sala de aula, fora da sala, como é que...? 

 

R37 É em sala de aula e o professor dessa aula assiste sempre! Colabora connosco! E está sempre um dos 

professores destacado está sempre em sala de aula! 

 

P38 Faz-se com alguma regularidades ou...? 

 

R38 Uma vez por semana! 

 

P39 Uma vez por semana! Mas não é no espaço da formação cívica ou é preferencialmente? 

 

R39  Depende, pode ser na Formação Cívica, outras é na Área de Projecto, têm diferentes intervenções! 

 

P40 Mas normalmente é nesse espaço das áreas curriculares, não disciplinares, não é normal ser numa 

Matemática ou numa...? 

 

R40 Não interferimos absolutamente em nada e aliás, a escola adopta-nos, já nos adoptou… porque temos um 

protocolo com as escolas, as escolas são autónomas para fazerem protocolos! 

  

P41 Vocês fazem um com o Ministério e depois outros com cada escola! 

 

R41 Com o Ministério temos uma parceria muito boa, mas depois as escolas já fez protocolos connosco, as 

escolas onde o CAAJ está a actuar têm protocolos com a Fundação! 

 

P42 Pois, quer dizer, em princípio no modelo que o Ministério da Educação definiu as escolas teriam toda a 

autonomia para com qualquer organização não governamental para fazer este trabalho, não é? Agora resta 

saber porque é que eles continuam a precisar tanto deste apoio! O que é que vocês acham…? 

 

R42 Pois eu acho que se eles já têm este recurso e se funciona se calhar não vale a pena estar a criar outros, não 

é? Portanto se funciona e eles têm bons resultados com isso, porque a avaliação que foi feita...  

 

P43 Eles acham que sozinhos eles não funcionam, precisam deste apoio de retaguarda…! 

 

R43 De certeza que funciona, de certeza não é?! Porque as escolas hoje em dia, parte delas já está bem 

organizada e estruturada, e tem bons projectos, há escolas com muito bons projectos! Não acredito que seja isso, tem a 

haver, é que realmente se já há uma confiança, se já há uma parceria de há longos anos, para quê estar a criar outros 

projectos e outras coisas, se ele já funciona ali dentro, não é! E tem todo o apoio! 
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P44 E o Ministério coloca-vos algum limite em termos do destacamento dos professores ou se vocês 

pedirem 10, 20, 30 como é que isso...? 

 

R44 Não, não, isso eles sabem que realmente por CAAJ, eles sabem as nossas necessidades, tudo isso foi 

avaliado em conjunto, e foi apresentado! E é algo de que precisamos, nem pensar! Daí vem também a nossa 

confiança... 

 

P45 Tem uma média por cada delegação? 

 

R45 Tem a ver com as necessidades! Houve uma altura que nos tivemos mais necessidade aqui em Lisboa e 

pedimos, mas tivemos que retirar de outras delegações para aqui! E depois o ano passado precisámos de mais 

professores no Porto, porque o Porto estava a avançar com grandes projectos e portanto também deixámos de ter 

noutros sítios, menos, e passámos ter mais para o Porto! Depende das solicitações, da dimensão dos projectos que 

estão em marcha, este projecto não esta só nas escolas, está nos centros educativos, que é com os jovens que estão 

presos e tem sido realmente, começou em Coimbra, no centro educativo… 

 

P46 Centro educativo daqueles onde estão os miúdos que não podem estar presos, não é? Que estão 

presos, mas não podem... 

 

R46 E que é um tempo ali que eles estão, e que é uma altura óptima para nós os apanharmos, no bom sentido! 

Realmente eles depois vêm cá para fora e alguns deles não tem retaguarda nenhuma familiar e acabam depois por ir 

parar à cadeia mesmo, não é, ou a outro centro educativo maior, parte deles é o que acontece infelizmente! Portanto os 

resultados que nós temos tido com estes miúdos têm sido nulos! 

 

P47 Acha que este modelo que existe que nós temos agora das políticas de Educação Sexual que estão 

definidas, dão resposta às necessidades ou poderia ser de outra maneira, ou há mais…? 

(Toca o telefone) 

 

R47 Se calhar não sou a melhor pessoa para falar nisso, deviam ser se calhar os professores ou as pessoas que 

estão no projecto, porque há uns que estão mais ligados à escola, eu não estou tão ligada à escola, eu estou mais a 

gerir a Fundação! E depois estou muito, muito ligada à parte das pessoas infectadas e seus familiares! Eu não estou, a 

minha… Como hei-de dizer, a minha parte de trabalho na Fundação não esta ligada à parte da Educação! 

