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ESCRITÓRIOS
Bruxelas (Bélgica)
Dakar (Senegal) 
Genebra (Suíça)
Pantin (França)

ADERENTES
100% LIFE, Ucrânia
AIDES, França
ALCS, Marrocos
ANCS, Senegal
ANSS, Burundi
ARAS, Roménia
ARCAD Santé PLUS, Mali
COCQ-SIDA,
Canada (Québec)
Fundación Huésped, 
Argentina
GAT, Portugal
Groupe santé Genève, 
Suíça
IDH, Bolívia
Kimirina, Equador
Malaysian AIDS Council, 
Malásia
PILS, Maurícias
REVS PLUS, Burkina Faso

OS NOSSOS VALORES:

SOLIDARIEDADE

RESPEITO PELA
DIVERSIDADE 

NÃO JULGAMENTO

INOVAÇÃO

AS REDES
APOIADAS PELA 
COALITION PLUS:   
PLATAFORMA DE
CAPACITAÇÃO DA ÁFRICA 
CENTRAL E ORIENTAL: 
Burundi, Camarões, 
República Centro-Africana, 
Chade, Congo-Brazzaville, 
República Democrática do 
Congo, Ruanda, Tchad

PLATAFORMA DE
CAPACITAÇÃO DA ÁFRICA 
OCIDENTAL: 
Benim, Burkina Faso,
Costa do Marfim,
Guiné-Conacri, Mali,
Níger, Senegal, Togo

PLATAFORMA DE
CAPACITAÇÃO
AMÉRICAS-CARAÍBAS: 
Argentina, Bolívia, Canadá 
(Québec), Colômbia, 
Equador, departamentos 
franceses da América 
(Guadalupe, Guiana Francesa, 
Martinica, Saint-Martin), 
Guatemala

PLATAFORMA EUROPA:  
Bélgica, França, Portugal, 
Roménia, Suíça (Genebra), 
Ucrânia

PLATAFORMA DE
CAPACITAÇÃO MENA:  
Argélia, Líbano, Marrocos, 
Mauritânia, Tunísia

PLATAFORMA DE
CAPACITAÇÃO DO OCEANO 
ÍNDICO: 
Comores, França
(Mayotte, Ilha da Reunião), 
Madagáscar, Maurícias 
(incluindo Rodrigues), 
Seicheles

ALIANÇA GLOBAL DAS 
COMUNIDADES PARA
A SAÚDE E OS DIREITOS 
(AGCS PLUS): 
Argélia, Benim,
Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, Costa do 
Marfim, Guiné-Conacri, 
Mali, Marrocos, Senegal, 
Togo, Tunísia

DEFESA PARA O ACESSO 
AOS MEDICAMENTOS 
CONTRA O VÍRUS
DA HEPATITE C: 
Brasil, Colômbia,
Índia, Malásia, Marrocos,
Sudeste Asiático  

REDE DE INVESTIGAÇÃO 
SOBRE QUESTÕES
RELACIONADAS COM O 
BEM-ESTAR E SAÚDE 
GERAL DE GAYS,
BISSEXUAIS E OUTROS 
HSH E A POPULAÇÃO 
TRANS NA AMÉRICA 
LATINA (RIGHT PLUS): 
Bolívia, Brasil, Chile, 
Espanha, Guatemala, 
México, Peru, Portugal

REDE DE CAPACITAÇÃO 
DOS PAÍSES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe,
Timor Leste
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AAD: Antivirais de ação direta 
(medicamentos utilizados para 
tratar a hepatite C)
ANRS: Agence nationale
de recherche sur le sida et
les hépatites (agência autónoma
do Inserm)
ARV: Tratamentos antirretrovirais
CoNE: Community Líquidowork
for Empowerment
DNP+: Delhi Líquidowork
of Positive People
HSH: Homens que têm relações 
sexuais com homens 
Inserm: Institut national de la 
santé et de la recherche médicale, 
uma instituição científica e 
tecnológica pública francesa

IST: Infeção sexualmente 
transmissível
MTAAG+: Positive Malaysian 
Treatment Advocacy and Access 
Group
OCDE: Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico
OMS: Organização Mundial
de Saúde
PC: Populações-chave
PEPFAR: Plano de Emergência
do Presidente para o Alívio da SIDA 
(iniciativa internacional do
governo dos EUA para salvar e 
melhorar a vida das pessoas 
infetadas ou em risco de infeção 
com VIH/SIDA)

PrEP: Profilaxia de pré-exposição
RENAPC: Réseau national des 
associations des positifs du Congo
SESSTIM: Unidade mista de 
investigação Sciences économiques 
et sociales de la santé & traitement 
de l’information médicale, sediada 
em França
Sida: Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida
TS: Trabalhador do sexo
UD: Utilizador de drogas
UDI: Utilizador de drogas injetáveis
VHB: Hepatite B
VHC: Hepatite C
VIH: Vírus da imunodeficiência 
humana

GLOSSÁRIO DE ACRÓNIMOS
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LA PALAVRA
DA PRESIDENTE 
BSacudido pelo Covid-19, o ano 2020 terá, mais do que nunca, colocado 
a solidariedade no centro dos nossos compromissos e das nossas lutas 
para garantir o acesso à saúde para todos. No contexto de uma grande 
crise sanitária que não poupou nenhuma região do mundo, as nossas 
associações membros e parceiros demonstraram a sua capacidade 
de adaptação e inovação a fim de prosseguirem as suas missões de 
prevenção e cuidados entre as comunidades mais vulneráveis ao VIH e 
à hepatite C. Em resposta às novas necessidades geradas por esta crise, 
5.841 pessoas beneficiaram de atividades de prevenção virtual, 15.514 
de apoio psicológico remoto e 25.000 de ajuda humanitária.

Devemos esta capacidade de adaptação e inovação à capacidade de 
resposta das nossas comunidades, que historicamente têm sido capazes 
de se mobilizar e reinventar em situações de emergência. Mas também 
o devemos aos nossos parceiros financeiros como a Iniciativa, a Agência 
Francesa de Desenvolvimento, a Unitaid e o Fonds Robert Carr, que nos 
permitiram criar um fundo de emergência para continuar a resposta à 
SIDA e às hepatites virais e para assegurar a sobrevivência dos mais 
vulneráveis. Agradecemos-lhes pelo seu apoio fiel, que nos permitiu dar 
respostas sanitárias e humanitárias mesmo antes de os governos e a 
comunidade internacional terem reagido. 

Um dos principais efeitos positivos desta crise é que o papel dos nossos 
sistemas de saúde comunitários se tornou mais vital do que nunca. 
Mesmo em tempos de graves crises sanitárias com elevados níveis de 
tensão e incerteza, estamos a chegar àqueles a quem os sistemas de 
saúde pública não conseguem chegar.

É tempo de que o lugar das nossas organizações nos sistemas de saúde 
seja reconhecido por todos os nossos Estados, e que as organizações 
internacionais já não nos considerem como meros prestadores de 
serviços, mas como atores plenos no sistema de saúde. A eliminação da 
SIDA e das hepatites virais não será bem-sucedida sem a participação e 
o reconhecimento das comunidades mais em risco. Continuaremos a 
utilizar os nossos conhecimentos comunitários e a nossa capacidade de 
inovação para o bem-estar de todos. n

Em solidariedade,

Pr Hakima HIMMICH
Presidente de Coalition PLUS

O lugar das nossas 
associações nos 

sistemas de 
saúde deve ser

reconhecido
por todos os

nossos Estados
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ORÇAMENTO TOTAL

13
MILHÕES
DE EUROS 
(dos quais 9,1 milhões
de euros para a Coligação 
Internacional contra
a SIDA) 

RECURSOS
HUMANOS 

91
EMPREGADOS

PROGRAMAS

17
EM CURSO
apoiados por 

8
ORGANIZAÇÕES 
PRIVADAS
E PÚBLICAS

PREÂMBULO
 AGENCE FRANÇAISE
 DE DÉVELOPPEMENT 
u Participação comunitária,
 no âmbito de 5 plataformas
 regionais de apoio às
 associações que lutam
 contra o VIH/SIDA nas
 regiões do Magrebe, África
 Ocidental, África Central
 e Oriental, Oceano Índico
 e América Latina 

u Programa multinacional de
 defesa e de investigação
 comunitária em Marrocos,
 Mali, Burundi, Maurícia,
 Burkina Faso, Camarões,
 Costa do Marfim e Equador

 ANRS
u Avaliação dos efeitos
 a curto e médio prazo de um
 programa de reforço das
 capacidades das mulheres
 que vivem com o VIH no Mali
 sobre a questão da partilha
 do estatuto de VIH

u Acesso à profilaxia
 pré-exposição do VIH para
 homens que fazem sexo
 com homens: estudo de
 aceitabilidade e viabilidade
 em clínicas comunitárias da
 África Ocidental

u Estudo multinacional,
 exploratório e descritivo para
 identificar os determinantes
 do VIH e as necessidades
 de saúde sexual dos
 trabalhadores do sexo

 masculinos que oferecem
 os seus serviços através
 da Internet

 

