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PARTE I: INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES  

1.1. Introdução 

A Avaliação do Ambiente Jurídico (LEA) em matéria do VIH/SIDA, Tuberculose (TB), 
Saúde Sexual Reprodutiva (SSR) e Direitos Humanos (DH) em Angola é um estudo do 
Executivo Angolano, liderado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, 
secretariado pelo Ministério da Saúde e apoiado pelo PNUD Angola, que permitiu reavaliar 
o quadro legal existente no país com o objectivo primário de adequa-los as Recomendações 
internacionais e regionais sobre tais questões.  

1.2. Antecedentes 

Angola é um país cuja extensão territorial é de 1.246.700 Km2; está dividido em 18 províncias 
e possui cento e sessenta e três municípios, seiscentas e quarenta e sete comunas, sendo 
Luanda a capital do país. 

É o sétimo maior país de África pela sua superfície. Suas fronteiras são limitadas, a norte pela 
República Democrática do Congo e do Congo Brazaville, a Leste pela República da Zâmbia, 
a Sul pela República da Namíbia e ao Oeste pelo oceano Atlântico1. 

Angola possui um sistema político alicerçado na soberania popular, no primado da 
Constituição e da Lei, na separação de poderes e interdependência de funções, na unidade 
nacional, no pluralismo de expressão e de organização política, que promove e defende os 
direitos e liberdades fundamentais dos Ser Humano, quer como indivíduos quer como 
membro de grupos organizados2. 

A situação política no país é estável, pois, desde 2008, tem havido ciclos eleitorais regulares 
para além de se poder apontar a nova era que se vive com alterações nas lideranças. 

Há também uma aposta na melhoria da justiça, estando em forja, e num estado avançado, a 
Reforma da Justiça e do Direito com perspectivas de melhorar o quadro jurídico-legal do 
país e, consequentemente, a justiça social. 

Quanto ao VIH, Angola situa-se entre os países da região Austral de África3, com a mais 

baixa taxa caracterizada de generalizada com uma prevalência global que oscila entre 2% a 2, 

35 % em adultos dos 15 a 49 anos de idade4. Não obstante a baixa taxa de seroprevalência 

que Angola regista a percentagem cotada representa ainda um número elevado de pessoas 
seropositivas5. 

A taxa de prevalência do VIH em Angola tem sido calculada, desde 2004, através de 
resultados de estudos sero-epidemiológicos realizados em mulheres grávidas em consultas 
pré-natais. O resultado da prevalência média nacional se tem situado abaixo dos 3%. Esta 
percentagem resulta de uma taxa de cobertura nas áreas rurais de 94% e nas áreas urbanas 

                                            
1 Cf. Administração local – MAT; Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Angola na Avaliação Periódica e 
Universal, 2010-2015. 
2 Cf. CRA; Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Angola na Avaliação Periódica e Universal, 2010-2015. 
3 Comummente designada de SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), congrega para além 
de Angola os seguintes países: República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabué, Tanzânia, Malawi, 
Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Moçambique e Madagáscar. 
4 Cf. Instituto Nacional de Estatística (INE), et. Al., 2017. Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em 
Angola 2015-2016. Luanda, Angola e Rockville, Maryland, EUA: INE, MINSA, MINPLAN e ICF, p. 247 sgts. 
5 José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 Dez. 2017. 
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84%6.  

A prevalência nas mulheres é de 2,6% e nos homens é de 1,2%. Nos jovens de 15-24 anos a 
prevalência é de 0,9%, sendo relativamente mais alta nas mulheres com 1,1%, e na faixa etária 
dos 20-22 anos a prevalência é de 2,1%. E, embora a população angolana seja jovem (com a 
idade média de 21 anos), a esperança de vida é reduzida, pois, no geral, é de 60.2 anos, sendo 
para os homens 57.5 e para as mulheres 63.07. 

Relativamente a prevalência por províncias, os dados apontam para uma maior incidência na 
região sudoeste, mormente a província do Cunene com 6,1%, Cuando Cubango com 5,5% 
e Moxico com 4,0%. Por sua vez, as províncias do Norte do país apresentam as prevalências 
mais baixas, tendo o Zaire registado 0,5%, Cabinda 0,6% e Uíge 0,9%8.  

As províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Luanda constam igualmente do rol de províncias 
mais afectadas, sendo a última, com cerca de sete milhões de habitantes é a mais populosa 
do país9. 

Portanto, estima-se que mais de 24.953 pessoas vivam com VIH/SIDA com base numa 
prevalência de 2,35 % na população geral. Entre os seropositivos actualmente controlados, 
23.032 são adultos e 1.921 são crianças. No rol de adultos estão 18.795 pessoas e de crianças 
1.468 que iniciaram a medicação com anti-retrovirais10. 

Pela radiografia de sanidade ora apresentado, percebe-se que a prevalência do VIH está 
relativamente mais acentuada nos jovens, pois, estes pela falta de experiência da vida, atitudes 
comportamentais próprias da idade e resistência em acatar recomendações de prevenção do 
VIH, torna-os mais vulneráveis. A par destas, encontram-se também os órfãos, as crianças 
de e na rua, pessoas com deficiências, casais sero-discordantes, refugiados e trabalhadores 
migrantes (camionistas, mineiros, forças militarizadas)11. 

Face a tudo isto, têm sido desenvolvidas actividades para fornecer acções de prevenção ao 
VIH, tratamento, apoio e cuidados as pessoas infectadas pelo VIH e SIDA, financiadas 
principalmente pelo OGE, pelo Fundo Global, e por outros parceiros em pequena escala, 
nomeadamente o Banco Mundial e Agências das Nações Unidas12. 

Este esforço tem sido manifesto também no campo jurídico-legal, por exemplo, Angola 
aprovou em 2004, uma lei sobre o VIH e SIDA13 com vista a contribuir na resposta a 
epidemia. Antes da (Lei sobre o VIH/SIDA), foi criado e aprovado o regulamento sobre a 
actividade laboral e profissional das pessoas vivendo com o VIH/SIDA14.  

 
1.3. Respostas nacionais ao HIV, TB, SSR e os DH  

                                            
6 Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016, op. cit., p. 247. 
7 Idem, p. 247 e sgts. 
8 Idem 
9 José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 Dez. 2017. 
10 MINSA, INLS, 2009; José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 Dez. 
2017.  
11 Cfr. MINSA, INLS, Serviços de Testagem para o VIH- Protocolo, 3ª Edição, Luanda, 2017, p. 16 e 17. 
12 Cfr. CPLP/ ONUSIDA, Epidemia de VIH nos Países de Língua Oficial Portuguesa - Situação atual e 
perspectivas futuras rumo ao acesso universal a prevenção, tratamento e cuidados, 2ª Ed., Brasília, 2010, p. 24. 
13 Lei n.º 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA) 
14 Decreto nº 43/03, de 4 de Julho (Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional). 
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Para  dar resposta ao VIH, TB e SSR o Governo Angolano tem  adoptado Políticas Públicas 
para o sector da saúde, com base na Constituição e na Lei, que têm permitido reforçar a 
capacidade das instituições estatais, das OSC e das famílias na mitigação dos efeitos nocivos 
do VIH e a TB. 

Dentre estas políticas destacam-se as seguintes: 

• Estratégia do Combate a Pobreza; 
• Plano de Aceleração das Acções de Sobrevivência e Desenvolvimento da Criança; 
• Objectivos do Desenvolvimento do Milénio 2005;  
• Política Nacional de Saúde. “Por uma Vida Saudável para Todos”;  
• Plano Estratégico 2006-2010; 
• Plano Estratégico Nacional para o VIH/SIDA; 
• Serviços de Testagem para o VIH/Protocolo; 

• Relatório de Progresso da Resposta Global à SIDA (GARPR, 2014); 
• Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025; 
• V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 

2015 – 2018; 

• Plano Estratégico Nacional Para o Controlo das Infecções de Transmissão Sexual, VIH e SIDA 
2007 a 2010;  

• Protocolo de Aconselhamento e Testagem para o VIH; e etc.  
 
Como resultado prático da implementação das políticas gizadas pelo Estado 
angolano/MINSA, se tem registado uma melhoria, a vários níveis, em busca da resposta 
nacional ao VIH. 

É de salientar que em Angola, fruto das políticas traçadas, os esforços na prevenção são 
maioritariamente focados nas actividades de AT, PTV e informação, educação e comunicação 
nos serviços de saúde. O tema VIH e SIDA esta a ser integrado em várias disciplinas do 
novo currículo e nos livros escolares15. 

Com vista a definição de nova Política Nacional de Saúde (PNS) e o Plano Estratégico do 
sector para médio prazo, o Governo está a implementar uma reforma do Sistema de Saúde, 
realizando acções de revisão da forma de comparticipação e dos planos estratégicos para a 
execução dos programas de saúde pública, dos estudos sobre os custos das unidades 
sanitárias do SNS, e conferências relativamente ao sector da Saúde para obter uma visão e 
orientações claras para o PNS.  

A formulação da PNS tem sido possível com o apoio da OMS na definição das principais 
orientações que devem ser implementadas através de planos nacionais de desenvolvimento 
sanitário e de planos operacionais, tomando em conta a estratégia nacional para a redução da 
pobreza e as metas de desenvolvimento do milénio. Define o papel de cada um dos 
intervenientes, nomeadamente as comunidades, o sector privado nacional, as agências 
internacionais, a cooperação bilateral e os doadores internacionais, no processo de 
desenvolvimento do sector de saúde em Angola16. 

O Executivo angolano tem feitos, nos últimos 15 anos, investimentos consideráveis, quer em 

                                            
15 Cf. CPLP/ ONUSIDA, Epidemia de VIH nos Países de Língua Oficial Portuguesa - Situação atual e perspectivas 
futuras rumo ao acesso universal a prevenção, tratamento e cuidados, 2ª Ed., Brasília, 2010., p. 33. 
16 Cfr. REPÚBLICA DE ANGOLA, Implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos – 
Relatório, Luanda, 2010, p. 39 e 40; Política Nacional de Saúde. “Por uma Vida Saudável para Todos”. 3 Esboço 
2007.  
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infra-estruturas sanitárias e o respectivo equipamento, quer em recursos humanos. Todavia, 
a rede pública de serviços é ainda pequena, distribuída de forma desigual, com limitações na 
sua estrutura e na qualidade do atendimento. Estima-se que 50-60% da população têm acesso 
aos serviços básicos de saúde, esta percentagem é muito mais reduzido nas áreas rurais17. 

Relativamente aos Direitos Humanos, a legislação em Angola encontra-se dispersa por vários 
diplomas legais. Os principais princípios e normas sobre a protecção e desenvolvimento 
integral do homem, estão plasmados na Constituição18.  

Face a situação e atendendo o estabelecido no artigo 26º da Carta Africana dos Direitos dos 
Homens e dos Povos, o Presidente da República de Angola criou uma Comissão de Reforma 
da Justiça e do Direito, que visa salvaguardar os direitos humanos, colmatar as lacunas da 
legislação e promover a sua harmonização com as normas internacionais, que inclui o 
ajustamento19. 

O Governo angolano tem feito também significativos esforços para facilitar o acesso aos 
serviços de saúde, incluindo a construção e reconstrução de infraestruturas assim como, a 
descentralização do sistema nacional de saúde, com destaque para a “municipalização dos 
serviços de saúde”. Entretanto, há uma preocupação com o acesso deficiente aos serviços 
básicos, especialmente nas áreas rurais, que continuam parcos devido aos recursos 
insuficientes atribuídos ao sector da saúde20. 

Angola aderiu a vários diplomas com vista assegurar os direitos humanos no país. Pode-se 
apontar como exemplos, a Declaração Universal dos Direitos do Humanos, a Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiências e seu Protocolo Facultativo e outros diplomas legislativos fundamentais.  

As autoridades angolanas têm estado a desenvolver programas de divulgação dos 

instrumentos normativos legais com conteúdos sobre direitos humanos de forma 

sistemática, com maior intensidade em ocasiões em que se realizam campanhas para assinalar 

datas específicas, tais como: O programa televisivo quinzenal “Lei para Todos”21, 

campanhas de sensibilização sobre a necessidade de prevenir à violência “Na Minha 
Família Não se Pratica Violência” e “Violência também é Crime”; jornadas “Março 
Mulher”; campanha anual “16 Dias de Activismo contra a Violência no Género”; 
Campanha de Combate à Violência contra a Criança; Programas Radiofónicos 

emitidos em português e em línguas nacionais22. 

Os direitos humanos foram confirmados em numerosos instrumentos das Nações Unidas. 

                                            
17 Cf. REPÚBLICA DE ANGOLA, Relatório de Progresso da Declaração Política sobre VIH/SIDA – 
UNGASS 2012, p. 19. 
18 Cf. artigo 1.º (respeito pela dignidade da pessoa humana), artigo 30.º (direito  à vida), artigo 31.º (direito à 
integridade pessoal-moral, intectual e física); artigo 32.º (direito à identidade, à privacidade e à intimidade); 
artigo 41.º (liberdade de consciência, de religião e de culto); 59.º (proibção da pena de morte), 60.º (proibição 
de tortura e de tratamentos degradantes); artigo 67.º (presunção de inocencia, direito a patrocinio judiciário...) 
entre outros preceitos da Constituição da República de Angola. 
19 República de Angola, Implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos – Relatório, 
Luanda, 2010. 
20 CIERNDH – Angola na Implementação dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais - Edição Ministério 
da Justiça e dos Direitos Humanos, Luanda, 2017. 
21 Em função da restruturação de programas pelo novo Conselho de Administração, foi retirado da grelha de 
programas da Televisão Pública de Angola. 
22 República de Angola, Implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos – Relatório, 
Luanda, 2010. 
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Alguns destes instrumentos têm sido interpretados como de aplicação ao VIH e à Sida, 
apesar do facto da epidemia ser desconhecida no momento em que muitos deles foram 
adoptados23. 

Entre os órgãos que respondem pelos Direitos Humanos em Angola apontam-se os 

Tribunais24; a Procuradoria-Geral da República que é o organismo do Estado com a função 
de o representar, nomeadamente no exercício de acção penal e defesa dos direitos de outras 
pessoas singulares ou colectivas, de defesa da legalidade, no exercício da função jurisdicional 
e de fiscalização da legalidade na fase de instrução preparatória dos processos e no que toca 
ao cumprimento das penas25; e o Provedor de Justiça, uma entidade pública independente, 
que tem por objecto a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, assegurando, 
através de meios informais, a justiça e a legalidade da actividade da Administração Pública26. 
Os cidadãos e as pessoas colectivas podem apresentar ao Provedor de Justiça queixas por 
acções ou omissões dos poderes públicos, que as aprecia sem poder decisório, dirigindo aos 
órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar as injustiças. A 
actividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos 
previstos na Constituição e na lei. Os órgãos e agentes da administração pública, os cidadãos 
e demais pessoas colectivas públicas têm o dever de cooperar com o Provedor de Justiça na 
prossecução dos seus fins27. 

Embora exista no país normas (Leis, Regulamentos, Políticas, Directrizes, Planos, 
Protocolos) específicas sobre o VIH/SIDA, e outras genéricas ligadas a saúde (VIH, TB, 
Malária, etc), com a Avaliação do Ambiente Jurídico em Angola, percebeu-se que muitas 
normas existentes não são respeitadas nem aplicadas.   

Em geral, o Relatório da Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, 
constatou que, embora haja da parte de muitos Estados e dos doadores internacionais 
grandes investimentos monetários para o combate ao VIH, os esforços para superar esta 
epidemia global não tiveram o sucesso almejado, pelo facto do ambiente jurídico de muitos 
destes países não ser de ajuda, ou seja, criam mais barreiras a luta contra o VIH do que 
respostas fiáveis ao VIH28. Por exemplo, existem leis que criminalizam as populações-chave, 
há ainda condutas discriminatórias e estigmatizantes contra estas populações-chave, muitas 
vezes promovidas pelos profissionais da saúde, pelos costumes locais, pelos órgãos policiais, 
pela família e pela comunidade. 

1.4. Populações-chave 

A população-chave jovem sobre a qual incide a presente avaliação compreende a comunidade 
LGBTI, as TS, os HSH, e as PPL29. Estima-se que a prevalência do VIH em Angola entre 

                                            
23 BUREAU INTERNACIONAL DO TRABALHO, VIH e Sida e direito do trabalho: Um manual para juízes 
e profissionais da área jurídica, Genebra, 2013. 

24 Artigo 174.º n.º 1 e artigo 177.º ambos da CRA. 
25 Artigo 189º, nº 1, da CRA; art. 1º, nº 1, da Lei nº 22/12, de 14 de Agosto (Lei Orgânica da Procuradoria 
Geral da República e do Ministério Público). 
26 Cfr. Artigo 192º, nº 1, da CRA conjugado com os preceitos da Lei n.º 04/06, de 28 de Abril (Estatuto 
Orgânico da Provedoria da República). 
27 Cfr. Artigo 192º, nº 4 e 5 da CRA. 
28 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, Nova Iorque. Disponível em: 
<http://VIHlawcommission.org/index.php/report>, Acesso aos 12 Jan. 2018. 
29 Entretanto, o V Plano Estratégico (…) apresenta como sendo “grupos populacionais identificados como 
vulneráveis para todas as intervenções contidas no V PEN-SIDA” os seguintes: PVVIH e SIDA; Crianças, 
órfãos de SIDA, familiares e populações muito pobres; Mulheres em idade fértil, com destaque nas grávidas; 

http://VIHlawcommission.org/index.php/report
http://VIHlawcommission.org/index.php/report
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este importante segmento esteja abaixo de 2% nos indivíduos entre os 15-49 anos30. 

O trabalho sexual em Angola, embora seja uma actividade (fenómeno) bastante conhecida 
e difundida, sobretudo nos centros urbanos, tem pouca informação disponível sobre o statu 
quo deste importante segmento. Quiçá, resultado do silêncio, das atitudes estereotipadas, dos 
processos estigmatizantes e discriminatórios, enfim, das diversas formas de depreciação 
fortuita a que estão submetidos os TS. Em consequência, há poucos dados estatísticos sobre 
a sua quantificação, sobre a prevalência31 do VIH nos TS32, sobre a sua distribuição por 
sexo/género, sendo certo que, em Angola é comum referir-se quase exclusivamente ao 
género feminino33 (trabalhadoras de sexo), etc.  

O debate sobre LGBT em Angola não tem constituído prioridade na agenda nacional. A 
abordagem sofre bastante com o carácter excessivamente reservado em razão da matriz 
cultural, religiosa e tradicional da sociedade angolana. Existe, por isso, poucos dados, 
informações e estudos relevantes sobre esta importante comunidade da população-chave em 
Angola. 

A comunidade LGBT está congregada fundamentalmente em torno da ÍRIS-Angola34, 
associação35 que promove e engaja os direitos do grupo e em outros grupos organizados. 

Os membros da comunidade LGBT enfrentam uma série de barreiras, manifestas mediante 
atitudes discriminatórias e depreciativas que começam com a censura no ambiente familiar 
resultando muitas vezes na auto-exclusão. Na escola, nos locais de serviço e de culto, os 
indivíduos transgéneros36 encontram maior dificuldade, uma vez que não são aceites pela 
sociedade, o que faz com que estes receiem assumir-se como tal, provocando conflitos de 

                                            
Adolescentes e jovens dentro e fora da escola; Adolescentes em e na rua; Casais serodiscordantes; Co-
infectados; Trabalhadoras do Sexo, HSH e transsexuais; Reclusos (Cfr. MINSA, INLS, V Plano Estratégico 
Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018, p. 72 e 73). Por sua vez, o 
Protocolo de Serviço de Testagem, distingue entre o Público-Alvo, as Populações Prioritárias, as Populações-
chave e as populações Vulneráveis (Cfr. MINSA, INLS, Serviços de Testagem para o VIH- Protocolo, 3ª Edição, 
Luanda, 2017, p. 16 e 17). 
30 GARPR 2014 apud  INE, MINSA, MINPLAN e ICF - Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em 
Angola 2015-2016 – Luanda, 2017, p. 247. 
31 Sobre a prevalência do VIH nos TS, António Coelho/ANASO, estima em 7% (in Jornal de Angola, 1 Dez. 
2017). 
32 Muitas vezes culpabilizados como estando na base da propagação do VIH.  
33 Cfr. REPÚBLICA DE ANGOLA, Relatório de Progresso da Declaração Política sobre VIH/SIDA – 
UNGASS 2012, p. 40 a 43; SCARJoV, Estudo das Condições Sociais e do Quadro Jurídico Legal das 
Trabalhadoras de Sexo em Angola, Luanda, 2015; CPLP/ ONUSIDA, Epidemia de VIH nos Países de Língua 
Oficial Portuguesa - Situação atual e perspectivas futuras rumo ao acesso universal a prevenção, tratamento e 
cuidados, 2ª Ed., Brasília, 2010, 16 a 36. 
34 Organização que luta pela defesa dos direitos das minorias sexuais. 
35 Angola conta com a Lei nº 14/91, de 11 de Maio (Lei das Associações). 
36 Segundo a UNAIDS, transgénero/transsexual/pessoas trans “é um termo guarda-chuva para descrever 
pessoas cuja identidade e expressão de gênero não estão em conformidade com as normas e expectativas 
tradicionalmente associadas ao sexo atribuído ao nascer. As pessoas transgênero também incluem indivíduos 
que receberam cirurgia de redesignação de gênero, indivíduos que receberam intervenções médicas relacionadas 
ao gênero que não a cirurgia (ex.: hormonioterapia) e indivíduos que se identificam como não tendo qualquer 
gênero, gêneros múltiplos ou gêneros alternativos. Os indivíduos transgênero podem se autoidentificar como 
transgênero, feminino, masculino, mulher trans ou homem trans, transexual, travesti, (…) ou uma das muitas 
outras identidades transgênero, e podem expressar seus gêneros em uma variedade de maneiras masculinas, 
femininas e/ou andróginas. Devido a essa diversidade, é importante aprender a utilizar termos locais positivos 
para pessoas transgênero, e evitar termos depreciativos. Alguns idiomas, como o português, exigem cuidados 
na flexão de gênero para o tratamento adequado das pessoas. O artigo a ser utilizado deve sempre ser de acordo 
com a identidade de gênero da pessoa. Se feminina, utiliza-se “a”; se masculina, “o”. No caso de travestis, por 
exemplo, o pronome a ser utilizado é o feminino: “a” travesti”(cfr. Op. cit., p. 23). 
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identidade e barreiras para o acesso à educação, ao emprego e aos cuidados de saúde. 

A taxa de prevalência do VIH entre os homossexuais é de 3,5%37, se bem que, a Associação 
Íris, aponte para uma taxa na população HSH que varia entre 8% a 12%38. 

Não há evidências que permitam aferir a admissibilidade ou não dos homossexuais 
assumidos servirem às Forças Armadas Angolanas (FAA). 

Relativamente as PPL, estas são detentoras de direitos e deveres. Entre os direitos destaca-
se o Direito a Saúde39. 

Embora não haja uma informação precisa sobre a população prisional em Angola, ANASO, 
considera ser muito alto o índice de tuberculose neste grupo da população-chave, uma das 
principais doenças associadas à SIDA40. 

Quanto aos usuáros de drogas ingetáveis, não há dados estatístico, por não serem conhecidas 
e assumidas as pessoas que as usam e, por não existerem estudos no país sobre a questão. 

1.5. Introdução à Avaliação Ambiental Legal (LEA) para VIH & TB 

Na senda dos esforços iniciados com a "Declaração de Compromissos sobre o VIH/SIDA" 
(2006), em 2011, os Estados-Membros das Nações Unidas (ONU) adoptaram a “Declaração 
Política sobre o VIH/SIDA41”, comprometendo-se a rever as leis e práticas nacionais que 
criam obstáculos às respostas eficazes ao VIH e SIDA, de modo específico, e aos Direitos 
Humanos em geral. 

Muitos países da região da SADC e do mundo têm registado informações que evidenciam 
como o estigma, a discriminação, as leis punitivas, a violência policial e o acesso ineficaz à 
justiça continuam a alimentar a epidemia do VIH. Neste contexto, o relatório da Comissão 
Global focou cinco áreas principais: leis e práticas que discriminam as pessoas que vivem 
com o VIH; Leis e práticas que criminalizam aqueles que vivem com e mais vulneráveis ao 
VIH; Leis e práticas que sustentem ou mitiguem a violência e a discriminação contra as 
mulheres; Leis e práticas que facilitam ou impedem o acesso ao tratamento relacionado ao 
VIH; e questões de direito relativos a crianças e jovens no contexto do VIH42. 

Na sequência das conclusões e recomendações da Comissão Global, existe o compromisso 

de conduzir uma Avaliação Nacional do Ambiente Jurídico (LEA) desde as leis, políticas e 

práticas que afectem pessoas que vivem com o VIH, principais populações, mulheres, jovens 

e outros grupos populacionais identificados como críticos para a resposta nacional ao VIH. 

É neste contexto que Angola, sob os auspícios do PNUD, se propõe desenvolver uma 

avaliação do ambiente jurídico. Na actualidade angolana, o VIH/SIDA constitui um dos 

                                            
37 In Jornal de Angola, 1 Dez. 2017 (António Coelho/ANASO). 
38 Associação Íris-Angola. Disponível em: <http://www.redeangola.info/especiais/associação-iris-angola/>. 
Acesso aos 26 Dez. 2017. 
39 Cfr. Cartilha de Procedimentos do Recluso nos Estabelecimentos Prisionais, Capítulo II, Direitos, al. d). 
40 In Jornal de Angola, 1 Dez. 2017 (António Coelho/ANASO). 
41 Assembleia Geral das Nações Unidas, ‘Declaração Política sobre o VIH/SIDA: Intensificar os nossos 
Esforços para Eliminar o VIH/SIDA’, A/ RES/65/277, Nações UNidas, Nova Iorque, 2011, disponível em:  
<http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2017/06/20110610_UN_
A-RES-65-277_en.pdf>. Acesso aos 18 Jan. 2018. 
42 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, Nova Iorque. Disponível em: 
<http://VIHlawcommission.org/index.php/report>. Acesso aos 11 Jan. 2018. 

http://www.redeangola.info/especiais/associação-iris-angola/
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
http://hivlawcommission.org/index.php/report
http://hivlawcommission.org/index.php/report
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maiores desafios de saúde pública que a sociedade enfrenta, sobretudo nas questões relativas 

a implementação dos direitos sociais legalmente protegidos. 

Deste modo, a Avaliação do Ambiente Jurídico em Angola nas questões relativas ao VIH, 
sua protecção legal, política nacional, acesso ao tratamento, integração social de pessoas 
vivendo com o VIH, o respeito pelos direitos das minorias etc., afiguram-se de extrema 
importância prática na busca de respostas mais eficientes ao VIH, baseadas em 
conhecimentos mais profundos sobre a epidemia no país e o quadro jurídico-legal que o 
envolve.  

 

1.6. Finalidade e escopo do LEA 

Embora haja no país, legislação43 referente ao VIH/SIDA, é notório o défice na produção 
de textos legislativos que acompanhem a evolução do desenvolvimento da epidemia em 
Angola. Outrossim, a legislação vigente não satisfaz, na actualidade, os problemas levantados 
em torno do VIH e do respeito pelos Direitos Humanos relacionados às populações-chave44.  

Tem havido uma fraca advocacia de questões relevantes inerentes ao VIH versus DH, que são 
de interesse nacional e internacional, pois, em todas elas estão em causa a saúde, as garantias 
e protecção dos Direitos Humanos. 

Por esta razão, a presente Avaliação é de âmbito geral/amplo, uma vez que, examina todas 
as leis, políticas e planos relevantes em Angola e, analisa como elas se relacionam com o VIH  
em imbricação com os DH.  

 
Dito de outro modo, a Avaliação do Ambiente Jurídico para o VIH, a TB e Direitos 
Humanos em Angola tem como finalidade a revisão das leis, politicas e práticas nacionais 
que criam obstáculos à resposta eficaz ao VIH e SIDA, TB e aos Direitos Humanos em geral. 

 
Para a concretização de tal desiderato, a avaliação do ambiente jurídico nacional deverá 
abranger: 

a) Uma revisão de todas as obrigações e compromissos internacionais, regionais e 
nacionais em matéria de direitos humanos, particularmente os pertinentes no 
contexto do VIH e SIDA; 

b) Uma revisão de todas as leis nacionais actuais ou propostas de leis, incluindo o direito 
consuetudinário, o direito estatutário, a jurisprudência, o direito religioso; 
Regulamentos; Políticas e códigos de conduta relevantes para o VIH e DH; 

c) Uma revisão das estratégias e documentos de planificação relevantes relacionados 
com o VIH, a saúde e outros sectores, e principais populações com maior risco de 
exposição ao VIH, tais como, planos estratégicos nacionais sobre o VIH, estratégias 

                                            
43 Lei 8/04, de 01 de Novembro, Lei sobre o VIH e SIDA. Constitui o mecanismo nacional e público para dar 
resposta ao VIH, embora não esteja ainda regulamentada. 
44 Segundo a UNAIDS, considera-se “População-chave” (PC), em relação ao VIH, os gays e outros homens 
que fazem sexo com homens, trabalhadoras do sexo e seus clientes, pessoas trans e pessoas que usam drogas 
injectáveis e pessoas privadas de liberdade. Muitas vezes essas populações são sujeitas a leis punitivas ou políticas 
estigmatizantes e têm mais probabilidade de exposição ao VIH. São chave para a epidemia e chave para a 
resposta (cfr. UNAIDS, Guia de Terminologia do UNAIDS, Brasília, 2017, p.18). No âmbito da presente 
Avaliação, considera-se PC: LGBT, TS e seus clientes e as PPL (vide § 86). 
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nacionais de género, estruturas nacionais de deficiência, etc.; e 

d) Pesquisas, relatórios e estudos de caso relacionados com questões legais e de direitos 
humanos relacionadas ao VIH, tais como: 

▪ Estudos do Estigma detalhando a natureza e a extensão do estigma e 
discriminação relacionados ao VIH; 

▪ Pesquisas, relatórios, apresentações e estudos de caso de organizações da 
sociedade civil (por exemplo, sobre conhecimento, atitudes e práticas de 
comunidades, prestadores de serviços, legisladores e agentes de aplicação da 
lei;  

▪ Relatórios sobre estigma e discriminação, advocacia sobre leis relacionadas 
ao VIH, acesso à justiça e questões de aplicação da lei dentro do país, etc.); 

▪ Pesquisa e relatórios de instituições estatutárias (por exemplo, Comissão de 
Direitos Humanos) sobre VIH, questões legais e de direitos humanos, 
incluindo a implementação e aplicação de leis e políticas; e 

▪ Pesquisa e relatórios de organizações internacionais (por exemplo, Human 
Rights Watch, organizações da ONU) sobre questões de VIH, DH. 