 

P48 Mas tem de alguma forma ideia que o contágio sexual ainda é uma forma... 

 

R48 Ah, sim, sem dúvida! As pessoas todas que me aparecem ultimamente têm sido contagiadas de facto através 

de relacionamentos sexuais, e a maior parte... 
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P49 É uma novidade em relação àquele padrão inicial, não é? Que tinham os homossexuais... 

 

R49 Pois! Porque os homossexuais entre eles até se organizaram bem neste aspecto, e diminuiu! O que realmente 

aumentou muito foi os toxicodependentes e que agora estabilizou um bocadinho e estabilizou não é porque não haja 

toxicodependentes… os níveis de consumo são diferentes! E portanto eles consomem muito mais, mas já não é por via 

endovenosa! A endovenosa, o que faz com que realmente essas doenças já não se transmitam, nesse aspecto é bom 

no outro não é porque os níveis de consumo ou o tipo de drogas que consomem são muito mais perigosas, não é! Em 

vários níveis! Mas a nível dos heterossexuais não, é muito elevado, cada vez me aparecem, a Dr.ª como eu, que não 

sabiam que estavam infectados! Eu tenho pessoas que têm a sua família e que só souberam nas análises de rotina que 

estão infectadas! Continuam ao longo deste tempo a não conseguir assumir que são seropositivas! Nem conseguem 

falar relativamente a doença! 

 

P50 Pois! Mas procuraram-vos de alguma forma, não é?! 

 

R50 Não estamos a falar de pessoas que não tenham formação, não tenham tido toda a informação!  

 

P51 Pois, pensam sempre acontece com os outros e com elas não! 

 

R51 Que não acontece, não é! 

 

P52 Que os seus parceiros são...  

 

R52 Cada vez têm mais infelizmente! 

 

P53 Na área da Educação para a Saúde, porque antes destes protocolos existia uma grande área que o 

Ministério promovia que se chamava Educação para a Saúde, que havia uma rede de escolas promotoras da 

Saúde. Essas pessoas da Educação para a Saúde sempre foram muito críticas… 

 

R53 Alguns desses formadores, atenção que tiveram... 

 

P54 Nessa rede até tiveram convosco! 

 

R54 Foram nossos professores destacados a 100%! Fizeram um trabalho excelente na Fundação! 

 

P55 Mas eles de certa forma são muito críticos nesta repartição das áreas, eles acham que devia haver 

uma grande área para a Educação para a Saúde na escola. Em termos de nutrição que não devia estar separada 

da SIDA, e que a SIDA, portanto, eles defendem muito um modelo diferente deste, que não incide exactamente 

numa área específica, que acham que Saúde é toda uma e portanto devia de se pensar na Saúde como um todo! 
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O que é que vocês acham, esta crítica já vos foi feita, de alguma forma já se confrontaram com ela, em 

conferências ou em…? 

 

R55  Não! Por acaso essas críticas não nos foram feitas, porque quando nós fazemos a formação dos voluntários 

abrangemos várias áreas e por exemplo os distúrbios alimentares é uma das coisas que nós recentemente, de há uns 

anos para cá, por exemplo, abordamos sempre! 

 

P56 Pois, mas como vocês são “contra a SIDA”? Tem-se sempre muito aquela ideia... que é só isso que 

vocês fazem… 

 

R56 Não, não…então se fosse assim por exemplo só fazíamos o apoio directo às pessoas infectadas, que é o 

nosso principal objectivo, mas não fazemos só isso! Então na área da prevenção a Fundação tem trabalhos... 

 

P57 Então no modelo da prevenção não trabalham exclusivamente a questão da SIDA mas abarcam tudo! 

R57 Sim! Tudo leva, se nós virmos com atenção todo este tipo de carências vai levar mais tarde a que a pessoa a 

sua auto-estima esteja em baixo... 

 

P58 Algum mal-estar, não é?! 

 

R58 Mal-estar... 

 

P59 Estando uma área afecta... 