 

EXPERTISE FRANCE 
u Acesso das mulheres à PrEP:
 desenvolvimento e
 implementação de uma
 intervenção comunitária
 que possa ser modelada
 e adaptada às mulheres
 expostas ao VIH no Mali,
 Marrocos e Maurícias

u Acesso a serviços
 de saúde de qualidade para
 populações-chave

u Resposta comunitária
 ao acesso aos cuidados e   
 direitos das populações- 
 chave em 7 países africanos
 francófonos «Riposte: la voix
 des populations clés»

u Cascatas Comunitárias: 
 Melhorar o impacto
 da contribuição comunitária
 no acesso e retenção
 de cuidados às
 populações-chave
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 FONDS MONDIAL
 DE LUTTE CONTRE LE SIDA,
 LA TUBERCULOSE ET LE
 PALUDISME – INITIATIVE
 COMMUNAUTÉS, DROITS ET
 GENRE (FUNDO MUNDIAL
 DE LUTA CONTRA A SIDA,
 A TUBERCULOSE E O
 PALUDISMO – INICIATIVA
 COMUNIDADES, DIREITOS
 E GÉNERO)
u Assistência técnica a curto
 prazo à sociedade civil e
 às comunidades 

 FONDS ROBERT CARR
u Melhorar o acesso das
 populações mais vulneráveis
 a serviços de VIH de qualidade
 e baseados nos direitos  

 INSTITUT BOUISSON
 BERTRAND
u Acesso à profilaxia
 pré-exposição do VIH para
 homens que fazem sexo
 com homens: um estudo de
 aceitabilidade e viabilidade
 em clínicas comunitárias
 da África Ocidental

 

 MAIRIE DE PARIS 
u Gestão das IST/VIH, hepatites
 e saúde sexual e reprodutiva
 entre grupos vulneráveis
 entre o Senegal,
 a Guiné-Bissau e a Gâmbia

u Serviços de saúde sexual
 para populações-chave
 e pessoas que vivem com VIH
 no Equador

u Acesso à saúde sexual e
 direitos para HSH e mulheres
 em situações vulneráveis
 (FS, migrantes e mulheres
 rurais) na Argélia

u Programa de redução
 de danos para
 toxicodependentes em
 Madagáscar

 NEW VENTURE FUND FOR
 GLOBAL FUND ADVOCACY
u Encorajar o Presidente
 da República Francesa a
 apoiar a 6ª Conferência do
 Fundo Mundial de Luta contra
 a SIDA, a Tuberculose e o
 Paludismo em 2022 (Fonds
 mondial de lutte contre le
 sida, la tuberculose et
 le paludisme de 2022)  
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OS NOSSOS
EIXOS
PRIORITÁRIOS 
Logo que a Covid-19 se tornou uma ameaça global, a nossa
principal prioridade foi dar poder aos nossos membros e parceiros 
para assegurar o acesso e a continuidade dos cuidados aos seus 
beneficiários. Como uma rede comunitária baseada no combate
à SIDA e às hepatites virais, esta é a nossa principal missão. 
Conseguimos, assim, constituir um fundo de emergência
no valor de 1,5 milhões e iniciar um projeto de investigação de base 
comunitária para avaliar o impacto da crise sanitária nos serviços
de saúde comunitários. 
Também realizámos atividades estratégicas não relacionadas
com a Covid-19, tais como o desenvolvimento da capitalização 
dentro da rede e o lançamento da primeira Semana
Internacional de Rastreio. 
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Enquanto as atividades de
capacitação foram suspensas
a partir de março, os serviços
de saúde para populações-chave 
também foram afetados pelas 
medidas de distanciamento 
social e de contenção total
ou parcial do governo. 

Com efeito, as atividades
comunitárias não poderiam ser 
realizadas sem os meios e
instrumentos necessários para 
assegurar uma continuidade 
mínima dos serviços, garantindo 
simultaneamente a não-
propagação do vírus. Além disso, 
em contextos socioeconómicos 
já frágeis onde homens que 
fazem sexo com homens,
pessoas trans, trabalhadores

do sexo e consumidores de 
drogas são marginalizados
e forçados a viver em atividades 
económicas informais, as
medidas de saúde degradaram 
ainda mais as suas condições
de vida. 

Em resposta a esta situação,
a Coalition PLUS procedeu a uma 
redistribuição em grande escala 
dos seus recursos financeiros 
com o acordo do Conselho de 
Administração e o apoio dos seus 
doadores privados e dos seus 
principais parceiros financeiros
(A Iniciativa, a Agência Francesa 
de Desenvolvimento, Unitaid,
o Fonds Robert Carr). Esta
operação atingiu 1,5 milhões
de euros.  n

A NOSSA MOBILIZAÇÃO
FACE À COVID-19
1,5 MILHÕES DE FUNDO DE
EMERGÊNCIA PARA MANTER A CONTINUIDADE
DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

«Na capital,
Quito, adaptámo-nos
rapidamente à
distância social e ao
confinamento. A fim
de manter uma ligação 
estreita com as nossas 
comunidades e
continuar a responder 
às suas necessidades, 
implementámos a 
telemedicina. A chave 
não é acreditar que a 
tecnologia é a resposta 
para tudo! O elemento 
humano continua a
ser central e o apoio
dos trabalhadores 
comunitários é
fundamental na criação 
de novos laços entre
os médicos e as pessoas 
que são monitorizadas.”

Amira HERDOIZA
Diretora executiva
de Kimirina (Equador),
vice-presidente
da Coalition PLUS

©
 M

al
ay

si
an

 A
ID

S
 C

o
u

n
ci

l



13

R E L ATÓ R I O  D E  AT I V I DA D E  A N UA L 2020

OBJETIVOS  

A fim de garantir a continuidade 
de serviços abrangentes
de VIH para populações-chave
e pessoas que vivem com VIH
ou hepatites virais, o fundo de 
emergência da Coalition PLUS 
tem 3 objetivos específicos: 
 
u Manter um pacote mínimo
 de serviços de prevenção
 do VIH/HCV para as PC.

u Manter um pacote mínimo
 de serviços de apoio
 psicossocial e cuidados
 terapêuticos para pessoas
 que vivem com VIH/HCV. 

u Responder a emergências
 vitais, alimentares,
 económicas e terapêuticas
 de PC e pessoas que vivem
 com VIH/HCV. 

Estes objetivos foram definidos 
com base nas necessidades 
identificadas pelos intervenientes 
da rede, em conformidade
com os princípios da abordagem 
baseada na comunidade.
O objetivo era certamente
adaptar as atividades ao contexto 
pandémico, a fim de evitar expor 
os profissionais e beneficiários
ao risco de infeção com Covid-19, 
mas sobretudo para garantir
a segurança dos serviços
de VIH e HCV.  n

 RESULTADOS

Assistência humanitária
de emergência 
 25  000
beneficiários  

Distribuição de 

7  560
cabazes de alimentos   

Distribuição de 

11  420
kits de higiene  

Distribuição de subsídios
de transporte

2  474
beneficiários 

Distribuição de ajuda financeira
de emergência 

6  923
pessoas

Atividades de prevenção virtual 

5  841
beneficiários

Dispositivos de apoio
psicológico à distância

15  514
beneficiários
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«Seja para combater
o SARS-CoV-2, o VIH
ou as hepatites virais, 
não se trata apenas
de testar, mas também 
de acompanhar e 
informar, evitando 
qualquer discriminação 
ou julgamento. A nossa 
abordagem comunitária 
dos testes é hoje tanto 
mais necessária quanto 
estamos a observar
uma acumulação
de vulnerabilidades 
dentro das nossas 
populações-chave,
que são muito
duramente atingidas 
pelas consequências 
económicas e sociais
da crise sanitária.»

Mehdi KARKOURI
Presidente de ALCS (Marrocos),
administrador da Coalition PLUS 
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PROGRAMA EPIC:
AVALIAR O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19
EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS

1: EPIC : Enquêtes pour évaluer l’impact de la crise sanitaire Covid-19 en milieu communautaire

Para avaliar o impacto da crise sanitária da 
Covid-19 na comunidade, o Laboratório 
Comunitário de Investigação da Coalition 
PLUS iniciou uma série de inquéritos 
coordenados no âmbito do programa EPIC1. 
Dada a escassez dos dados existentes,
é importante que os projetos de
investigação sobre o VIH assumam a 
responsabilidade de gerar dados a nível
das populações-chave, dos trabalhadores 
da saúde comunitária e das organizações 
comunitárias. Estes dados ajudarão a 
identificar as necessidades e a tomar as 
decisões adequadas para a implementação 
de programas e serviços relativos ao VIH no 
contexto do Covid-19. Estes dados serão 
também essenciais para apoiar a defesa 
nacional e internacional para assegurar que 
as principais populações seropositivas não 
sejam esquecidas nas respostas públicas
à crise de saúde atual e futura.