Relativamente ao seu escopo, a Avaliação do Ambiente Jurídico, no contexto angolano actual, 
reporta-se a um estudo retro e prospectivo, procurando identificar e rever as leis, políticas, 
regulamentos e práticas referentes ao VIH e à saúde de todas as pessoas e comunidades 
infectadas e afectadas pela epidemia. 

Assim, embora a Avaliação exija uma busca transversal e multidisciplinar, o seu escopo é de 
natureza eminentemente jurídico-legal. E, espera-se venha oferecer um passo importante 
para mitigar as causas e consequências, bem como o reforço à resposta a epidemia do VIH. 

1.7.  Objectivos 

A LEA em Angola objectiva: 
a) Identificar e examinar todas as questões importantes referentes aos direitos jurídicos 

e humanos que afectam particularmente as pessoas que vivem com o VIH e a TB e 
aquelas em maior risco de exposição ao VIH, tais como as Populações jovens 
afectadas; 

b) Determinar em que medida o actual quadro jurídico protege os direitos e/ou age 
como uma barreira ao acesso aos serviços relacionados ao VIH, para as Populações 
chaves jovens; 

c) Formar a base para recomendações e planeamento de acções relativas a revisão, 
implementação e aplicação de leis, políticas e regulamentos reforçados referentes ao 
VIH, bem como medidas para melhorar o acesso à justiça e a aplicação de leis 
relacionadas ao VIH, com vista a protecção dos direitos das Populações chaves. 

 

1.8. Objectivos específicos 

Como objectivos específicos do LEA podemos apontar os seguintes: 

• Revisão de todas as obrigações e compromissos internacionais, regionais e nacionais 
em matéria de direitos humanos, com relevância para as referentes ao VIH e SIDA; 

• Revisão de todas as leis nacionais actuais ou propostas de leis, incluindo o direito 
consuetudinário, o direito estatutário, a jurisprudência, o direito religioso; 
Regulamentos; Políticas e códigos de conduta relevantes para o VIH e DH; 
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• Revisão das estratégias e documentos de planificação relevantes relacionados com o 
VIH, a saúde e outros sectores, e principais populações com maior risco de exposição 
ao VIH, tais como, planos estratégicos nacionais sobre o VIH, estratégias nacionais 
de género, estruturas nacionais de deficiência, etc.; e 

• Pesquisas, relatórios e estudos de caso relacionados com questões legais e de direitos 
humanos relacionadas ao VIH, como por exemplo, estudos sobre estigma e 
discriminação contra as pessoas seropositivas, o acesso aos serviços sociais básicos 
como saúde e educação, acesso a justiça etc. 

 

1.9. Principais Entregas 

 

Como principais tarefas do LEA apontam-se: 

1. Relatório Inicial: é o texto/documento base que norteia todo o processo de 
avaliação e estabelece um plano claro de acção para a realização da avaliação do 
ambiente jurídico nacional, integrando todas as discussões anteriores e deliberações, 
tais como o resultado do processo de Planificação Consultivo, diálogo nacional e 
reuniões do Grupo de Trabalho Técnico45.  

2. Relatório Preliminar: Compreende a revisão de todas as leis e documentos vigentes 
no país sobre o VIH, DH e a melhoria da saúde sexual reprodutiva das populações-
chave jovens. 

3. Relatório das entrevistas e de validação do estudo (workshop nacional): 
traduz-se no resultado da fase das entrevistas e consultas e discussão de grupos focais 
com as populações-chave e as partes interessadas que compreende as Instituições do 
Estado (Parlamento, Tribunais, procuradoria da república, órgãos ministeriais), OSC 
e outros participantes e sua validação por todos.  

4. Relatório final: Resultado global do Desk Review com os relatórios das entrevistas 
e consultas de grupos focais, bem como as recomendações finais, aprovação e 
advocacia. 

 

1.10. Abordagem Técnica 

O LEA Angola, teve uma abordagem da saúde e VIH em conformidade com os direitos 
humanos e os compromissos internacionais e regionais, cujas recomendações visam 
contribuir para a redução do impacto do VIH/SIDA nas populações-chave. 

Para perceber o impacto do VIH/SIDA e o índice de prevalência no país, foi necessário 
examinar o contexto político, social, cultural, económico e legal de Angola relacionados com 
a criminalização, o acesso ao direito a aos tribunais, a igualdade e a não discriminação, a 
potecção das pessoas vulneráveis (crianças, jovens e mulheres) com o objectivo de identificar 
as dificuldades e dar respostas aos desafios na materialização ou na produção legislativa de 
garantia e protecção dos direitos das populações-chave no país. 

1.11. Metodologia de Pesquisa 

A partir de uma sucinta revisão da literatura, procurou-se trazer à discussão as principais 

                                            
45 PNUD, Avaliação do Ambiente Legal para o VIH – Um guia operacional para a realização de avaliações 
jurídicas, regulamentares e de políticas nacionais para o VIH (Manual Prático), Nova Iorque, 2014. 
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hipóteses da resposta ao VIH e/ou a mitigação dos efeitos directos e indirectos da epidemia, 
tendo como estudo de caso Angola. 

Fez-se uma análise comparativa de toda a legislação nacional, regional e internacional, com 
vista a identificar as valências, lacunas e insuficiências para encontrar consensos e propor 
soluções, bem como medidas para melhorar o acesso à justiça e à aplicação da lei para os 
direitos relacionados ao VIH, para todas as pessoas (comunidades) infectadas e afectadas. 

A avaliação do ambiente jurídico baseou-se igualmente num conjunto de entrevistas, 
consultas, discussões em grupo de foco ou questionários às partes interessadas, uma vez que 
estas podem emprestar, com base nas suas vivências e conhecimentos, uma grande valência 
na busca de vias e soluções para um quadro jurídico-legal consentâneo ao momento presente. 

A via metodológica para a avaliação do ambiente jurídico incidiu sobre: 

✓ Pesquisa bibliográfica ou documental: revisão e enquadramento das leis, 
regulamentos, recomendações, relatórios, directivas, protocolos e políticas existentes 
ligadas a protecção dos Direitos Humanos e o VIH; 

✓ Análise jurisprudencial: pesquisa e estudo de decisões envolvendo pessoas vivendo 
com o VIH; 

✓ Entrevistas, questionários, diálogo consultivo nacional (Workshop Nacional) as 
populações-chave, pessoas vulneráveis, instituições públicas, e OSC. 

 

Análises de dados 

Análise de dados de perguntas abertas foi feita utilizando analise de conteúdo. 
 

Limitações 

Algumas limitações surgiram durante a implementação do estudo as quais são anotadas 
abaixo: 

• O questionário foi desenvolvido sem nenhum processo prático compreensivo para testar o 
poder de leitura e compreensão entre entrevistados potenciais. Pode ter havido alterações na 
maneira como o entrevistado compreendeu a elaboração da linguagem técnica. Não se sabe 
até que ponto é que isto afectou os resultados. 

• O número dos entrevistados era relativamente pequeno dado ao tamanho da região que o 
estudo deveria cobrir.  

• As entrevistas abarcaram apenas três das dezoito províncias do país, nomeadamente Bié, 
Benguela e Luanda. 

 

1.12. O Relatório LEA 

O Relatório apresentado compreende cinco partes, que no geral resultou de um processo 
que partiu da revisão documental, a fase das entrevistas e consultas com as partes interessadas 
em todas as etapas do processo. 

Na parte I apresentou-se uma visão geral do que este relatório perspectiva por meio dos seus 
objctivos gerais e específicos e da metodologia usada para a realização do relatório. 
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Na parte II fez-se levantamento geral de todos os diplomas internacionais, regionais e 
nacional. Com base nos resultados colhidos, elaborou-se a separação dos principais diplomas 
internacionais e regionais sobre os direitos humanos e ligadas a saúde quer de forma explícita 
quer implícita e analisou-se as que foram ractificadas por Angola e aquelas que mesmo não 
tendo sido ratificadas contam com uma relevância capital. 

Na parte III fez-se um exame profundo da situação do VIH, TB, SSR e DH nas populações-
chave, com o foco em situações como a igualdade e não discriminação, saúde e VIH, 
criminalização das populações-chave e protecção social das populações-chave e vulneráveis 
com realce para crianças, jovens e mulheres grávidas. 

A parte IV, foi dedicado aos instrumentos em vigor sobre o acesso a justiça e ao direito pelas 
populações-chave e não só, onde destacou-se como relevantes os Tribunais, o Provedor de 
Justiça e a Procuradoria-Geral da República.  

A parte V do relatório fornece conclusões gerais e fundamentalmente as recomendações com 
a finalidade de influenciar na melhoria do quadro legal vigente.  
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PARTE II: QUADRO INTERNACIONAL, REGIONAL E 
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
 

2.1. Introdução 

O presente capítulo é dedicado a análises do quadro legal angolano relativo à resposta à 
epidemia de HIV/SIDA. Esta análises é realizada na perspectiva das normas internacionais, 
regionais (incluindo o quadro sub-regional da SADC) e domesticas de direitos humanos. No 
contexto do direito domestico, acrescenta-se que este capítulo reforça a analises do direito 
constitucional a modo de identificar as principais normas vinculadas ao VIH/SIDA.. Do 
mesmo modo, o capítulo pretende elucidar o regímen jurídico das liberdades, direitos e 
garantias constitucionais na sua interaccão com o direito internacional dos diretos humanos.  

O foco da análise incide, de uma parte, na identificação das leis que regem a resposta da 
comunidade internacional e do pais ao HIV/SIDA e de outra, à avaliação destas normas com 
o propósito de propor uma resposta mais eficiente ao VIH46 baseada, não só, em 
conhecimentos mais aprofundados sobre a epidemia do VIH no país, mas principalmente 
com base no direito. 

O que é uma resposta baseada em direitos humanos ao HIV? 

Os direitos humanos estão fortemente ligados ao impacto do VIH tanto em indivíduos como 
em comunidades em todo o mundo. Na verdade, os direitos humanos muito têm a ver com 
a disseminação desta doença. O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para 

os  Direitos Humanos47 tem ressaltado que a ligação entre direitos humanos e HIV/SIDA é 
particularmente visível em três áreas, nomeadamente:  

• Maior vulnerabilidade: Certos grupos são mais vulneráveis a contrair o vírus HIV 
porque não conseguem realizar seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais. 

• Discriminação e estigma: Os direitos das pessoas que vivem com o VIH são 
frequentemente violados devido ao status de VIH presumido ou conhecido, levando 
às pessoas a sofrer tanto o peso da doença bem como a consequente perda de outros 
direitos. 

• Impede uma resposta eficaz: As estratégias para lidar com a epidemia são 
dificultadas em um ambiente onde os direitos humanos não são respeitados. 

Segundo ONUSIDA, nos mais de 30 anos da resposta ao HIV, tem havido um consenso 
crescente entre governos, agências da ONU, instituições doadoras e a sociedade civil de que 
os direitos humanos são fundamentais para uma resposta eficaz ao HIV.48  Uma resposta ao 
HIV/SIDA baseada nos direitos humanos que dizer que onde indivíduos e comunidades são 
capazes de realizar seus direitos, o impacto da epidemia -tanto individual como a nível da 
comunidade- é reduzido. A existência de um ambiente favorável (de apoio) para as pessoas 
afectadas pelo VIH, incluindo as populações chave e vulneráveis, faz com que os indivíduos 
procurarem de forma efectiva os meios para conhecer seu status serológico.  Por sua vez, as 

                                            
46 A avaliação privilegia também a TB, uma vez que, Angola tem enfrentado um aumento do número de casos 

de co-infectados com TB/VIH e o surgimento de complicações resultantes de tratamentos inadequados ou 
incompletos. Ver “Relatório sobre os objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2015”. P. ? GOVERNO DE 
ANGOLA. 2015. 
47 Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx visitado 19.08.2018  
48 “Sustaining the Human Rights Response to HIV” ONUSIDA 2015, p.7 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20visitado%2019.08.2018


 

pg. - 23 - 

 

pessoas que são seropositivas podem lidar com o seu estado de forma mais eficaz, 
procurando e recebendo serviços de saúde tais como o tratamento, o apoio psicossocial etc. 
Ainda mais, os ambientes legais favoráveis ao VIH são essenciais para prevenir a 
disseminação do HIV e para mitigar o impacto social e econômico da pandemia. 

Em efecto, segundo o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os  Direitos 

Humanos uma resposta ao VIH baseada no direitos humanos significa que:49 

• A promoção e proteção dos direitos humanos reduz a vulnerabilidade à infecção pelo 
VIH, porque isto faz com que se abordem os problemas de raiz.  

• O impacto adverso sobre as pessoas infectadas e afetadas pelo VIH é reduzido.  

• Indivíduos e comunidades têm maior capacidade de responder à pandemia. 

Entre os numerosos documentos internacionais50e compromissos assumidos pelos estados, 
destaca-se  a “Declaração Política sobre o VIH e a SIDA: intensificando nossos esforços para 
eliminar o VIH e a SIDA”51 Nesta declaração os Estados  reafirmam que : “a plena realização 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos é um elemento essencial 
na resposta global à epidemia do HIV”52 A declaração reconhece também a liderança e o 
compromisso demonstrados em todos os aspectos da resposta ao VIH/SIDA dos governos, 
pessoas vivendo com HIV, líderes políticos e comunitários, parlamentos, organizações 
regionais e sub-regionais, comunidades, famílias, organizações religiosas, cientistas, 
profissionais de saúde, doadores , a comunidade filantrópica, os trabalhadores, o setor 

empresarial, a sociedade civil e a media.53 

Alguns compromissos assumidos pelos Estados nesta Declaração de 2011 merecem atenção: 

• Continuar engajando pessoas vivendo com e afetadas pelo HIV na tomada de 

decisões e no planejamento, implementação e avaliação da resposta54 

• Rever, conforme apropriado, as leis e políticas que afetam negativamente a prestação 
bem-sucedida, eficaz e equitativa de programas de prevenção, tratamento, cuidados 
e apoio ao às pessoas vivendo com e afetadas pelo VIH e a considerar sua revisão de 

acordo com os prazos e processos estabelecidos em cada pais55 

• Promover leis e políticas que assegurem a plena realização de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais para os jovens, particularmente aqueles vivendo 
com VIH e aqueles com maior risco de infecção pelo VIH, de modo a eliminar o 

estigma e discriminação que enfrentam.56 

De modo geral, apesar dos muitos esforços, continuam a ocorrer violações dos direitos 

                                            
49 Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx Escritório do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os  Direitos Humanos visitado 19.08.2018  
50 Ver “Diretrizes Internacionais sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos” adotadas pela Segunda Consulta 

Internacional sobre HIV / AIDS e Direitos Humanos, realizada em Genebra, Suíça, em setembro de 1996;  

Ver também versão consolidada de 2006.  Ver também Resolução do Conselho dos Direitos Humanos 
A/HRC/32/25 de 26 de abril de 2016 paras 31 et seq. 
51 Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS. UNGA  
A/RES/65/277 de 11 de Julho de 2011. 
52 Idem. para. 39. 
53 Idem. para. 11. 
54 Idem. para. 53 
55 Idem. para. 78 
56 Idem. para. 83 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20visitado%2019.08.2018
https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20visitado%2019.08.2018
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humanos; mesmo quando os países estabelecem estruturas legais que protegem e promovem 
os direitos humanos e até, em alguns casos, ainda quando existem regímenes jurídicos 
específicos para o VIH. Isto pode responder a razões diversas e.g. a falta de conhecimento 
ou compreensão de como esses direitos se relacionam com o VIH/SIDA, a falta de recursos 
humanos o financeiros, etc.57 Não obstante, o que tem sido reiterado, é que os esforços para 
eliminar o VIH/SIDA, até à data, revelaram-se mais eficazes quando foram baseados no 
direito, ou seja uma resposta do pais baseada no respeito a dignidade humana.58 

Um dos aspectos mais relevantes na resposta do país baseada nos direitos humanos é que o 
Estado deve tomar como ponto de partida la indivisibilidade e a interdependência de todos 
los direitos humanos que vinculam o país. 

Direitos humanos relacionados com o VIH/SIDA incluem:59 

• o direito à vida;  

• o direito à liberdade e segurança da pessoa;  

• o direito ao mais alto padrão alcançável de saúde mental e física;  

• o direito à não discriminação, igualdade de proteção e igualdade perante a lei;  

• o direito à liberdade de movimento;  

• o direito de procurar e gozar asilo;  

• o direito à privacidade;  

• o direito à liberdade de expressão e opinião e o direito de receber e transmitir 
livremente informações;  

• o direito à liberdade de associação;  

• o direito de casar e encontrar uma família;  

• o direito de trabalhar;  

• o direito a igual acesso à educação;  

• o direito a um padrão de vida adequado;  

• o direito à seguridade social, assistência e bem-estar;  

• o direito de compartilhar avanços científicos e seus benefícios;  

• o direito de participar da vida pública e cultural;  

• e o direito de estar livre de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes. 

 
Quadro internacional, regional e sub-regional de direitos humanos para Angola 

A presente secção esta dedicada aos diferentes quadros de direito internacional que intervêm 
na resposta do pais à epidemia VIH/SIDA 

Instrumentos e Mecanismos estabelecidos por tratados de Direitos Humanos 

 
▪ Nações Unidas 

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (DUDH) como expressão das aspirações comuns de toda 

                                            
57 Manual Prático, Avaliação do Ambiente Jurídico para o VIH. UNDP. 2014, p. 12 
13 Conselho dos Direitos Humanos A/HRC/32/25 de 26 de abril de 2016, para. 35 
59Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx visitado Escritório do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os  Direitos Humanos 19.08.2018. Estes direitos todos estão consagrados 

no regímen internacional de direitos humanos. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20visitado%2019.08.2018
https://www.ohchr.org/EN/Issues/HIV/Pages/HIVIndex.aspx%20visitado%2019.08.2018
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a família humana. Este manifesto proclama um padrão universal comum para o qual toda a 
humanidade deve-se esforçar. É um dos os pronunciamentos mais importantes do século 20, 
na medida em que constitui uma das fontes mais importantes de inspiração para o respeito 
e proteção do indivíduo a nível universal. 
 
Embora a DUDH não tenha sido adoptada como instrumento vinculativo do direito 
internacional ela exerce grande influência sobre a formação de padrões internacionais. No 
contexto de Angola, a Constituição (2010) estabelece no seu artigo 26.2 que: “Os preceitos 
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e 
integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, (…).” 
 

A DUDH, esta estructurada em quatro pilares.60 O seu primeiro pilar é constituído pelos 
artigos 3.º a 11.º e corresponde a direitos e liberdades de natureza pessoal. O segundo pilar 
é constituído pelos artigos 12 a 17 e diz respeito ao indivíduo e sua relação com a sociedade. 
O terceiro pilar, do Artigo 18 ao Artigo 22, corresponde aos direitos relativos à vida espiritual 
do indivíduo, suas liberdades públicas e direitos políticos fundamentais. O quarto pilar é 
formado por direitos econômicos, sociais e culturais.  
 
A modo de exemplo, o artigo 25.1 DUDH, que afirma que: “Toda a pessoa tem direito a um 
nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, 
principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e 
ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na 
doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.”61 
 
Alem da DUDH, existem nove instrumentos internacionais de direitos humanos que são 
considerados como principais, e que si têm um caracter vinculativo para o Estado Membro. 
Cada um desses instrumentos estabelece um Comitê, composto por expertos, para monitorar 
a implementação das disposições do respectivo tratado por seus Estados Membros. Alguns 
dos Tratados são complementados por Protocolos Opcionais que lidam com temas 
específicos ou estabelecem mecanismos de monitorização dos tratados e.g. Queixas, 
Inquéritos. 
 
A seguir, os nove tratados principais de Direitos Humanos e o status de ratificação de 
Angola:62 

 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos63  (1966), PIDCP, (acessão) 

 

• Protocolo Opcional à PIDCP, depositado 10 janeiro 1992 

• Segundo Protocolo Opcional PIDCP, relativo à Abolição da Pena de Morte, 
assinado 24 setembro de 2013  

 

Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais,64 (1966), 

                                            
60 Louis Henkin, "The Universal Declaration at 50 and the challenges of  global markets" Brooklyn Journal of 
International Law 1999 Vol. 25 No. 1, p. 19 
61 Ênfases adido. 
62 Angola tem uma abordagem dualista do Direito Internacional Público, Art.13 CRA 2010. Este precepto 

constitucional se materializa na Lei de Tratados  Lei nº4/11.  
63 Adoptada por Resolução AN n.º 26-B/91 de 27 dezembro. 1991 (acessão) 
64 Adoptada por Resolução AN n.º 26-B/91 de 27 dezembro. 1991 (acessão) 
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PIDESC, (acessão) 

 

• 1º Protocolo Opcional, PIDESC, NÃO assinado 

• 2º Protocolo de Inquérito sobre o procedimento e sobre a implementação do pacto 
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, NÃO assinado 

 

Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial,65 (1969), 

(assinada) 
 

• Queixas individuais sobre a Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial, NÃO assinado 

 
Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra a 

Mulher,66 (1981), (acessão) 

 

• Protocolo Opcional sobre a Convenção Contra todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher, depositada no 01 novembro 200767  

• Inquérito Procedimento de Implementação da CEDAW, depositada no 1 novembro 

200768 

 

Convenção contra Tortura e outros tratamentos cruéis desumanos ou degradantes,69 

(1987), (assinada) 

 

• Protocolo opcional a Convenção contra Tortura, assinado 24 de setembro de 2013 

• Procedimentos individuais sobre a Convenção Contra a Tortura, NÃO assinado 

• Inquérito sobre a convenção contra a Tortura, NÃO assinado 

 

Convenção sobre os Direitos da Criança,70 (1990), (ratificação) 
 

• Protocolo opcional a Convenção dos Direitos da Criança envolvidas em Conflito 

Armado,71 depositada no 11 de Out 2007 (acessão) 
• Protocolo opcional a Convenção relativo à venda de Crianças, Prostituição Infantil e 

Pornografia,72 depositada no 24 de Mar 2005 (acessão) 

• Protocolo opcional a Convenção dos Direitos das Crianças, relativo a queixas, NÃO 
assinado 

 
Convenção Internacional para Protecção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes 

e Membros da sua Família, 2003, NÃO assinado 

 
                                            
65 Assinada 24 de setembro de 2013 
66 Adoptada por Resolução AN n.º 15/84 de 19 setembro 1984, (acessão) 
67 Adoptada por Resolução AN n.º 23/07 23 junho 2007 
68 Adoptada por Resolução AN n.º 23/07 de 23 junho 2007 
69 Assinada 24 de setembro 2013 
70 Adoptada por Resolução NA n.º 20/90 de 10 novembro 1990  
71 Adoptada por Resolução NA n.º 21/02 de 13 agosto 2002 
72 Adoptada por Resolução AN n.º 21/02 de 13 agosto 2002  
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• Queixas individuais sobre a Convenção de Protecção dos Direitos dos Trabalhadores 
Migrantes e Membros da sua Família, NÃO assinado 

 

Convenção sobre o Direito das pessoas com Deficiência,73 2008, (acessão) 
 

• Protocolo Opcional a Convenção dos Direitos as Pessoas com Deficiência -

queixas-,74 depositada no 05 de março de 2013 

• Procedimentos e inquérito, relativos a Implementação da Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência, depositada no 05 de março 201375 

 
Convenção para a Protecção Contra o Desaparecimento Forçado e Involuntário,76 

2010 (assinada) 
 

• Queixas individuais sobre a Protecção de Pessoas e Desaparecimento Forçado 

• Inquérito sobre o procedimento relativo a Convenção sobre Desaparecimento 
Forçado e Involuntário, NÃO assinado 

 

Outros Instrumentos de Direitos Humanos77 
Existem outras fontes de direitos humanos fora alem da DUDH e os nove tratados principais 
das Nações Unidas. A continuação uma lista de alguns tratados internacionais relevantes no 
contexto dos direitos humanos, VIH e as populações chave. 

 
Refugiados e Apátridas  

 

• Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, (1951)78  

• Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, (1967)79 

• Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas, NÃO assinada 

Desenvolvimento  

• Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)  

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 
Existem outros regímenes jurídicos no plano internacional relevantes para o VIH/SIDA, 
estes incluem: 

Drogas 

• Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes, (1961) e o respectivo Protocolo 

                                            
73 Adoptada por Resolução AN n.º 1/13 de 11 janeiro de 2013 
74 Adoptada por Resolução AN n.º 1/13 de 11 janeiro 2013 
75 Adoptada por Resolução AN n.º 1/13 de 11 janeiro 2013 
76 Assinada 24 de setembro de 2013 
77 A lista aqui apresentada não é exaustiva. Para uma lista mais exaustiva consultar website do OHCHR: 

disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx. Ultima 
vez visitado em 21.08.2018 
78 UNTC, 23 de junho de 1981 (accesão) 
79 UNTC, 23 de junho de 1981 (accesão) 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
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de 197280  

• Convenção da ONU de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas,81 (1971)  

• Convenção das Nações Unidas de 1988, contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

e Substâncias Psicotrópicas, (1988)82 

Prisoneiros  

 

• Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de 

Nelson Mandela)83 

• Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok) 

• Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da 
Juventude (Regras de Pequim) 

• Regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não 
privativas de liberdade (Regras de Tóquio) 

ONUSIDA e Comissão Global VIH/SIDA e Direito 
 
No plano de das Nações unidas existem ainda uma serie importante de recomendações e 
directrizes especificas para o combate á epidemia de VIH/SIDA, a saber 
 

• Recomendações da Comissão Global sobre VIH/SIDA e o Direito (2012) 

• Suplemento às Recomendações da Comissão Global (2018) 

• Directivas de ONUSIDA. 

Órganismos de Diretos Humanos 

Existem dos tipos de organismos de Direitos Humanos: a) baseados na Carta das Nações 
Unidas e.g. Conselho de Direitos Humanos e b) baseados nos tratados de Direitos Humanos 
das Noções Unidas. e.g. Comité dos Direitos Humanos (estabelecido pelo PIDCP), Comité 
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (estabelecido pelo PIDESC), outros 
Comités estabelecidos pelas respetivas convenções. Estes têm como principal função a 
aplicabilidade e efetividade dos direitos humanos.  

Conselho de Direitos Humanos   

O Conselho de Diretos Humanos auspicia vários mecanismos: 

• Revisão Periódica Universal 

• Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos84 

• Procedimento de Queixa do Conselho de Direitos Humanos85 

                                            
80 Aprovada por Resolução AN n.º 17/99, de 30 de julho (accesão) 
81 Aprovada por Resolução AN n.º 18/99, de 30 de julho (accesão) 
82 Aprovada por Resolução AN n.º 19/99, de 30 de julho  (accesão) 
83 Angola tem se comprometido a se aderir a estas regras segundo seus Compromissos Voluntários, expressados 
na sua candidatura para membro do Conselho de Direitos Humanos 2018-2022. Doc. A/72/79, para. 6; 26 de 
abril de 2017 
84 Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos são especialistas independentes em direitos 

humanos com mandatos para relatar e aconselhar sobre direitos humanos de uma perspectiva temática ou 

específica do país. OHCHR website: https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx em Human Rights 
Bodies. 19.08.2018 
85 O procedimento de Queixa trata de comunicações enviadas por indivíduos, grupos ou organizações não-

https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
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A seguir tratamos o processo de Revisão Periódica Universal para Angola. 

Revisão Periódica Universal 

A Revisão Periódica Universal (RPU) é um processo único que envolve uma revisão sobre 
os direitos humanos de todos os Estados Membros das Nações Unidas.86 A RPU é um 
processo impulsionado pelo Estado, sob os auspícios do Conselho de Direitos Humanos, 
que oferece a oportunidade para cada Estado declarar quais ações tomaram para melhorar as 
diversas situações de direitos humanos em seus países e cumprir suas obrigações de direitos 
humanos. 

Até hoje, Angola tem realizado duas revisões. A 2ª Revisão Periódica Universal de Angola 
decorreu durante a 20ª Sessão do Grupo de Trabalho em 29 de outubro de 2014. Durante o 
diálogo interativo, 101 delegações fizeram declarações que resultaram num total de 226 
recomendações, das quais 192 foram aceites e 34 foram deixadas para responder mais tarde 
no Conselho de Direitos Humanos. As recomendações pendentes foram "anotadas" e 
respondidas por Angola num momento posterior. As recomendações foram analisadas no 
Grupo de Trabalho no dia 30 de outubro de 2014 e adotadas no Plenário o dia 19 de março 
de 2015.87 

Recomendações contendo menção específica VIH/SIDA são: 

“Promover e desenvolver o plano nacional de combate ao VIH” 

(Líbano);88 

 

“Continuar os esforços para melhorar os cuidados de saúde, 

especialmente de crianças e idosos, bem como aqueles que sofrem 

com o VIH” (Santa Sé);89 

 

“Fortalecer ainda mais as atividades empreendidas para combater a 

discriminação, em particular no que diz respeito a crianças com 

deficiência, crianças com VIH/SIDA e crianças de San” (Israel);90 

Recomendações referentes a outros direitos, como o direito à saúde, educação, direitos da 
mulher, crianca, accesso a justica, são, inter alia: 

 

“Prosseguir os esforços destinados a aumentar o acesso das mulhere

s ao emprego, à vida pública, à educação, à habitação e à saúde, atra

vés da sua plena participação nos campos político, económico, social 

                                            
governamentais que alegam ser vítimas de violações de direitos humanos ou que tenham conhecimento direto 

e confiável de tais violações. OHCHR website: https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx em Human 
Rights Bodies. 19.08.2018 
86 Por a resolução que estabelece a RPU 
87 A/ HRC/28/11 “Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Revisão Periódica Universal; 

A/HRC/28/11/Add.1 “Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Revisão Periódica Universal, Angola. 