 

R59 Acaba por depois nos afectar, afectar o todo não é! E a nível psicológico do seu ser, o que faz com que as 

pessoas tenham determinados comportamentos que se calhar conscientemente não os teriam, mas que naquela altura 

têm-nos, não é? Eu tenho aqui pessoas, que todos me dizem que naquela altura não pensei, olhei para as pessoas, 

achei que não estavam infectadas! Sentia-me tão em baixo, estava assim mais carente… Eu tenho isto todos os dias 

aqui! E estamos a falar de pessoas, tenho tanto pessoas com carências económicas muito grandes como tenho 

pessoas que não têm carências nenhumas!  

 

P60  Há pouco falámos da vossa relação com o Estado, no caso do Ministério da Educação, ela é muito 

boa, existe também parceria com outros Ministérios? 

 

R60 Com o Ministério da Saúde também é! A Fundação nesse aspecto e porque também tem pessoas como o 

Professor Machado Caetano, que tem uma imagem que realmente tem feito, eu não conheço alguém que tenha estado 

à frente da Luta contra a SIDA, que alguma vez tenha criado uma fundação como o Professor fez até hoje! As pessoas 

passam por estes lugares, a SIDA é mais um posto, como outros mas não criam nada desse aspecto! Mas realmente a 

fundação tem tido e nomeadamente e nós agora com este Governo…fazem parte do nosso Conselho de Administração, 
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portanto porque as pessoas acreditaram no projecto e enquanto estavam dirigentes e governantes e nas reuniões que 

tiveram connosco acreditaram nos nossos projectos! Porque deixaram de estar nesses lugares e que depois vieram 

colaborar connosco voluntariamente! 

 

P61 E com o Ministério da Saúde a relação também se faz da mesma forma... 

 

R61 Muito boa! 

 

P62 Mas é através também de um protocolo, de gente... como é que? 

 

R62 Não! Nós temos com a Comissão, com a Coordenação Nacional da SIDA temos protocolos através dos 

projectos área das candidaturas que são aprovadas! Mas independentemente da Coordenação, directamente até hoje 

com qualquer um dos ministros que lá tenha estado e até com a actual ministra... (30:12) 

 

P63 Para além da Educação e Saúde há mais algum outro Ministério com quem vocês....  

 

R63 Com o da Justiça por exemplo! Nós, a nível da Justiça, com os centros educativos, com os estabelecimentos 

prisionais, com as Direcções Gerais de Reinserção Social, tem sido excelente!  

 

P64 Vocês têm facilidade em chegar a essas cúpulas talvez porque as pessoas ajudam, não é? 

 

R64 Nós começamos com um projecto, o projecto quando é bom, só é inteligente o governante que o aceitar, não 

é! Porque realmente se está a ter sucesso, a Fundação desenvolve o seu projecto e as pessoas que estão à frente 

dessas instituições também têm orgulho em dizer que têm um projecto que está a ter sucesso nas suas instituições, não 

é! Ganhamos de ambas as partes! Eu acho que isto aqui é um benefício de parte a parte! 

 

P65 Acha fundamental essa parceria entre o Estado e a Sociedade Civil? 

 

R65 Eu acho que é fundamental! E é muito necessário! Só assim é que... 

 

P66 Sobretudo por essa visão do terreno que vocês têm a mais, acha que é a vossa mais valia tem a ver 

com isso? 

 

R66 Estamos mais acessíveis às pessoas, as pessoas recorrem mais a nós! Eu tenho imensas pessoas que 

recorrem aqui à Fundação e por exemplo não vão ao apoio psicológico a um hospital, não querem! Pronto, mas nós 

temos que respeitar isso, não é! 
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P67 Talvez achem que isso as expõe mais, não é? 

 

R67 Não querem! Não estão para isso e porque depois são muitas burocracias actualmente e há outros sítios, não 

sei! Mas temos umas parcerias muitos boas, nós tivemos um projecto com um tema muito engraçado, que era os 

reclusos saíam de manhã do estabelecimento prisional, vinham trabalhar Fundação e voltavam ao final do dia! Ao fim 

desse tempo e depois tínhamos uma parceria com o Tribunal, que era assim, quando eles ao fim desse estágio tinham 

sucesso e as coisas corriam bem, tinham uma benesse na pena! E saíam já com local de trabalho para serem 

encaminhados! Estas coisas são muito boas no nosso sistema! 

 

P68  Claro… E em termos das vossas parcerias com outras organizações semelhantes existem não 

existem, como é que isso funciona em Portugal? 