A crise apela à inovação, criatividade
e flexibilidade nos métodos, mantendo 
simultaneamente padrões elevados.
A luta contra o VIH nunca deixou de ser

um campo de inovação na prevenção,
nos cuidados aos doentes, na forma como 
a investigação é conduzida com o
envolvimento dos doentes no processo
de cuidados e no desenvolvimento da 
investigação de base comunitária. A crise 
sanitária causada pelo Covid-19 trouxe de 
volta à vida esta necessidade de inovação 
metodológica e de boas práticas no 
domínio do VIH. O programa EPIC é um 
exemplo disto mesmo. 

Um grupo de trabalho composto
por laboratórios de investigação parceiros 
(Santé Publique France, INSERM, AP-HP, 
Saúde Pública Inglaterra, Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo) e atores associativos
coordenando plataformas geográficas 
(ARCAD Santé PLUS no Mali, ALCS
em Marrocos, AIDES em França, PILS
nas Maurícias, Kimirina no Equador e ANSS 
no Burundi) foi criado para acompanhar
a implementação do programa e refletir 
sobre os desafios metodológicos. n
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+100
inquéritos concluídos,
em curso ou planeados
(inquéritos «quantitativos» 
através de questionários e 
inquéritos «qualitativos» através 
de entrevistas individuais)  

32
organismos ou associações  
membros ou parceiros da
Coalition PLUS envolvidos 

Cerca de trinta países de
intervenção nos 5 continentes 
(África, América do Sul,
Central e do Norte, Ásia,
Europa e Médio Oriente) 

Ferramentas desenvolvidas
em 8 línguas
árabe, catalão, inglês,
francês, espanhol, malaio,
português, romeno 

+100
pessoas envolvidas
na realização de inquéritos EPIC, 
e cerca de 

50
pessoas formadas diretamente  
pelo Laboratório de Investigação 
Comunitária da Coalition PLUS 

Primeiros resultados
dos inquéritos em França,
Marrocos e Roménia

INQUÉRITOS MODULÁVEIS 
CONSOANTE O TERRENO  
Recolha de dados por métodos 
mistos (questionários e/ou 
entrevistas) 

Implementação de acordo com 
restrições sanitárias (face a face, 
Internet, WhatsApp...)

Possibilidade de escolher
entre 15 módulos de perguntas 
(temáticas e/ou baseadas
na população)

Capacidade de incluir algumas 
questões que respondem
às necessidades locais

«Não basta dizer às 
pessoas para lavarem 
as mãos quando não 
têm acesso à água e não 
podem pagar produtos 
de higiene ou mesmo 
alimentos. Eles precisam 
de ter poderes para pôr 
isto em prática e é isso 
que temos sido capazes 
de fazer com o apoio do 
fundo de emergência
da Coalition PLUS.» 

Jeanne GAPIYA
Presidente da ANSS (Burundi),
administradora da Coalition PLUS 

NÚMERO ESPERADO
DE INQUIRIDOS
Mais de 

14 000
inquiridos esperados 
através de 

60
inquéritos por
questionários

Mais de 

1 000
pessoas auditadas   
através de 

40
inquéritos por
entrevistas individuais

NO FINAL DE 2020, O PROGRAMA
EPIC REPRESENTA 
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2: Newsletter COVID-Info #3 :
https://mailchi.mp/0bb28bccf967/covid-in-
fo-3-newsletter-coalition-plus

 O trabalho de capitalização
 permite-nos 
u reforçar a capacidade
 dos nossos membros e
 parceiros para formalizar
 conhecimentos, experiência,
 conhecimentos e know-how;  

u valorizar o capital de
 conhecimento resultante das
 experiências e experiência
 da rede, a fim de ter a sua
 legitimidade e especificidade
 reconhecidas na cena
 internacional ;

u utilizar, enriquecer e
 desenvolver os conhecimentos
 estratégicos identificados
 pelo processo de capitalização.  

Como parte da estruturação
do polo, foram desenvolvidos 
instrumentos metodológicos 
que podem ser adaptados
de acordo com o contexto e
os objetivos da capitalização
e foi realizado um trabalho 
educativo interno sobre o papel
e os desafios da capitalização 
através da redação de uma
nota informativa2. 

Com vista à sua implantação 
na nossa rede, a capitalização 
tem sido também objeto de um 

projeto transversal para 
as nossas seis plataformas 
geográficas de desenvolvimento 
de capacidades. Cinco anos após 
a sua criação, as Plataformas 
desenvolveram um importante 
conjunto de ferramentas 
metodológicas e de know-how. 
É agora essencial capitalizar 
sobre isto com um duplo 
objetivo: promover a partilha 
interna das experiências 
desenvolvidas entre plataformas 
e promover a experiência 
singular e os sucessos obtidos 
externamente. n

Um novo departamento de Capitalização e Conhecimento
foi criado no final de 2019. Este é o primeiro passo de uma
abordagem institucional à capitalização dentro da nossa rede.
Transformando o conhecimento da experiência comunitária
em conhecimento partilhável, a capitalização é uma atividade
estratégica para a Coalition PLUS. Deve permitir-nos tornar
o nosso valor acrescentado visível e valioso.

CAPITALIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA
COMUNITÁRIA 
ESTRUTURAÇÃO DO POLO CAPITALIZAÇÃO 

© Coalition PLUS/Nicolas Beaumont
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3: https://www.coalitionplus.org/etats-fra-
giles-capitalisation/
4: Classificação 2018 da OCDE: 
http://www.oecd.org/dac/conflict-
fragility-resilience/statesoffragi-
lityframework2018.htm 

Produção e reconhecimento
dos conhecimentos
especializados da comunidade  
Foi elaborado pela nossa
Plataforma da África Central e 
Oriental (PACE) um documento 
de capitalização sobre as
organizações comunitárias 
baseadas no VIH nos estados 
frágeis da África Central e
Oriental3. Segundo a definição da 
OCDE4, esta sub-região inclui 
quatro países numa situação de 
extrema fragilidade (Burundi, 
República Centro-Africana, 
República Democrática do Congo 
e Chade) e dois países frágeis 
(Congo e Camarões). No entanto, 
a fragilidade estrutural
dos Estados gera grandes
deficiências na política de saúde 
pública, o que significa que a luta 
contra o VIH fica em segundo 
plano. Daí a necessidade de as 
associações adaptarem as suas 
intervenções, demonstrarem 
resiliência e restabelecerem
um diálogo permanente com
as autoridades sanitárias.
O conjunto de ferramentas
PACE propõe-se, portanto,
documentar a capacidade das 
organizações comunitárias de
se reinventarem nestes
contextos difíceis.

Reconhecimento da nossa perícia 
L’Initiative, um dispositivo
específico de Expertise France 
complementar ao Fundo
Mundial, selecionou o PACE para 

apoiar a RENAPC no reforço
das atividades de prevenção 
para as principais populações 
da República do Congo. Neste 
quadro, a PACE começou a 
fornecer uma série de apoios 
técnicos programáticos (apoio 
psicossocial) e estruturais
(diagnóstico organizacional, 
gestão financeira).

A fim de fazer da utilização
das competências comunitárias 
um eixo estrutural da nossa
rede, decidimos lançar a
Coalition PLUS Expertise sob 
a forma de um hub sediado 
em Dakar. A Iniciativa CRG
(Community, Rights, Gender)
do Fundo Mundial aceitou em 
setembro de 2020 a proposta
de uma carteira de peritos
da Coalition PLUS a ser
disponibilizada para missões
de apoio técnico. n
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Treze associações membros
e vinte e dois parceiros
participaram na Semana
Internacional de Rastreio.  

13 844
TESTES DE VIH
incluindo 2,6 % de positivos

4 919
TESTES DE VHC
incluindo 3,8 % de positivos

5 202
TESTES DE VHB
incluindo 5,2 % de positivos
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EIXOS DE MOBILIZAÇÃO  
Para tornar o acesso ao rastreio 
uma realidade para todos,
organizámos a primeira Semana 
Internacional de Rastreio, de
23 a 29 de novembro, como uma 
extensão da Semana Europeia
de Rastreio.

Foram desenvolvidos três eixos
de mobilização:  
u Sensibilização e rastreio entre
 as populações-chave,

u Comunicação ao público em
 geral sobre a importância
 do rastreio e a visibilidade dos
 serviços comunitários
 no diagnóstico e cuidados,

u Ações de defesa: questionar
 as autoridades públicas sobre
 questões de acesso à prevenção
 e aos cuidados; construir alianças
 entre organizações da sociedade
 civil e parceiros técnicos e
 financeiros; consolidar a liderança
 associativa com vista a obter
 uma posição. n

PRIMEIRA EDIÇÃO
DA SEMANA INTERNACIONAL
DE RASTREIO 
LA despistagem do VIH, hepatites e infeções
sexualmente transmissíveis é uma prioridade
global para o impacto destas epidemias.
A Coalition PLUS decidiu lançar uma campanha
global em grande escala para mobilizar apoio
aos testes, que será repetida todos os anos
e reunirá cada vez mais parceiros.