Opiniões sobre conclusões e/ou recomendações, compromissos voluntários e respostas apresentadas pelo 

Estado em análise.” Ver também “Angola, Avaliação Periódica e Universal. Principais Documentos do 

Primeiro e Segundo ciclo 2010-2015”. Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos. República de Angola. 
2016. 
88 A/HRC/28/11 (para. 134.162) 
89 A/HRC/28/11 (para. 134.158) 
90 A/HRC/28/11 (para. 134.66) 

https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
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e cultural” (Equador);91 
 

“A alocação de esforços e recursos adicionais para melhorar o siste

ma de saúde do país” (Turquia);92 

 

“Continuar a melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, espec

ialmente as instalações médicas e educacionais nas áreas rurais” (Ta

ilândia);93 

 

“Continuar a implementação do programa de serviço municipal de s

aúde e do programa nacional de desenvolvimento 2012–2015” (Rep

ública Dominicana);94 

 

 
Procedimentos Especiais relevantes no contexto de VIH incluem: 
 

• Relator Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência; 

• Relator Especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto padrão atingível de 
saúde física e mental; 

• Relator Especial sobre os direitos humanos dos migrantes; 

• Perito Independente na proteção contra a violência e discriminação baseada na 
orientação sexual e identidade de gênero; e 

• Relator Especial sobre a violência contra as mulheres, suas causas e consequências 

Organismos estabelecidos por Tratados das Nações Unidas sobre Direitos Humanos 

Os tratados de direitos humanos estabelecem diversos organismos. São eles os que dão vida 
à aplicabilidade e efetividade dos direitos humanos. e.g. Comité dos Direitos Humanos 
(estabelecido pelo PIDCP), Comité sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
(estabelecido pelo PIDESC). Uma das principais obrigações dos Estados Parte dos Tratados 
de Direitos Humanos é aquela de reportar periodicamente a estes comités sobre a situação 
dos direitos humanos contidas nos respectivos tratados. 

É de sublinhar que Angola tem entregado todos seus relatórios aos diferentes Comités de 
Direitos Humanos. Os relatórios nacionais da República de Angola são elaborados pela 
Comissão Intersectorial para a Elaboração de Relatórios Nacionais de Direitos Humanos. 
Esta comissão foi criada pelo Despacho Presidencial n.º 29/14, de 26 de março é coordenada 
pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos.95 Esta composta por vários Ministérios, 
incluindo, Ministério do Interior, Comunicação Social, Ação Social, Família e 
Empoderamento das Mulheres, Educação, Saúde, Cultura, Instituto Nacional da Criança, 
Instituto Nacional de Estatística. No processo de elaboração dos relatórios, a Comissão tem 
sempre consultado a sociedade civil.  

                                            
91 A/HRC/28/11 (para. 134.70) 
92 A/HRC/28/11 (para. 134.163) 
93 A/HRC/28/11 (para. 134.139) 
94 A/HRC/28/11 (para. 134.156) 
95 La Comisión Intersectorial para la Preparación de los Informes Nacionales de Derechos Humanos se creó 

en virtud de la resolución núm. 121/09, de 22 de diciembre, y su coordinación se confió al Ministerio de 

Relaciones Exteriores con asistencia del Ministerio de Justicia. En la actualidad, está coordinada por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con la Orden Presidencial núm. 29/14, de 26 de 
marzo. 
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As recomendações feitas ao Estado pelos diferentes Comités são um mecanismo essencial 
para uma efetiva realização dos direitos humanos no pais. Estas observações  são 
complementadas por aquelas feitas através do RPU do Conselho dos Diretos Humanos. 
Ambos os mecanismos não são apenas complementares, mas também se reforçam 
mutuamente.  

Alem das recomendações, estes organismos publicam “Comentários Gerais” ou 
“Recomendações Gerais” sobre as diferentes disposições das convenções. Estes abrangem 
uma ampla gama de assuntos, desde a interpretação abrangente de disposições substantivas, 
bem como orientações gerais sobre as informações que devem ser submetidas nos relatórios 
estaduais referentes a artigos específicos dos tratados. 

Cada um dos órgãos do tratado publica sua interpretação das disposições de seu respectivo 
tratado de direitos humanos na forma de “comentários gerais” ou “recomendações gerais”. 

Os documentos resultantes destes processos são públicos e estão disponíveis no site do Alto 
Comissario das Nações Unidas para os Direitos Humanos.96 Recomendações e Comentários 
Gerais iram apoiar a avaliação que se realiza. 

Sistema africano de Direitos Humanos 

O sistema africano reflete  às demandas dos novos desenvolvimentos no discurso global dos 
direitos humanos. Ao mesmo tempo, tenta conciliar esses padrões internacionais com as 
exigências de suas culturas particulares. Um dos aspectos distintivos do sistema africano é 
que a Carta Africana, alem dos direitos humanos enfatiza nos direitos coletivos, os chamados 
direitos de terceira geração, como o direito à paz, o direito à solidariedade, o direito a um 
meio ambiente saudável e, principalmente, o direito ao desenvolvimento. 

Instrumentos Regionais (União Africana) 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos,97 (1981), (ratificação) 

 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das 

Mulheres em África,98 (2003), (ratificação) 

 

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança,99 (1990) (ratificação) 

 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre o 
Estabelecimento do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, (1998). 
NÃO Assinado 
 
Carta Africana para a Democracia, Eleições e Governação, (2011) NÃO assinado 

 
Convenção da UA que regula Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados 

em África,100 (1969), em vigor para Angola 

                                            
96https://www.ohchr.org/https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Countr
yCode=AGO&Lang=EN 
97 Adoptada por Resolução AN n.º 1/91 19 Jan. 1991, depositada 09 de outubro de 1990 
98 Adoptada por Resolução AN n.º 25/07 16 Jul. 2007, depositada 09 de novembro de 2007 
99 Adoptada por Resolução AN n.º 1-B/92 15 Maio 92, depositada no 07 de outubro de 1999 
100 depositada no 03 de dezembro de 1982 
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Mecanismos Regionais  

O artigo 30 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos estabelece que: “É criada 
junto à Organização da União Africana uma Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos, (…).” As principais funções da Comissão são a aplicação e interpretação da Carta 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, bem como a proteção e a promoção dos 
direitos aí estabelecidos. Neste marco, os estados membros reportam periodicamente à 
Comissão sobre a situação dos Direitos Humanos nos seus respectivos países.  

Angola tem apresentado periodicamente estes relatórios e é de ressaltar que um dos poucos 
países que não deve nenhum relatório. Angola apresentou o Sexto e Sétimo Relatório de 
Implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e Relatório Inicial do 
Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África para o período 2012-2016. O Relatório 
Cumulativo (6º e 7º) foi considerado pela Comissão em maio de 2018. Neste momento 
aguarda pelas Observações Conclusivas/Recomendações da Comissão.  

No ciclo anterior ao actual (2010-2012), a Comissão realizou varias observações e 
recomendações a Angola: 101 

 “A Comissão Africana está preocupada com a redução de 30% em 

2009 de gastos no setor de saúde e o fato de que o orçamento geral 

de saúde caiu de 3,2% para 2,38%.”102 

 

33. “O Relatório [de Angola] não indica medidas tomadas para 

garantir o acesso das mulheres e adolescentes aos serviços de saúde 

reprodutiva e planejamento familiar.”103 

 

“Não fornece qualquer informação sobre a prevalência de práticas 

nocivas e práticas que afectam as mulheres e as jovens raparigas, 

nem se refere a quaisquer medidas tomadas pelo Governo para 

proibir os casamentos precoces ou proteger os direitos das viúvas 

nas áreas rurais”104 

 

A Comissão Africana realizou, entre outras, as recomendações seguintes: 

 

“Tomar as medidas necessárias para ratificar e domesticar as 

seguintes questões regionais e instrumentos jurídicos internacionais: 

a) O Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 

sobre o Estabelecimento de um Tribunal Africano dos Direitos 

Humanos e dos Povos (o Tribunal Protocolo), e fazer a declaração 

de acordo com o Artigo 34 (6) do permitir o acesso direto de 

                                            
101 Observações Conclusivas e Recomendações sobre os Relatórios 2º, 3º, 4º e 5º Periódicos (Cumulativo) da 

República de Angola. Adotada na 12ª Sessão Extraordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e 

dos Povos, realizada de 30 de julho a 4 de agosto de 2012, em Argel, Argélia 
102 para. 32. Observações Conclusivas e Recomendações sobre os Relatórios 2º, 3º, 4º e 5º Periódicos 

(Cumulativo) da República de Angola 
103 Idem para. 33. 
104 Idem para. 33. 
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indivíduos e ONGs ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e 

dos Povos;”105 [b)  

 

“Tomar todas as medidas necessárias para garantir a alocação do 

orçamento necessário ao 

sector de saúde;”106 

 

“Fortalecer os programas e políticas de saúde reprodutiva para 

garantir maior acesso ao planejamento familiar por mulheres e 

adolescentes;”107 

 

“Aumentar o número de centros de saúde, a fim de reduzir as altas 

taxas materna e taxa de mortalidade infantil, com ênfase no 

fornecimento gratuito, adequado e disponível serviços a mulheres e 

mulheres rurais de comunidades indígenas;”108 

 

Especificamente sobre o VIH/SIDA, a Comissão Africana recomendou: 

 

“Garantir o livre acesso aos medicamentos anti-retrovirais, 

assegurando o acesso a grupos, especificamente mulheres, crianças 

e comunidades indígenas”;109 

 

“Fortalecer os programas de conscientização sobre o VIH/SIDA, em 

particular programas voltados para jovens;”110 

Angola tem respondido as observações e recomendações da Comissão no 6º e 7º Relatório 
Periódico (Cumulativo).111 Segundo este relatório nacional, particularmente à recomendação 
nº 30 a modo de avanços, constrangimentos e desafios do pais e as diferentes estratégias e 
programas desenvolvidos no combate à epidemia.112 

A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos também estabelece procedimentos 
especiais. Um de máxima relevância no tema HIV/SIDA e o Comitê para a Proteção dos 
Direitos das Pessoas que vivem com o VIH (PVVIH) e os que estão em risco, vulneráveis 
e afetados pelo HIV.113  

 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

                                            
105 Idem para 41. III a) 
106 Idem para 41. XIV 
107 Idem para 41. XV. 
108 Idem para 41. XVI. 
109 Idem para 41. XXIX 
110 Idem para 41. XXX. 
111 Relatório disponível no na website do Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos: 

http://www.achpr.org/states/angola/reports/6th-2011-2016/ última vez visitado 21.08.2018 
112 Ver  paras. 95-98. 6º e 7º Relatório Periódico (Cumulativo), Disponível: 

http://www.achpr.org/states/angola/reports/6th-2011-2016/ última vez visitado 21.08.2018 
113 O Comité foi estabelecido pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos com a adoção da 

Resolução 163 na 47ª Sessão Ordinária. realizada em Banjul, na Gâmbia, em maio de 2010. 

http://www.achpr.org/states/angola/reports/6th-2011-2016/
http://www.achpr.org/states/angola/reports/6th-2011-2016/
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Angola é membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). O Artigo 
4 c) do Tratado que estabelece a SADC estipula que "os direitos humanos, a democracia e o 
estado de direito" são princípios orientadores dos actos dos seus membros. Além disso, de 
acordo com o Art. 5.1.i) um dos objectivos da SADC é combater a SIDA ou outras doenças 
mortais e transmissíveis. 

Nesse sentido, a SADC tem desenvolvido um programa sobre HIV/SIDA que inclui vários 
instrumentos como estratégias, protocolos e declarações.114 Entre esses instrumentos 
destaca-se a Estratégia Regional de 2018 para a prevenção, tratamento e cuidados de HIV e 
direitos de saúde sexual e reprodutiva entre populações chave.115 Angola aderiu à esta 
estratégia.116 Os princípios orientadores da estratégia tratam sobre, os direitos fundamentais, 
especialmente o direito a igualdade e não discriminação, o direito a saúde, o direito a 
informação. São princípios também os relativos ao compromisso político das autoridades; ás 
parcerias efectivas, o respeito pela diversidade; a participação, inclusão e equidade, uso de 
dados de qualidade e finalmente não causar danos às populações chave. A estratégia também 
alerta sobre a necessidade de identificar as diferentes barreiras que as populações chave 
enfrentam para ter acesso aos serviços de saúde relativos ao VIH e SSR. I 

A Estrategia da SADC dentifica desde já como barreiras: o estigma e a discriminação, a 
violência, a falta de ambientes legais e de políticas suficientemente protectivos, a 
falta de dados, o por ultimo a falta de programas, fundos e serviços específicos para 
populações chave. 

 

Direito Interno (República de Angola) 

A constituição da República de Angola de 2010117 (CRA 2010) estabelece as liberdades, 
diretos e garantias para as pessoas sobre a jurisdição do Estado. A Carta Magna angolana 
estabelece no Art. 1 como principio fundamental da República que: “Angola é uma República 
soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo 
angolano, que tem como objectivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, 
democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social.” 

CRA 2010 estabelece uma serie de direitos e liberdades individuais e colectivas,118 bem como 

a suas garantias.119 Também estabelece uma secção aparte dedicada exclusivamente aos 
direitos e deveres económicos, sociais e culturais.120 

Entre os direitos e liberdades individuais e colectivas 

• Direito à vida 

• Direito à integridade pessoal 

• Direito à identidade, à privacidade e à intimidade 

                                            
114 Disponível na website da SADC: https://www.sadc.int/issues/hiv-aids/ última vez visitado 21.08.2018 
115 Disponível em….buscar 
116 A maioria das definições adotadas por esta Estratégia baseia-se nas Diretrizes Consolidadas sobre 

Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Assistência ao HIV para Populações-Chave da Organização Mundial de 

Saúde. 
117 Constituição n.º 2010/10; Assembleia Nacional “Constituição da República de Angola, 2010” Diário da 

República Iª Série n.º 23 de 5 de Fevereiro de 2010 
118 CRA 2010 Arts. 30-55 
119 CRA 2010 Arts. 56-75 
120 CRA 2010 Arts. 76-88 

https://www.sadc.int/issues/hiv-aids/
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• Direito à Família, casamento e filiação 

• Direito à liberdade física e à segurança pessoal 

•  Liberdade de expressão e de informação 

•  Liberdade de consciência, de religião e de culto 

•  Liberdade de criação cultural e científica 

•  Liberdade de imprensa 

•  Liberdade de residência, circulação e emigração 

•  Liberdade de reunião e de manifestação 

•  Liberdade de associação 

•  Liberdade de associação profissional e empresarial 

•  Liberdade sindical 

•  Direito à greve  

•  Participação na vida pública 

•  Acesso a cargos públicos 

•  Direito de sufrágio 

•  Liberdade de constituição de associações políticas e partidos políticos 

O Estado reconhece uma garantia geral para as liberdades e direitos fundamentais. Estas 
garantias constituem um mecanismo de maxima importância na observância do estado De 
acordo com o percepto constitucional estabelecido no Art. 56 CRA 2010: 

1) O Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades 

fundamentais consagrados na Constituição e cria as condições 

políticas, económicas, sociais, culturais, de paz e estabilidade 

que garantam a sua efectivação e protecção, nos termos da 

Constituição e da lei.  

 

2) Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitar e de 

garantir o livre exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais e o cumprimento dos deveres constitucionais e 

legais 

Relativamente às garantias dos direitos e liberdades fundamentais destacam-se: 

• Restrição de direitos, liberdades e garantia i.e. “A lei só pode restringir os direitos, 
liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e 
democrática, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 
protegidos.121  
  

• Limitação ou suspensão dos direitos, liberdades e garantias i.e. “O exercício 
dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas pode ser limitado ou 
suspenso em caso de estado de guerra, de estado de sítio ou de estado de emergência, 
nos termos da Constituição e da lei.”122 

 
Segundo CRA 2010, outras garantias fundamentais são: 
 

• Proibição da pena de morte 

• Proibição de tortura e de tratamentos degradantes 

                                            
121 Art. 57.1 CRA 2010 
122 Art. 58.1 CRA 2010 
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• Direitos dos detidos e presos 

• Privação da liberdade 

• Limites das penas e das medidas de segurança 

• Direito de asilo 

• Direito a julgamento justo e conforme 

• Direito de petição, denúncia, reclamação e queixa 
 

No tocante aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais considera-se que estes 
revistem crucial relevância para combater a epidemia de VIH/SIDA e consequentemente 
para a resposta que o pais da a este problema de dimensões agravadas no contexto da Africa 
Austral. CRA 2010 garante às pessoas sujeitas a sua jurisdicção direitos tais como:  
 

• Direito ao trabalho 

• Direito à saúde e protecção social 

• Direito ao ensino, cultura e desporto 

• Direitos da Infância 

• Direitos da Juventude 

• Direitos da Terceira idade 

• Cidadãos com deficiência 

• Direito à habitação e à qualidade de vida 
 
O Artigo 77.º  sobre saúde e protecção social, CRA 2919, estabelece que: 
 

1. O Estado promove e garante as medidas necessárias para 

assegurar a todos o direito à assistência médica e sanitária, bem 

como o direito à assistência na infância, na maternidade, na 

invalidez, na deficiência, na velhice e em qualquer situação de 

incapacidade para o trabalho, nos termos da lei.  

 

2. Para garantir o direito à assistência médica e sanitária incumbe ao 

Estado:  

 

a) Desenvolver e assegurar a funcionalidade de um serviço de saúde 

em todo o território nacional;  

b) Regular a produção, distribuição, comércio e o uso dos produtos 

químicos, biológicos, farmacêuticos e outros meios de tratamento e 

diagnóstico;  

c) Incentivar o desenvolvimento do ensino médico-cirúrgico e da 

investigação médica e de saúde.  

3. A iniciativa particular e cooperativa nos domínios da saúde, 

previdência e segurança social é fiscalizada pelo Estado e exerce-se 

nas condições previstas por lei.  

 

Constitucionalmente, as populações jovens, por exemplo, têm direitos específicos. O Artigo 
81.º  dedicado aos diretos da Juventude estabelece que: 

 

1. Os jovens gozam de protecção especial para efectivação dos 

seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente: 
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a) No ensino, na formação profissional e na cultura;   

b) No acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança 

social;  

c) No acesso à habitação;  

d) Na educação física e no desporto;  

e) No aproveitamento dos tempos livres.  

 

2. Para a efectivação do disposto no número anterior, lei própria 

estabelece as base123s para o desenvolvimento das políticas para a 

juventude.  

 

3. A política de juventude124 deve ter como objectivos prioritários 

o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de 

condições para a sua efectiva integração na vida activa, o gosto pela 

criação livre e o sentido de serviço à comunidade.  

 

4. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as 

empresas, as organizações de moradores, as associações e fundações 

de fins culturais e as colectividades de cultura e recreio, fomenta e 

apoia as organizações juvenis na prossecução daqueles objectivos, 

bem como o intercâmbio internacional da juventude.  

 
Âmbito, Regímen e Força jurídica dos Direitos, Liberdades e garantias constitucionais: 
 
O âmbito, regímen jurídico dos direitos, liberdades e garantias constitucionais e sua força 
jurídica estão regulados na CRA 2010 nos Arts. 26, 27 e 28 respectivamente. Especificamente, 
os direitos fundamentais estabelecidos na CRA 2010 não excluem quaisquer outros 
constantes das leis e regras aplicáveis de direito internacional. A CRA 2010 estabelece 
também que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem 
ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e os tratados internacionais 
sobre a matéria, ratificados por Angola.  Ainda mais, na apreciação de litígios pelos tribunais 
angolanos relativos à matéria sobre direitos fundamentais, aplicam-se a DUDH, CADHP125 
e os instrumentos internacionais ratificados pelo pais, ainda que não sejam invocados pelas 
partes. No tocante ao regímen jurídico dos direitos, liberdades e garantias consagrados 
constitucionalmente cabe destacar que que os princípios gerais reativos a estes são aplicáveis 
aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos fundamentais de natureza análoga 
estabelecidos na Constituição, consagrados por lei ou por convenção internacional.126 

 

                                            
123 Ver Decreto Presidencial n.º 71/14; Presidente da República “Aprova o Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Juventude 2014-2017. - Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 

Diploma”; Diário da República Iª Série n.º 57 de 25 de Março de 2014. Não existe ainda a  Lei de Bases para a 
Jueventude. 
 
124 Um dos principais Eixos do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017 é as ITS´s/VIH 

e SIDA, Saúde Sexual e Reprodutiva e Violência Juvenil Ver Plano Capítulo 4.5 
125 Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos 
126 Arts. 26 e 27, CRA 2010 
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Em quanto a sua força jurídica o Art. 28 CRA 2010, estabelece que: 
 

1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades 

e garantias fundamentais são directamente aplicáveis e vinculam 

todas as entidades públicas e privadas.  

2. O Estado deve adoptar as iniciativas legislativas e outras 

medidas adequadas à concretização progressiva e efectiva,127 de 

acordo com os recursos disponíveis, dos direitos económicos, 

sociais e culturais.  

 
Regímen jurídico relativo ao VIH/SIDA 
 
Angola conta com um vasto acervo normativo, quer no plano constitucional, quer na base 
da legislação infra-constitucional, que assegura um ambiente dos direitos humanos 
consentâneo com as normas internacionais e regionais na resposta legislativa ao VIH. 
Embora es significativos avanços, fundamentalmente desde o ponto de vista estructural e.g. 
ratificação de tratados internacionais de direitos humanos, amplo espectro de direitos, 
liberdades e garantias constitucionais, persistem existem lacunas e desafios quer no plano 
estructural, quer no plano da sua implementação. 
 
Alem dos direitos humanos que vinculam à República de Angola, assim como as liberdades, 
direitos e garantias constitucionais acima descritas, no plano legal nacional destaca-se em 
primeiro lugar a Lei n.º 8/04; sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana — VIH e a 
Síndroma de Imunodeficiência Adquirida —SIDA.128 Esta lei que data do ano 2004, 
apresenta vários desafios. Alguns exemplos são: 
 

1. a criminalização da transmissão, exposição e não divulgação de VIH; 
2. a NÂO protecção especial das populações chave jovens,  
3. a protecção inacabada das populações vulneráveis.  
4. a falta de normas especificas contra o estigma e a discriminação 
5. a fata de regulação especifica sobre exames serológicos de VIH/SIDA a menores de 

idade que são adolescentes. 
6. a falta de uma autoridade competente especifica que de resposta as queixas dos 

cidadãos, particularmente em matéria de discriminação, violência e acesso aos 
serviços de saúde 

7. a necessidade de inserir disposições que garantam o direito de associação a grupos 
em situação de risco  

8. a falta de referência expressa aos direitos a saúde sexual e reproductiva 
 
A pesar de existir um regímen jurídico específico para VIH através da a Lei n.º 8/04, existem 
ainda outros diplomas legais, bem como políticas e programas que contribuem para uma 
resposta efectiva do pais para combater esta nefasta epidemia. Estes diplomas, quer em forma 
de legislação quer em forma de política são elementos estructurais fundamentais para uma 
resposta do pais efectiva. Não obstante, a falta de implementação destes diplomas e políticas 
resulta em uma desproteção do cidadão perante à epidemia. 
 

                                            
127 Para interpretar este artigo ver comentário geral sobre realização progressiva DESC 
128 Lei n.º 8/04; Assembleia Nacional “Sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana — VIH e a Síndroma de 

Imunodeficiência Adquirida —SIDA.”128; Diário da República Iª Série N.º 88 de 1 de Novembro de 2004 
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Leis Principais: 
 

Alem de outras leis consideram-se relevantes para esta avaliação d ambiente jurídico em 
torno ao VIH/SIDA: 
 

Constituição n.º 2010/10 Assembleia Nacional “Constituição da República de Angola, 

2010” Diário da República Iª Série n.º 23 de 5 de Fevereiro de 2010 
 

Lei n.º 8/04; Assembleia Nacional “Sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana — VIH e 

a Síndroma de Imunodeficiência Adquirida —SIDA.”; Diário da República Iª Série N.º 88 
de 1 de Novembro de 2004 
 

Lei n.º 3/18; Assembleia Nacional “Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o 

exercício económico de 2018, doravante designado por OGE 2018, que comporta receitas 
estimadas em Kz: 9.685.550.810.785,00 e despesas fixadas em igual montante para o mesmo 

período. - Revoga toda a legislação que contrarie a presente Lei”; Diário da República Iª Série 

n.º 29 de 1 de Março de 2018 

Lei n.º 10/15; Assembleia Nacional “Lei sobre o Direito de Asilo e o Estatuto do Refugiado. 

- Revoga a Lei n.º 8/90, de 26 de Maio, Lei sobre o Estatuto do Refugiado e demais legislação 

que contrarie o disposto na presente Lei”;  Diário da República Iª Série n.º 89 de 17 de Junho 
de 2015 

Lei n.º 1/88; Assembleia do Povo “Aprova o Código da Família” Diário da República Iª 

Série N.º 8 de 20 de Fevereiro de 1988 

Lei n.º 25/12; Assembleia Nacional “Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da 

Criança”; Diário da República Iª Série n.º 162 de 22 de Agosto de 2012 

Lei n.º 17/16; Assembleia Nacional “Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, que 

estabelece os princípios e as bases gerais do Sistema de Educação e Ensino. - Revoga a Lei 

n.º 13/01, de 31 de Dezembro e toda a legislação que contrarie o disposto na presente Lei”; 

Diário da República Iª Série n.º 170 de 7 de Outubro de 2016 

Lei n.º 10/98; Assembleia Nacional “De Bases do Sistema Desportivo”; Diário da República 

Iª Série N.º 43 de 9 de Outubro de 1998 

Lei n.º 1/06; Assembleia Nacional “De Bases do Primeiro Emprego”; Diário da República 

Iª Série N.º 8 de 18 de Janeiro de 2006 

Lei n.º 7/04; Assembleia Nacional “De Bases da Protecção Social” Diário da República Iª 

Série N.º 83 de 15 de Outubro de 2004 

Lei n.º 21-B/92; Assembleia do Povo “De bases do Sistema Nacional de Saúde”; Diário da 

República Iª Série Sup N.º 34 de 28 de Agosto de 1992 

Lei n.º 25/11; Assembleia Nacional “Contra a Violência Doméstica”; Diário da República 

Iª Série n.º 133 de 14 de Julho de 2011 e seu Decreto Presidencial n.º 124/13; Presidente 

da República “Aprova o Regulamento da Lei contra a Violência Doméstica. - Revoga toda a 
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legislação que contrarie o disposto no presente Diploma”; Diário da República Iª Série n.º 
165 de 28 de Agosto de 2013 

Lei n.º 08/08; Assembleia Nacional “Lei Penitenciaria”  Diário da República Iª Série N.º 163 
de 29 de Agosto de 2008 

Lei n.º 7/15; Assembleia Nacional “Aprova a Lei Geral do Trabalho. — Revoga a Lei n.º 

2/00, de 11 de Fevereiro, bem como toda a legislação que contraria o disposto na presente 

Lei”;  Diário da República Iª Série n.º 87 de 15 de Junho de 2015 

Código Penal e Anteprojecto Código Penal Republica de Angola 

Decreto presidencial n.º 180/10; Presidente da República “Estabelece as Bases Gerais da 

Política Nacional Farmacêutica” Diário da República Iª Série n.º 156 de 18 de Agosto de 
2010 

Decreto Presidencial n.º 182/16; Presidente da República “Aprova a alteração das alíneas 

c) dos artigos 23.º, 24.º, 27.º e 28.º, bem como da redacção do artigo 31.º, todos do Decreto 

Presidencial n.º 44/14, de 24 de Fevereiro, que aprova o Regulamento sobre o Regime 

Disciplinar dos Funcionários do Serviço Penitenciário” Diário da República Iª Série n.º 153 
de 8 de Setembro de 2016 

Decreto Presidencial n.º 44/14; Presidente da República “Aprova o Regulamento sobre o 

Regime Disciplinar do Pessoal dos Serviços Penitenciários. — Revoga toda a legislação que 

contrarie o disposto no presente Diploma”; Diário da República Iª Série n.º 37 de 24 de 
Fevereiro de 2014 

Decreto Presidencial n.º 38/14; Presidente da República “Aprova o Regulamento sobre o 

Regime Disciplinar do Pessoal da Polícia Nacional. — Revoga toda a legislação que contrarie 

o disposto no presente Diploma, nomeadamente o Decreto n.º 41/96, de 27 de Dezembro”; 

Diário da República Iª Série n.º 34 de 19 de Fevereiro de 2014 

Decreto Presidencial n.º 35/14; Presidente da República “Aprova o Regulamento sobre o 

Regime Disciplinar dos funcionários do Serviço de Migração e Estrangeiros. - Revoga toda 

a legislação que contrarie o disposto no presente Decreto Presidencial”; Diário da República 

Iª Série n.º 33 de 18 de Fevereiro de 2014 

Decreto Presidencial n.º 115/13; Presidente da República “Estabelece o modo de 

organização e funcionamento do Serviço de Registo Disciplinar na Função Pública. - Revoga 

toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma”; Diário da República Iª Série 

n.º 125 de 3 de Julho de 2013 

Decreto n.º 33/91; Conselho de Ministros “Sobre o regime disciplinar dos funcionários 

públicos e agentes administrativos”; Diário da República Iª Série N.º 31 de 26 de Julho de 
1991 (ver si esta derrogado) 

Decreto n.º 68/97; Conselho de Ministros “Aprova o estatuto da Ordem dos Médicos de 

Angola” Diário da República Iª Série N.º 44 de 19 de Setembro de 1997 
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Decreto n.º 43/03; Conselho de Ministros “Aprova o regulamento sobre o HIV/SIDA, 

Emprego e Formação Profissional”; Diário da República Iª Série N.º 52 de 4 de Julho de 
2003 

 
Planos e Estratégias Principais 
 

Alem de outros planos consideram-se relevantes para esta avaliação d ambiente jurídico em 
torno ao VIH/SIDA: 

Decreto Presidencial n.º 158/18; Presidente da República “Aprova o Plano 

de Desenvolvimento Nacional 2018-2022” Diário da República Iª Série n.º 94 de 29 de Junho 
de 2018 

Decreto Presidencial n.º 262/10; Presidente da República “Aprova a Política Nacional de 

Saúde”; Diário da República Iª Série n.º 222 de 24 de Novembro de 2010 

Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025 (PNDS);129 

V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - 

Angola 2015 – 2018; (Agosto 2014). (Plano VI em fase de aprovação) 

Plano Estratégico VIH e Educação 

Plano Estratégico Saúde Reproductiva 2009-2015; Ministério de Saúde;  

Plano Estratégico do CILAD; Ministério de Justiça e os Direitos Humanos-luta anti-
droga- 

Decreto Presidencial n.º 71/14; Presidente da República “Aprova o Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Juventude 2014-2017. - Revoga toda a legislação que contrarie o 

disposto no presente Diploma”; Diário da República Iª Série n.º 57 de 25 de Março de 2014 

Decreto Presidencial n.º 222/13; Presidente da República “Aprova a Política Nacional para 

Igualdade e Equidade de Género e a respectiva Estratégia de Advocacia e Mobilização de 

Recursos para Implementação e Monitoria da Política. - Revoga toda a legislação que 

                                            
129 Principais Programas segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025 (PNDS) são: 

Programa de Prevenção e Luta Contra as Doenças, Programa de Prestação de Cuidados Primários e Assistência 

Hospitalar, Programa de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Programa de desenvolvimento 

da investigação em saúde, Programa de Gestão e Ampliação da Rede Sanitária, Programa de gestão, 

aprovisionamento e logística, desenvolvimento do sector farmacêutico e dos dispositivos médicos, Programa 

de Desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão Sanitária, Programa de Desenvolvimento do Quadro 

Institucional, Programa de financiamento e sustentabilidade financeira do sistema nacional de saúde  
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contrarie o disposto no presente Diploma” Diário da República Iª Série n.º 247 de 24 de 
Dezembro de 2013 

Decreto Presidencial n.º 138/12; Presidente da República “Aprova o Programa Nacional 

de Apoio à Mulher Rural”; Diário da República Iª Série n.º 117 de 20 de Junho de 2012 

Decreto Presidencial n.º 26/13; Presidente da República “Aprova o Plano Executivo 

contra a Violência Doméstica e o respectivo Cronograma de Acções. — Revoga toda a 

legislação que contrarie o disposto no presente Diploma”; Diário da República Iª Série n.º 
85 de 8 de Maio de 2013 
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PARTE III: ANÁLISE DE LEIS, REGULAMENTOS E POLÍTICAS 
DE ANGOLA 
 

A. Leis de Igualdade e Anti-discriminação  
 

1. Analises da situação 
 

A presente secção faz uma análise introspectiva do impacto das leis nacionais e das políticas 
públicas em relação às atitudes estigmatizantes e discriminatórias com base no estatuto VIH 
e em doenças correlacionadas, como a tuberculose (TB), tendo como fundamento as 
directrizes internacionais e regionais sobre a matéria.  
 