 

R68 Nós temos com organizações não governamentais. Nós com outras organizações temos parcerias muito boas 

e basta ver Setúbal, a nossa delegação de Setúbal tem essas parcerias com outras instituições, noutras áreas, até de 

apoio social também e tem funcionado bem! Se nós temos organizações que já fazem esses serviços, eu não os vou 

criar! Eu tinha aqui uns meninos a trabalhar connosco, mas eles precisavam! Eles tinham trabalho, tinham o seu 

ordenado mas eu precisava de da alimentação para eles, eu não tenho esses serviços! Pedi à Caritas de Coimbra e a 

Caritas dava-lhes o pequeno-almoço, o almoço e o jantar! Apoiava-nos nisso! Isso é uma ajuda, uma parceria óptima, 

porque eles tinham o apoio hospitalar porque nos tínhamos um protocolo com o Hospital da Universidade, e temos um 

relacionamento também excelente com o Departamento das infecciosas dos Covões! De maneira que, a parte médica 

estava assegurada a todos os níveis, até mesmo de esclarecimento de dúvidas aos doentes, o que era óptimo, porque 

maior parte dos médicos infeciologistas estavam nesses dois hospitais! Depois tinham alimentação, tinham trabalho 

depois tínhamos que pedir a outras instituições, temos um protocolo com a ARS Centro e as nossas próprias 

instalações estão dentro de um Centro de Saúde em Coimbra! De maneira que, eu fiz, procurei quando estive lá, 

procurei fazer parcerias com todas estas instituições, mas por exemplo isso em Lisboa não acontece! É muito 

complicado fazer! E então organizações na área da SIDA são terríveis! 

 

P69 Pois era isso que eu queria saber como é que vocês... estão numa óptica de competição ou de 

cooperação porque... 

 

R69 A maior parte... Sim deveria ser de cooperação! 

 

P70 Porque também são só uns e percebe-se que existe uma certa competição... 

 

R70 Mas não! Infelizmente as pessoas não têm essa visão “superior” para ver isso. Eu, quase sempre, quando não 

tenho os serviços que me pedem, eu reencaminho! Mas dificilmente os outros, sabe porquê? Eu vou-lhe dizer porquê, 

porque a Fundação não tem nenhum protocolo com a Segurança Social para receber “por utente”, se nós não 

recebermos “por utente”. Portanto não faço competição com nenhuma instituição! Eu mando os utentes quando não 
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tenho. Logo que eu tenho um determinado serviço dou-lhes o serviço, tudo o que eu tenho é da Fundação, e esta 

Fundação existe porque infelizmente existe a SIDA, não é? Portanto tudo o que eu tenho eu dou-lhes, que possa-lhes 

dar, mas aquilo que não tenho eu peço aos outros para lhes dar! Porque eu acho que isto... mas o contrário poucas 

vezes acontece...! 

 

P71 Raramente acontece! E em termos do trabalho para si...? 

 

R71 E eu vejo isso, porque realmente eu não recebo à “cabeça por utente”! Portanto a Fundação neste aspecto 

está à vontade! 

 

P72 Mas isso é mais em termos do tratamento! E da prevenção, existe alguma Organização que vocês 

reconheçam que faz um bom trabalho ao nível da prevenção...?  

 

R72 Eu acho que todas elas fazem um bom trabalho! É lógico que eu como Presidente da Fundação, eu 

reconheço que o meu projecto é a “educação pelos pares” 

 

P73 (Risos) Mas há outros semelhantes, outras organizações... ou não? 

 

R73 Eu estou à vontade para falar isto, ele não é da minha autoria, nada! Não fui eu que o implementei! Este 

projecto vem do Professor Machado Caetano enquanto, ele até nem já estava no Conselho de Administração, estava só 

como Presidente Honorário, ele começou este projecto nas aulas dele de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas 

e começou e até estava, e criou este projecto com ele, depois mais tarde eu assumi a presidência da Fundação, 

assumi, o professor voltou à presidência da Fundação e chamou-me para, e ofereceu este projecto à Fundação e 

passou esse projecto para cá! Depois começou, porque ele precisava de uma estrutura já para os miúdos para os 

estudantes, não podiam estar ali só no departamento de imunologia da faculdade, eles precisavam de ter o seu o 

centro, o seu espaço e então passou para a Fundação! Na Fundação ele criou os CAAJ. Eu estou à vontade para falar 

do projecto porque ele não se intromete nisso... 

