Acta da Reunião do Secretariado do Núcleo de Estudos sobre a Infecção VIH, da SPMI
de 30 de Outubro de 2009
Estalagem Senhora da Guia, Guincho, 30 de Outubro de 2009, 22h00
Presentes:
Dr. José A. Malhado (Coordenador)
Dr. Rosas Vieira
Dr. José Manuel Ferreira
Ponto 1 – Informações
O Dr. Rosas Vieira deu inicio á Reunião, lendo a acta resultante da última reunião do
NEIVIH, que se realizou em Junho, em Vilamoura. A acta foi aprovada pelos presentes.
O Dr. José Malhado leu de seguida uma carta recebida do Dr. Rui Sarmento, Presidente
da APECS, onde são comunicadas as decisões da APECS, quanto ao seu Congresso
Nacional de SIDA, e onde é proposto o envolvimento do NEIVIH neste evento,
nomeadamente com a participação de dois elementos representantes do Núcleo. A
proposta foi aprovada.
O Dr. Rosas Vieira falou também da proposta do site SIDA-NET/AIDS CONGRESS,
para o envolvimento da SPMI nas actividades relativas á temática da Sida, porém,
envolvendo uma questão financeira, foi decidido que o SIDA-NET, deveria enviar essa
proposta, directamente para a Direcção da SPMI, para que esta decida a viabilidade do
projecto proposto.
A terminar as informações, o Dr. José Malhado referiu ainda a proposta da SPMI,
quanto á mesa redonda a apresentar no Congresso Nacional, e que foi aceite pelo
Núcleo.
Foi decidido pensar nos temas da mesa, bem como nos palestrantes, tendo em conta a
inclusão da Prof.ª Donna Sweet, por sugestão do Dr. Martins Baptista. Foi sugerido
também convidar o Dr. Martins Baptista para as próximas actividades do Núcleo.
Ponto 2 – XI Jornadas do NEIVIH
Foram avançadas várias possibilidades para o local de realização do próximo evento,
Chaves, Cascais ou Évora e também duas datas possíveis, 23 e 24 de Abril de 2010 ou
25 e 26 de Junho de 2010.
Uma vez que apenas três elementos do Secretariado do Núcleo se encontravam
presentes, foi decidido que se faria a escolha final da data e local, na próxima reunião.
Ponto 3 – Plano de Actividades para 2010
O Dr. Rosas Vieira referiu a propósito do ponto três, que o Secretariado do NEIVIH,
nos próximos meses se iria concentrar fundamentalmente na realização das XI Jornadas
e na participação no Congresso Nacional, com uma mesa redonda, com participações e
representações pontuais nos eventos de VIH.
Nada mais havendo para acrescentar, foi sugerida a data de 11 de Dezembro para a
realização de uma nova reunião, sendo necessário confirmar a disponibilidade dos
restantes membros não presentes.