© REVS PLUS
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
NA DEFESA
NA COMUNICAÇÃO 

Colômbia
3.100 pessoas alcançadas
pela campanha digital dedicada
à importância do diagnóstico rápido
do VIH e do HCV «Saber es ganar... 
hazte la prueba del VIH y la Hepatitis 
C»; 146 participantes no Fórum 
Nacional de Autotestes, cuja emissão 
digital gerou 335 visualizações entre 
29 de novembro e 29 de dezembro, 
680 interações e 70 partilhas.

Bolívia 
1 milhão de pessoas alcançadas
pela campanha digital (TikTok, 
Facebook, Instagram e página web) 

Argentine
36 influenciadores envolvidos
na campanha de sensibilização digital 
#PonetelaCinta (Use a fita) 

Guatemala
84 participantes em dois fóruns
sobre hepatite viral e o seu impacto
na saúde, e sobre os desafios das DSTs 
na resposta ao VIH.  

Burkina Faso
Elaboração com
o Ministério da Saúde
de um roteiro dedicado
às recomendações 
nacionais sobre rastreio, 
que o REVS PLUS
deverá seguir.

Benim
Pedido às autoridades
para implementar a 
estratégia comunitária
de tratamento ARV
incluída nas políticas de 
saúde e que desenvolvam 
uma política de rastreio 
das hepatites virais 
baseada na comunidade.

Camarões 
27 funcionários
de saúde empenhados
em mobilizar para
a implementação de 
estratégias de testes 
diferenciados para 
populações-chave.

Congo-Brazzaville
Pedido ao Ministério
da Saúde de autorização 
formal para realizar a 
distribuição de ARV de base 
comunitária a adultos 
vivendo com VIH.  

Argentina
24 jurisdições, com sede em 23 
províncias e na cidade de Buenos Aires, 
foram abordadas para solicitar uma 
melhor localização dos centros de 
testes públicos na plataforma digital 
#Donde. Metade das jurisdições 
responderam, 10 das quais forneceram 
informações que alimentaram a 
plataforma #Donde. 

Marrocos
70 participantes no webinar
«Vamos mobilizar-nos para tornar
os testes comunitários de VIH/HCV 
mais acessíveis às populações-chave 
na região MENA».

Argélia
Solicitar às autoridades 
que ponham em prática 
estratégias de rastreio 
inclusivas adaptadas
às necessidades das 
populações-chave
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Maurícias
Obtenção com o Ministério
da Saúde de um acordo sobre
a formalização de recomendações
de política de testagem
(«testing policy consultancy»)
em dezembro, permitindo
a introdução de alterações concretas 
nas questões de testagem do VIH
e do HCV.

Malásia 
Lançamento do primeiro
estudo-piloto sobre o autoteste
do VIH para populações-chave
«JOM TEST»: 1.246 pessoas
inscritas, 896 participantes efetivos,
427 rastreios, incluindo 7% positivos.  

Madagáscar
Interpelação do Secretário Executivo 
do Conselho Nacional de Combate
à SIFA para a tomada em conta dos 
dados dos rastreios comunitários 
realizados durante a campanha nos 
dados dos centres de saúde pública. 

Índia 
Renúncia obtida para permitir
a iniciação direta do tratamento 
para todas as pessoas que 
apresentem resultados positivos 
durante a Semana Internacional
de Rastreio.  

Ucrânia
Mais de 1,5 milhões de pessoas 
alcançadas pela campanha digital
(série de vídeos publicados no 
Facebook, Instagram e YouTube).

Burundi
Desenvolvimento de recomendações 
em colaboração com os parceiros 
técnicos e financeiros na luta contra
a SIDA para melhorar a gestão
de hepatites virais.

Roménia
Pedido aos partidos políticos
que participam na campanha para as 
eleições parlamentares para se 
comprometerem a reforçar a luta 
contra o VIH; interpelação do
Ministério da Saúde para finalizar
a estratégia nacional contra a SIDA, 
incluindo recomendações para
o envolvimento dos atores
comunitários na assistência à
despistagem e tratamento do VIH. 
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Na nossa abordagem global do combate às epidemias,
a defesa e a investigação baseada na comunidade são as alavancas
mais importantes para a ação.
A investigação baseada na comunidade gera dados
que alimentam a defesa, enquanto que a defesa combate
a discriminação e altera regras e normas para reforçar
o financiamento e os serviços comunitários de saúde.

OS NOSSOS
PRINCIPAIS
RESULTADOS
NA DEFESA E
INVESTIGAÇÃO
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Coalition PLUS/Nicolas Beaumont

MOBILIZAÇÃO DE PEPFAR NO MALI
E NO BURKINA FASO

A nossa defesa da mobilização de fundos 
internacionais em países de baixo e médio 
rendimento conseguiu convencer
o PEPFAR, a agência de ajuda bilateral
dos EUA, a libertar os seus 500.000 dólares 
de Fundos de Ambição para o Mali e
Burkina Faso, onde a nossa rede tem
duas associações membros, ARCAD Santé 
PLUS e REVS PLUS. 

Ao mobilizarmos organizações da
sociedade civil, sublinhámos a grave
deterioração da situação de segurança
e saúde nestes dois países sahelianos
para parceiros técnicos e financeiros 
internacionais. As nossas organizações 
membros foram convidadas a elaborar 
planos de emergência nacionais que 
pudessem receber financiamento externo. 
Nestes dois países, os surtos de violência 

provocaram a deslocação de 600.000 
pessoas5. Isto enfraqueceu a cadeia
de cuidados: a deteção precoce diminuiu,
o acesso ao tratamento tornou-se mais 
complicado, e perderam-se mais pessoas 
para o acompanhamento. Como resultado, 
a meta da ONU de 3x956 torna-se ainda 
mais difícil de atingir até 2030. 

PEPFAR, que presta particular atenção
à qualidade dos cuidados e à retenção
dos doentes, tem sido sensível aos nossos 
argumentos e tem sido particularmente 
colaborante. Em particular, os Estados 
Unidos encorajaram a solução da
clínica móvel, que as nossas associações
têm vindo a desenvolver há muitos
anos, indicando que era uma solução
perfeitamente adaptada a situações
de emergência. n

5: Reportagem BBC: https://www.bbc.com/afrique/region-51348050
6: Comprendre l’accélération, ONUSIDA , juin 2015 - https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_fr.pdf
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O projeto ANRS-SEXTRA de
vários países, que visa identificar as 
necessidades de saúde sexual dos 
profissionais do sexo masculinos cis 
ou trans e das mulheres trans que 
encontram os seus clientes na
Internet, conseguiu continuar a
sua implementação apesar da crise
de saúde.  

Embora o recrutamento dos
participantes tenha sido adiado, as 
equipas do projeto conseguiram, em 
colaboração com as associações 
membro envolvidas6 e com as equipas 
de investigação parceiras (SESSTIM/
INSERM), finalizar as ferramentas de 
recolha de dados, incluindo uma 
componente Covid-19 (questionário 
quantitativo, folha de país), definir
a estratégia de comunicação e
desenvolver os meios de comunicação 
apropriados (logótipo, visuais). n

PROJETO DE
INVESTIGAÇÃO 
SEXTRA 
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7: Bolívia (IDH), Canadá (REZO), Equador (Kimirina), França (AIDES), Marrocos (ALCS), Maurícias (PILS), Roménia (ARAS) e Portugal (GAT).
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RESPOSTA
COMUNITÁRIA
À HEPATITE C 

© Coalition PLUS/Nitin Rai
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À medida que o nosso projeto financiado 
pela Unitaid sobre questões de acesso ao 
tratamento da hepatite C em cinco países 
de rendimento médio (Brasil, Colômbia, 
Índia, Malásia, Marrocos) chega ao fim em 
2021, estamos a assistir a uma maior 
vontade por parte dos governos
de trabalhar com as comunidades e
populações afetadas pela hepatite C.
Ao longo de 2020, devido ao fardo sobre 
os serviços de saúde gerado pela
pandemia de Covid-19, esta vontade 
tornou-se uma necessidade e várias 
colaborações nos países do projeto têm 
avançado. Um exemplo importante desta 
colaboração é na Índia, onde a Coalition 
PLUS trabalha com um parceiro em Deli, 
DNP+, e um parceiro em Manipur, CoNE.

Em Deli, a voz da comunidade é agora 
ouvida em todos os comités diretivos
(a nível de Deli e federal). Além disso,
a DNP+ conseguiu que o governo
reconhecesse as pessoas em privação
de liberdade como uma população chave
e começasse a testá-las e a tratá-las
na prisão central de Deli, Tihar.