 

 P74 Não nasceu, não foi criado por si... 

 

R74 Nasceu, não foi criado por mim nada! Eu só o implementei! 

 

P75 Mas isto está muito na moda, a “Educação pelos pares”, há outras organizações a fazer... 

 

R75 Pois, mas a Fundação é que o começou a fazer! 
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P76 Agora vê-se outras organizações a dizerem que têm projectos de “educação pelos pares”, na área da 

toxicodependência e tudo!  

 

R76 Sim, eu já estou farta de ouvir falar nisso, mas toda a gente sabe que há artigos publicados nessa área, que o 

projecto nesta área, da área dos comportamentos de risco e dos consumos começou com o Professor na Faculdade de 

Ciências Médicas! 

 

P77 Qual será assim a grande vantagem de ser feito pelos pares? 

 

R77 Eu acho que é assim, na avaliação que foi feita até pelo próprio Ministério, eles reconhecem mais valia “ao 

par”! E portanto estão mais perto do “par”, a mesma coisa quando eu, por exemplo quando utilizo ex-reclusos, agora 

não tem nada haver com a escola, utilizei os reclusos, ex-toxicodependentes, todos eles seropositivos, e vão comigo as 

cadeias para fazer a formação aos reclusos, funciona muito melhor por exemplo! Mas a nível das escolas, mas isto eu 

estou a falar, agora temos um projecto na cadeia de Sintra e também fazemos isso, mas nas escolas tem funcionado 

imenso! Aliás, havia umas escolas que não tinham horário para ter estas acções e os miúdos, acho que a um dia por 

semana tinham que vir de propósito às 14:30 e depois não tinham mais aulas e eles vinham de propósito para ver os 

seus pequeninos doutores… e não faltavam! A directora de turma até estranhava, se fosse outras aulas eles faltavam 

se calhar, e a isto eles não faltam! 

 

P78 Esse trabalho deles é totalmente gratuito, eles não têm nada, é um trabalho de voluntariado.... 

 

R78 Totalmente! Paga-se o transporte e alimentação quando é preciso e mesmo também o Teatro Universitário, a 

parte do núcleo de teatro que nós temos, peças organizadas pelos próprios miúdos, e eles é que criam a peça depois é 

supervisionada como é lógico e avaliada e eles próprios depois utilizam numa das sessões durante o ano, utilizam o 

teatro-debate com eles! Eles deliram com isso, adoram! Tudo isso é avaliado, todas essas acções são avaliadas e são 

entregues todas no Ministério! 

 

P79 Pronto, então em termos das outras organizações com as quais vocês trabalham não governamentais, 

pronto, não há assim nenhuma que queira... 

 

R79 Não porque eu acho que todas elas fazem um trabalho meritório nesta área, todas elas são precisas! 

 

P80 Não há nenhuma mais ao nível da prevenção ou outra que pudesse realçar? 

 

R80 Não, são mais umas viradas para o apoio domiciliário, para o apoio directo, na área da Educação, na área da 

prevenção e educação, eu vejo, só da SIDA eu não falo das outras áreas das outras organizações, só falo daquela 

onde eu estou, onde eu estou quer dizer, que é a minha área! Que é a área da SIDA! Eu acho que a Fundação nesse 

aspecto é a que tem o maior projecto na área da prevenção! E na área da Educação! É... 
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P81 E a própria Comissão, ela não tem projectos próprios? 

 

R81 A própria Comissão na área da Educação não intervém nesse aspecto! E aliás o projecto CAAJ começou por 

ser apoiado há muitos anos pelos Ministério da Educação, da Saúde e da Educação! Foram 4 coisas que começou, foi 

o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a autarquia e um mecenas que nós temos, que é a Rockfeller! Que é 

dos Estados Unidos e começou com este projecto… e a Portugal Telecom! Foram 5 grandes mecenas, apoiantes deste 

projecto! Depois quando estas politicas começaram a mudar dos Ministérios, a Comissão Nacional apoia mas não apoia 

nada, nada que tenha haver com a área das escolas, aliás foi-nos dito directamente isso! Todos os projecto que nós 

apresentámos na área da escola não iriam ser apoiados, mas este projecto começou com o apoio da Comissão! 