O estigma é um processo dinâmico de desvalorização que significativamente desacredita um 
indivíduo aos olhos dos outros. Em relação ao VIH, ele é associado a comportamentos 
marginalizados, como o trabalho sexual, o uso de drogas, a prática sexual homossexual, os 
transgénero, os prisioneiros e também, a grupos vulneráveis como migrantes, refugiados, 
apátridas, mulheres, crianças, jovens. O estigma é base e, alem, reforça às desigualdades 
sociais, e.g. género, raça, etnia, orientação sexual, identidade de género. 
 
O estigma está na raiz das ações discriminatórias, levando às pessoas a se envolverem em 
ações ou omissões que prejudicam ou negam serviços ou direitos a outros. A discriminação, 
refere-se a qualquer forma de distinção arbitrária, exclusão ou restrição que afecte uma 
pessoa ou grupo delas pelas suas características. Na base do VIH/SIDA, ela ocorre em varias 
formas. Por exemplo (i) nas famílias e comunidades (isolamento, assédio verbal, violência física), (ii) 
nos espaços institucionais (serviços de saúde, escola, trabalho, prisões). Na perspectiva do 
VIH/SIDA a discriminação consiste em ações ou omissões que derivam do estigma e que 
são direcionadas para aqueles indivíduos que são estigmatizados. A discriminação é uma 
violação dos diretos humanos.. De um outro lado, um ambiente social onde há violações dos 
direitos humanos fomenta o estigma e a discriminação.  
 
 

Ligação Primaria Retroalimentação 

 
Estigma 

↓ 
Discriminação 

↓ 
Violação de Direitos Humanos 

 

 
Violação de Direitos Humanos 

↓ 
Discriminação 

↓ 
Estigma 

 

 
O estigma está na raiz das ações 
discriminatórias. 
A discriminação é uma violação dos direitos 
humanos. 
 

 
Um ambiente social onde há violações dos 
direitos humanos fomenta a discriminação 
e por tanto, o estigma  
 

 

Tal como em muitos países130, em Angola, a discriminação relacionada com o VIH baseia-se 

                                            
130 Cf. UNDP, Report on Assessment of  the Legal Environment for HIV and AIDS in Lesotho – Final Report, 2015, pp. 
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no estigma, que é alimentado pelo medo e informação errada sobre o vírus e a forma como 
pode ser transmitido. O estigma tem, também, as suas raízes na associação do VIH a 
comportamentos que são considerados “maus” ou “imorais” de acordo com os valores 
culturais e sociais no país131. 

Angola tem registado informações que evidenciam como o estigma, a discriminação, as leis 
punitivas, a violência policial, o acesso ineficaz à justiça e as violações dos direitos 
fundamentais relacionados com o VIH continuam a alimentar, ainda que de forma velada, a 
epidemia do VIH e a doenças associadas como a TB. Este cenário propicia o afastamento da 
população, em particular das populações-chave e vulneráveis aos serviços de saúde, ou seja, 
elas têm menos possibilidades de acesso à prevenção, tratamento, apoio e serviços de 
atendimento relativos ao VIH, incluindo o teste voluntário.  

Deste modo, os comportamentos e as atitudes estereotipadas, os processos estigmatizantes 
e discriminatórios, enfim, as diversas formas de depreciação fortuita a que estão submetidos 
as pessoas vivendo com o VIH/SIDA, tem reduzido a sua auto-estima e, como 
consequência, obriga muitos a ocultarem o seu estado serológico. Pior ainda, por se sentirem 
excluídos do convívio social pelas razões adiantadas, ficam limitados a informações sobre o 
seu estado de saúde, acesso aos cuidados de saúde, os deveres que sobre eles recaem, etc. 

Por essa razão, para prevenir o VIH e mitigar o impacto da epidemia devem ser adoptados, 
dentre várias soluções, mecanismos jurídicos e políticos que salvaguardem a dignidade das 
pessoas vivendo com o VIH/SIDA e populações chave contra actos de discriminação e 
estigmatização, desenvolvendo esforços para assegurar o respeito pelos direitos humanos das 
pessoas infectadas ou afectadas pela epidemia. 
 

2. Padrão Internacional 
 

Agregar CG sobre no-D e CG sobre SSR 

 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente 
da nossa nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, 
idioma ou qualquer outro status. Todos nós somos igualmente titulares de direitos humanos 

sem discriminação. Neste sentido, a igualdade deve ser entendida em duas dimensões. De 
uma parte, a Igualde Formal significa que todos os indivíduos são tratados igualmente. De 
outra parte, a Igualdade Substantiva permite o tratamento diferenciado. É precisamente nesta 
última dimensão onde se estabelecem critérios para a diferenciação legitima. Ou seja, a 
igualdade substantiva deve ser: razoável; objectiva, e perseguir um propósito legítimo. A 
dimensão do princípio da igualdade que mais caracteriza os instrumentos internacionais de 
direitos humanos é a proibição da discriminação. 
 
O princípio da não discriminação tem como base a igualdade de todas as pessoas e está 
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos de 
direitos humanos. A DUDH estabelece uma regra aberta de não discriminação em quanto 
que reconhece que “Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, 
de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 

                                            
32-34; UNDP et al, Situation Analysis of  Legal and Regulatory Aspects of  HIV and AIDS in Seychelles - Final Report, 
2013, p. 44. 
131 Cf. United Nations Human Rights Council, The protection of  human rights in the contexto of  human immunodeficiency 
virus (VIH) and acquired immune deficiency syndrome (AIDS), parag. 5 e 11. 
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fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.(…).”132 Tanto o Pacto Internacional 
dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais133 como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos134 
estabelecem clausulas que proíbem a discriminação.135 Portanto, estigma e discriminação são 
uma violação do direito humano de “Liberdade de Discriminação.” Além de ser uma violação 
dos direitos humanos em si, a discriminação dirigida a pessoas que vivem com o VIH, aquelas 
supostamente infectadas ou simplesmente afectadas pelo VIH, leva à violação de outros 
direitos humanos. 
 

A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas resolveu que o termo "ou outro 
estatuto" utilizado em vários instrumentos de direitos humanos deve ser interpretado como 
que este abrange o estado de saúde, incluindo o VIH/SIDA",  ou seja a discriminação com 
base no status de VIH é proibido pelos padrões de direitos humanos existentes.136. Por seu 
turno, o Comité dos Direitos Economicos Sociais e Culturais também manifestou-se nesse 
sentido em quanto que esclareceu que o termo “outro estatuto” do Art 2 do Pacto deve ser 
interpretado como saúde, incluindo VIH.137 Em relação a esta obrigação de não 
discriminação, o Comité dos Direitos Económicos Sociais e Culturais, também esclareceu 
que é expressão “outro status” conforme reconhecido no Art. 2.2 do Pacto inclui a 
orientação sexual e a identidade de género.138 Ainda mais, o CDESC apontou que o conteúdo 
normativo do Art 12 (direito à saúde) do Pacto não deve ser entendida somente como um 
direito à pessoa estar saudável, mas como um direito que contem outras liberdades e direitos 
tais como o direito de controlar a saúde e o corpo, incluindo a liberdade sexual e 
reprodutiva.139 Do mesmo modo, o Comité dos Direitos da Criança explicou que o princípio 
geral da não discriminação na Convenção sobre os Direitos da Criança deve ser um dos 
"temas orientadores" para responder ao HIV/SIDA, pois a discriminação afecta as crianças, 
ou seja  que deve incluir não discriminar as crianças que vivem com VIH/SIDA.140  

No estudo da Comissão Global sobre VIH e o Direito (2012), constatou-se que 123 países 
possuem legislação que proíbe a discriminação baseada no VIH; 112 protegem por lei, pelo 
menos, certas populações, com base na sua vulnerabilidade ao VIH. No entanto, essas leis 
são, frequentemente, ignoradas, negligentemente aplicadas ou gravemente desrespeitadas.141 
Dentre as várias Recomendações da Comissão Global (2012) para dar resposta eficaz e 
sustentável ao VIH que seja consistente com as obrigações dos direitos humanos constam 
as seguintes:  

Os países devem proibir expressamente a discriminação com base no estatuto real ou suposto 
de VIH e assegurar que os compromissos existentes ao nível dos direitos humanos, assim 
como as garantias constitucionais, sejam postos em prática. Os países devem também 
assegurar que as leis e regulamentações anti-discriminação e asseguradoras da participação, 
da divulgação de informações, e da prestação de serviços de saúde protegem as pessoas que 
vivem com VIH e outras populações-chave, assim como as pessoas expostas ao risco de 

                                            
132 Art. 2 DUDH, Ver também Art 7 DUDH 
133 Art 2 PIDESC, Ver também Art 3 PIDESC 
134 Art 2 PIDCP, Ver também Art 3, Art. 26 PIDCP 
135 Outros tratados de Direitos Humanos que proíbem a discriminação são: CDM, Art 5 CDPD, CEDR, 
CEFDM 
136 Resoluções 1995/44 da Comissão dos Direitos Humanos, de 3 de Março de 1995 e 1996/43, de 19 de Abril 
de 1996 
137 Comentário Geral 14, UN Doc. E/C.12/2000/4 
138 CG 20 DESC, para 32 Ver Secção sobre Populações Chave 
139 Comentário Geral 14, UN Doc. E/C.12/2000/4 Ver Secção sobre Populações Chave 
140 Comentário Geral 3 UN Doc. CRC/GC/2003/3 
141 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 8.  
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infecção por VIH.142 

Nos casos em que ainda não o tenham feito, os países devem proibir expressamente a 
discriminação com base no estatuto real ou suposto de VIH e assegurar que os 
compromissos existentes ao nível dos direitos humanos, assim como as garantias 
constitucionais, são postos em prática. os países devem também assegurar que as leis e 
regulamentações anti-discriminação e asseguradoras da participação, da divulgação de 
informações, e da prestação de serviços de saúde protegem as pessoas que vivem com VIH 
e outras populações-chave, assim como as pessoas expostas ao risco de infeção por VIH.143 

O Suplemento da Comissão Global (2018) reafirmou suas recomendações previas144 e ainda 
mais, recomendou estender as políticas anti-discriminatorias à TB e Hepatites. 

A Directriz nº 5 de ONUSIDA/EACDH pronuncia-se igualmente no que diz respeito da 
discriminação. Ao abrigo desta “Os Estados devem adotar ou reforçar legislação de combate 
à discriminação ou outra legislação que proteja os grupos vulneráveis, as pessoas que vivem 
com VIH e as pessoas com deficiência contra a discriminação nos sectores público e privado, 
(…)”145 

A não discriminação é um elemento preponderante para o alcance da igualdade, liberdade e 
inclusão, ou seja, a discriminação zero é condição para a cobertura universal de saúde146. Por 
isso, a Comissão Global recomenda também que, os países devem rever as suas abordagens 
em relação à diversidade sexual. Em vez de punirem os adultos que se envolvem numa relação 
homossexual consensual, os países devem oferecer a estas pessoas acesso eficiente aos 
serviços ligados ao VIH e a outros serviços de saúde147. E para concretização de tal 
desiderato, a Comissão Global elenca uma série de deveres com destaque para a necessidade 
de se alterarem as leis anti-discriminação para proibirem, expressamente, a discriminação 
baseada na orientação sexual (assim como na identidade de género).148 Relativamente também 
às populações chave, o Suplemento 2018 recomendou que os governos devem adotar 
proteções legais para prevenir a discriminação contra pessoas que usam drogas.149 

Em sintonia à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)150 e outros 
instrumentos internacionais pertinentes, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(CADHP) reconhece que “Toda a pessoa tem direito ao gozo dos direitos e liberdades 
reconhecidos e garantidos na presente Carta, sem nenhuma distinção, nomeadamente de 
raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra 
opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 
situação.”151 A CADHP considera a igualdade um direito de todos os seres humanos.152 

Especificamente em relação ao VIH, a União Africana apelou aos governos africanos para 
alocarem recursos nacionais que reflitam a determinação de combater a propagação do VIH 

                                            
142 Idem, Recomendação 1.1, p. 21. 
143 Idem, Recomendação 1.2, p. 21. 
144 Suplemento Comissão Global, Recomendação 1, p. 19 
145 Directrizes Internacionais Sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos Ver também Directriz nº 9 
146 Opinion: Universal health coverage is out of  reach unless we eliminate discrimination. Disponível 
em:<https://hivlawcommission.org/>.  Acesso em: 01 de Março de 2018. 
147 Idem, p. 57, Recomendação 3.3. 
148 Idem, p. 57, Recomendação 3.3.4. 
149 Suplemento, Comissão Global, Recomendação 10, p. 34 
150 Art 1.º e 7.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 1948. 
151 Art 2 CADHP 
152 Art 3.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), 1981. 

https://hivlawcommission.org/
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e assegurarem a proteção dos direitos humanos daqueles que vivem com o VIH/SIDA 
contra a discriminação.153 De facto, a  Resolução nº 290 da Comissão Africana (2014) sobre 
a necessidade de realizar um estudo sobre VIH, a lei e os direitos humanos fundamentou-se, 
inter alia, na sua preocupação com o fato de que as PVHIV continuam sendo vítimas de 
discriminação, estigma, preconceitos, violência gerada por status e práticas consuetudinárias 
prejudiciais em muitos Estados Partes. 

No contexto da SADC foi lançada a Estratégia Regional para a prevenção, tratamento e 
cuidados do HIV e Direitos de Saúde Sexual e Reproductiva entre populações-chave (2018). 
A Estratégia identifica o estigma e a discriminação como umas das barreiras mais altas no 
que diz respeito o acesso das populaçoes chave aos serviços de saúde.154 

 

3. Situação Actual em Angola 

O Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS)155 e Relatorio angolano sobre os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)156 evidenciam a notável desigualdade de 
género na taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário e no sector da educação 
em geral. E com relação ao estigma e a (não) discriminação revela que afectam negativamente 
a adesão ao teste e aos cuidados e tratamento do VIH. Neste sentido, a redução do estigma 
e da discriminação representa um indicador importante para o sucesso da resposta ao VIH157, 
uma vez que, cerca de um terço dos homens e mulheres de 15-49 anos demonstram atitudes 
discriminatórias perante pessoas que vivem com o VIH158. 

O Relatório de Progresso da Resposta Global à SIDA (GARPR)159 enfatiza que o combate 
ao estigma e discriminação continua a ser um desafio importante, já que os dados disponíveis 
apontam para uma franja importante de pessoas que ainda apresentam atitudes 
discriminatórias num total de 51% . 

Na ordem jurídica angolana, a igualdade e a não discriminação estão reconhecidas na 
Constituição, desde a primeira lei fundamental de 1975160. O espírito e a letra mantiveram-se 
na Lei Constitucional de 1992 e actualmente, com a aprovação da Constituição da República 
de Angola (CRA) de 2010, está consagrado no artigo 23.º e em outros dispositivos 
constitucionais como mostra o quadro seguinte:161 

                                            
153 ACHPR/Res.53 (XXIX) 01 (2001) sobre a pandemia do VIH/SIDA - Ameaça contra os direitos humanos 
e a humanidade 
154 Regional Strategy for HIV and Prevention, Treatment and Care and Sexual and. Reproductive Health and 
Rights among Key Populations, p. 15, SADC, 2018 
155 Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016 – (INE, MINSA, MINPLAN e ICF), 
Luanda, 2017, p. 327. 
156 Cf. GOVERNO DE ANGOLA, Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2005, p. 16. 
157 Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016, op. cit., p. 218. 
158 Idem, p. 215. 
159 GOVERNO DE ANGOLA, “Relatório de Progresso da Resposta Global à SIDA 
(GARPR).”, 2014, disponível em: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/AGO_narrative_report_2014.pdf. Acesso 
em: 02 de Junho de 2018. 
160 Artigo 18.º, Lei Constitucional da República Popular de Angola, de 11 de Novembro de 1975. 
161 A discriminação lesa a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade, e embora não haja, quanto a 
isso, uma norma específica na CRA, o princípio está diluído na letra e espírito de várias normas constitucionais, 
como as do artigo 19.º; das alíneas f), g), h), k), l), e o); Arts. 21.º- 23.º, etc 

 

http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/AGO_narrative_report_2014.pdf


 

pg. - 48 - 

 

 

Artigo Norma 
Artigo 1.º 

(Princípio Fundamental) Angola é uma República soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa 
humana e na vontade do povo angolano, que tem como objectivo fundamental a construção 
de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. 

Artigo 21.º  h)  
(Tarefas fundamentais do 

Estado) 

Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano:  
(…); 

Promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos 
de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrim
inação. 

Artigo 22.º nº 1, n.º 3 b) 
(Princípio da 

Universalidade) 

1. Todos gozam dos direitos, das liberdades e das garantias constitucionalmente 
consagrados e estão sujeitos aos deveres estabelecidos na Constituição e na lei. 
(…) 

3. b) Respeitar e considerar os seus semelhantes sem discriminação de espécie alguma e 
manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e a 
tolerância recíprocos. 

Artigo 23.º 
(Princípio da Igualdade) 

1. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. 

2. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, 
local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de 
instrução, condição económica ou social ou profissão. 

Artigo 76.º n.º 3 b) 
(Direito ao Trabalho) 

 

Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: 
(…) 
A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições 
para que não seja vedado ou limitado por qualquer tipo de discriminação. 

Nos preceitos acima elencados, encontram-se, por um lado, uma imposição geral da 
igualdade e, por outro lado, uma proibição de tratamentos discriminatórios. O princípio da 
igualdade aparece no texto constitucional em vários artigos, como por exemplo, os artigos 
35.º nº 2 e 3; 36.º; 37.º; 38.º; 39.º; 40.º; 46.º; 47.º; 52.º e 53.º162 Depreende-se, portanto, que o 
princípio da não discriminação é constitucionalmente consagrado e beneficia-se da garantia 
geral de tutela consagrada aos direitos fundamentais nos termos dos Artigos 56.º et seq. da 
CRA (2010) sobre a garantia dos direitos e liberdades fundamentais. 

No que se refere a discriminação com base na orientação sexual ou na identidade do género, 
a CRA estabelece o princípio da igualdade entre todos os cidadãos163, ademais, não existe no 
ordenamento jurídico angolano disposição que discrimina as pessoas com base na orientação 
sexual. Por conseguinte, se por um lado, as pessoas não podem ser discriminadas por aquilo 
que são, porque iguais em direito e deveres nos termos da universalidade e da igualdade de 
todos sem qualquer distinção, por outro lado, as pessoas têm a liberdade de ser o que 
quiserem, desde que não seja contrário à Constituição e à lei164. 
 

                                            
162 Cf. Constituição da República de Angola de 2010. 
163 Cf. Artigo 23º, nº 2 da CRA como referenciado no “Quadro 1: Disposições Constitucionais de 
igualdade e de não discriminação relevantes”. 
164 Cf. PROJECTO LINKAGES/MANAGEMENT SCIENCE FOR HEALTH, A tutela dos direitos e 
garantias fundamentais aos trabalhadores de sexo, minorias sexuais e portadores do VIH/SIDA, Luanda, 2017, 
disponível em: <www.fbladvogados.com>, Acesso em 14 de Jul. 2018. 

http://www.fbladvogados.com/


 

pg. - 49 - 

 

1.1. Legislação Ordinária 

A igualdade e a não discriminação são princípios fundamentalmente garantidos para as 
pessoas que vivem com o VIH e SIDA, quer no acesso, tratamento e acompanhamento dos 
serviços de saúde, quer em questões de educação. Embora não exista uma proibição expressa 
de discriminação, a lei 8/04 “Lei sobre o VIH/SIDA” garante muitos direitos através de 
disposições que protegem a igualdade VIH/SIDA,165 e.g. direito ao emprego, direito das 
pessoas privadas de liberdade, acesso ao financiamento bancário. Contudo, apesar de que o 
referido diploma tem como objecto garantir a protecção e promoção integral da saúde das 
pessoas mediante a adopção de medidas necessárias para a prevenção, controlo, tratamento 
e investigação do VIH/SIDA assim como estabelecer os direitos e deveres das pessoas 
infectadas pelo VIH ou doente da SIDA, do pessoal da saúde e outro em situação de risco 
ou contágio, bem como da população em geral,166 não existem disposições especificas no que 
diz respeito às populações chaves e vulneráveis.  

Por sua vez, o Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional faz uma 
referência sucinta da igualdade ao mencionar que, a seropositividade não deve ser um factor 
a considerar em relação ao despedimento e promoção dos trabalhadores ou formandos, 
devendo a sua situação ou formação profissional basearem-se em critérios de igualdade de 
oportunidade definidas na lei para exercer uma função laboral ou determinado nível de 
formação profissional.167 O diploma assegura o direito à não discriminação aos trabalhadores 
e formandos infectados com VIH/SIDA168, bem como, criminaliza os actos que configuram 
ofensas, estigmatização e discriminação de trabalhadores infectados pelo VIH/SIDA169. 

A Lei de Base do Sistema de Saúde (LBSS)170 acautela a igualdade e não discriminação quando 
refere que, “A política de saúde tem âmbito nacional e obedece às seguintes linhas: (…) A 
promoção da igualdade dos cidadãos no acesso aos serviços de saúde, seja qual for a sua 
condição económica e onde quer que vivam.”171 A LBSS assevera também que o Serviço 
Nacional de Saúde se caracteriza por ser universal, quanto à população abrangida e por 
garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objectivo de atenuar os efeitos das 
desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos cuidados172. 

Relativamente a restrições de entrada em território angolano, a lei sobre o regime jurídico de 
estrangeiros em Angola não coloca qualquer condicionalismo, embora exija que estes 
apresentem cartão de saúde certificado pelos órgãos responsáveis pelo sector de saúde em 
Angola173. 

                                            
165 Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA). Este Diploma é o primeiro e principal mecanismo 
nacional de protecção legal para dar resposta ao VIH no quadro jurídico angolano. 
166 Cf. Artigo 1.º, da Lei n.º 8/04, 1 de Novembro de 2004 (Lei sobre o VIH/SIDA). 
167 Cf. nº 1, artigo 8º, do Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional (Aprovado pelo 
Decreto n.º 43/03, de 4 de Julho). 
168 Idem, nº 1 do artigo 9.º. 
169 Idem, nº 2 do artigo 15.º. 
170 Lei nº 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de bases do Sistema Nacional de Saúde). 
171 (nº 1 al. b), Art 2.º, da Lei nº 21-B/92 
172 Cf. al. a) e d), artigo 23.º, da Lei nº 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de bases do Sistema Nacional 
de Saúde) 
173 Artigo 3.º Lei nº 02/07 de 31 de Agosto (Regime Jurídico de Estrangeiros em Angola) 
conjugado com os artigos 3.º n.º 1 e 4.º n.º 2 Decreto nº 06/01, de 19 de Janeiro 
(Regulamento sobre o Exercício da Actividade Profissional do Trabalhador Estrangeiro não 
Residente). 
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Como se pode ver, na ordem jurídica angolana a igualdade e a não discriminação estão 
garantidos na Constituição da República de Angola que estabelece as bases para o seu 
respeito, e em outras normas ordinárias que de forma geral abordam sobre tais princípios. 
 

1.2. Políticas e Planos 

O Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022) aponta a pobreza em Angola 
como o principal factor de desigualdade na distribuição de rendimento e para a existência de 
uma parte significativa da população submetida a condições mínimas de dignidade e 
cidadania174. O documento faz uma vaga alusão a (não) discriminação exortando a 
necessidade de combater a violência e discriminação contra a mulher e meninas175 e a não 
discriminação no sector do desporto.176 Embora, o Programa 1.4.3 para o combate às grandes 
endemias prevê  a formação e capacitação de técnicos integrados nas áreas de 
Tuberculose/VIH; PTV; tratamento com antirretrovirais; Hepatites Virais e outras infecções 
de transmissão sexual; Adesão, Aconselhamento e Testagem, Estigma e Discriminação como 
uma das acções prioritárias.177 

E por seu turno, o PEN V assinala que as suas acções estão fundamentadas, inter alia, na 
Redução do estigma e discriminação tomando em conta os direitos humanos, a diversidade 
cultural, a igualdade entre géneros e a redução das diferenças entre gerações. Por exemplo, o 
indicador nº 48 do PEN V sobre a criação de um ambiente ético e jurídico favorável mede a 
percentagem de PVVIH e SIDA que sofreram discriminação nos últimos 12 meses, 
estabelecendo como meta uma reducção do 51% em 2013 para 15% em 2018. Embora, não 
se tem conhecimento da existência de acções desenvolvidas para obter dados de forma a 
medir esta percentagem, nem a existência de um índice de estigma. 

De um lado, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude (PNDJ 2014-2017) não 
faz menção expressa a acções especificas para combater a discriminação. De outro lado, ele 
sim estabelece nas linhas gerais o objectivo de promover acções de combate ao VIH/SIDA 
nas escolas.178 Igualmente, de modo geral o Plano planteia desenvolver projectos de saúde 
reprodutiva visando a prevenção das infecções de transmissão sexual (incluindo VIH/SIDA), 
a gravidez precoce e a influência de hábitos e costumes com efeitos nefastos sobre a condição 
de saúde dos jovens; bem como facilitar o acesso ao tratamento de jovens infectados com 
VIH/SIDA.179 No Plano de Acção se prevê a criação do Projecto VIH e SIDA e os jovens 
nos tempos livres “Curte a vida com cuidado” com a única actividade de “Prevenir o risco 
de DTS e diminuir a incidência de VIH/SIDA”. Não se constatou si o referido projecto 
realizou actividades em relação ao estigma e discriminação. 

O Plano Estratégico de Saúde Reproductiva (PESR 2009-2015) vislumbra uma serie de 
objectivos, acções e metas directamente ligados a prevenção, tratamento e cuidados do 
VIH/SIDA. O plano corrobora que a adolescência é uma etapa de transformações e qualifica 
esta fase como um período “critico, turbulento e difícil” no qual o adolescente ganha 
consciência da sua sexualidade estando exposto a diversas situações de risco ligadas a esta.180 
Contudo e apesar de que o plano estabelece como objectivo especifico aumentar o acesso 

                                            
174 GOVERNO DE ANGOLA, Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, Vol. I, Luanda, 2018, p. 78. 
175 Idem, para 244. 
176 Idem, para 286. 
177 PND 2018-2022, p. 104 
178 PNDJ 2014-2017 p.71 
179 PNDJ 2014-2017 p.40 
180 PESSR 2009-2015 p, 15 
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aos serviços de SSR, incluindo VIH/SIDA este é omisso em relação ao combate às actitudes 
estigmatizantes e à discriminação. 
 
 

1.3. Consultas 

Nas consultas com as partes interessadas e as populações-chave, constatou-se uma realidade 
que não se coaduna em plenitude com aquelas previstas nas leis sobre a igualdade e a não 
discriminação. Por exemplo, os Parceiros internacionais sustentam, por um lado, que o 
quadro jurídico sobre o VIH/SIDA em Angola é favorável embora reconheçam que tem 
havido pouca divulgação sobre a mesma, e por outro, admitem a existência de atitudes 
discriminatórias e estigmatizantes verificadas a nível dos profissionais de saúde e agentes 
administrativos das unidades. 

As OSC denunciam que as situações de estigma e discriminação são frequentes e por falta 
de informação e conhecimento dos seus direitos as vítimas não conseguem responsabilizar 
os prevaricadores. Por exemplo, na província do Bié (cidade do Kuito), os entrevistados 
afirmaram que, o estigma e a discriminação estão muito acentuados. Para sustentar a 
afirmação os interlocutores disseram que é recorrente nos discursos, até de pessoas letradas 
e governantes, que haja expressões atentatórias a dignidade das pessoas vivendo e das 
populações-chave, tais como “pagina”, “naina”, “virado” para os HSH; “prostituta” para as TS; 
etc.  