Finalmente, a DNP+ obteve autorização 
para que três dos seus funcionários
dispensassem medicamentos a doentes 
incapazes de continuar o tratamento 
devido ao bloqueio e para evitar falhas no 
tratamento do VIH, HBV e HCV (194
pessoas receberam ARV e DAAs em casa).

Em Manipur, durante as fases iniciais da 
pandemia, CoNE conseguiu continuar a 
trabalhar na prevenção e teste do HCV, 

adaptando as suas ações às medidas 
sanitárias atuais. O governo apoiou
a criação de abrigos comunitários para 
pessoas que injetam drogas. Além disso, 
apesar da crise sanitária, CoNE conseguiu 
organizar 37 campanhas de testes em
que 2.252 pessoas foram sensibilizadas e 
1.404 testadas (501 foram consideradas 
como sensíveis). Estas campanhas de 
rastreio foram tão bem-sucedidas e a sua 
contribuição para a implementação do 
Programa Nacional de Hepatites Virais 
tornou-se tão inegável que o Ministério da 
Saúde do Estado pediu à CoNE que
continuasse a rastrear as UDI após o fim do 
projeto. Assim, em 2021, os termos de 
referência serão fornecidos diretamente à 
CoNE pelo governo.

A Coalition PLUS tem trabalhado com a 
DNP+ e a CoNE, parceiros do projeto desde 
2017, sobre estes sucessos. Ambos
os parceiros desenvolveram planos de
campanha que são adaptados
aos contextos locais e que têm sido
constantemente revistos para se
adaptarem a oportunidades e situações 
em mudança. n

© Coalition PLUS / Ronel Kongkham

© Coalition PLUS/CoNE
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AS NOSSAS CONTRIBUIÇÕES
PARA CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Devido ao contexto da saúde, as principais reuniões
científicas do ano 2020 tiveram lugar em linha. Contudo, isto não 
nos impediu de apresentar o nosso trabalho de investigação
de base comunitária na SIDA, a maior conferência mundial sobre 
SIDA de dois em dois anos, e na AFRAVIH, a conferência
internacional francófona sobre VIH/SIDA e infeções virais crónicas. 
 

AIDS VIRTUAL 2020
Devido à pandemia de Covid-19, 
a conferência internacional 
sobre a SIDA, originalmente 
programada para se realizar em 
São Francisco e Oakland (EUA), 
realizou-se online em 2020,
de 6 a 10 de julho. Apesar da 
perturbação da organização, 
fizemos as nossas contribuições 
científicas para a luta global 
contra a SIDA e as hepatites 
virais, tal como nos anos
anteriores. Em particular,
tivemos a oportunidade de fazer 
uma apresentação oral sobre a 
estigmatização das pessoas que 
vivem com o VIH em Marrocos. 
Vinte cartazes coautores
com investigadores das nossas 
associações membros e
parceiros foram também
apresentados online. n

AFRAVIH 2020 CONNECTÉ-E-S
Este ano tivemos um papel especial na AFRAVIH,
que se realiza de dois em dois anos num país
francófono. A fim de dar uma voz mais forte às
comunidades, fomos convidados a co-organizar a 
conferência, que estava inicialmente prevista para ter 
lugar em Dakar em abril. Devido ao contexto da saúde, 
defendemos uma organização virtual do evento.
Isto foi feito de 8 a 11 de novembro. O nosso
presidente teve a honra de participar na cerimónia
de abertura e recordou8, nesta ocasião, o papel
indispensável das associações comunitárias
na resposta a epidemias. 
Na frente científica, participámos em 7 sessões
e apresentámos 32 posters sobre vários tópicos como 
a PrEP (tratamento preventivo contra a SIDA),
autoteste do VIH, uso de drogas, carga viral no
contexto da saúde comunitária e da saúde mental
de pessoas que vivem com VIH. Também realizámos 
um simpósio dedicado à adaptação das nossas
associações comunitárias no contexto da crise
sanitária, «Coalition PLUS, uma resposta comunitária 
ao Covid-199». n

VIH 
HÉPATITES
SANTÉ SEXUELLEAFRAVIH20202020 8-11 novembre 2020

connecté-e-s

COVID-19

8: Discurso de Hakima Himmich na cerimónia de abertura de AFRAVIH 2020: https://www.coalitionplus.org/covid-19-hakima-himmich/
9: A totalidade do simpósio em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cW9nYLm0aVg



©
 C

o
al

it
io

n
 P

LU
S

/N
ic

o
la

s 
B

e
au

m
o

n
t

30



31

R E L ATÓ R I O  D E  AT I V I DA D E  A N UA L 2020

Apesar do contexto de saúde, conseguimos organizar
uma exposição fotográfica no coração de Genebra, sede
das principais organizações internacionais de saúde.
E no auge da crise de saúde, apelámos à reforma da política
de drogas, publicando um artigo no jornal diário Libération.
Finalmente, ao longo do ano, os nossos ativistas
manifestaram-se em redes sociais para denunciar a discriminação
e mesmo a violência que limitam o acesso à prevenção
e aos cuidados, e para partilhar o seu empenho
na luta contra a SIDA e a hepatite C.  

OS NOSSOS
PRINCIPAIS
DISCURSOS 
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10: « La Covid-19, une opportunité pour réformer la politique des 
drogues », Libération, 24 juin 2020: https://www.liberation.fr/
debats/2020/06/24/le-covid-19-une-opportunite-pour-reformer-
la-politique-des-drogues_1792033/

ARTIGO DE OPINIÃO:
«COVID-19, UMA OPORTUNIDADE
PARA A REFORMA DA POLÍTICA DE DROGAS”

Por ocasião da campanha «Support.
Don’t Punish», que é lançada todos os anos 
a 26 de junho, publicámos um artigo
no jornal diário francês Libération10 e
no blogue do jornal online dedicado às 
políticas de redução dos riscos com a 
co-assinatura de muitos parceiros
internacionais: International Drug Policy 
Consortium (IDPC), Harm Reduction
International (HRI), International
Líquidowork of People who Use Drugs 
(INPUD), International Líquidowork on 
Hepatitis in Substance Users (INHSU), 
Correlation–European Harm Reduction 
Líquidowork (C-EHRN), STOPAIDS,
hepCoalition, Treatment Action Group 
(TAG). De facto, a pandemia desencadeou 
um movimento de reforma sobre

a redução de danos e o apoio aos
utilizadores de substâncias psicoativas.
Era importante para nós dar a conhecer e, 
mais ainda, apelar à sua perpetuação e 
generalização a uma escala internacional. n

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA EM
GENEBRA

Trabalhadores comunitários na África 
francófona da nossa rede contaram
a história da sua luta individual e coletiva 
contra o VIH e o HCV através de uma 
exposição fotográfica realizada ao longo
de setembro em Genebra, uma cidade 
estratégica onde estão sediadas
instituições de saúde internacionais.
Além disso, uma mesa redonda sobre
o lugar das populações vulneráveis nas 
políticas de saúde pública foi organizada
no Grupo de Saúde de Genebra com a 
participação de representantes de alto 
nível do Fundo Mundial, da ONUSIDA,
da OMS e da Representação Permanente 
da França junto das Nações Unidas. n

© Coalition PLUS

© Coalition PLUS/Nicolas Beaumont
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11: https://www.youtube.com/watch?v=JJ6Zlq0qIjY 12: https://www.youtube.com/watch?v=t5OpkwwmNu8 13: https://www.youtube.com/watch?v=Hdblt-
7lYwCo&t=305s 14: « À nos morts, témoignages de vivants », Coalition PLUS,  http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Coali-
tion-PLUS_A-nos-morts_T%C3%A9moignages_Dec2019.pdf 

PALAVRAS COMUNITÁRIAS
NAS REDES SOCIAIS  

 

© PILS/Khatleen Minerve

DIAS MUNDIAIS RELATIVOS 
AOS DIREITOS HUMANOS
Por ocasião do Dia Internacional 
dos Direitos da Mulher, 8 de 
março, destacámos nas nossas 
redes sociais testemunhos
de trabalhadoras sexuais cis e 
transgénero no Burundi, 
Equador, Mali e Maurícias. 
Objetivo: combater ideias 
preconcebidas e realçar o papel 
essencial destas mulheres na 
luta contra a SIDA e as hepatites!

Em apoio à nossa rede temática 
AGCS PLUS, produzimos uma 
série de quatro vídeos de 
testemunhos, transmitidos
por ocasião do Dia Internacional 
contra a LGBTQI-fobia, no dia
17 de maio.

Os ativistas de AGCS PLUS 
sublinham a necessidade de 
continuar a mobilizar para o 
respeito dos direitos e garantir 
o acesso aos cuidados das 
minorias sexuais na África 
francófona que, já vulneráveis 
em contextos onde a
homossexualidade é por vezes 
criminalizada, foram ainda mais 
discriminadas e prejudicadas 
durante o período de
confinamento estabelecido no 
início da pandemia da Covid-19. 
Todos estes vídeos foram 
publicados no YouTube,
Facebook e Instagram.