 

P82 Mantém-se, exceptuando as escolas! Só nas escolas não, mas nos centros... 

 

R82 Temos apoio na parte dos centros educativos e a parte dos bairros sociais, porque foi assim como o projecto 

nas escolas teve tanto sucesso, a própria autarquia na altura pediu-nos para nós implementarmos o projecto nos bairros 

sociais e nós trabalhamos com os líderes dos bairros para ir às escolas!  

 

P83 Tem algum bairro assim...? 

 

R83 Temos vários aqui em Lisboa! Temos vários aqui em Lisboa e esse é o projecto que nós temos com a Câmara 

também!   

 

P84 Com a Câmara de Lisboa! 

 

R84 Com a Câmara de Lisboa, sim! Sim porque as Câmaras não são todas iguais! 

 

P85 Claro, imagino! 

 

R85 E portanto, aqui…Por exemplo, no Porto com os bairros não podemos ter esse projecto porque a Câmara 

adoptou sistema de tirar as escolas dos bairros para os trazer para a cidade! Então nós temos que adaptar as coisas à 

necessidade geográfica! Na Madeira por exemplo, a nossa delegação da Madeira já tem um projecto nos bairros! São 

bairros muito, muito carentes! Portanto tudo isto tem haver com... 

 

P86 Com a maneira como os territórios se organizam, não é? 

 

R86 Exactamente! 

 

P87 Em termos dos protocolos com as autarquias, então é sobretudo... 
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R87 Tem várias áreas! 

 

P88 Têm com Lisboa, só têm com Lisboa...? 

 

R88 Temos com Lisboa, temos com as principais, temos com Silves, temos com Coimbra! Coimbra também está a 

fazer um trabalho muito bom, excelente! Temos com o Porto e com o Governo Autónomo da Madeira! 

 

P89 Pois claro! Aí eles têm sempre um papel muito activo, não é? 

 

R89  É! Com o Governo Autónomo da Madeira! Verdade! 

 

P90 Em termos internacionais, vocês têm alguma, vocês estão filiados em alguma organização 

internacional nesta área?  

 

R90 Sim, a Fundação faz parte da maior Pan-European Network, que é a Action Europe, somos membros! E às 

cadeias que fazemos parte, isso é importante! 

 

P91 África que é normalmente visto assim como um território tão carente vocês tem algumas coisas...? 

 

R91  Nós temo-los aqui todos quase, temos aqui vários a que damos apoio, temos muitas famílias... 

 

P92 Não têm intervenção lá? 

 

R92 Não, não temos! 

 

P93 Também há grandes organizações a intervir lá! 

 

R93 Nós em Portugal temos tanto para fazer… 

 

P94 E lá sente-se a força das organizações internacionais! 

 

R94 E repare que esta ONG não tem só Lisboa!...A sede da maior parte das ONG é Lisboa! Uma ou outra, como a 

Abraço tem no Porto, mas não tem em mais sítio nenhum, não é?! A Fundação... 

 

P95 (Risos) 

 

R95 Muito! Infelizmente nesta área! 
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P96 Eu vou muitas vezes para África, e de facto fico espantada com coisas que existem lá que nós aqui... 

R96  Não há? 

 

P97 Não, não ao contrário! Coisas nos cafés, folhetos... 

 

R97  Mas eles têm e pedem-nos para levar daqui, vêm aqui muitas! Aliás, tínhamos aí um país africano em que 

vinha cá a assessora da primeira-dama buscar os folhetos e o Professor Machado Caetano chegou a fazer um curso 

para os PALOP e vieram os dirigentes dos Ministérios da Saúde e Educação dos países de África e receberam a 

formação connosco, fomos nós que lhes fizemos a formação para essas... 

 

P98 Apesar de tanto trabalho feito os resultados não são muito encorajadores, não é! Isso é um contraste 

muito grande! 

 

R98  As nossas politicas também não estão de acordo, sabe que aì também devia estar a politica de actuação de 

acordo, quando eu vejo por exemplo, o Plano Nacional de Saúde que foi elaborado pela Comissão Nacional que não 

põe em primeiro lugar a prevenção, o que é que nós podemos esperar quando realmente temos tantas pessoas cada 

vez mais infectadas, não é?! 

 

P99 Nós continuamos na cauda da Europa nesse aspecto não é?! 

