
 
Assembleia de Freguesia do Lumiar 

VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 1 

Dia Mundial da SIDA 

A 1 de dezembro assinala-se o Dia Mundial da SIDA para sensibilizar para a doença e apoiar as pessoas que 

são afetadas e prestar homenagem a quem faleceu infetado. 

A data foi reconhecida através da Resolução 43/15 da Assembleia Geral da ONU, em 1988, após proposta de 

James Bunn e Thomas Netter do Programa Mundial da SIDA da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O VIH e a SIDA têm de se manter na agenda política e a sociedade tem de reconhecer os direitos, o respeito 

e oferecer os serviços de saúde e sociais às pessoas com VIH ou pessoas em maior risco. 

A iniciativa Lisboa sem Sida compromete o município com o objetivo de acabar com a epidemia do VIH/SIDA, 

como problema de saúde pública, na cidade de Lisboa.  

Esse objetivo só é possível com o acesso sem barreiras às respostas disponíveis como o teste, o preservativo, 

a profilaxia pré e pós exposição e com o tratamento, e com a eliminação do estigma. 

Atualmente o tratamento é muito eficaz e o desafio está no acesso ao tratamento, nas desigualdades, no 

estigma e na discriminação que se mantém. Recordemos, quando há tratamento: Indetetável = Intransmis-

sível. 

Infelizmente em 2021 e 2022 não avançaram novas campanhas por parte da Câmara Municipal de Lisboa, 

pelo que é necessário um novo impulso para a resposta às pessoas infetadas com VIH e SIDA. 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Lumiar reunida a 19 de dezembro de 2022, ao abrigo do artigo 9.º, 

n.º 2, alínea j) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da Lei I-A/2020, de 

19 de Março, delibera: 

1. Saudar o Dia Mundial da SIDA e as organizações e profissionais que trabalham nesta área e procurar 

melhorar as respostas locais às pessoas infetadas com VIH/SIDA.  

Pelo Bloco de Esquerda 

Nelson Da Rocha 

Lisboa, 15 de dezembro de 2022 

APROVADO POR MAIORIA 
VOTOS A FAVOR: 18 (5PSD 4CDS 5PS 1LIVRE 1IL 1BE 1CDU) 

ABSTENÇÕES: 1 (CHEGA) 