DIAS MUNDIAIS RELATIVOS 
ÀS EPIDEMIAS
Para o Dia Mundial de Luta
contra as Hepatites, a 28 de 
julho, destacamos o trabalho de 
atores comunitários de quatro 
associações da nossa rede 
envolvidas na luta contra a 
hepatite C: ALCS em Marrocos, 
DNP+ na Índia, MTAAG+ na
Malásia e Corporación Temeride 
na Colômbia. Produzimos um 
vídeo que mostra a adaptação 
extremamente rápida
dos serviços baseados na
comunidade para as populações 
mais vulneráveis à hepatite C
no contexto do Covid-19. O vídeo 
de 11 minutos está disponível em 
francês11, espanhol12 e inglês13 : 
«HCV: Um vírus não nos vai 
parar».

No Dia Mundial da SIDA, 1
de dezembro, reafirmamos a 
necessidade de reduzir as mortes 
por SIDA em conformidade com 
os compromissos assumidos
pela comunidade internacional. 
Para lembrar às pessoas que 
morrer de SIDA ainda é uma 
realidade cruel em muitos países, 
publicámos novos testemunhos 
dos nossos ativistas em redes 
sociais sobre a perda de um 
colega ou ente querido. Estes 
testemunhos estão reunidos na 
coleção «Aos nossos mortos, 
testemunhos dos vivos»14. n 
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O presente relatório é o relatório da unidade de gestão
da união Coalition PLUS, com sede em França dentro da estrutura
jurídica «Coalition internationale Sida - C.I.S.».
As contas anuais de 2020 foram auditadas por Deixis, auditores.

RELATÓRIO
FINANCEIRO   
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SÍNTESE 

O ano 2020 caracterizou-se por
um elevado nível de implementação 
do financiamento institucional,
graças nomeadamente ao fundo
de emergência Covid-19 de
1,5 milhões de euros, 84% do qual
foi financiado por financiadores 
institucionais. As despesas de viagem, 
tradicionalmente um item elevado
no orçamento do secretariado, caem 
77% entre 2019 e 2020 devido a 
restrições de tráfego. As dificuldades 
na implementação de um programa 
de recolha eficaz num contexto de 
confinamento tiveram um impacto 
direto nas doações, que diminuíram 
pela primeira vez em volume e
proporção em -3% em relação ao
ano passado.

Vários indicadores de saúde financeira 
estão a deteriorar-se entre 2019 e 
2020 com uma diminuição do nível de 
equidade, que se situa agora em
0,2 milhões de euros, e uma posição 
líquida de caixa no encerramento
de -0,5 milhões, levando a direção 
executiva da Coalition PLUS
a propor um plano para melhorar
a saúde financeira. n
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REPARTIÇÃO DAS DESPESAS POR TIPO (K€) 2019 2020 Variação

Compras 46 27 -41 %

Despesas externas - outras despesas - subsídios 
concedidos à rede Coalition PLUS 6 285 7 445 +18 %

Despesas de pessoal 1 756 1 815 +3 %

Impostos 144 152 +6 %

Depreciação, amortizações, provisões e compromissos 96 176 +83 %

Despesas financeiras 24 27 +13 %

Despesas extraordinárias 2 4 +100 %

TOTAL 8 353 9 646 +15 %

REPARTIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR TIPO (K€) 2019 2020 Variação

Outros rendimentos de gestão corrente
(doações e contribuições dos membros) 4 757 4 626 -3 %

Rendimentos excecionais 0 2 -

Rendimentos financeiros 2 0 +50 %

Reintegração da depreciação e provisões 77 64 -16 %

Subsídios de funcionamento 3 515 4 601 +30 %

Transferência de despesas 148 115 -22,3 %

TOTAL GERAL 8 498 9 408 +11 %

O ano financeiro de 2020
terminou com um défice de
-238 mil milhões de euros.
Os recursos (9,4 milhões de 
euros) cresceram +11% menos 
rapidamente do que as
utilizações (9,6 milhões de euros) 
que cresceram +15%. O défice 
representa -2% do orçamento
de despesas.

A repartição das despesas
por tipo mostra um aumento 
(+15%) que reflete o aumento
das despesas externas, outras 
despesas e subsídios concedidos 
(+18%), principalmente ligado a 
um aumento de 1,9 milhões de 
euros nos subsídios concedidos
à rede (dos quais 1,5 milhões
de euros dizem respeito ao fundo 
de emergência Covid-19). 
O aumento das despesas é

também explicado pelo
aumento das provisões (+83%) 
devido a riscos de perdas latentes 
em créditos denominados
em dólares americanos
por 158K euros.

Podemos notar um aumento 
significativo no nível de subsídios 
de funcionamento de +30%, 
ligado a uma taxa muito boa
de execução de projetos ligados 
aos Acordos de Programa
cofinanciados pela Agência 
Francesa de Desenvolvimento
e pelo Fonds Robert Carr.
Outros rendimentos de gestão 
corrente diminuíram 3% devido
a uma queda de 163.000 euros 
em donativos de campanhas
de angariação de fundos,
nomeadamente ligados ao 
contexto da saúde. n

DESPESAS E RENDIMENTOS

© PILS/Nicolas Beaumont
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O défice de -238 K euros reduz o nível 
de equidade, que, no entanto,
permanece positivo a um nível de 
+243 K euros, uma garantia para os 
nossos parceiros financeiros
(arrendadores, bancos). A fim
de avaliar a saúde financeira da
organização - que ainda se caracteriza 
por um elevado nível de
endividamento aos nossos membros, 
ao nosso banco e aos doadores
através de adiantamentos de fundos 
para projetos - é, no entanto,
necessário ter em consideração 
outros indicadores. 

Podemos de facto notar um declínio 
mais rápido nos recursos a longo 
prazo (-27%) do que o declínio nas 
utilizações a curto prazo (-22%), 
principalmente devido ao resultado 
deficitário de 238 K euros que
enfraquece a equidade.

O saldo total dos empréstimos
concedidos pela Coalition PLUS 
ascendia a 3,6 milhões de euros em 
31/12/2020. Este desequilíbrio de 
utilizações estáveis em comparação 
com os recursos sustentáveis poderia 
dificultar o pagamento das despesas 
correntes se a Coalition PLUS não 
beneficiasse de uma necessidade 
negativa de capital de exploração de 
1.955K euros, ou seja, um excedente 

de recursos cíclicos em comparação 
com as utilizações cíclicas, graças 
aos adiantamentos em dinheiro 
concedidos pela AIDES, aos 
adiantamentos de certos doadores 
em acordos plurianuais e aos atrasos 
nos pagamentos aos fornecedores.
É de notar que esta fragilidade do 
«topo do balanço», isto é, dos usos e 
recursos a longo prazo, também se 
encontra ao nível do «fundo do
balanço», uma vez que os nossos 
recursos a curto prazo diminuíram 
mais rapidamente do que os nossos 
usos a menos de um ano. Isto pode
ser explicado em particular pelo 
reembolso bastante lento dos
empréstimos concedidos às entidades 
suíças e belgas, bem como aos 
membros (Geneva Health Group, 
Kimirina) e pela necessidade de
recorrer a produtos bancários para 
adiantamentos em dinheiro para 
financiar o nosso ciclo operacional.

A comparação destes indicadores 
financeiros confirma no final
do exercício financeiro de 2020
uma forte deterioração da posição 
líquida de caixa em -492 K A fim
de consolidar a saúde financeira
da Coalition PLUS, o Conselho
de Administração decidiu, por
conseguinte, implementar um plano 
para melhorar a saúde financeira. n

COMENTÁRIOS SOBRE O BALANÇO DE 2020 
 

©
 C

o
al

it
io

n
 P

LU
S

 /
 A

n
a 

C
ar

o
lin

e
 d

e
 L

im
a



39

R E L ATÓ R I O  D E  AT I V I DA D E  A N UA L 2020

BILAN ACTIF
 EXERCÍCIO N   EXERCÍCIO N-1

  (Amortizações    
 Bruto e depreciações Líquido Líquido
  a deduzir)

ATIVO FIXO  

Bens incorpóreos                                                                                - - -