 

R99 Têm que ser apoiadas, fora de questão! Eles vêm aqui, nós damos apoio, não é? Portanto, têm que ser 

apoiados, mas não pode ser a prioridade número um da Comissão, não pode! Aí já é uma grande lacuna! 

 

P100 Pois porque recentemente vieram notícias a lume, não sei se foi um estudo, nem quem o organizou 

que dizia justamente que o nível de infectados em Portugal continuava a ser muito preocupante, não é! 

 

R100 Sim, não está certo o número que se diz, que por exemplo eu vejo aqui, eu só posso dizer aqui pela 

Fundação! A Fundação, e eu vejo que cada todas as semanas eu tenho pessoas novas infectadas! 

 

P101 Não, mas parece que os dados são mesmo esses, os dados são que não se conseguiu diminuir!  

 

R101 E maior parte das pessoas também não diz que estão infectadas! Portanto...  

 

P102 Quer dizer, também não temos dados completamente fidedignos… 

  

R102  Também tenho muitas pessoas que são infectadas e que nunca foram, e que não tem o nome nos hospitais 

para não serem conhecidas e vão lá fora! Temos muita gente! 
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P103 Portanto ainda por cima os dados que existem podem estar aquém da realidade, não é! 

 

R103 Exactamente! 

 

P104 Eles já são grandes, mas mesmo assim podem estar aquém! 

 

R104 Nós temos visto isso aqui no atendimento! 

  

P105 Vocês vão fazendo essa estatística! 

 

R105 Pois! Nos fazemos isso internamente! 

 

P106 E não diminuíram? 

 

R106 Não! Não diminuiu em nada não senhor! E temos cada vez mais novos e cada vez mais velhos! 

 

P107 Essas estatísticas de algum modo estão acessíveis nas vossas páginas nas vossas... 

 

R107 Não! Nós temos a nossa página na Internet em reconstrução! Porque, como é tudo ao nível de 

voluntariado…nós estamos à espera, porque o pouco dinheiro que nós temos não pode ser gasto nesse tipo de coisas, 

ainda temos muitos projectos e temos famílias a apoiar, e portanto quando há pessoas que se oferecem 

voluntariamente… só que isto demora um certo tempo até pormos em marcha as coisas! Mas isso só nossos 

atendimentos psicológicos! 

 

P108 É de indicadores que constroem não é! E depois fazem alguma análise disso... 

 

R108 É nos atendimentos nós vemos isso, nas pessoas que recorrem a nós! Ou para atendimento contínuo ou 

momentâneo, vem uma ou duas vezes e depois não vem, depende mas não deixam de dizer que estão infectadas e 

que souberam recentemente, portanto isso nós sabemos! E aliás não dá para mentir porque as sondagens... 

 

P109 Quer fazer alguma recomendação política para o futuro, o que é que inscrevia assim nesta área? 

 

R109  Eu acho que se deviam interessar mais pela área da SIDA e mais na cooperação! Também nós em Portugal 

temos muito, muito pouco…somos muito bons quando há uma catástrofe ajudamos... 

 

P110 Mas é uma ajuda pontual, episódica, não é uma coisa de regularidade! 

 

R110  E portanto por exemplo se virmos nos Estados Unidos em que as ONG são as parceiras directas com o 
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Estado, eu acho que isso é muito importante! Não, não é, porque infelizmente há muitos interesses por detrás também, 

não é? E portanto as pessoas estão... 

 

P111 Um dos interesses que nesta área também às vezes se põe muito em questão são as próprias 

farmacêuticas... 

 

R111 Não… nós com as farmacêuticas temos um bom relacionamento, porquê? Porque nós como também não 

temos, para já não financiamos nenhum doente nesse aspecto, não é! Portanto não temos estudos com doentes, mas 

temo-los aqui, eles recorrem a nós, mas com as farmacêuticas não temos tido problemas! Não temos nada desses 

acordos de medicamentos nada disso, a Fundação não faz isso! Mas tem sido quando precisamos de apoios para 

formação, para isto, para aquilo, eles apoiam-nos!  

 

P112 Muito bem! Acho que não tenho assim mais nada (Risos) a questioná-la, está tudo mais ou menos 

respondido, se houver qualquer coisa também volto, não é! 

  

R112 Ok, Doutora… 

 

P113 Pronto eu depois quando as coisas estiverem mais avançadas é natural que lhe mande a entrevista se 

quiser rever... 

 

 