As igrejas reconhecem a existência de normas e de lei específica em defesa das pessoas 
vivendo. Advogam, entretanto, mais divulgação junto das comunidades e, em especial às 
populações-chave, bem como a tradução da Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o 
VIH/SIDA) nas línguas nacionais e a reactivação dos jangos181 como espaço de diálogo para 
as comunidades, a fim de materializar a igualdade e a cultura da não-discriminação. 

Por sua vez, as autoridades tradicionais alegam, sem reservas, que a ordem jurídica em 
Angola é inclusiva e não-discriminatória. 

Os profissionais de saúde entrevistados definiram a ordem jurídico-normativa, no que 
tange à igualdade e a não-discriminação como sendo aceitável, embora apontassem 
constrangimentos na sua aplicabilidade. Apontaram como lacuna a ausência de um 
instrumento que proteja o técnico de saúde no exercício das suas actividades e recomendam 
que haja aplicabilidade de sanções administrativas aos técnicos que violarem as normas sobre 
boas práticas de atendimento e seguimento das PVVIH. 

As Populações-chave e Vulneráveis182 consideram, de um modo geral, presente no quadro 
jurídico angolano normas que atentam contra a igualdade e a não-discriminação. Por ex., os 
reclusos do Hospital Cadeia de Luanda indicam que,  
 

 
“As leis, políticas, regulamentos e inclusive a Constituição não defendem nem protegem suficientemente o 
recluso porque, ou pelo menos, não se faz sentir, uma vez que, por exemplo, sei que existe uma lei que garante 

                                            
181 É um espaço físico (tradicional) onde as autoridades tradicionais convidam a comunidade para a 
resolução/debate de um determinado assunto. 
182 No âmbito da presente avaliação e segundo as categorias do INLS, as populações-chave são os HSH, as TS 
e os Trensgéneros. Entre as populações vulneráveis encontram-se a pessoas que usam drogas, inclusive as 
drogas lícitas como o álcool e o cigarro, a população privada de liberdade e adolescentes fora do sistema de 
ensino, camionistas e mineiros. 
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um momento conjugal do recluso, mas ela não se faz sentir.” (Recluso/Cadeia Hospital de Luanda). 

 
 
Os membros da comunidade LBGTI sustentam que há uma exclusão social aberta e por 
isso, recomendam ao judicial que efective os direitos das populações-chave, em obediência 
ao primado da Constituição e da Lei em harmonia aos instrumentos internacionais e 
regionais sobre o VIH/SIDA e DH. 

Por sua vez, os HSH entrevistados, num total de 28 membros, entre os 17 aos 36 anos de 
idade, das províncias de Benguela, Bié e Luanda disseram que têm dificuldade em fazer um 
juízo de valores uma vez que não dominam as questões ligadas à legislação. E assinalam como 
principal recomendação uma representatividade no Parlamento de membros das populações-
chave e presença em foros que decidam sobre a sua condição. 

As TS declararam ter conhecimento da justeza das leis em Angola quanto à igualdade e a 
não-discriminação, ainda que a considerem uma letra morta, porquanto, desabafa uma 
TS/Benguela que, 
 
“No local onde fico, a policia chega sem maneiras, começam a meter as suas mãos no ánus e noutros sítios 
que não devem mexer, e ainda pedem dinheiro” 

 
E TS/Luanda lamenta:  
 
“De forma geral, a sociedade olha para nós com escarnio e indiferença incluindo alguns clientes e a lei não 
nos ampara” 

Para mitigar o aumento de actos e comportamentos discriminatórios, a província de Benguela 

adoptou, desde 2013, um novo paradigma no conceito dos CATV183, fruto da experiência 
com outros países africanos, transformando-os em centros de consultas externas/integradas. 
 

4. Lacunas e Desafios 

Entretanto, apontam-se como principais lacunas, o facto de não existirem normas ordinárias 
que protegem especificamente os transsexuais, os homens que fazem sexo com os homens, 
as trabalhadoras de sexo e outras populações-chave e vulneráveis contra o estigma e a 
discriminação. A título de exemplo, não existe em Angola disposições legais que permitem o 
registo de identidade dos trans de acordo com a sua orientação sexual. 
 
As políticas públicas e planos referentes a matéria da igualdade e não-discriminação, embora 
existentes, são bastante escassas com uma fragmentada abordagem, quanto muito não seja, 
insuficientes em suas rápidas análises. Algumas das prováveis razões prendem-se com a fraca, 
ou quase inexistente capacitação especializada dos técnicos nos órgãos a quem compete, na 
lida com abordagens ligadas à matéria de igualdade e não discriminação relacionadas ao VIH, 
TB e Direitos Humanos. 

Por razões históricas e económico-políticas, Angola apresenta um quadro de acentuada 
desigualdade social, onde os jovens estão ainda sujeitos a factores como o desemprego, o 
abandono escolar, o abandono familiar e exploração sexual, que aumentam a vulnerabilidade 
ao VIH. Embora o quadro legal se mostre favorável às questões de igualdade e não 

                                            
183 Centro de Aconselhamento e Testagem Voluntária. 
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discriminação, o país necessita de um conjunto de políticas e planos para materializar as 
normas legislativas referentes a essas matérias. 

Como desafios, aponta-se o facto de não serem conhecidas no país, normas ou políticas para 
a sensibilização das pessoas que vivem com o VIH/SIDA ou populações-chave, 
especialmente no que toca a sua inclusão social; tão-pouco medidas concretas para acabar 
com a estigmatização e discriminação contra as pessoas afectadas e infectados pelo VIH e as 
populações-chave. 

 

5. Recomendações 

Para combater a desigualdade e a discriminação nos vários sectores da vida social 
apresentam-se as seguintes recomendações: 

Recomenda-se que seja revisada a Lei 8/04 “Lei sobre VIH/SIDA” bem como que seja 
reforçado o acervo legislativo específico para combater o estigma e a discriminação nas 
pessoas vivendo com o VIH/SIDA, nas pessoas usuárias de drogas184, nos trabalhadores de 
sexo, na comunidade LGBTI, entre as pessoas privadas de liberdade e entre os homens que 
fazem sexo com homens, bem como nos grupos vulneráveis. 

Recomenda-se adoptar medidas legislativas e administrativas para garantir o acesso ao registro 
de nacimento dos transexuais. 

Recomenda-se em sentido geral que sejam criadas e materializada políticas e estratégias 
concretas para o combate a desigualdade e discriminação contra as pessoas afectadas pela 
epidemia, particularmente as populações-chave e vulneráveis. 
 
Recomenda-se185 informar, educar e divulgar material que contribua a eliminar actitudes 
estigmatizantes e discriminatórias. 
 
Recomenda-se especificamente incorporar na Política Nacional da Juventude acções viradas 
especificamente para combater o estigma e a discriminação 
 
Recomenda-se especificamente mudar o nome de Plano Estratégico de Saúde Reproductiva 
para Plano Estratégico de Saúde Sexual e Reprodcutiva e dar o devido tratamento à saúde 
sexual 
 
Recomenda-se especificamente incorporar no Plano de Saúde Reproductiva acções viradas 
especificamente para combater o estigma e a discriminação 
 
Recomenda-se elaborar um índice de estigma e discriminação referente às PVVIH e populações 
chave 
 
Recomenda-se colaborar com o sistema das Nações Unidas para uma abordagem de Direitos 
Humanos baseada no princípio da igualdade e a proibição de discriminação. 
 

                                            
184 No contexto angolano não há estudos que comprovam a existência de pessoas usuárias de drogas injectáveis 
que tenham o mesmo impacto que as demais populações-chave. Segundo o INALUD, os principais tipos de 
drogas mais usuais são a liamba e o álcool (caipirinha), inalação de combustíveis, ingestão de fármacos como o 
Diazepan. 
185 Ver recomendações em Secção sobre Educação e Informação. 
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B. Legislação, Políticas e Planos de Saúde  
 

1. Analises da Situação 
 

Nesta sessão procura-se abordar o engajamento do sector da saúde na vida dos cidadãos e 
das comunidades com enfoque para questões práticas como acesso a serviços de saúde para 
VIH, TB, SSR; testes e tratamento para VIH, TB com consentimento voluntário e 
informado, confidencialidade, isolamento/detenção/quarentena; serviços 
prioritários/direccionados para populações-chave, entre outros. O objectivo principal é aferir 
o grau de comprometimento da legislação, políticas e planos de saúde do país na 
exequibilidade dos serviços acima elencados. 

A saúde é um direito humano fundamental. O direito à assistência médica e sanitária na 
infância, na maternidade, na invalidez, na velhice e em qualquer situação de incapacidade 
para o trabalho, estão garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos. Os cuidados de 
saúde são prestados por serviços e estabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, 
por outros agentes públicos ou entidades privadas, sem ou com fins lucrativos. A protecção 
à saúde constitui um direito dos indivíduos e da comunidade, que se efectiva pela 
responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado186. 

 

1.1. Principais Indicadores do Sector da Saúde em Angola 

Angola situa-se entre os países da região Austral de África187, com a mais baixa taxa 
caracterizada de generalizada com uma prevalência global que oscila entre 2% a 2, 35 % em 
adultos dos 15 a 49 anos de idade188. Não obstante a baixa taxa de seroprevalência que Angola 
regista a percentagem cotada representa ainda um número elevado de pessoas 
seropositivas.189 A prevalência nas mulheres é de 2,6% e nos homens é de 1,2%. Nos jovens 
de 15-24 anos a prevalência é de 0,9%, sendo relativamente mais alta nas mulheres com 1,1%, 
e na faixa etária dos 20-22 anos a prevalência é de 2,1%. E, embora a população angolana 
seja jovem (com a idade média de 21 anos), a esperança de vida é reduzida, pois, no geral, é 
de 60.2 anos, sendo para os homens 57.5 e para as mulheres 63.0190. 

Relativamente a prevalência por províncias, os dados apontam para uma maior incidência na 
região sudoeste, mormente a província do Cunene com 6,1%, Cuando Cubango com 5,5% 
e Moxico com 4,0%. Por sua vez, as províncias do Norte do país apresentam as prevalências 
mais baixas, tendo o Zaire registado 0,5%, Cabinda 0,6% e Uíge 0,9%.191 As províncias da 
Lunda Norte, Lunda Sul e Luanda constam igualmente do rol de províncias mais afectadas, 
sendo a última, com cerca de sete milhões de habitantes é a mais populosa do país.192 

                                            
186 Cf. Artigo 1.º, da Lei nº 21-B/92, de 18 de Agosto (Lei de Bases do Sistema Nacional). 
187 Comumente designada de SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), congrega para além 
de Angola os seguintes países: República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabué, Tanzânia, Malawi, 
Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Moçambique e Madagáscar. 
188 Cf. Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Saúde (MINSA), Ministério do Planeamento e do 
Desenvolvimento Territorial (MINPLAN) e ICF. 2017. Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-
2016. Luanda, Angola e Rockville, Maryland, EUA: INE, MINSA, MINPLAN e ICF, p. 247 sgts. 
189 José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 Dez. 2017. 
190 Idem, p.247. 
191 Idem, p.247. 
192 José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 Dez. 2017. 
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Portanto, estima-se que mais de 24.953 pessoas vivam com VIH/SIDA com base numa 
prevalência de 2,35 % na população geral. Entre os seropositivos actualmente controlados, 
23.032 são adultos e 1.921 são crianças. No rol de adultos estão 18.795 pessoas e de crianças 
1.468 que iniciaram a medicação com anti-retrovirais.193 

Pela radiografia de sanidade ora apresentado, percebe-se que a prevalência do VIH está 
relativamente mais acentuada nos jovens, pois, estes pela falta de experiência da vida, atitudes 
comportamentais próprias da idade e resistência em acatar recomendações de prevenção do 
VIH, torna-os mais vulneráveis. A par destas, encontram-se também os órfãos, as crianças 
de e na rua, pessoas com deficiências, casais sero-discordantes, refugiados e trabalhadores 
migrantes, trabalhadores moveis como camionistas, mineiros e forças militarizadas.194 

Portanto, o sector da saúde em Angola enfrenta diversos problemas, muitos dos quais, ligados 
a gritante falta de materiais gastáveis como, agulhas, seringas, adesivos e fármacos diversos; 
a falta de recursos humanos especializados nas áreas urbanas e periurbanas; a insuficiência 
de recursos financeiros para o sector da saúde e o inadequado modelo de financiamento do 
mesmo sector; o débil acesso à água potável, saneamento básico e energia eléctrica; e o fraco 
sistema de gestão sanitária, como de informação, logística e comunicação. Estes exemplos 
representam algumas dificuldades que o sector da saúde em Angola enfrenta.195 

Contudo, no âmbito da presente Avaliação (LEA), importa destacar a Tuberculose, dado o 
seu elevado grau de co-infecção em relação ao VIH. 

 

1.1.1. TB versus VIH 

Cada vez mais evidências assinalam que os portadores do VIH são muitas vezes co-infectad
os com outras doenças transmissíveis, incluindo a Tuberculose (TB).196A Politica Nacional 
de Saúde revela que os casos de TB têm vindo a aumentar devido a factores tais como a 
pobreza, a associação ao VIH e SIDA, a limitada acessibilidade aos cuidados de saúde197. 

O Relatório 2015 do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose198 refere que, em 
Angola, a situação epidemiológica da Tuberculose é preocupante, com variações nas 
diferentes regiões do país devido à múltiplos factores que se agravam pela (i) limitada adesão 
ao tratamento, (ii) altas taxas de abandonos, (iii) difícil acesso aos grupos vulneráveis, (iv) 
aumento da co-infecção TB/VIH (v) existência de cepas resistentes aos fármacos 
antituberculosos, (vi) desigualdades sociais, pobreza e discriminação, que fazem da 
Tuberculose uma doença de difícil controlo. 

O controlo da TB em Angola é complexa, a resposta nacional conta com apoio do Governo, 
que considera a TB uma “prioridade nacional”, e no leque de desafios do Programa Nacional 
de Controlo da Tuberculose (PNCT) está incluída a estratégia de padronizar a assistência da 
TB e gestão de casos complicados de TB/VIH e TB-MR, nos Hospitais Provinciais, 
Municipal, Hospitais Sanatórios (HS) e DATS (Dispensários da TB), bem como reforçar o 
                                            
193 MINSA, INLS, 2009; José Carlos Van-Dúnem (Director-geral Adjunto do INLS), in Jornal de Angola, 1 
Dez. 2017.  
194 Cfr. MINSA, INLS, Serviços de Testagem para o VIH- Protocolo, 3ª Edição, Luanda, 2017, p. 16 e 17. 
195 Cf. Governo de Angola, Ministério da Saúde. Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025 – Mais e 
Melhor Saúde, Vol. 1, Agosto de 2012, p. 22, Tabela 1. 
196 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 89; Cf. MINSA, Relatório 
2015 - Programa Nacional de Controlo da Tuberculose – Angola, op. cit., p. 15. 
197 Cf. Politica Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 261/10, de 24 de Novembro. 
198 MINSA, Relatório 2015 - Programa Nacional de Controlo da Tuberculose – Angola, Luanda, 2016, p. 4.  
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controlo atempado da Tuberculose Multirresistente (TB-MR) e co-infecção TB/VIH199. 

Para 2015 a taxa de incidência da TB foi de 218,3 x 100.000 habitantes200, 201. O Relatório 
revela ainda que no mesmo período, a taxa de incidência de TB (BK +; BK – e EP), por 
províncias foi de 54.739 casos que correspondem a 89,6% do total dos casos notificados.  
Em 8 das 18 províncias que comportam o país, as taxas de incidência são superiores à média 
nacional de 218 x 100.000/hab, nomeadamente, por ordem decrescente, as províncias de 
Namibe (com a maior taxa de incidência, cotada em 472,1), Zaire, Benguela, Luanda, 
Cabinda, K-Norte, Moxico e Bengo, sendo que, a província de Malange foi a que registou a 
mais baixa taxa de incidência, cotada em 62,5202. 

Relativamente a co-infecção TB/VIH, o Relatório assinala que ao longo da vida, 5% dos 
indivíduos seronegativo podem desenvolver a TB activa. Em pessoas portadoras do VIH e 
em países com altas taxas de TB como em Angola, o risco de reactivar a TB latente à TB 
activa é de 15%, devido à imunossupressão que causa o VIH. Assim, a TB é considerada uma 
doença oportunista comum no curso da infecção do VIH, sendo um factor de alto risco para 
que as pessoas VIH (+) desenvolvam com maior rapidez a SIDA com aumento da 
mortalidade devido à co-infecção TB/VIH.203 
 
O PNCT e o INLS estão a envidar esforços no sentido de dar melhor resposta à co-infecção 
TB/VIH, visto que é um compromisso do país perante as metas do UNGASS e dos 
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) reduzir em 50% o número de mortes por 
Tuberculose em pessoas com SIDA e/ou vice-versa. O PNCT encontra-se em período de 
consolidação da expansão da testagem do VIH entre os doentes de TB. O desafio é melhorar 
o diagnóstico precoce da co-infecção, reforçar o seguimento dos doentes co-infectados em 
tratamento e o controlo dos contactos.  

O programa da SIDA conta com 148 postos que oferecem serviços de Aconselhamento e 
testagem (AT); de Programa de Transmissão Vertical (PTV); serviços de tratamento para 
adulto e crianças). A rede de Tuberculose é composta por 136 Unidade de Diagnóstico e 
Tratamento (UDT) e 147 Unidade de Tratamento (UT). A cobertura de serviços de TB que 
realizam a testagem do VIH é de 69%, ou seja, que apenas 136 serviços estão envolvidos 
activamente no controlo da co-infecção TB/VIH, com a oferta do teste do VIH e a 
investigação da TB entre doentes de TB e/ou seropositivos.  

2. Padrão Internacional 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos considera que todo ser humano tem direito 
a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis.204 
Nessa senda, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais insta 
os Estados a reconhecerem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde 
física e mental, adoptando medidas tais como a diminuição da mortinatalidade e da 
mortalidade infantil; profilaxia, tratamento e controlo das doenças epidémicas, endémicas 
(onde incluímos o VIH); enfim, a criação de condições próprias a assegurar a todas as pessoas 

                                            
199 Idem, p. 5. 
200 Idem, p. 8. 
201 Utilizada estimativas da população baseada no Censo Nacional de 2014, cuja população estimada de 
25.139.183 habitantes.   
202 Cf. MINSA, Relatório 2015 - Programa Nacional de Controlo da Tuberculose – Angola, op. cit., p. 12. 
203 Idem, p. 15. 
204 Cf. nº 1, artigo 25.º, da  Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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serviços médicos e ajuda médica em caso de doença.205 Outros tratados internacionais de 
Direitos Humanos reconhecem do mesmo modo o Direito à Saúde.206 

Ganha atenção o tema da Saúde Sexual e Reproductiva. O Comité dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais pronunciou-se no sentido de que o direito à saúde sexual e reprodutiva é 
parte integrante do direito à saúde consagrado no artigo 12 do Pacto.207 O Comité, utiliza a 
definição para a sáude sexual como o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social 
em relação à sexualidade, entanto que utiliza a definição para a saúde reproductiva como 
aquela relacionada à capacidade de reprodução e à liberdade de tomar decisões informadas, 
livres e responsáveis.208 O Comité esclarece que para a realização deste direito devem ser ter 
em conta tanto os determinantes subjacente à saúde, e.g. acesso a água potável e segura, 
saneamento adequado, alimentação e nutrição adequadas, educação relacionada com a saúde 
e informações  assim como os determinantes sociais de saúde, e.g. pobreza, discriminação, 
marginalização.209 

Para os direitos humanos, o direito à saúde sexual e reprodutiva implica um conjunto de 
liberdades e direitos como por exemplo o (i) direito de tomar decisões e escolhas livres e 
responsáveis (ou seja, livres de violência, coerção e discriminação) em relação a questões 
relativas ao corpo e à saúde sexual e reprodutiva; (ii) acesso irrestrito a toda uma gama de 
instalações de saúde, bens, serviços e informações. Para alem dos elementos característicos 
do conteúdo normativo deste direito (disponibilidade, acessibilidade -incluindo à 
acessibilidade à informação-, aceitabilidade e qualidade),210 merece particular destaque a 
questão relativa à discriminação. Para o CDESC, a não discriminação inclui o direito de todas 
as pessoas, incluindo lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersex, serem plenamente 
respeitadas por sua orientação sexual, identidade de gênero e status intersexual.211 A falha em 
garantir a igualdade formal e substantiva no gozo do direito à saúde sexual e reprodutiva 
constitui uma violação deste direito. 
 
A Comissão Global sobre VIH e o Direito (2012) recomenda aos países a assegurar que a 
prestação de serviços de saúde proteja as pessoas que vivem com VIH e outras populações-
chave, assim como as pessoas expostas ao risco de infecção por VIH. 212 A epidemia de 
VIH/SIDA esta directamente ligada ao acesso aos medicamentos, nesse sentido a Comissão 
Global também recomenda que os países desenvolvam um regime de propriedade intelectual 
que seja consistente com o direito internacional dos direitos humanos e as necessidades de 
saúde pública, salvaguardando os direitos dos inventores: Recomenda-se particularmente que 
os países devem usar proativamente outras áreas do direito bem como das suas políticas que 
podem ajudar a aumentar o acesso a produtos farmacêuticos, e.g. lei de concorrência, política 
de controle de preços e lei de contratação publica.213 O Suplemento (2018) da Comissão 
Global vai ainda mais longe em quanto que recomenda aos governos garantir que todos os 
que vivem com ou em risco de contrair VIH, TB ou hepatite viral tenham acesso econômico 

                                            
205 Cf. Artigo 12.º, do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966. 
206 Cf. Artigo 25.º, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Cf. Artigo 24.º, Convenção 

sobre os Direitos da Criança, 1989. Cf. Artigo 12.º, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, 1979. 
207 CDESC, CG nº 22, para. 1 
208 CDESC, CG nº 22, para. 6 Ver também, OMS, Saúde Sexual, Direitos Humanos e Direito (2015), p.4 e 
FNUAP, Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, cap. 7 (1994) 
209 CDESC, CG nº 22, para. 7 
210 Todos estes são também elementos do Direito estabelecido no Art 12 PIDESC (Direito à Saúde) Ver CG nº 
14, CDESC para. 12 
211 CDESC, CG nº 22, para. 23 
212 Comissão Global VIH e o Direito – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 21. 
213 Comissão Global VIH e o Direito – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, pp. 98-99 
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às tecnologias de saúde mais eficazes e de alta qualidade, incluindo diagnósticos, 
medicamentos e vacinas contra o HIV, TB e hepatites virais. 

Por seu turno, a Directriz nº 3 do ONUSIDA/EACDH estabelece que os Estados devem 
rever e alterar a legislação em matéria de saúde pública a fim de assegurar que a mesma 
responde adequadamente às questões de saúde pública suscitadas pelo VIH, que as suas 
disposições aplicáveis a doenças transmitidas de forma casual não se aplicam de forma 
desadequada ao VIH e que são compatíveis com as obrigações internacionais de direitos 
humanos.214 

Especificamente, a Directriz nº 3 do ONUSIDA/EACDH recomenda que a legislação de 
saúde pública deve financiar e capacitar os professionais de saúde pública para fornecer uma 
gama abrangente de serviços para prevenção e tratamento do VIH e SIDA, incluindo 
informação e educação relevante, acesso a testes voluntários e aconselhamento, DTS e saúde 
sexual e reprodutiva, preservativos e tratamento de drogas, bem como tratamento para 
doenças relacionadas com o VIH e SIDA. Recomenda igualmente que para além dos testes 
de vigilância e outros testes para fins epidemiológicos, a legislação de saúde pública deve 
assegurar que o teste de VIH das pessoas deve ser realizado com o consentimento informado 
da pessoa e que as exceções ao teste voluntário precisam de autorização judicial. Do mesmo 
modo, a legislação de saúde pública deve assegurar, sempre que possível o aconselhamento 
em todos os casos. Para alem, a legislação de saúde pública deve assegurar que as informações 
em relação ao status serológico da pessoa sejam protegidas de colecta, uso ou divulgação não 
autorizada. Em outras palavras, o uso de informações relacionadas ao HIV requerem o 
consentimento informado.215 

Na sua nota técnica para populações chave, a OMS216 salientou que as intervenções no sector 
da saúde devem ir direccionadas à prevenção do VIH, à redução dos danos, à testagem 
voluntaria e o aconselhamento, ao tratamento e cuidado, à prevenção e gestão das co-
infecções e co-morbilidades assim como à saúde sexual e reproductiva. Destacou do 
igualmente que os factores viabilizadores destes eixos são a criação de ambiente jurídico e 
favorável, aplicar leis anti-sicrminatorias e protectivas dos diretos das populações chave, a 
disponibilidade, acessibilidade e acceptabilidade dos serviços de saúde para às populações 
chave, reforçar a participação destas populações bem como reduzir a violência contra elas.  

Directrizes Regionais 

No contexto regional salientamos a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(CADHP) que reconhece a todos o direito a saúde física e mental e insta aos Estados 
membros a tomarem as medidas necessárias para proteger a saúde das suas populações e 
para lhes assegurar assistência médica em caso de doença217. A Carta Africana Sobre os 
Direitos e Bem Estar da Criança218 advoga igualmente o direito a saúde física, mental e 
espiritual da criança, consubstanciada, dentre várias medidas, na redução da mortalidade pré-
natal e infantil; no asseguramento da prestação de assistência médica e dos necessários 
cuidados de saúde a todas as crianças; etc. Por sua vez, a Declaração Solene da União Africa
na sobre a Igualdade do Género manifesta a necessidade de acelerar a implementação das m

                                            
214 Directrizes Internacionais Sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos ONUSIDA/EACDH 
215 Directrizes Internacionais Sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos ONUSIDA/EACDH, 2006, p. 26 et seq. 
216 Nota Técnica para a prevenção, diagnostico, tratamento e cuidados do VIH para populações chave, OMS, 
2014 
217 Nº 2 artigo 16.º, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ratificada por Angola aos 

2 de Março de 1990), Nairobi, 1981. 
218 Cf. nº 2 artigo 14.º, da Carta Africana Sobre os Direitos e Bem Estar da Criança, Adis Abeba, 1990. 
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edidas específicas do género que visam combater a pandemia do VIH/SIDA e materializar 
as Declarações de Abuja e de Maputo sobre a Malária, o VIH/SIDA, a Tuberculose e Outr
as Doenças Infecciosas Conexas219. 

A agenda de integração regional da SADC é orientada por um Plano Estratégico Indicativo 
de Desenvolvimento Regional (RISDP). São quatro as prioridades revistas do RISDP para  
2015-2020:  Prioridade D – Programas especiais da Dimensão Regional (Desenvolvimento 
Humano e programas especiais incluindo a Saúde, o Género e o Trabalho) inclui um melhor 
acesso e disponibilidade de serviços e bens de qualidade na área da saúde e VIH-SIDA. 

 

3. Contexto Legal de Angola 

3.1. A Constituição 

É responsabilidade constitucional do Estado angolano, promover, garantir e fiscalizar, sem 
qualquer discriminação, as medidas necessárias para assegurar a todos à assistência médica e 
sanitária220. Para garantir esse direito o Estado deve, entre outras, desenvolver e assegurar a 
funcionalidade de um serviço de saúde em todo o território nacional. 221 Também nesse 
sentido a CRA 2010 atribui ao Estado, a tarefa de “promover políticas que permitam tornar 
universais e gratuitos os serviços primários de saúde”222. 

 

3.2. Outras Leis Relevantes 
 

Sobre o acesso aos serviços de saúde,223 a Lei de Base do Sistema Nacional da Saúde tem 
por objectivo promover a igualdade dos cidadãos no acesso aos serviços consolidados de 
saúde, independentemente da sua condição económica ou do lugar em vivam224. O diploma 
prevê o direito dos cidadãos recorrerem aos serviços públicos de saúde de acordo com os 
seus legítimos interesses, de escolherem os serviços e os agentes prestadores dos mesmos, 
de ser tratado com os meios adequados, com humanismo, respeito e privacidade, de ser 
informado sobre os possíveis tratamento e o seu estado de saúde.225 

O Serviço Nacional de Saúde é caracterizado pela sua universalidade, gratuitidade, equidade 

                                            
219 UNIÃO AFRICANA, Declaração Solene sobre a Igualdade do Género, CONFERÊNCIA DA UNIÃO 
AFRICANA, Terceira Sessão Ordinária, 6 – 8 de Julho de 2004, Adis Abeba, 2004. 
220 Artigo 77.º (Saúde e Protecção Social), da CRA. 
221 Art.77 a) CRA 2010 
222 Artigo 23.º (Tarefas fundamentais do Estado) al. f), da CRA. 
223 O sistema de prestação de cuidados de saúde subdivide-se em três níveis hierárquicos de prestação de saúde, 
baseados na estratégia dos cuidados primários de saúde (Ver PNS 2010). O primeiro nível ou cuidados primários 
de saúde, é representado pelos Postos e Centros de Saúde, Hospitais Municipais, Postos de enfermagem e/ou 
consultórios médicos, constituindo assim o primeiro ponto de contacto da população com o sistema de saúde. 
O nível secundário ou intermediário, representado pelos Hospitais Gerais, é o nível de referência para as 
unidades do primeiro nível. O nível terciário, representado pelos Hospital de referência mono ou polivalentes 
diferenciados e especializados é o nível de referência para as Unidades Sanitárias do nível secundário. O Sistema 
Nacional de Saúde angolano é constituído por: Sector Público, que inclui os serviços nacionais de saúde, o 
serviço de saúde das FAA e do Ministério do Interior, bem como das empresas públicas. Sector privado, que se 
subdivide em: sector privado lucrativo e sector privado não lucrativo, maioritariamente ligadas a entidades 
religiosas e ONGs. Sector da Medicina Tradicional, integram a grande maioria dos terapeutas tradicionais e 
ervanários.  
224 Artigo 2.º al. b) da Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de base do Sistema Nacional da Saúde). 
225 Artigo 5.º e 13.º da Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de base do Sistema Nacional da Saúde). 
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e gestão descentralizada e participativa; podendo ser beneficiário dele todos os cidadãos 
angolanos, estrangeiros residentes em Angola, em condições de reciprocidade e os cidadãos 
apátridas residentes em Angola.226 Em Angola, toda a legislação sobre a saúde é de interesse 
e ordem pública, pelo que a sua inobservância implica responsabilidade penal, civil e 
disciplinar; conforme o estabelecido na lei227. Razão pela qual, os profissionais da saúde 
devem possuir requisitos indispensáveis para o desempenho das suas funções no sector da 
saúde, fundamentalmente competências de natureza deontológica.228 Ao MINSA compete 
ainda promover o controlo e a luta contra as doenças endémicas e epidémicas229. 