Gastos de formação - -  - -

Gastos de investigação e desenvolvimento                                                          

Doações temporárias de usufruto - - - -

Concessões, patentes, licenças, marcas, processos, - 7 971 - -

software, direitos e valores similares 7 971  -  - -

Bens incorpóreos em curso - - - -

Adiantamentos e depósitos -  - - -

Bens corpóreos    

Terrenos -  - - -

Edifícios -  - - -

Instalações técnicas, equipamentos e ferramentas industriais -  - - -

Bens corpóreos em curso - - - -

Outros 61 610  52 781 8 829 21 971

Adiantamentos e depósitos - - - -

Bens recebidos a título de legado ou doação a alienar  - - - -

Bens financeiros     

Participações e créditos relacionados - - - -

Outros títulos a longo prazo 8 799  - 8 799 8 799

Empréstimos 3 622 858 - 3 622 858 4 406 858

Outros - - - -

TOTAL I 3 701 237 60 572  3 640 486 4 437 628

ATIVO CIRCULANTE  

Inventários e trabalhos em curso                                                                                 

Créditos     

Créditos clientes, utilizadores e contas relacionadas 469 896  - 469 896  355 255

Créditos recebidos por legado ou doação -  - - -

Outros 6 336 297  - 6 336 297  7 898 848

Valores mobiliários negociáveis  -  - - -
Instrumentos de tesouraria  -  - - -
Dinheiro e equivalentes de dinheiro 18 620  - 18 620 182 419
Despesas constatadas de antemão 1 1 477  - 11 477 129 798

TOTAL II 6 836 290  - 6 836 290 8 563 320

Gastos de emissão dos empréstimos (III)                                                                         

Prémios de reembolso dos empréstimos (IV)  -  - - -

Desvios de conversão Ativo (V) 135 504  - 135 504 112 518
TOTAL GERAL (I + II + III + IV + V) 10 673 031 60 572  10 673 031 13 113 466

Divisa de edição EURO



BALANÇO PASSIVO
 EXERCÍCIO N EXERCÍCIO N-1

FUNDOS PRÓPRIOS  

Fundos próprios sem direito ou retoma -  - 

Fundos próprios estatutários - - 

Fundos próprios complementares - - 

Fundos próprios com direito de retoma - -

Fundos estatutários - -

Fundos próprios complementares -  - 

Desvios de reavaliação - -

Reservas -  -

Reservas estatutárias ou contratuais -  -

Reservas para projetos de entidades  -  -

Outros -  -

Ganhos retidos 477 174  331 933

Excedente ou défice do exercício -237 837  145 241

Situação líquida (subtotal) 239 337  477 174

Fundos próprios consumíveis -  -

Subvenções de investimento 3 299 7 205

Provisões regulamentadas -  -

TOTAL I 242 636 484 379 

OUTROS FUNDOS PRÓPRIOS  

  

TOTAL I BIS  

PROVISÕES  

Fundos diferidos relacionados com legados ou doações   

Fundos dedicados 91 337 19 042 

TOTAL II 91 337 19 042

PROVISÕES  

Provisões para riscos 158 888 63 631 

Fundos dedicados   

TOTAL III 158 888 63 631

DÍVIDAS - -

Empréstimos obrigatórios e similares (títulos associativos) - -

Empréstimos e dívidas a instituições de crédito 510 133 258 294

Empréstimos e dívidas financeiros diversos 1 199 712 1 097 669

Dívidas a fornecedores e contas relacionadas 1 299 659 834 499

Dívidas de legados ou doações - -

Dívidas fiscais e sociais 661 624 253 523

Dívidas s em ativos fixos e contas relacionadas - -

Outras dívidas 164 154 16 557

Instrumentos de tesouraria - -

Rendimentos constatados de antemão 6 023 816 10 034 943

TOTAL IV 9 859 097 12 495 484

Ajustes de conversão Passivo (V) 260 321  50 930

TOTAL GERAL (I + I BIS + II + III + IV + V) 10 612 279 13 113 466 

40
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM LISTA 
 EXERCÍCIO N EXERCÍCIO N-1

RENDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO  

Quotas 13 000  13 100

Vendas de bens e serviços - - 

Vendas de bens  - - 
> das quais vendas de donativos em espécie - -

Vendas de prestações de serviço - -
> das quais patrocínios -  - 

Rendimentos de financiadores terceiros                     - -

Concursos públicos e subvenções de funcionamento   4 600 744  3 726 475

Pagamentos dos fundadores ou consumo da dotação dispensável -  -

Recursos ligados à generosidade do público                              -  -

> Doações manuais 2 074 018  2 224 190

> Mecenatos -  -

> Legados, doações e seguros de vida - -

Contribuições financeiras 2 501 850  2 301 750

Reversões de amortizações, depreciações, provisões e transferências de despesas 189 859  161 313

Utilização dos fundos dedicados 19 042 63 236

Outros rendimentos 7 506  7 615

TOTAL I 9 406 018 8 497 679 

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO  

Compras de mercadorias -  -

Variação de stock -  -

Outras compras e despesas externas 2 301 078  3 031 319

Ajudas financeiras 5 086 290  3 283 952

Impostos e pagamentos similares 152 042  143 927

Salários e vencimentos 1 299 363  1 244 527

Despesas com a segurança social 515 502  510 948

Dotações para amortizações e depreciações 13 142  15 282

Dotações para provisões 158 796  62 120

Uso de fundos dedicados 73 435  19 042

Outras despesas 15 426  30 430

TOTAL II 9 615 074  8 341 546

1. RESULTADO DE FUNCIONAMENTO (I - II) -209 056 156 133 
RENDIMENTOS FINANCEIROS - -

De participação - - 

De outros valores mobiliários e valores a receber de ativos fixos - - 

Outros juros e rendimentos similares 197 - 

Reversões de provisões, depreciações e transferências de despesas - - 

Diferenças cambiais positivas - - 

Rendimento líquido na alienação de valores mobiliários comercializáveis 9 - 

TOTAL III 206  0

DESPESAS FINANCEIRAS - -

Dotações para amortizações, depreciações e provisões - - 

Taxas de juro e despesas similares 3 501 9 184 

Diferenças cambiais negativas 23 606 - 

Despesa líquida na alienação de valores mobiliários comercializáveis - - 

TOTAL IV 27 107  9 184

2. RESULTADO FINANCEIRO (III - IV) -26 901 -9 184 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM LISTA – CONTINUAÇÃO
 EXERCÍCIO N EXERCÍCIO N-1

3. RESULTADO CORRENTE ANTES DOS IMPOSTOS (I - II - III - IV) -235 957 146 949

RENDIMENTOS EXCECIONAIS  

Em operações de gestão 2 118  362 

Em operações em capital   

Reversões em provisões, amortizações e transferências de despesas  

TOTAL (V) 2 118 362 

DESPESAS EXCECIONAIS  

Em operações de gestão 3 998 2 070 

Em operações em capital -  - 

Dotações em amortizações, depreciações e provisões 1 

TOTAL (VI) 3 998 2 070 

4. RESULTADO EXCECIONAL (V - VI)                       -1 880 -1 708

Participação dos trabalhadores nos resultados (VII) - -

Imposto sobre o rendimento (VIII)                                                                                                    -  -

 TOTAL DOS RENDIMENTOS (I + III + V) 9 408 342 8 498 041 

TOTAL DAS DESPESAS (II + IV + VI + VIII) 9 646 179 8 352 799 

EXCEDENTE OU DÉFICE -237 837 145 241 

CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS EM ESPÉCIE  

Doações em espécie   

Serviços em espécie    

Voluntariado  

TOTAL  

DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS EM ESPÉCIE  

Assistência em espécie   

Fornecimento gratuito de bens    

Serviços em espécie

Pessoal voluntário  

TOTAL 
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O volume global de empregos aumenta em +15% entre 2019 e 2020.
Este aumento pode ser explicado em particular pelo aumento dos subsídios
pagos às redes (+56%) principalmente devido à implementação de um fundo
de emergência Covid-19 por 1,5 milhões de euros, à organização da Semana
Internacional de Rastreio por 266 mil euros e à continuação, apesar
do contexto sanitário, das atividades das plataformas.

Podemos também constatar um aumento dos custos operacionais de
+13% ligados à contratação de recursos humanos em auditoria interna, mas
também ao aumento dos honorários de auditoria nos múltiplos projetos
financiados pelos doadores. É de notar que o nível de financiamento dos custos 
operacionais permanece particularmente bom, com quase 75% destas
despesas financiadas por acordos de financiamento externos, o que demonstra
a capacidade da Coalition PLUS de ter as suas atividades financiadas,
bem como as suas operações estruturais. n

EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS 2014-2020
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OS RECURSOS15

Subvenções

4 681
49 %

Membros

2 515
26 %

Outros 

138
1 %

Recolha

2 074
22 %

Montantes em K€

15: Os recursos são expressos em percentagens arredondadas para o número inteiro mais próximo. 

Vemos um aumento dos
recursos de +11% em relação a 
2019. As doações das coleções 
diminuem pela primeira vez
3% devido ao desempenho dos 
programas em 2020 e à
impossibilidade de implementar 
o programa durante o ano devido 
a confinamentos. A parte das 
doações no rendimento total 
também diminui de 26%
para 22%. O montante das
subvenções concedidas aumenta 
acentuadamente em 1 milhão
de euros, refletindo um nível 
muito bom de implementação 
dos acordos de financiamento, 
apesar do contexto de crise 
sanitária. Este nível foi possível, 

em particular através da
mobilização do fundo
de emergência Covid-19,
84% do qual foi financiado por 
doadores externos através
de reafectações orçamentais
em projetos em curso ou de 
fundos adicionais atribuídos.
As subvenções de financiamento 
institucional público ou privado 
representam 49% dos recursos 
totais. Finalmente, a
contribuição dos membros 
permanece estável graças
à manutenção de um elevado 
nível de financiamento da
Coalition PLUS pela AIDES, até
2,5 milhões de euros, ou seja, 
26% do total dos recursos. n
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A AFD é uma instituição financeira pública 
com um forte sentido de solidariedade e é um 
ator-chave na política de desenvolvimento
da França. Está empenhada em projetos
que melhorem concretamente a vida
quotidiana das populações nos países em 
desenvolvimento e emergentes e no
Ultramar. A AFD opera em muitos sectores
- energia, saúde, biodiversidade, água,
tecnologia digital, formação - e apoia a 
transição para um mundo mais seguro, mais 
justo e mais sustentável, um mundo em 
comum. As suas ações estão em plena 
consonância com os objetivos de
desenvolvimento sustentável. A AFD está 
presente em 115 países através de uma rede 
de 85 agências e apoia atualmente mais
de 4 000 projetos de desenvolvimento.
Em 2019, comprometeu-se a 14,1 mil milhões 
de euros para financiar estes projetos.
Para mais informações: www.afd.fr 

Criada em 1988, a Agence nationale de
recherches sur le sida et les hépatites virales 
(ANRS) tem como objetivo dirigir, avaliar, 
coordenar e financiar programas de
investigação no domínio do VIH/SIDA e
da hepatite viral, qualquer que seja o campo 
científico em questão (investigação básica, 
investigação clínica, epidemiologia, ciências 
humanas e sociais, investigação em saúde 
pública, investigação de vacinas). investigação 
em saúde pública, investigação de vacinas).
Mais informações: www.anrs.fr

Lançada no final de 2011, a L’Initiative é uma 
facilidade implementada pela Expertise 
France e complementar do Fundo Mundial. 
Fornece assistência técnica e apoio à inovação 
aos países beneficiários do Fundo Mundial 
para melhorar a eficácia das suas subvenções 
e reforçar o impacto na saúde dos programas 
financiados. Desta forma, ajuda a assegurar 
uma resposta eficaz às pandemias. Entre os 
países elegíveis para apoio de L’Initiative estão 
os 19 países prioritários para a ajuda pública
ao desenvolvimento da França e os países 
membros da Francofonia. Os recentes
desenvolvimentos na Iniciativa amplificam
o seu efeito catalisador, reforçando as
capacidades dos atores da saúde e da
sociedade civil, melhorando os quadros 
institucionais, políticos e sociais, e apoiando 
abordagens inovadoras às pandemias.
A L’Initiative é agora um parceiro-chave no 
impacto do Fundo Mundial. Dá à França e aos 
seus atores - a comunidade de investigação, a 
sociedade civil, os organismos públicos, etc. - 
uma posição única no domínio das pandemias.
Mais informações: www.initiative5pour100.fr

Uma agência pública, a Expertise France
é um ator-chave na cooperação técnica 
internacional. Concebe e implementa
projetos que reforçam de forma sustentável 
as políticas públicas nos países em
desenvolvimento e emergentes. Governação, 
segurança, clima, saúde, educação...
Trabalha em áreas-chave do desenvolvimento 
sustentável e contribui juntamente com
os seus parceiros para a realização
da Agenda 2030.
Mais informações: www.expertisefrance.fr

ELES APOIAM-NOS
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O Fundo Mundial de Luta contra a Sida,
a Tuberculose e o Paludismo foi fundado em 
2002 para atuar como instituição financeira 
que apoia governos e as estruturas locais mais 
apropriadas em mais de 100 países na sua 
resposta às três doenças mencionadas no seu 
mandato, com uma parceria particular com 
associações que trabalham com pessoas 
vulneráveis, lutando contra a estigmatização 
e desenvolvendo informação e prevenção.
Mais informações: www.theglobalfund.org/ 

O Fonds Robert Carr para Redes da Sociedade 
Civil, lançado em 2012, é o primeiro
fundo internacional do mundo centrado
no financiamento de redes regionais e globais 
lideradas e servidas por populações chave, 
vulneráveis e mal servidas para melhorar
a saúde, a inclusão e o bem-estar destas 
populações. 
Mais informações: https://robertcarrfund.org

O Institut Bouisson Bertrand uma fundação 
humanitária e científica, criada em 1895,
que afirma um compromisso com a saúde 
pública centrado na prevenção e controlo
de doenças infeciosas através do seu centro 
de referência para vacinas e medicina de 
viagem e através do desenvolvimento das 
suas ações internacionais, particularmente 
em mais de dez países em África e na Ásia.
Mais informações: www.bouisson-bertrand.fr

A Cidade de Paris está empenhada na luta 
internacional contra o VIH/SIDA e numa 
política de prevenção e redução dos riscos 
ligados à utilização de produtos psicoativos 
que se estende para além da população 
parisiense. A Câmara Municipal de Paris apoia 

assim projetos para o acesso aos cuidados e a 
redução dos riscos sanitários e sociais para as 
pessoas que utilizam substâncias psicoativas.
Mais informações: https://www.paris.fr/
pages/paris-renouvelle-son-engagement- 
contre-le-vih-sida-a-l-international-7022

Fundado em outubro de 2006, o New Venture 
Fund é uma instituição de caridade dedicada
a apoiar projetos inovadores e eficazes
de interesse público para um mundo mais 
saudável e mais equitativo. A organização
gere atualmente programas, fornece
patrocínio fiscal a organizações sem fins 
lucrativos, coordena programas de
subvenções e fornece apoio de acolhimento
a projetos, particularmente no domínio
da saúde mundial.
Mais informações: https://newventurefund.org

A Unitaid é uma organização internacional
que investe na procura de novas formas de 
prevenção, diagnóstico e tratamento do VIH/
SIDA, tuberculose e malária de forma mais 
rápida, mais barata e mais eficaz.
Também trabalha para melhorar o acesso ao 
diagnóstico e tratamento das co-infeções 
relacionadas com o VIH, incluindo a hepatite C 
e o papilomavírus humano. A organização traz 
inovações sanitárias e o seu potencial para 
aqueles que mais necessitam delas e permite 
a introdução generalizada de novos produtos 
de saúde, trabalhando com governos e 
parceiros financeiros. A organização foi criada 
em 2006 pelo Brasil, Chile, França, Noruega e 
Reino Unido para abordar a saúde global de 
formas inovadoras. A Unitaid é uma parceria 
organizada pela acolhida pela Organização 
Mundial de Saúde.
Para saber mais: www.unitaid.eu
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Kiev
(Ucrânia)
network.org.ua 

Pantin
(França) 
aides@aides.org 
www.aides.org 

Bamako
(Mali) 
arcadsida@arcadsida.org 
www.arcadmali.org 

Casablanca
(Marrocos) 
alcs@menara.ma 
www.alcs.ma 

Dakar
(Senegal) 
ancs@ancs.sn 
www.ancs.sn

Bujumbura
(Burundi) 
anss_turiho@yahoo.fr 
www.anssburundi.bi 

Bucarest
(Roménia) 
aras@arasnet.ro 
www.arasnet.ro

Montréal
(Canada) 
info@cocqsida.com 
www.cocqsida.com

Buenos Aires
(Argentina)
www.huesped.org.ar 

Membro da Coligação
Internacional Sida

Lisbonne
(Portugal) 
geral@gatportugal.org 
www.gatportugal.org

Genève
(Suíça) 
info@groupesida.ch 
www.groupesantegeneve.ch

Cochabamba
(Bolívia) 
direccion@idhbolivia.org 
www.idhbolivia.org

Quito
(Equador) 
Kimirina@kimirina.org 
www.kimirina.org

Kuala Lumpur
(Malásia) 
contactus@mac.org.my 
mac.org.my 

Port-Louis
(Maurícias) 
info@pils.mu 
www.pils.mu

Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso) 
revs@fasonet.bf 
www.revs.bf

CONTACTOS
Associações aderentes da Coalition PLUS
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Escritórios da Coalition PLUS
África
Villa N°2466 Immeuble AF
3e étage appartements C et D
rue DD 116, Sicap Dieupeul II
Dakar - Senegal 
Tél. : +221 33 824 28 86

Bélgica
Rue des Pierres
29/010 1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0) 2 502 89 48

França
Tour Essor
14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 77 93 97 25
Fax : + 33 (0) 1 77 93 97 09

Suíça
Rue du Grand-Pré 9
1202 Genève
Tél. : + 41 (0) 22 342 40 53

Email : coalitionplus@coalitionplus.org

www.coalitionplus.org

coalitionplus