Para além da Constituição e a LBSNS o quadro jurídico vigente oferece outros diplomas230, 
com destaque para a Lei sobre o VIH/SIDA, que garante e promove a saúde das pessoas 
infectadas pelo VIH e SIDA, estabelecendo direitos e deveres destas pessoas.231 A Lei sobre 
o VIH/SIDA, reconhece o direito de acesso aos serviços de saúde às pessoas vivendo com 
o VIH/SIDA e outras ITS, atribuindo ao Estado a responsabilidade de criar mecanismos 
para garantir a efectivação deste direito.232 

Relativamente aos direitos das pessoas vivendo com o VIH e SIDA, a lei dispõe, inter alia,  
que toda pessoa infectada pelo VIH/SIDA tem direito a assistência sanitária publica gratuita 
e medicamento anti-retrovirais -ARV, informação sobre a evolução da doença e as opções e 
programas de tratamento, bem como tomar decisão sobre as opções apresentadas.233 A lei 
também estabelece direitos para o trabalhador234 e.g. não apresentação do teste de 
seropositividade,235 e algumas obrigações para o empregador e.g. obrigação de educar e 
informar.236 Reconhece também a lei direitos para pessoas privadas de liberdade. Por 
exemplo, no caso das pessoas provadas de liberdade infectadas por VIH esta atenção não 
pode lesar a sua dignidade.237 Embora a lei reconhecer certos direitos das pessoas infectadas, 
a lei é practicamente omissa em relação a pessoas em situação de elevado risco e.g. 
trabalhadores de sexo, homens que fazem sexo com outros homes, usuários de drogas, 
transexuais etc e outras pessoas vulneráveis, e.g. migrantes, trabalhadores moveis, crianças, 
adolescentes, mulheres. 

A lei também estabelece deveres para as pessoas infectadas pelo VIH/SIDA, a lei aponta os 
seguintes: 
Praticar a sua sexualidade com responsabilidade; adoptar hábitos e comportamentos que 
limitem a possibilidade de contágio de outrem; usar o preservativo quando mantiver relações 
sexuais; informar às pessoas com quem têm ou pretendam ter relações sexuais, sobre o seu 

                                            
226 Idem, artigo 23.º e 24.º. 
227 Idem, artigo 3.º. 
228 Idem, artigo 14.º e 15.º. 
229 Cf. Decreto Presidencial n.º 21/18, de 30 de Janeiro de 2018 (Estatuto Orgânico do 
Ministério da Saúde). 
230 Cf. Tabela na pág….. 
231 Lei n.º 8/04; Assembleia Nacional “Sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana — VIH e a Síndroma de 
Imunodeficiência Adquirida —SIDA.”; Diário da República Iª Série N.º 88 de 1 de Novembro de 2004 Ver 
Artigo 5.º et seq. da Lei 8/04 
232 Ver Art 5 1 e) Na luta contra o Vírus da Imunodeficiência Humana - VIH e a Síndroma de Imunodeficiência 
Adquirida SIDA, incumbe ao Estado nomeadamente o seguinte: e) Garantir serviços públicos de saúde e acções 
para prevenção, tratamento e controlo das IO/ITS/ VIH/SIDA, com base no princípio de acesso igualitário e 
universal para todos;” 
233 Art 5 a), b) Lei 8/04 “Lei sobre VIH/SIDA” 
234 Art. 7 et seq. Lei 8/04 
235 Art 9 Lei 8/04 
236 Art 7.3 Lei 8/04 
237 Art 6.2 Lei 8/04 “Lei sobre VIH/SIDA” 
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estado serológico; informar sobre a sua situação ao pessoal de saúde que o atende, para que 
os serviços se administrem adequadamente e sejam tomadas as competentes medidas de 
biossegurança; informar ao seu cônjuge ou parceiro sexual sobre a sua condição serológica238. 

Relativamente a testagem do VIH/SIDA, em Angola é expressamente proibida a realização 
de testes para o diagnóstico de infecção de forma obrigatória.239 Não obstante esta proibição, 
a Lei sobre o VIH/SIDA apresenta fundamentalmente varias situações em que é obrigatória 
a realização de testes, e.g. quando exista necessidade de se efectuar o teste para fins 
exclusivamente relacionados com a saúde do paciente, para doação de sangue e 
homoderivados, leite materno, sémen, órgãos e tecidos humanos, por considera para fins 
processuais penais e com prévia ordem da autoridade judicial.240  

A testagem a menores de idade, só é realizada mediante permissão dos pais ou responsáveis 
legais do menor que, para o efeito, devem ser informados da necessidade do teste e prestar 
autorização escrita para a realização do exame.241 

As disposições sobre testagem vêm complementadas pelo Protocolo sobre a Testagem ao 
VIH.242 O Protocolo tem o objectivo de proporcionar o acesso universal a serviços de 
qualidade que ofereçam prevenção, cuidados, tratamento e apoio ao VIH243. 

A confidencialidade e o sigilo também são acolhidos na lei angolana sobre o VIH/SIDA, 
esta insta as instituições de saúde e outras que conheçam ou atendam pessoas infectadas pelo 
VIH/SIDA, que obrigatoriamente guardem sigilo sobre a consulta, diagnóstico e 
seguimento, salvo quando se trate de menores de idade, casos em que devem ser informados 
a quem sobre eles exerça a autoridade paternal.244 A confidencialidade também está 
salvaguardada no Protocolo sobre a Testagem ao VIH/SIDA, porquanto, o mesmo dispõe 
que a confidencialidade é indispensável, mas não pode ser fonte de vergonha, preconceito e 
discriminação. Recomenda ao conselheiro, discutir com a PVVIH as vantagens da partilha 
de informações sobre o resultado do teste e tratamento com parceiros, familiares, amigos e 
outros provedores245. A inobservância das normas supra referidas pelos profissionais da 
saúde acarretam responsabilidade civil, penal ou disciplinar conforme as circunstâncias do 
caso e o estabelecido na lei. Tal sucede porque a natureza da legislação sobre a saúde é de 
interesse e ordem públicas.246 

                                            
238 Artigo 14.º da Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA). 
239 Artigo 22.º n.º 1, da Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA). 
240 Idem, artigo 22.º n.º 1 al. a), b), c) e Art 6 nº1 
241 Idem, artigo 22.º n.º 2. 
242 Serviços de Testagem para o VIH - Protocolo (MINSA, INLS), 3ª Ed., Luanda, 2017. 
243 Idem, p. 13. O Protocolo sobre a Testagem ao VIH, dispõe que o consentimento para o teste de VIH não 
necessita ser escrito, mas que pode ser verbal desde que o utente entenda que tem direito a recusar a testagem 

sem nenhum prejuízo para a prestação de cuidados com a sua saúde (Protocolo p. 13). O documento refere 

ainda que nos serviços como a Consulta Pré-natal (CPN) e Tuberculose, nos quais a oferta de teste para o VIH 

faz parte da rotina do atendimento, os técnicos de saúde devem explicar aos utentes qual é a importância da 

realização do teste para VIH, mas também garantir que eles tenham o direito de se recusar a fazer o teste sem 
que isso lhe cause quaisquer constrangimentos ou recusa no atendimento (Protocolo p. 13). Para os casos de 

pessoas sob efeito de drogas ou álcool ou que sofram de qualquer perturbação mental, não se devem oferecer 

testes de VIH por não disporem de capacidade de consentimento para a testagem (Protocolo p. 13). Uma vez 
testado VIH positivo, o Protocolo orienta que tais pessoas devem ser testadas novamente antes de iniciar o 

tratamento anti-retroviral. Nisto, consiste o princípio da qualidade da testagem (Protocolo p. 14). 
244 Idem, artigo 5.º al. f) e artigo 12.º. 
245 Serviços de Testagem para o VIH - Protocolo (MINSA, INLS), 3ª Ed., Luanda, 2017, p. 15. 
246 Cf. Artigo 3.º da Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de base do Sistema Nacional da Saúde). 
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No mesmo sentido, a Lei Penitenciária estabelece a garantia à assistência médico-sanitária 
as pessoas privadas de liberdade, que consiste na prevenção e cura das enfermidades, em 
especial as transmissíveis. Para a assistência médica e medicamentosa a lei impõe a criação, 
em todos os estabelecimentos prisionais, de serviços médicos de enfermagem indispensáveis 
a profilaxia e tratamento da saúde dos reclusos, bem como a assistência medicamentosa e 
outras prestações reguladas no regulamento dos serviços prisionais247. Por outro lado, o 
mesmo diploma legal prevê para as pessoas privadas de liberdade com doença grave, a 
possibilidade de internamento em hospitais não prisionais pelo tempo estritamente 
necessário. Tal medida (internamento em hospitais não prisionais) deve ser decidida pela 
Direcção dos Serviços Prisionais e, em caso de urgência, pela direcção do estabelecimento, 
que a posterior, submete à confirmação superior.248 
 

a) Orçamento Geral do Estado (OGE) 

Cerca de 97% dos recursos financeiros provenientes do OGE, para o sector da saúde 
procedem dos fundos próprios do Estado, sendo que apenas 3% provêem da cooperação 
externa249. 

Importa realçar que, segundo a Lei de Bases Nº 21-B/ 92, compete ao Estado, seja por via 
do OGE, seja pela mobilização e coordenação da ajuda externa, suportar a maior parte dos 
custos de implementação da saúde, como um factor de desenvolvimento do país. No seu 
artigo 27.º, abre também a possibilidade de terceiros e dos cidadãos participarem nos custos 
com a saúde250. 

Todavia, os recursos disponibilizados pelo Estado têm estado muito aquém das reais 
necessidades do sector. O exercício económico 2018251, por exemplo, cabimentou para o 
Sector da Saúde, apenas 18%, do valor global para todo o Sector Social252, sendo que, as 
despesas estão centradas maioritariamente na província de Luanda, Malange, Huambo, 
Benguela e Huíla253. 

Cônscio das suas responsabilidades e das objectivas limitações, o Executivo Angolano, no 
OGE em referência, procurou estabelecer programas de melhoria da qualidade nos serviços 
de saúde, com destaque para criação e apetrechamento de um hospital de referência nacional, 
altamente diferenciado, com profissionais e equipamentos diferenciados, com o objectivo de 
reduzir significativamente as evacuações de pacientes para o exterior do país; o incentivo aos 
planos de saúde corporativos; e o reafirmar de continuar a garantir o acesso universal aos 
cuidados primários de saúde254. 
 

                                            
247 Artigo 54.º (Garantia à assistência médico-sanitária) e 55.º (Assistência médica e medicamentosa) ambos da 
Lei n.º 8/08, de 29 de Agosto (Lei Penitenciária). 
248 Artigo 20.º n.º 1 da Lei 8/08, de 29 de Agosto (Lei Penitenciária). 
249 Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, in “Angola na Avaliação Periódica e Universal”. Principais 

documentos do primeiro e segundo ciclo. 2010-2015. Intervenção do Secretário de Estado da Saúde, p. 24. 
250 ...“Comparticipação no pagamento dos cuidados prestados…” [al. d), nº 2 artigo 27.º], da Lei de Bases Nº 
21-B/ 92. 
251 Cf. República de Angola (Ministério das Finanças), Orçamento Geral do Estado 2018, Luanda, 2018. 
252 As unidades que compõem o Sector Social são: Educação, Saúde, Protecção Social, Habitação e Serviços 
Comunitários, Recreação, Cultura e Religião. 
253 República de Angola (Ministério das Finanças), Orçamento Geral do Estado 2018, Luanda, 2018, p. 81. 
254 Idem, p. 70-71. 
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3.3. Políticas, Directivas e Planos 

As políticas públicas adoptadas pelo Estado angolano para o sector da saúde têm permitido 
reforçar a capacidade das instituições estatais, das OSC e das famílias na mitigação dos efeitos 
nocivos do VIH. Dentre estas políticas destacam-se as seguintes: 

 

• Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 

• Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025; 

• V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais 
2015 – 2018; 

• Serviços de Testagem para o VIH – Protocolo; 

• Plano Estratégico de Saúde Reproductiva 2009-2015 

• Política Nacional de Saúde;  

• Política Nacional de APDECOS;255 

• Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017 
 

b) Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 

O Eixo 1 do PND 2018-2022 integra oito políticas com destaque para as politicas de 
População; Educação e Saúde.256 A politica de População prevê desenvolver projectos de 
saúde reprodutiva visando a prevenção das infecções de transmissão sexual (incluindo 
VIH/SIDA), a gravidez precoce e a influência de hábitos e costumes com efeitos nefastos 
sobre a condição de saúde dos jovens no seu programa 1.1.5 sobre o desenvolvimento 
integral da juventude. Por seu turno, a politica de Saúde visa um programa especifico 
(Programa 1.4.3) sobre o combate às grandes endemias pela abordagem das determinantes 
da saúde (relacionar com determinantes subjacentes e de saúde VER CGs). 

 

A Politica Nacional de Saúde257 prevê reducir a morbilidade e a mortalidade por doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, através de medidas de promoção, prevenção, tratamento 
completo e reabilitação, assim como da melhoria das intervenções intersectoriais no que 
tange às determinantes sociais da saúde; os objectivos da PNS incluem: aumentar o acesso e 
utilização dos  serviços de saúde em todos os níveis de atenção, melhorar a qualidade dos 
serviços, melhorar o acesso da população  a medicamentos, dispositivos médicos e outros  
produtos de saúde de qualidade.258 Concretamente o programa 1.4.3 sobre o combate às 
grandes endemias pela abordagem das determinantes da saúde visa, inter alia, diminuir a 
prevalência do VIH/SIDA e mitigar os danos causados pela Tuberculose.259 (PND p.102).  

Contudo, seus objectivos específicos em relação ao VIH parecem limitar o âmbito do 
programa no que diz respeito à prevenção e outras aspectos da epidemia, pois o PND 
focaliza-se fundamentalmente no tratamento da doença. Por exemplo, o objectivo 2 
estabelece reduzir a morbimortalidade por VIH/SIDA no país, através de um melhor 

                                            
255 APDECOS: Política Nacional de desenvolvimento de Agentes Comunitários Sanitários   
256 PND 2028-2022 para.36 
257 PND 2018-2022 para. 263 et seq. 
258 PND 2018-2022 p. 98 
259 PND 2018-2022 p. 102 
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tratamento das pessoas diagnosticadas com VIH assim como adquirir Antirretrovirais, kits 
de diagnóstico para VIH e Hepatites Virais, reagentes para CD4, Carga Viral e genotipagem. 
Prioriza também o PND a formação e capacitação de técnicos integrados 
(Tuberculose/VIH; PTV; tratamento com antirretrovirais; Hepatites Virais e outras 
infecções de transmissão sexual; Adesão, Aconselhamento e Testagem, Estigma e 
Discriminação). 

c) A Política Nacional de Saúde (PNS)260 

NO quadro do LEA o PNS aporta dados relevantes em relação aos desafios do sistema de 
saúde. Segundo o Plano, os principais problemas do sistema de saúde são: (i) reduzida 
cobertura sanitária, abrangendo menos de 40% da população (ii) reduzida força de trabalho 
especializada, embora já existe um grande esforço do executivo neste campo pelo número 
de instituições de ensino para o ramo da saúde. Todavia, apesar deste esforço, muitos dos 
profissionais ainda não estão inseridos no sistema nacional da saúde; (iii) insuficiência de 
recursos alocados e débil gestão aos disponibilizados; (iv) fraca promoção de saúde num 
contexto socioeconómico e meio ambiente favoráveis às endemias e epidemias.261  

d) Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS) 

O PNDS 2012-2025 visa promover o cumprimento do direito à saúde consagrado na 
Constituição, o acesso universal aos cuidados de saúde, assegurando a equidade na atenção, 
melhorando os mecanismos de gestão e de financiamento do Sistema Nacional de Saúde 
(SNS), oferecendo serviços de qualidade, oportunos e humanizados, na perspectiva do 
combate à pobreza e reforço do bem-estar da população262.  

O PNDS desenvolveu-se com base nem varias prioridades que asseguram o desenvolvimento 
sustentável do sector da saúde. Estas prioridades incluem (i) a consolidação do processo de 
reforma legislativa e organizativa do Sistema Nacional de Saúde bem como da capacidade 
institucional, nomeadamente a nível central, regional, provincial e municipal, (ii) a ampliação 
da rede sanitária a todos os níveis.263 O Plano prevê a revisão e a adequação da Lei de Bases 
do Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 21-B/92, de 28 de Agosto), do Regulamento do 
Exercício da Medicina Privada (Decreto nº 34-B/92, de 17 de Julho) e do Regulamento Geral 
das Unidades Sanitárias (Decreto Presidencial, nº 54/03, de 5 de Agosto). No domínio do 
combate à doença, a PNDS 2012-2025 recomenda o enfoque sobre os Programas de Luta 
contra as principais endemias com realce, inter alia,  ao VIH/SIDA e TB.264 

O Plano destaca como Problemas Actuais do Sistema Nacional de Saúde (i) Cobertura 
sanitária ainda insuficiente e fraca manutenção das US (ii) Fraco sistema de referência e 
contra referência entre os três níveis do Serviço Nacional de Saúde (iii) Recursos humanos e 
técnicos de saúde de reduzida expressão quantitativa e qualitativa e má distribuição do pessoal 
nas áreas rurais e periurbanas (iv) Fraquezas no Sistema Gestão em Saúde, incluindo o 
sistema de informação, de logística e de comunicação (v) Insuficiência de recursos financeiros 
e inadequação do modelo de financiamento (vi) Reduzido acesso à água potável, saneamento 
e energia. 
 

                                            
260 Política Nacional da Saúde, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 262/10, de 24 de Novembro. 
261 Op. cit., Política Nacional da Saúde. 
262 GOVERNO DE ANGOLA, Ministério da Saúde. Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025 
– Mais e Melhor Saúde, Vol. 1, Agosto de 2012, p. 8. 
263 Idem, p. 8. 
264 PNDS 2012-2025, p. 32 
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e) V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites 
Virais265 

O acesso à prevenção da infecção pelo VIH, tratamento, cuidado e apoio devem ser 
reconhecidos como fundamentais para se alcançar o acesso universal á saúde baseado nos 
direitos humanos e princípios éticos.266 O V PEN-SIDA esclarece que o estado de saúde da 
população angolana é caracterizado pela baixa esperança de vida ao nascer, altas taxas de 
mortalidade materna e infantil, um elevado fardo de doenças transmissíveis e crescentes 
doenças crónicas e degenerativas bem como de mortalidade prematura.267 O Plano refere 
ainda que os indicadores de Saúde em Angola nos últimos anos melhoraram, mas ainda estão 
entre os mais baixos da África Subsaariana.268  

Em relação ao acesso a serviços de saúde no geral, o V PEN-SIDA estima que 50-60% da 
população têm acesso aos serviços básicos de saúde, sendo esta percentagem muito mais 
reduzida nas áreas rurais de apenas 24% num raio até de 5 Km, onde a rede sanitária das 
FAA é mais acessível, em contraste com uma percentagem de 63% nas zonas urbanas. As 
redes de saúde privadas lucrativas estão geralmente concentradas nas principais cidades 
urbanas, existem ONGs e Igrejas que não têm uma cobertura relevante.269 

Quanto as pessoas vivendo com o VIH, as populações-chave e grupos vulneráveis, 
relativamente ao acesso a serviços de saúde, o V PEN-SIDA, bastante exaustivo, refere que: 

 

• O acesso à prevenção da infecção pelo VIH, tratamento, cuidado e apoio devem ser reconhecidos 
como fundamentais para se alcançar o acesso universal á saúde baseado nos direitos humanos e 
princípios éticos270; 

• Persistem, ainda constrangimentos no acesso aos serviços de saúde e educação, principalmente nas 
áreas rurais e periferia populosa das áreas urbanas271; 

• O controlo do VIH, está intimamente ligado ao … acesso à rede sanitária para atendimento com 
qualidade do aconselhamento, testagem, tratamento, cuidados continuados, apoio as PVVIH e 
SIDA e suas famílias272; 

• Para garantir o acesso universal à prevenção, foram intensificadas medidas multissectoriais quer na 
comunidade, quer no local de trabalho, em empresas públicas e privadas, assim como intervenções de 
base comunitária envolvendo a nível nacional líderes políticos, religiosos e tradicionais273;  

• Uma das estratégias para reduzir o impacto do VIH e SIDA no individuo, família e comunidade 
é o acesso ao TARV para adultos, grávidas e crianças que em forma massiva e contínua realiza-se 
desde 2004274; 

                                            
265 O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018 
(V PEN-SIDA), é um instrumento de enfoque multidisciplinar e multisectorial de marco político, jurídico e 
técnico, de referência normativa para a resposta naciolal às ITS/VIH-SIDA e Hepatites virais, cujos Eixos 
Estratégicos, espera-se, venham aprofundar e reforçar a diversidade de intervenções. Pois, o documento permite 
responder às questões relativas a situação da epidemia da SIDA no país e reúne a consolidação do esforço e 
visão conjunta dos diferentes actores nacionais, internacionais e das Nações Unidas que convergem com as 
directrizes contidas no Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012 – 2025. 
266 Cf. V Plano Estratégico Nacional de Resposta (…), p. 5. 
267 Idem, p. 17. 
268 Idem, p. 17. 
269 Idem, p. 20. 
270 Idem, p. 5. 
271 Idem, p. 16. 
272 Idem, p. 24. 
273 Idem, p. 41. 
274 Idem, p. 56. 
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• As PVVIH e SIDA, terão acesso a cuidados continuados de qualidade e a apoio social, com os 
seus direitos respeitados, protegidos e promovidos, não sendo objecto de estigma ou discriminação e 
exercendo uma participação activa na definição de políticas e programas de luta contra a SIDA e 
no desenvolvimento do país275; 

• Articulação com o PNSSR, para aumentar o acesso ao PTV nos serviços de CPN e diminuir a 
transmissão do VIH de mãe para filho276; 

• Expansão do PTV, com maior acesso ao teste VIH, atendimento humanizado, adesão ao 
tratamento e de substitutos do leite materno277;  

• Promover o aumento, acesso ao diagnóstico precoce da infecção do VIH e das ITS no seio da 
população em geral e dos grupos vulneráveis em particular278; 

• Dever-se-á trabalhar no reforço da Descentralização para facilitar o acesso universal e a retenção 
dos utentes, criar incentivos para captação de quadros e a sua fixação na periferia e reforçar a 
integração dos programas VIH, TB e SSR.279; 

• Aumentar o acesso da população em geral e dos grupos vulneráveis ao aconselhamento para a 
despistagem do VIH280; 

• Aumentar o número de pacientes de tuberculose com acesso ao aconselhamento, para a despistagem 
do VIH e vice-versa281;  

• Assegurar o acesso ao programa de apoio psicossocial e nutricional regular, na perspectiva de cuidados 
continuados de proximidade, no seio de todos os infectados e afectados pelo VIH, dando especial 
atenção aos órfãos de SIDA e crianças vulneráveis282; 

• Reforçar a articulação entre o INLS e PNLT, de modo a garantir o acesso dos pacientes de SIDA 
a despistagem de TB, e vice-versa, e à referenciação adequada, junto dos serviços de saúde, para efeito 
de seguimento283.  
 

f) Quadro institucional 

Em relação do marco institucional, alem do MINSA e para dar suporte legal a resposta ao 
VIH e SIDA, foi criada em Angola, no ano de 2003, a Comissão Nacional de Luta contra o 
VIH/SIDA e Grandes Endemias como órgão de coordenação e orientação de luta contra o 
VIH/SIDA e as Grandes Endemias284 que, dentre as suas principais atribuições, destacam-se 
a promoção, mobilização, acompanhamento e coordenação de sinergias tendentes a busca 
de resposta nacional ao VIH/SIDA e Grandes Endemias. Contudo, esta Comissão tem 
estado practicamente inactiva desde a sua criação. Foi ainda criado o INLS, órgão central do 
MINSA, de carácter técnico normativo que executa as políticas, os programas e os planos 
nacionais ligados ao atendimento, actuação dos profissionais da saúde, tratamento e outras, 
traçadas pelo MINSA no domínio da luta contra às ITS e VIH-SIDA e Hepatites Virais285. 

 

                                            
275 Idem, p. 80. 
276 Idem, p. 84. 
277 Idem, p. 84. 
278 Idem, p. 84. 
279 Idem, p. 88. 
280 Idem, p. 94. 
281 Idem, p. 94. 
282 Idem, p. 94. 
283 Idem, p. 95. 
284 Decreto nº 1/03, de 10 de Janeiro, Cria a CNLS e Grandes Endemias. (artigo 2.º e 3.º). 
285 Decreto nº 7/05, de 9 de Março. Cria o INLS como órgão normativo, técnico e coordenador da LCS no 

país (artigo 5.º).  
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3.4. Trabalho de campo 
 

No trabalho de campo realizado pelo Consultor Nacional do LEA, os profissionais de saúde 
entrevistados atestam que a assistência aos utentes (pessoas vinvendo, PChs e vulneráveis) é 
feita sem discriminação, quer seja no rastreio, pré e pós aconselhamento, quer no 
encaminhamento para as consultas, dado que, na maior parte das vezes, as pessoas vinvendo, 
os HSH e TS que aderem aos serviços nas US são acompanhados pelos educadores de pares 
captados nos focos ou em outras áreas. As US têm oferecido assistência médica e 
medicamentosa (aconselhamento, testagem, rastreio e exames complementares) apesar das 
rupturas constantes de medicamentos e outros insumos. Contudo, nas Discussões de Grupos 
Focais, particularmente as realizadas com organizações de PVVIH, trabalhadores de sexo, 
homens que fazem sexo com outros homens, LGTB+ a realidade descrita foi a contraria. 
Em efeito, todos estes grupos referenciaram serem victimas de um alto grau de estigma e 
discriminação no atendimento nas US. 

Em relação aos aspectos jurídico-legais, os profissionais de saúde definiram a ordem jurídico-
normativa para o sector da saúde em Angola como sendo aceitável, embora apontassem 
constrangimentos na sua aplicabilidade. Os profissionais da saúde têm recebido formações 
aos sobre o estigma e a discriminação e a forma de atendimento às populações-chave. Por 
outra parte, os profissionais de saúde manifestaram descontento em relação as condições de 
trabalho.  

Os membros da Comunidade LGBTI, entrevistados declararam que, quando necessitam 
de serviços de saúde, a maioria dirige-se aos hospitais públicos. Outros, em número reduzido, 
assumem frequentar clínicas privadas em determinadas situações. afirmaram ainda que a 
qualidade dos serviços prestados é em geral péssimo, salvo nos casos em que são atendidos 
pelos pontos focais dos hospitais e centros de saúde com quem já têm contacto. 

Depoimento de uma trans/Luanda: 
“Fiquei adoentada e fui levada ao hospital onde, pelo meu estado grave, fui imediatamente internada. Quando 
o profissional da saúde (médico) entrou na sala para prestar o atendimento e chamou pelo meu nome de registo 
(nome masculino) e eu respondi, o mesmo recusou-se a prestar assistência médica, alegando que não punha as 
suas mãos em “homens que se vestem de mulheres”. Eu de imediato respondi que não escolhi ser o que sou. 
O médico simplesmente ignorou-me, usando palavras ofensivas e discriminatórias que me obrigaram a reagir 
na mesma proporção, havendo a necessidade de intervenção da direcção do hospital para resolver o alvoroço 
criado. Uma semana depois recebi alta médica mesmo em condições de saúde muito débil”. 

 
Aos Homens que fazem sexo com homens (HSH), questionados sobre se conhecem 
alguma lei e/ou regulamento que protege os seus direitos, a opinião foi divergente, alguns 
afirmaram que sim, e indicaram o PNUD como sendo a promotora, outros afirmaram que 
não conhecem alguma lei e, ainda, um dos entrevistados apontou a norma que fala da 
intimidade da vida privada, sobre a difamação e igualdade e, reconheceu, não existir na 
verdade, normas específicas que protegem os Gays. 

Relativamente a testagem, contaram que dentro do grupo HSH alguns foram formados para 
“Educador de Par” para procederem a testagem aos demais HSH com ajuda dos centros de 
apoio a testagem. Quando estão doentes recorrem aos hospitais públicos, na maioria das 
vezes fingindo personalidade. 

Desde o ponto de vista do acesso a alguns diretos políticos e civis como o direto de 
associação algumas populações chave expressaram as grades dificuldades para serem 
reconhecidas como tais. Nesse sentido, sublinharam que ainda não conseguem terem nos 
seus estatutos o reconhecimento como organizações representativas, por exemplo, como 
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organização para os diretos relativos à orientação sexual e identidade de género. Embora já 
existem varias OSC para gays lésbicas e transexuais, o não reconhecimento tem um grande 
impacto no que diz respeito ao acesso aos recursos disponibilizados pelo Estado para a 
sociedade civil. Outras organizações já reconhecidas de PVVIH afirmam não aceder a estes 
recursos apesar de ter presentado varias propostas ao executivo. 

Sobre o atendimento dos profissionais de saúde às opiniões divergem. Uns afirmam que são 
bem tratados pelos profissionais da saúde, outros dizem que o atendimento vária, por vezes 
bem, por vezes mal, outros ainda, afirmam que é péssimo, porque são muitas vezes tratados 
como lixo e lhes é prestado um péssimo serviço, e ainda outros dizem que embora o 
atendimento seja normal ou relativo, sentem olhares e cochichos da parte de alguns 
funcionários. No geral, apontaram que atendimento é melhor nas clinicas privadas do que 
no sector publico.  

Ainda sobre a questão do atendimento, bons relatos foram encontrados em Benguela. A 
maioria respondeu que são bem tratados pelos profissionais de saúde, mesmo nos casos em 
que se identificam como HSH; os do Kuito, entrentanto, não se indentificam, por isso, o 
problema é menos visível.  

As Trabalhadoras de Sexo, mais acutilantes em suas respostas, quanto a prevenção às ITS e 
ao VIH, responderam que sabem da necessidade e/ou importância de usar preservativos, e 
que os adquirem por meio de algumas organizações como a Linkgens. Mas, muitas vezes 
encontram resistência no uso do preservativo por parte dos clientes que, para convence-las 
aumentam geometricamente o preço da prestação. 

As TS, quando necessitam de serviços de saúde dirigem-se aos hospitais (US) mas não se 
identificam como tal, porque quando isso acontece, são discriminadas inclusive pelos 
técnicos de saúde; e não encontram meios idóneos de reclamar pois, sempre que tentam 
encontram inúmeras barreiras colocadas pelos próprios enfermeiros e outros funcionários 
hospitalares. 

Questionadas sobre a obrigatoriedade dos testes, disseram que não são obrigadas a fazer teste 
do VIH nos serviços de saúde, salvo quando estão em gestação para evitar a transmissão 
vertical. E os profissionais de saúde, em regra, não observam o princípio da 
confidencialidade. De ressaltar que falta de sigilo em relação ao estatus serológico parace ser 
uma practica habitual, no so em relação aos trabalhadores do sexo mas também ao portador 
da doença. Esta situação exacerba-se nos casos em que a pessoa pertence a comunidade 
LGTB+. 

As TS do Kuíto dizem que não sabem/conhecem da existência de uma lei que as proteja, 
quer quanto às questões de saúde, quanto aos aspectos jurídicos. Asseveram ainda que são 
bem tratadas nos serviços de saúde uma vez que não se apresentam como tal com o receio 
da estigmatização, discriminação e exclusão social. O mesmo acontece com os membros da 
comunidade LTGB+. 

De uma forma geral, quanto a assistência médica, as PCh de Benguela dizem que não se 
sentem discriminados nos serviços de saúde, uma vez que, a OIC286 tem promovido projectos 
de formação de profissionais de saúde que estão distribuídos em vários Centros de Saúde. 
Deste modo, os pacientes mobilizados pela OIC são encaminhados nos centros onde estão 
os enfermeiros já orientados. 

                                            
286 Organização de Interação Comunitária. 
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Com relação a distribuição de preservativos é feita a partir de Luanda através do INLS. 

Em suma, as pessoas vivendo, as populações-chave e os grupos vulneráveis objectos da 
entrevista conduzida pelo Consultor do LEA reconhecem que os testes sobre o VIH/SIDA 
têm sido feito pelos profissionais da saúde ou por outras pessoas formadas (educadores de 
pares) com o seu consentimento, só sendo obrigatório nos casos de gravidez, a fim de evitar 
a transmissão vertical. 

A maioria das Populações-chave, com excepção das PPL287, fazem o uso de preservativos 
como meio de prevenção contra o VIH e outras ITS. Adquirem-nos de forma gratuita por 
intermédio do INLS, dos diferentes Centros de Saúde espalhados pelo país e de 
Organizações da Sociedade Civil como a Linkeges. Na verdade, as pessoas privadas de 
liberdade expressaram que nas cadeias não se disponibilizam preservativos. 

As PPL demonstram conhecimentos bastantes sólidos das vias de transmissão das ITS, 
VIH/SIDA e TB. Embora, a patologia mais frequente nas unidades prisionais seja a TB, estes 
são instalados numa ala/compartimento exclusiva e têm acompanhamento médico e um 
tratamento diferenciado, o que não acontece com as pessoas vivendo, excepto àquelas que 
apresentam um quadro de coinfecção. 

Apesar da existência de normas sobre o acesso universal aos serviços de saúde e ao 
atendimento humanizado sem qualquer discriminação, constata-se que muitas PVVIH 
desistem do tratamento alegadamente porque não dispõe de recursos financeiros para se 
deslocarem aos centros de saúde para a acompanhamento e recepção dos anti-retrovirais ou 
para o seu sustento. 

Uma realidade divergente entre a situação jurídica actual e a realidade prática no sector da 
saúde, prende-se com a falta de tratamento humanizado às populações-chaveem alguns 
centros de saúde, fundamentalmente em Luanda. As populações-chave qualificam os 
serviços prestados em geral como débeis, salvo nos casos em que são atendidos pelos pontos 
focais dos hospitais e centros de saúde com quem já têm contacto. 
 

4. Lacunas e Desafios 

É indubitável que o conjunto de políticas públicas, planos, regulamentos e directrizes do 
sector da saúde com impacto a resposta ao VIH, adoptadas pelo Estado angolano, têm 
emprestado um suporte teórico-prático na consciencialização e mitigação dos efeitos da 
epidemia do VIH/SIDA, bem como das doenças correlacionadas como a TB e na advocacia 
de questões relevantes inerentes aos Direito Humanos referente as PVVIH, as populações-
chave e aos grupos vulneráveis. No geral, a realidade normativa sobre as leis, políticas, 
regulamentos e directivas de saúde se harmonizam, com a CRA, com os instrumentos 
internacionais e regionais sobre a matéria. Contudo, os novos desenvolvimentos científicos 
em torno a esta doença fazem concluir que o quadro Angolano se encontra em alguns 
sentidos desactualizado, e.g. protecção especial das populações chave e vulneráveis; incluisão 
de estratégias e/ou políticas relativas aos direitos sexuais.  

De modo geral percebe-se, entretanto, como um grande desafio a efectiva e sustentável 
materialização dos direitos já reconhecidos por lei. Estes desafios foram constatados nas 
diversas narrativas fornecidas nos diferentes planos e estratégias avaliados e.g. cobertura 
sanitária ainda insuficiente e fraca manutenção das Unidades Sanitarias, recursos humanos e 

                                            
287 Nas consultas com as PPL, estes afirmam não ter acesso a preservativos. 
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técnicos de saúde de reduzida expressão quantitativa e qualitativa e má distribuição do pessoal 
nas áreas rurais e periurbanas, insuficiência de recursos financeiros e inadequação do modelo 
de financiamento, grandes problemas relativos aos determinates subjacentes e sociais de 
saúde 

De um lado, a Lei 8/04 atende a algumas questões relativos à igualdade de direitos no sentido 
da igualdade formal de forma geral,  fundamentalmente no que diz respeito a igualdade 
formal. De outro lado, em relação á igualdade substantiva ela é mais bem omissa, 
encontrando-se na lei escassas disposições para as populações em situação de alto risco e 
pessoas vulneráveis. A lei 8/04 não permite a realização de testes a adolescentes entre 16-18 
anos sem o consentimento de autoridade que os represente. 

Apesar do pais ter avançado no que diz respeito á disponibilidade, acessibilidade e outros 
elementos do Direito a Saúde, os desafios são enormes, principalmente nas áreas rurais, onde 
os indicadores de saúde são significativamente mais baixos do que nas áreas urbanas. Deste 
modo, dentre as várias lacunas e desafios, destacam-se as seguintes:  

 
i. Insuficientes recursos financeiros assignados no OGE para o sector da saúde. 
ii. Existência de barreiras administrativas para a constituição de OSC com objectos 

sociais específicos e relevantes para o tema VIH e.g. orientação sexual e identidade 
de género. Ver esto para PCh 

iii. A fraca informação sobre a doença, direitos das pessoas vivendo, mormente aspectos 
referentes ao estigma e discriminação; 

iv. Fraca informação sobre os direitos das populações chave e vulneráveis, bem como 
sobre à saúde sexual 

v. A existência de mecanismos débeis de confidencialidade, ética e deontologia 
profissional; 

vi. Redução das assimetrias para permitir o acesso da população aos cuidados de saúde 
tanto da perspectiva dos determinantes sociais de saúde como das populações 
afectadas pela epidemia. 

vii. A pouca actualização e formação contínua dos profissionais. 
viii. A falta de estímulos remuneratórios aos profissionais que lidam com as pessoas 

vivendo com a VIH/SIDA e TB, infraestruturas deficitárias e ruptura constante de 
medicamentos; 

ix. Falta de disponibilidade de preservativos nas prisões e irregularidades na 
concretização do direito a visitas conjugais na prisão. 

 

5. Recomendações 
 

Em função dos desafios e constrangimentos apresentados, recomenda-se: 

Recomenda-se o OGE assigne recursos adequados que garantam, de uma parte, a realização do 
Direito à Saúde, incluindo o direito à saúde sexual e reproductiva e de outra que cumpra com 
os compromissos internacionais assumidos pelo pais, nomeadamente a Declaração de Abuja. 

Recomenda-se estabelecer disposições especificas na Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde 
sobre a disponibilidade e acesso sem discriminação a serviços de saúde qualidade para pessoas 
afectadas e vivendo com VIH. Nesse sentido revisar o Art 1.b) sobre a promoção da igualde 
visado a garantia substantiva ou de facto da igualdade.  
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Recomenda-se que se tomen em conta as necessidades especificas das pessoas afectadas pela 
epidemia de VIH/SIDA no momento de revisão da Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde 
incluindo a sua saúde sexual. 

Recomenda-se Revisar a Lei 8/04 no sentido de estabelecer disposições que asseguram a igualde 
substantiva tanto para as pessoas vivendo com VIH/SIDA assim como populações chave e 
vulneráveis, em particular normas que protegem às populações chave e vulneráveis 

Recomenda-se Revisar a Lei 8/04 que sejam oferecidos serviços humanizados a todos utentes 
independentemente de sua orientação sexual ou identidade de género ou qualquer outra situação 
e.g. usuário de drogas, migrantes 

Recomenda-se Revisar a Lei 8/04 de modo garantir o acesso a adolescentes em idade sexual activa 
ao teste sem consentimento de autoridade responsável. 

Recomenda-se revisar a Lei de modo eliminar disposições punitivas relativas à transmissão do VIH288 

Recomenda-se adoptar medidas administrativas para melhorar a prestação de cuidados de saúde c
om qualidade, nas vertentes de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, reforçando a a
rticulação entre a atenção primária e os cuidados hospitalares; 

Recomenda-se que haja aplicabilidade de sanções disciplinares aos técnicos que violarem as normas 
sobre boas práticas de atendimento e seguimento das PVVIH e TB; 

Recomenda-se que sejam criados grupos de ajuda mútua para adolescentes PVVIH; 

Recomenda-se que sejam criadas políticas para se proporcionar cestas básicas aos pacientes com o 
VIH/SIDA; 

Recomenda-se que se promovam mais acções preventivas, particularmente em relação à saúde 
sexual e reproductiva bem como dirigidas a eliminar o estigma e discriminação 

 

C. Criminalização da Transmissão, Exposição e Não Dvulgação 
 

1. Transmissão, Exposição ao vírus e Não Divulgação 
 

A Instrucção de Políticas de ONUSIDA sobre a Criminalização da Transmissão do VIH289 
alerta-nos de que em alguns países, o direito penal está sendo aplicado para aqueles que 
transmitem ou expõem outras pessoas ao VIH. Segundo esta instrucção, até agora não 
existem dados indicando que a aplicação do direito penal à transmissão e exposição ao HIV 
irá alcançar a justiça criminal ou, ainda mais, prevenir a transmissão do VIH.290 Pelo contrário, 

                                            
288 Ver secção sobre Criminalização da transmissão do VIH 
289 Policy Brief  “Criminalization of  HIV transmission”, ONUSIDA e PNUD disponivel em 
http://data.unaids.org/pub/basedocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf  ultima 
vez visitado 30 setembro de 2018. Ver também Nota de Orientação, ONUSIDA, 2013 “Ending overly broad 
criminalization of  HIV non-disclosure, exposure and transmission: critical scientific, medical and legal 
considerations”. 
290 As Diretrizes conjuntas de ONUSIDA e o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (EACDH) estabelecem na directriz 4 a) que a legislação criminal ou de saúde pública não deve incluir 

ofensas específicas contra os actos deliberados e intencional da transmissão do HIV, mas sejam aplicadas 

http://data.unaids.org/pub/basedocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf
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tal aplicação traz o risco de minar a saúde pública e os direitos humanos e.g. direito à 
privacidade, direito à saúde, liberdade de discriminação, igualdade perante a lei. 

As recomendações da Comissão Global para o VIH e o Direito de 2012 (CG 2012) bem 
como seu Suplemento (2018) recomendam não utilizar leis criminais para castigar a 
transmissão, exposição e não divulgação do vírus do VIH. Segundo o Relatório da CG 2012 
“A criminalização justifica-se sob uma condição apenas: quando indivíduos transmitem ou 
expõem outros, de forma e intencional, com o expresso objetivo de causar danos.”291 

A criminalização da transmissão de VIH tem sido enquadrada em três categoria 
fundamentais, nomeadamente, a) a transmissão de doença contagiosa ou de doença 
sexualmente transmissível; b) a agressão ou lesões corporais; c) o homicídio ou 
envenenamento.  

Direito Penal Vigente 

No que se refere a transmissão do VIH em Angola, a Lei 8/04 “lei de VIH/SIDA” estabelece 
no seu Art 15 que:  

1. A transmissão do VIH de forma dolosa constitui crime e é punido nos termos do artigo 353.º do 
Código Penal. 

2. Aquele que por negligência, inconsideração ou falta de observância de regulamentos infectar outrem, 
é punido nos termos do artigo 368.º do Código Penal. [artigo 15.º, da Lei 8/04, de 1 de 
Novembro (Lei sobre o VIH)]. 

 

Ambas formas de transmissão, ou seja a transmissão dolosa e a transmissão negligente são 
tipificadas no ordenamento jurídico angolano. É o que resulta da Lei 8/04 sobre o 
VIH/SIDA, que equipara a transmissão dolosa ao crime de envenenamento estabelecendo 
uma pena de até oito anos de prisão maior; e para a transmissão negligente a pena é a 
corresponde ao crime de homicídio involuntário, punível com a pena de até dois anos de 
prisão maior.292 
 
Sobre o crime de envenenamento dispõe o Código Penal angolano, o seguinte: 
 

“É considerado crime de envenenamento todo o atentado contra a vida de alguma pessoa por efeito de 
substâncias, que podem dar a morte mais ou menos prontamente, de qualquer modo que as substâncias 
sejam empregadas, e qualquer que sejam as consequências”. 
Artigo 353.º (Envenenamento) paragrafo único do CP 

 

Sobre o crime de homicídio dispõe o Código Penal angolano, o seguinte: 
Por BOX 

 

                                            
infracções penais gerais a estes casos excepcionais. Tal aplicação deve assegurar que os elementos do tipo tais 

como a previsibilidade, intenção, causalidade e consentimento sejam claramente especificados na lei. Ver  
291 Relatório Comissão Global para VIH e o Direito 2010, p. 26 (versão portuguesa) 
292  Artigo 15.º da Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH e SIDA) conjugado com os artigos 353.º e 

368.º ambos do Código Penal Angolano. 
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Contrariamente às recomendações da Comissão Global 2012 e seu Suplemento 2018, bem 
como as Diretizes de ONUSIDA e EACDH, o direito penal angolano não se limita a 
criminalizar de forma expressa a transmissão e a exposição do vírus do VIH unicamente em 
casos de transmissão de forma maliciosa e intencional, com o expresso objetivo de causar 
danos a terceiros. Os crimes tipificados na Lei 08/04 não estão configurados de forma  que 
os seus  pressupostos sejam claros e específicos como recomenda a Directriz 4 de 
ONUSIDA/ESCDH. Ainda mais, a transmissão negligente é ainda punida nos termos, 
embora menos severos, do crime de homicídio involuntário.   
 

Anteprojecto Código Penal 
 
Apos da assinatura da paz em 2002, o estado angolano tem levado a cabo uma serie de 

reformas legais como parte do processo de reconciliação nacional e com o fim de adequar 

seu ordenamento jurídico às realidades actuais. Alem da nova Constituição de 2010, este 

processo inclui a reforma, já em curso, do Código Penal (vigente desde 1886). O anteprojecto 

do Código Penal, aprovado já na sua Generalidade pela Assembleia Nacional,293 enquadra-se 

no âmbito da revisão e actualização da legislação penal face ao quadro constitucional vigente 

no sentido de ajustar a justiça penal aos postulados constitucionais correntes bem como 

compilar a legislação penal, que encontra-se actualmente dispersa. Decorre esta reforma 

estreitamente associada à questão dos direitos, liberdades e garantias constitucionais. O 

próprio relatório de fundamentação reconhece que o anteprojecto resulta essencialmente da 

normativa dos Artigos 64 ((Privação da liberdade) e 65 (Aplicação da lei criminal) CRA 2010, 

e sem prejuízo da ideia de Intervenção Mínima da Tutela Penal. Neste sentido destaca-

se que a intervenção mínima ou ultima ratio é um principio de direito penal segundo o qual o 

direito penal deve-se utilizar quando seja estrictamente necessário.  
 

Embora os vários estudos disponíveis,294  padrões internacionais, a própria ideia de 

intervenção mínima do direito penal, e o princípio de congruência, e o principio da 

fragmentariedade, o anteprojetco prevê duas situações no sentido da criminalização da 

transmissão, exposição e não divulgação do VIH. A Proposta estabelece uma situação 

agravada no Art 207, e uma atenuada no Art 208, ambos no Capítulo V - Colocação de 

Pessoas em Perigo Título I Crimes Contra as Pessoas, Livro II- Parte Especial. Esta Proposta 
de Lei do Executivo angolano opta pelo modelo transmissão de doença grave/ doença 
sexualmente transmissível enquanto abandona o modelo de homicídio ou envenenamento. 
 
 

Artigo 207.º (Contágio de doença sexualmente transmissível) 
 

1. Quem, sabendo que é portador de doença, viral ou bacteriana, sexualmente 

transmissível susceptível de por em perigo a vida, mantiver relações sexuais com 

                                            
293 O Regimento da Assembleia Nacional (RAN) estabelece três tipos de processos legislativos, a saber: Processo 
Legislativo Comum, Processo Legislativo Especial e o Processo Legislativo Urgente. O Processo Legislativo 
Comum (Art. 188 et seq. RAN) é o processo primário pelo qual um projeto de lei se torna uma lei. O Processo 
Legislativo Comum está dividido em sete etapas, são as seguintes: Iniciativa, Apreciação na Comissão 
Especializada, Apresentação em Plenário, Discussão e votação na generalidade, Discussão e votação na 
especialidade, Votação final global pelo plenário, Promulgação e segunda deliberação. Lei 13/17 de 6 de Julho 
de 2017. 
294 Ver Capítulo 2, Relatório da Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) pp. 22 et seq. e seu Suplemento 
(2018) pp. 27 et seq.  
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outra pessoa sem previamente a informar desse facto é punido com pena de prisão 

até 2 anos ou com a de multa até 240 dias.  

2. Se a vítima for contaminada ou infectada, a pena é de prisão de 2 a 4 anos. 

3. Se o agente tiver agido com a intenção de contaminar a vítima, sem o conseguir, a 

pena é de prisão de 4 a 6 anos. 

4. Se o agente tiver agido com a intenção de contaminar a vítima e efectivamente a 

contaminar, a pena é de prisão de 6 a 10 anos. 

5. A pena prevista no número anterior é aplicável a quem, por qualquer outro meio, 
contaminar intencionalmente outra pessoa.  

6. O procedimento criminal depende de queixa.      
 

Artigo 208.º (Contágio de doença grave) 
 

1. Quem, com intenção de transmitir doença grave de que padece, praticar acto 

susceptível de contagiar outra pessoa é punido com pena de prisão até 3 anos ou 

com a de multa até 360 dias. 

2. Se a doença se transmitir, a pena é de prisão de 3 a 5 anos.  
 

No primeiro lugar, ambos crimes aqui propostos não parecem responder a ideia da 
intervenção mínima do Direito Penal, uma vez que, embora não faze referência expressa á 
transmissão do vírus de VIH, si sugere aplicar esta norma a uma serie de atitudes que seriam 
evitáveis a traves de outras medidas como podem ser medidas preventivas, educativas o que 
garantam a disponibilidade e acessibilidade aos serviços médicos e sanitários. Ainda mais, 
utilizar a via penal como resposta do pais para combater a epidemia do VIH/SIDA pode ir 
contra do princípio de congruência que deve primar entre a ordem axiológica constitucional 
(e.g. direito a saúde, particularmente direito a saúde sexual e reproductiva, direito a 
intimidade) e a ordem penal. Ou seja, o onerosidade que implica o direito penal não deve 
substituir os outros meios disponíveis pelo estado para materializar as tarefas e 
responsabilidade deste em matéria social; e.g. Art 21 b) CRA 2010 Constituem tarefas 
fundamentais do Estado angolano: b) Assegurar os direitos, liberdades e garantias 
fundamentais; f) Promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados 
primários de saúde; […].  
 
Ainda mais, a ideia da Intervenção mínima do direito penal se concretiza também no 
princípio do Direito Penal da Fragmentariedade. Segundo este principio o direito penal só 
deve ocupar-se com ofensas realmente graves aos bens jurídicos protegidos. Estes princípios 
vêm reforçados na própria Constituição angolana em quanto  esta estabelece no seu Art 57.1 
que “A  lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente 
previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional 
e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos.” 
 
Na verdade, criminalizar a transmissão, como seria no caso dos futuros Art 207 e Art 208, 
não tem o único “pretendido” efeito de proteger outras pessoas, si não que criminaliza as 
relações sexuais, violando de esta forma o direito à saúde sexual e reproductiva. Mas os 
efeitos adversos não concluem aí, a criminalização agravada do futuro Art 207, caso a pessoa 
conhecer seu status serológico, pode ter o devastador efeito de que as pessoas não procurem 
os serviços de saúde para conhecer seu status serológico e por tanto causar graves danos à 
vida das pessoas, alem dos danos materiais causados pela expansão da epidemia. Esto tem 
particular importância para as populações chave, e.g. MSM, TS, PPL, Transexuais, LTGB+ e 
populações vulneráveis.  
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A nova normativa do anteprojeto é ainda mais restrictiva do que disposto na Lei 8/04. Por 
exemplo, ela criminaliza a não divulgação do estatus serológico, o que constitui uma violação 
ao a intimidade e o direito a saúde, em particular à saúde sexual e reproductiva, pois 
criminaliza a relações sexuais de pessoas portadoras de DST. O anteprojecto também 
criminaliza a mera tentativa, o que vai em contra dos padrões internacionais que so concebem 
a circunstancia extrema da criminalização da transmissão como um crime de resultado e não 
como um crime de perigo concreto (como resulta da proposta de Art 206.1 do anteprojecto). 
 
Por outra parte, pode-se dizer que o anteprojeto embora que seja mas restrcitivo que a Lei 
4/08 no que diz respeito ao Art 15.1 (transmissão dolosa), descriminaliza a transmissão 
negligente. Outra questão que suscita debate é o fato de a nova proposta estabelecer como 
bem jurídico protegido a vida e não a saúde. Ficaria no poder judicial determinar os casos 
em que uma doença sexualmente transmissível coloca em risco a vida, quando na verdade os 
avanços na medicina apontam que neste tipo de doença o verdadeiro bem jurídico a proteger 
é a saúde. 
 

2. Recommendações 
 

Recomenda-se que seja revisada a Lei 8/04 “lei do VIH/SIDA”, especificamente seu Artigo 
15.1 no que diz respeito a criminalização dolosa da transmissão de VIH, de modo que seja 
configurado um crime apenas na circuntância seguinte: “quando indivíduos transmitem ou 
expõem outros ao vírus de VIH, de forma maliciosa e intencional, com o expresso objetivo 
de causar danos” 
 
Recomenda-se que seja revisada a Lei 8/04 “lei do VIH/SIDA”, especificamente seu Artigo 
15.2 no que diz respeito a criminalização negligente da transmissão de VIH de modo que 
este crime  seja revogado 
 
Recomenda-se elaborar um “Parecer Técnico” sobre a criminalização da transmissão, exposição 
ao VIH para ser apresentado à Assembleia Nacional com motivo da discussão na 
Especialidade do anteprojecto de Código Penal 
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D. Mulheres, Desigualdade de Género, Normas de Género Nocivas e 
Violência baseada no Género  

 

1. Análise da Situação 
 

A falta de respeito pelos direitos das mulheres alimenta a epidemia de VIH/SIDA e 
simultaneamente agrava seu impacto.295 De facto,  o Relator Especial para a violência contra 
a mulher, apontou no seu relatório sobre as intersecções entre violência e  VIH/SIDA que a 
desigualdade de género é causa e consequência das manifestações específicas de gênero da 
doença.296 
 
Por seu turno, a Declaração Política sobre VIH e SIDA (2016)297 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas enfatiza sobre a sua profunda preocupação de que as mulheres e meninas são 
as mais afectadas pela epidemia de VIH/SIDA. Ao mesmo tempo observa que o progresso 
em direção à igualdade de gênero e ao empoderamento de todas as mulheres e meninas tem 
sido “inaceitavelmente lento”. A Resolução também reconhece que a capacidade das 
mulheres e meninas para se protegerem do VIH  continua a estar  comprometida por diversos 
factores298 que incluem o próprio factor fisiológico, a desigualdades de gênero, incluindo 
relações de poder desiguais entre homens e mulheres e entre meninas e rapaces, 
desigualdades em relação ao estatus económico, social e legal, acesso insuficiente a serviços 
de saúde, incluindo serviços a saúde sexual e reproductiva,  discriminação e violência tanto 
nos âmbitos públicos e como privados. 
 
A Assembleia Geral das Nações Unidas  observou também com “alarme” o “lento progresso 
na redução de novas infecções” e ressaltou em particular a sua  grande inquietação de que as 
mulheres e meninas adolescentes, em particular na África Subsaariana, têm duas vezes mais 
chances de tornar-se seropositivas do que os meninos da mesma idade. Esta problemática 
vem associada à insuficiência de acesso às mulheres e meninas aos programas de prevenção, 
teste e tratamento do HIV.299 
 
A Comissão Global para o VIH e o Direto (2012) ressaltou que a desigualdade de género, a 
discriminação e o estigma, as diferentes formas de violência quando amparadas pelas 
costumes e pela lei despojam as mulheres e meninas do poder que elas têm de decidir de 
forma autónoma, agravando assim o risco de infecção.300 Exemplos de violência contra a 
mulher incluem: o casamento precoce, casamento forçado, ablação genital – formas de 
violência relacionada com prácticas nocivas-; estupro, violência física -formas de violência 
domestica e/ou violência intima-); exploração sexual. A Comissão Global (2012) insiste em 

                                            
295 para. 16; E/CN.4/2005/72 of  17 January 2005; Comissão dos Direitos Humanos; Report of  the Special 
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. Integration of  the human rights of  
women and the gender perspective: violence against women intersections of  violence against women and 
HIV/AIDS.  
296 Summary; E/CN.4/2005/72 of  17 January 2005 
297 Declaration on HIV and AIDS: On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the 
AIDS Epidemic by 2030, UNGA A/RES/70/266, 8 June 2016, para. 41 
298 Ver também Recomendação Geral nº 24  CEDAW, 1999 para. 12 -sobre factores biológicos, socio-
económicos, psicossociais e falta de confidencialidade-. 
299 Declaration on HIV and AIDS: On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the 
AIDS Epidemic by 2030, UNGA A/RES/70/266, 8 June 2016, para. 42 
300 Global Commission for HIV and the Law p. 71 et seq. Para mais informação sobre prácticas culturais que 
afectam a realização dos direitos das mulheres Ver Relatório do Relator Especial sobre a violência contra as 
mulheres, suas causas e consequências. Comissão dos Direitos Humanos E/CN.4/2002/83 de 31 de Janeiro 
de 2002 
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que facilitar o acesso aos serviços de saúde sexual e reproductiva ira contribuir a diminuir o 
risco de infecção.301 
 
Em Angola, entre os factores de natureza social, económica e cultural que conduzem à 
epidemia destaca-se a desigualdade de gênero.302 Por exemplo, o Conselho dos Direitos 
Humanos recomendou a Angola para as questões de igualdade de género: a) tomar medidas, 
em colaboração com organizações da sociedade civil, destinadas a garantir o direito das 
mulheres à não discriminação e à igualdade; b) prosseguir os esforços destinados a aumentar 
o acesso das mulheres, inter alia, à saúde, por meio de sua plena participação nos campos 
político, econômico, social e cultural; c) melhorar ainda mais as condições das mulheres nas 
zonas rurais; d) continuar a abordar a existência de certas práticas e estereótipos derivados 
de práticas culturais que podem resultar em discriminação contra mulheres e meninas.303 
 
No contexto específico do Direito à Saúde o Comité da CEDAW já mostrou preocupação 
sobre o número desproporcionalmente alto de mulheres que vivem com VIH/SIDA em 
Angola; o acesso limitado aos serviços básicos de saúde, em particular para as mulheres 
rurais; a existência de fatores socioculturais que impedem as mulheres de aceder esses 
serviços; a falta de infra-estrutura sanitária adequada e os insuficientes recursos humanos e 
financeiros alocados ao sector da saúde; as elevadas taxas de fecundidade e de gravidez na 
adolescência; a falta de informações fornecidas às mulheres sobre saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos, incluindo planejamento familiar; a criminalização do aborto - excepto se a 
gravidez for prejudicial à vida da mãe304. Por seu turno, a Comissão Africana para os Diretos 
Humanos e dos Povos recomendou a Angola fornecer acesso gratuito de anti-retrovirais, em 
particular às mulheres,305 e fortalecer os programas de consciencialização, especialmente em 
relação aos jovens (onde estão incluídas as meninas).306 

 
A modo de exemplo, durante o Trabalho de Campo realizado para esta pesquiza jurídica,  foi 
constatado que o tema da violência307 e bastante presente em relação à violência domestica 
em varias das suas formas, em particular a violência contra a mulher, a violência sexual e o 
abandono familiar e.g. expulsão de crianças homossexuais do seio familiar. No seio da 
comunidade a violência verbal, física e sexual contra a mulher é igualmente uma realidade 

                                            
301 Global Comission for HIV and the Law p. 74 et seq. 
302 VII Periodic Report CEDAW (Relatorio Nacional de Angola) Ver CEDAW/C/AGO/7 de 18 Dezembro 
2017, para 174 Outros factores são a alta taxa de analfabetismo; início precoce de relações sexuais, falta de 
conhecimento e existência de preconceitos sobre o risco de infecções sexualmente transmissíveis e HIV / 
AIDS, poligamia masculina, barreiras culturais e religiosas ao uso de métodos de prevenção. 
303 2º ciclo Revisão Periódica Universal Angola, A/HRC/28/11 de 5 de dezembro de 2014, “Report of  the 
Working Group on the Universal Periodic Review”, de 5 de dezembro de 2014 paras. 134.67, 134.70, 134.71, 
134.72 
304 O Comité da CEDAW especifica que o Estado angolano indica que na práctica no país o aborto é permitido 
em casos de estupro e riscos para o desenvolvimento da criança. Ver Observações Finais, 
CEDAW/C/AGO/CO/6, de 13 de março de 2013, para. 31 d) 
305 Recomendação XXIX, Observações Finais e Recomendações sobre os 2º, 3º, 4º e 5º Relatórios Periódicos 
Cumulativos da República de Angola, 12ª Sessão Extraordinária 30 julho - 4 agosto 2012, Argel, Argélia 
306 Recomendação XXX, Observações Finais e Recomendações sobre os 2º, 3º, 4º e 5º Relatórios Periódicos 

Cumulativos da República de Angola, 12ª Sessão Extraordinária 30 julho - 4 agosto 2012, Argel, Argélia 
307 O PEN V refere que Refere que 23% das mulheres sofreram violência física ou sexual por um parceiro 
íntimo masculino (últimos 12 meses), p.42 Fonte INCAPSIDA (2010) - Inquérito sobre conhecimento, atitudes 
e práticas e seroprevalência em Angola, estudo conduzido em 2010 pelo Ministério da Saúde, Instituto Nacional 

de Luta contra a SIDA, Fundo Global, ONUSIDA apud GOVERNO DE ANGOLA, “Relatório de 
Progresso da Resposta Global à SIDA (GARPR).”, 2014, disponível em: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/AGO_narrative_report_2014.pdf. Acesso 
em: 27 de Junho de 2018. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/AGO_narrative_report_2014.pdf
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sobretudo em zonas suburbanas, muitas vezes associada ao uso de bebidas alcoólicas pobres 
(bebidas destiladas como kaporroto/kapuca; bebidas que resultam de substâncias 
fermentescíveis como quimbombo, fronteira, macau, etc.); tabacos como a liamba; inalação 
de substâncias diversas com efeitos.   
 
Durante as discussões de Grupos Focais foram ouvidas testemunhas por parte das mulheres 
trabalhadoras do sexo de violência e abuso policial. Em efecto, verificou-se que a violência à 
mulher e concomitantemente à Mulher Trabalhadora de Sexo (MTS) e que é mais visível quer 
por razões culturais e religiosas, quer pela débil alfabetização jurídica das mesmas. Elas 
reclamaram que que não devem ser tratadas apenas como trabalhadoras de sexo, pois, são 
acima de tudo mulheres. 
 
O tema do estigma e discriminação foi também objecto de discussão. Na cidade de Kuito, 
capital da província de Bié, diversos representantes da sociedade civil apontaram que muitas 
mulheres parturientes fogem ao parto hospitalar devido a práticas estigmatizantes e 
discriminatórias por parte dos profissionais de saúde. 
 

2. Padrão internacional e regional 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem  reconhece no seu 5º recital a importância 
da igualdade de direitos dos homens e das mulheres para o progresso social e para a melhorar 
as condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla.308 Tanto o PIDCP309 como o 
PIDESC310 contêm sendas disposições que obrigam aos  Estados Partes à assegurar o igual 
direito que têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos la contidos. Ainda mais, 
um dos nove tratados internacionais centrais sobre direitos humanos esta dedicado 
exclusivamente aos direitos das mulheres, nomeadamente, a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas Discriminação contra a Mulher o que inclui também o direito à saúde.311  
 

Em relação a intersecção entre VIH/SIDA e diretos da mulher, a Comissão Global sobre o 
VIH e o Direito (2012) adoptou recomendações para que os países tomassem medidas para 
proteger os direitos de mulheres e meninas, incluindo aquelas que são desproporcionalmente 
afectadas pelo VIH312. Pois, em todo o mundo, muitas leis, políticas e práticas continuam a 
impedir a igualdade de género; obstruem o empoderamento de mulheres e meninas ao acesso 
a serviços de saúde, inclusive para VIH e direitos e saúde sexual e reproductiva  (DSSR). A 
Comissão Global (2012) recomenda ainda aos Estados no sentido de tomarem medidas 
necessárias para garantir a igualdade do género especialmente em caso de separação ou 
divórcio, se estabelecer presunção de compropriedade conjugal dos bens da família; medidas 
para travar a perseguição policial; exorta aos Estados a tomarem providências para se acabar 
com todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas, como por exemplo, o aborto 
forçado ou a esterilização coagida de mulheres e raparigas seropositivas313; adverte os 
responsáveis pela aplicação das leis religiosas e consuetudinárias a desincentivar e proibir 
práticas que aumentam o risco de contrair o VIH, tais como a herança da viúva, a limpeza 
da viúva/sexual e a mutilação genital feminina314. 
                                            
308 Preambulo, DUDH 
309 Art 3 PIDCP 
310 Art 3 PIDESC 
311 Art 12 CEDAW 
312 Global Commission on HIV and the law: Not a pipe dream: Gender equality and the end of  AIDS. 
Disponível em: https://hivlawcommission.org/. Acesso em: 22 de Maio de 2018. 
313 Cf. Comissão Global sobre o VIH e o direito – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 49, Recomendação 3; 
3.2.2; 3.2.5; e p. 78, Rec. 4.1; 4.2 e 4.4. 
314 Idem, p. 76, 79 e 115. 

https://hivlawcommission.org/
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A Comissão recomenda ainda aplicar cabalmente as leis existentes que visam proteger às 
mulheres e meninas como por exemplo as que proíbem o casamento precoce ou 
especificamente as que visam proteger da violência às mulheres, por exemplo através da 
formulação e implementação de estratégias nacionais abrangentes, dotadas dos recursos 
necessários e que incluam mecanismos robustos para evitar, investigar e punir a violência.315 
 
O Suplemento da Comissão Global (2018) enfatiza sobre as barreiras que apresentam as 
mulheres para aceder à informação e aos serviços de saúde sexual e reproductiva, bem como 
a violência que sofrem as mulheres portadoras de VIH, incluindo a testagem obrigatória, o 
que constitui uma barreira para os cuidados pré-natais.316 Os governos devem proibir a 
acusação - de acordo com estatutos específicos do VIH, por escolhas feitas pelas mulheres 
durante e após a gravidez, inclusive sobre crianças amamentadas.317 

O Comité da CEDAW, por exemplo, afirma que as questões em relação ao VIH/SIDA e 
outras doenças sexualmente transmissíveis são centrais para os direitos das mulheres e 
meninas adolescentes para a saúde sexual. Nessa linha, foi já recomendado pelo Comité que 
os Estados Partes devem assegurar, sem preconceito ou discriminação, o direito à informação 
sobre saúde sexual, educação318 e serviços para todas as mulheres e meninas, incluindo 
programas especialmente concebidos que respeitem o seu direito à privacidade e 
confidencialidade.  

As Directrizes de ONUSIDA/EACDH (2006) estabelecem padrões para o combate efectivo 
à epidemia em relação às mulheres. A Directriz 5 sobre anti-discriminação e leis protectivas 
recomenda que os Estados devem adoptar medidas legais favoráveis para para reduzir as 
violações dos direitos humanos contra as mulheres no contexto do HIV de modo a reduzir 
a vulnerabilidade das mulheres à infecção pelo VIH.319 Ainda mais, a Directriz nº 8 é dedicada 
aos grupos vulneráveis e menciona de forma expressa às mulheres. Esta directriz recomenda 
a criação de fóruns nacionais e locais que examinem a situação das mulheres no que diz 
respeito a sua vulnerabilidade ao VIH, incluído não só seu papel na sociedade e nos seio da 
família, mas também em relação às normas culturais que afectam negativamente à mulher. 

Em relação ao aborto, o Comité da CEDAW recomenda especificamente que a legislação 
que criminaliza o aborto deve ser alterada, a fim de retirar as medidas punitivas impostas às 
mulheres que utilizam este recurso.320 Nesse sentido, o Comité para os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais apontou que a negação do aborto frequentemente leva à mortalidade e 
morbilidade materna, o que por sua vez constitui uma violação do direito à vida ou à 
segurança, e que em certas circunstâncias,  pode até significar tortura ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante.321  

Ainda mais, a realização do Art 3 do PIDESC sobre os direitos das mulheres e a igualdade 
de género requer tanto na lei como na práctica a reforma das leis de modo a liberalizar as leis 

                                            
315 Comissão Global 2012, pp. 78-79 
316 Suplemento Comissão Global (2018), p.35 et seq.  
317 Suplemento Comissão Global (2018), p.9, para 20 
318 Recomendação Geral nº 24 CEDAW, 1999, para. 15 e especialmente para. 31 b) Veja-se Recomendação nº 
15 a) e b), CEDAW 1990 Ver  também  Recomendações secção Educação e Informação 
319 Directriz nº 5 f), Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key 
Populations, WHO, 2016 
320 Recomendação Geral nº 24 CEDAW, 1999, para. 31 c) 
321 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 
E/C.12/GC/22, 2016 para. 10  
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restritivas do aborto; garantir às mulheres e meninas o acesso a serviços de aborto seguro e 
assistência pós-aborto de qualidade, incluindo o treinamento dos profissionais de saúde. O 
Comité lembra aos Estados a respeitar o direito das mulheres de tomar decisões autônomas 
sobre sua saúde sexual e reprodutiva.322 Este direito esta respaldado também pelo parecer da 
Organização Mundial da Saúde sobre aborto seguro, segundo o qual as leis e políticas sobre 
o aborto devem proteger a saúde da mulher e seus direitos humanos. Isto significa que as 
barreiras legais e programáticas que dificultam o acesso e a disponibilização atempada de 
cuidados de aborto (pre e post aborto) devem ser removidos.323 

O direito a saúde sexual e reproductiva (DSSR) implica una obrigação de realização imediata 
de eliminar a discriminação. Isso requer que os Estados revoguem ou reformem leis e 
políticas que anulem ou limitem a capacidade das pessoas de decidir autonomamente em 
igualdade de condições. Tais limitações, quando são impostas às mulheres impede o pleno 
gozo do direito à saúde sexual e reprodutiva. O Comité cita como exemplo de tais leis 
discriminatórias aquelas que criminalizam o aborto ou leis restritivas do aborto.324 Para alem 
disso, a obrigação de respeitar exige que os Estados evitem interferir directa ou 
indirectamente no exercício do direito à saúde sexual e reprodutiva. Na verdade, a obrigação 
de respeitar o DSSR significa os Estados não podem limitar ou negar a ninguém por meio 
de leis que criminalizam o aborto.325 A proibição do aborto é considerada como uma barreira 
ao acesso aos serviços de saúde sexual e reproductiva.326 Ainda mais, a obrigação de realizar 
o DSSR implica a disponibilização de serviços seguros de aborto. O não cumprimento destas 
obrigações implica uma violação ao direito humano a SSR.327 

No quadro africano dos direitos humanos têm lugar de destaque a Carta de Banjul328 
(CADHP) e seu Protocolo de Maputo (sobre os direitos das mulheres). Em especial, a 
protocolo de Maputo estabelece uma serie de disposições que asseguram à mulher seus 
diretos sexuais e reprodcutivos,329 por exemplo: o direito de controlar sua fertilidade; o direito 
de decidir se quer ter filhos e o número de filhos; o direito de escolher qualquer método de 
contracepção; o direito à proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, incluindo 
VIH/SIDA; o direito de ser informado sobre seu estado de saúde. O Protocolo obriga aos 
Estados a proteger os direitos reprodutivos das mulheres, autorizando o aborto médico em 
casos de agressão sexual, estupro, incesto e onde a gravidez continuada põe em perigo a 
saúde mental e física da mãe ou a vida dela ou do feto. 

No contexto da SADC, a Lei Modelo para VIH de 2008 reconhece às mulheres como um 
grupo vulnerável. Alem, prevê direitos específicos para as mulheres e meninas em relação à 

                                            
322 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 

E/C.12/GC/22, 2016 para. 28 Ver também Comentário Geral nº 28 sobre a igualdade de direitos entre homens 

e mulheres, Comitê de Direitos Humanos; CCPR /C/21/Rev.1/Add.10, 2000, paras. 5, 10, 11, 20 
Add.10). 
323 WHO, Safe abortion: Technical & policy guidance for health systems (2012) Key messages. 
324 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 
E/C.12/GC/22, 2016 para. 34 
325 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 
E/C.12/GC/22, 2016 para. 40 
326 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 
E/C.12/GC/22, 2016 para. 41 
327 Comentário Geral nº 22 (saúde sexual e reproductiva (Art 12 PIDESC -Direito à Saúde-) CDESC, 
E/C.12/GC/22, 2016 paras. 57 e 59 
328 Art 2 (proibição de discriminação, Art 3 igualdade perante a lei, art 18.3 igualdade da mulher, Art 16 direito 

à aaúde. 
329 Art 14 Direito à saúde e direitos reproductivos 
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educação e informação, à protecção contra a violência e à igualdade e não discriminação330 
 

3. Situação actual em Angola 
 

Segundo as fotes utitlizadass pelo INLS, os resultados preliminares do Censo 2014, mostram 
que a população residente em Angola é maioritariamente feminina, 52% da população são 
mulheres (12,5 milhões) e 48% homens (11,8 milhões).331 As mulheres em idade fértil 
estimam-se em 21% da população (3.8 milhões). O PEN V reconhece que a vía sexual  é o 
principal meio de transmissão do VIH no pais (79,2% dos casos notificados), sendo a 
transmissão heterossexual a mais frequente o que coloca em maior risco a mulher, já que 
60% do casos são mulheres.332 

O comprometimento do Executivo Angolano com a problemática de género foi reafirmado 
na nova Constituição de Angola, aprovada em 2010 e nas principais políticas e planos 
nacionais subsequentes. Do ponto de vista legal, a Constituição consagra o direito à 
igualdade e a não discriminação como princípios fundamentais do Estado Democrático 
de Direito, atribuindo ao Estado a tarefa de “Promover a igualdade, o respeito e a tolerância 
recíprocos entre o homem e a mulher”, sem qualquer discriminação333. 

Ao abrigo do nº 3, Artigo 35 CRA 2010 “O homem e a mulher são iguais no seio da família, 
da sociedade e do Estado, gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres”. 
 

Em relação à  Lei 8/04 sobre o VIH e SIDA esta é literalmente omissa na questão relativa a 
igualdade do género. Na verdade, esta lei garante a “toda pessoa infectada pelo VIH” alguns 
direitos como a assistência sanitária publica gratuita. Contudo, a lei não considera a questão 
da vulnerabilidade das mulheres e raparigas em relação a infecção pelo VIH. De igual modo 
é omisso o Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional334 em 
termos específicos. 
 

Com vista a proteger os membros da família contra a violência sexual e outras formas de 
violência doméstica, foi aprovado em Angola, no ano de 2011, uma lei contra a violência 
domestica335. A lei 25/11 “Lei contra a violência domestica” tem como finalidade, inter alia, 
proteger a sociedade de actos de violência contra a mulher, homem, criança, idoso e 
adolescente, enquanto sujeitos vulneráveis à agressão336. Seu âmbito de aplicação não se reduz 
ao seio familiar senão que abarca outros espaços como os hospitais, as escolas ou aqueles de 
relevante interesse comunitário ou social e na base onde concorram razões de proximidade, 
afecto, relações naturais e de educação337. Contudo, a Lei 25/11 não é aplicável em outras 
situações de violência que afectam às mulheres e raparigas que as tornam vulneráveis ao VIH, 
especificamente no que diz respeito a violência e abuso policial. 
 

                                            
330 Art 26,27 e 28, Lei Modelo para VIH SADC, 2008 
331 PEN V p. 14 
332 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais (2015 – 2018), p. 27 
333 O artigo 21º, al. h) e k); artigo 22º, nº 3, al. b) e artigo 23.º todos da CRA. 
334 Aprovado pelo Decreto n.º 43/03, de 4 de Julho. O regulamento estabelece as regras de carácter obrigatório 
para entidades empregadoras, instituições de emprego e formação profissional sobre os mecanismos de 
protecção dos cidadãos seropositivos e afectados com o VIH/SIDA no emprego e formação profissional, bem 
como relativas a adopção de condutas e práticas preventivas à propagação e disseminação do VIH/SIDA. 
335 Lei n.º 25/11, de 14 de Julho (Lei contra a Violência Doméstica). 
336 Lei n.º 25/11, de 14 de Julho (Lei contra a Violência Doméstica), in Considerando. 
337 Artigo 2.º da Lei n.º 25/11, de 14 de Julho (Lei contra a Violência Doméstica) 
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A Lei 25/11 merece destaque em quanto reconhece varias formas de violência domestica, 
i.e. violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência verbal, violência 
física e abandono familiar338. Nesse sentido abandono familiar como forma de violência 
domestica constitui uma protecção especial para as meninas que são expulsas de casa. Na Lei 
Contra a Violência Doméstica encontra-se ainda consagrados princípios de prevenção tais 
como, o princípio da igualdade do género; da protecção da mulher grávida, crianças e idosos 
no seio familiar e social, garantindo a estes a assistência de protecção social339. A Lei Contra 
a Violência Domestica é suportada pelo respectivo Regulamento340, o Plano Executivo 
Contra a Violência Doméstica, bem como o seu Cronograma de Acções. No âmbito da 
implementação do Plano Executivo Contra a Violência Doméstica, o Serviço de Investigação 
Criminal criou um departamento especializado no atendimento de queixas relacionadas a 
violência doméstica. Contudo, insuficiências de tipo estructurais e instrumentais no sector 
da justiça contribuem a que a lei não seja totalmente implementada.341 

Quanto à autorização para o casamento de menores, só é permitida nas situações em que a 
circunstância do caso, quando devidamente ponderada o exija e tendo em conta o superior 
interesse do menor, se entenda que o casamento é a melhor solução. Segundo o Código da 
Família, a idade para contrair matrimonio é 16 anos o homem e 15 a mulher. 342 O casamento 
em Angola é regido por princípios como os de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e 
assistência343. A violação destes princípios fundamentais do casamento pode desencadear 
acções em juízo. Por exemplo, a violação do dever de fidelidade constitui crime de adultério 
que, ao abrigo do Código Penal angolano pode ser praticado quer pelo homem quer pela 
mulher344. Todavia, apesar da tipificação do adultério como crime, é notória a desigualdade 
do género na medida sancionatória aplicável ao homem (pena de multa de três meses a três 
anos)345 ou a mulher adúltera (pena de prisão maior de dois a oito anos)346.  

O casamento tradicional ou não entre menores de 14 anos é considerado um crime de acordo 
com a Lei Nº 25/11 Lei de Violência Doméstica.347 Embora a lei não  

Relativamente ao aborto, o Código Penal Angolano criminaliza esta prática, entendida como 
violência quer contra a mulher pejada, quer contra o nascituro348. Assim, em Angola não é 
permitido o aborto forçado, sendo condenado a pena de prisão maior de dois a oito anos, 
aquele que forçar, propositadamente o aborto de uma mulher pejada. O Anteprojecto do 
Código Penal que actualmente é discutido na Assembleia Nacional (2018) proíbe em 
absoluto (sem qualquer tipo de exclusão de ilicitude) o aborto349.  

No que diz respeito ás práticas nocivas contra a mulher e o direito consuetudinário na 

                                            
338 Idem, Artigo 3.º. 
339 Idem, Artigo 4.º 
340 Decreto Presidencial n.º 124/13, de 28 de Agosto (Aprova o Regulamento da Lei contra a Violência 

Doméstica). 
341 Ver Secção sobre Acesso à Justiça. Para temas relacionados com os desafios estructurais e instrumentais que 
enfrenta Angola Ver também PND 2018-2022 p. 201 et seq 
342 Artigo 24.º n.º 2 do CF. 
343 Artigo 43.º, 44 e 45.º do CF 
344 Artigo 401 e 404.º do CP 
345 Art 401 Codigo Penal 
346 Art 404 Codigo Penal 
347 Art 25.1.f  
348 Artigo 358º do Código Penal. 
349 Anteprojecto Codigo Penal, Crimes contra a Vida, Secção II Crimes contra a vida intra-uterina, Arts 156-

160 (Interrupção de gravidez) 
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perspectiva do direito constitucional a CRA 2010 diz no seu Art 7 que é reconhecida a 
validade e a força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição nem atente 
contra a dignidade da pessoa humana. Contudo, a existência de normas de direito positivo e 
jurisprudência deste precepto constitucional é precária. Esta insuficiência no âmbito jurídica 
constitui uma barreira substancial na aplicação dos preceptos de direitos humanos sobre a 
igualdade de género. Em efecto, as normas discriminatórias contra a mulher derivadas de 
padrões culturais e reafirmados através de normas consuetudinárias atenda em primeiríssimo 
lugar contra a dignidade da mulher em quanto que limita o seu poder de determinar de forma 
autónoma sobre seus direitos. No caso específico do VIH/SIDA um dos direitos mais 
violados é o direito da mulher a sua saúde sexual e reproductiva.  

Pela sua importância, o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018/2022 sustenta a 
questão da promoção do género e empoderamento da mulher nas Políticas de Eixo I350 e 
elenca uma série de metas351 e acções prioritárias352 com o objectivo de promover a igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres353.  

De acordo com o V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites 
Virais - Angola 2015 – 2018, apesar do esforço do Estado em garantir a igualdade do género, 
o contexto e estado actual do sistema nacional de saúde continuam adversos à saúde da 
mulher, sobretudo em idade reprodutiva, pela alta taxa de mortalidade materna. As 
desigualdades de género mostram nefastos reflexos sobre a saúde da mulher e 
consequentemente das crianças, a proporção homem/mulher de infecção por VIH está 
desequilibrar-se em detrimento desta última354. O PEN V aponta como um constrangimento 
a fragilidade das mulheres para a tomada de decisão sobre a sua SSR e uso de métodos 
preventivo; bem como o fraco empoderamento da mulher para negociar sexo seguro e 
desenvolver uma vida sexual e reprodutiva saudável. Na mesma senda, o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sanitário 2012 – 2025, refere que, a este fardo, acrescenta-se o facto de 
que a mulher, ao lado da criança, é também a principal vítima da violência doméstica.355 

Para combater esas dificultades em relação a dimensão de genero o PEN V estabelece como 
um principio transversal o “Enfoque de Género” que consiste em evitar as desigualdades, e 
empoderar as mulheres dando-lhes maior capacidade, liberdade e autonomia na tomada de 
decisões sobre a SS e reprodutiva. Neste sentido e importante destacar que o PEN V dedica 

                                            
350 GOVERNO DE ANGOLA, Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, Vol. I, Luanda, 2018, p. 16. 
351 Metas: Até 2022, 1.000 mobilizadores e activistas são capacitados para desenvolverem acções de 
sensibilização sobre género na comunidade; Até 2022, 75.000 pessoas são sensibilizadas sobre questões de 
género visando uma mudança de comportamentos; Até 2022, 5.000 mulheres rurais são capacitadas como 
Parteiras Tradicionais; Até 2022, 9.000 jovens mulheres são capacitadas em gestão de pequenos negócios. (idem, 
p. 83).  
352 Destacam-se as seguintes acções prioritárias: Realizar encontros técnicos metodológicos sobre o Reforço da 
Capacidade das Administrações Municipais e Organizações da Sociedade Civil; Realizar seminários para a 
integração da perspectiva de género nas políticas e planos de desenvolvimento; Promover a participação de 
mulheres em cargos dos Órgãos do Estado; Efectuar campanhas de sensibilização a favor da participação da 
mulher em todas as esferas da vida nacional; Realizar seminários de sensibilização sobre género nas 
comunidades locais; Assegurar a capacitação profissional das mulheres jovens e da mulher rural; Melhorar a 
informação estatística relativa às questões de género em todas as esferas da sociedade; Participar nos encontros 
internacionais de concertação e ponto de situação de compromissos assumidos pelo País em relação às questões 
de género, nomeadamente nas sessões: i) das Nações Unidas da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW), 
ii) da União Africana, iii) da SADC e iv) da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP); Realizar 
acções de formação sobre o Sistema Integrado de Indicadores de Género (SIIGénero) (idem, p. 84). 
353 Idem, op. cit., p. 83. 
354 MINSA, INLS, V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018, p. 14. 
355 Ministério da Saúde, Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012 – 2025, Vol. 1, 2012, p. 21. 
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grande atenção às mulheres gravidas, à transmissão vertical, ao melhoramento de um 
ambiente jurídico favorável em especial no que diz respeito da eliminação da discriminação 
e a violência.356 Contraditoriamente, a estratégia nacional para as Populações Chave e 
Vulneráveis não reconhece às mulheres como grupo vulnerável.  

Entretanto, o Protocolo sobre os Serviços de Testagem do VIH/SIDA reconhece a igualdade 
do género como um dos cinco princípios definidos pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de formas a garantir uma maior e melhor qualidade destes serviços357. Não obstante 
o desiderato reiteradamente manifesto pelas autoridades, a desigualdade de género é uma 
realidade e pode afectar o poder da mulher de negociar o uso do preservativo358. 

 

4. Lacunas e desafios 

O pais apresenta vários desafios em relação às questões de género devido a actitudes 
patriarcais e patrões culturais muitas vezes perpetuados no direito costumeiro. Apesar dos 
grandes avanços a favor da igualdade de género no pais, persistem ainda normas tanto morais 
como de direito positivo que incrementam a vulnerabilidade da mulher à infecção pelo VIH. 
Fundamentalmente a inacabada implementação da lei contra a violência domestica (e.g. por 
falta de recursos financeiros e recursos humanos, insuficiência de infraestructuras e outros 
elementos instrumentais no sector da justiça), a inexistência de disposições efectivas que 
permitam o empoderamento da mulher e luta contra a discriminação que estas sofrem 
actuam como barreiras para a realização da igualdade de género. A eliminação da violência 
sofrida pelas mulheres atraves das autoridades policiais constitui um desafio ainda maior. 
Este desafio verifica-se na impunidade destas autoridades perante  actitudes violentas contra 
as mulheres. 

Constitui um desafio importantíssimo a falta de conscientização tanto por parte dos 
tomadores de dicções, funcionários públicos, profissionais de saúde e população em geral 
que o direito da mulher a sua dignidade passa pela capacidade que esta tem de determinar de 
forma autónoma sobre sua saúde sexual e reproductiva e que toda disposição em contra de 
esta autonomia (e.g. criminalização do aborto, matrimonio precoce, violência, discriminação) 
constituem violações de direitos humanos. 

Embora as inquestionáveis melhorais no sector de promoção dos direitos da mulher e seu 
empoderamento, a falta de informação e educação em matéria de igualdade de género e 
fundamentalmente em matéria de saúde sexual e reproductiva continua a ser um desafio 
particularmente nas zonas rurais do pais, onde a tendência a prevalência do direito 
costumeiro, padrões masculinos de comportamento que incluem a tolerância ao uso da força 
(violência domestica) é ainda muito forte. 

Outros desafios em relação às mulheres e raparigas em Angola são: prácticas culturais nocivas 
para a mulher,  o casamento precoce, a desprotecção da viúva no direito costumeiro, 
dificuldades no acceso à propriedade, o aborto, a falta de informação sobre os resultados dos 
diferentes programas de saúde com foco na mulher e nas raparigas assim como nos 
programas de empoderamento da mulher.  

No caso específico do VIH/SIDA existe uma grande lacuna desde que a vulnerabilidade da 

                                            
356 PEN V, p.103 et seq 
357 Serviços de Testagem para o VIH - Protocolo (MINSA, INLS), 3ª Ed., Luanda, 2017, pp. 12, 13. 
358 Idem, p. 10. 
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mulher perante a infecção de VIH não esta reconhecida de forma expressa na lei. A 
vulnerabilidade da mulher também não é reconhecida em todas as suas dimensões nas 
políticas e estratégias nacionais para o combate ao VIH/SIDA. 

 

   

5. Recomendações 

Recomenda-se adoptar medidas legislativas que visem a igualdade de género, seja a traves de 
uma legislação especial anti-discriminação para as mulheres ou através de uma legislação geral 
que tome em conta as necessidades especificas da mulher (como tem sido recomendado 
pelos diversos mecanismos internacionais de direitos humanos a Angola) 

Recomenda-se especificamente revisar a lei 8/04 sobre VIH/SIDA visando proteger ás 
mulheres contra a discriminação 

Recomenda-se especificamente revisar a lei 8/04 de modo a reconhecer à mulher como um 
grupo vulnerável. Tal revisão poderá observar as sugestões da Lei Modelo para o VIH da 
SADC.  

Recomenda-se revisar a lei 8/04 de modo a garantir a autonomia da mulher em relação às suas 
decisões sobre a sua saúde sexual e reproductiva segundo os padrões de direito internacional 
dos direitos humanos. 

Recomenda-se, em concordância com as recomendações da Conselho dos Direitos Humanos 
no 2º ciclo da Revisão Periódica Universal e do comité da CEDAW adoptar medidas 
administrativas e financeiras destinadas a garantir o acesso das mulheres aos serviços de 
sáude, em particular aos serviços de prevenção, tratamento e cuidados de VIH e melhorar as 
condições de vida das mulheres nas zonas rurais 

Recomenda-se adoptar medidas para assegurar os direitos das mulheres; em particular das 
raparigas, à educação e informação com cobertura nacional, particularmente em relação aos 
seus direitos sexuais e reproductivos 

Recomenda-se eliminar as barreiras culturais e de direto costumeiro que impedem o pleno goze 
das mulheres dos seus direitos, em específico aqueles relacionados com o direito a dignidade, 
o direito à saúde o direito à saúde sexual e reproductiva. Recomenda-se especificamente realizar 
estudos jurídicos que visem compilar normas consuetudinárias que constituem prácticas 
nocivas e que actúam como barreiras ao disfrute dos direitos das mulheres 

Recomenda-se adoptar medidas legislativas que visam regular o aborto de modo a garantir à 
autonomia das mulheres de tomar decisões sobre a saúde sexual e reproductiva e que tomem 
em conta as recomendações dos órgãos das nações unidas e da União Africana como a 
Organização Mundial da Saúde, O Comité da CEDAW, O Comité do Pacto Internacional 
dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos, entre outros. 
 
Recomenda-se fortalecer os instrumentos disponíveis, incluindo atraves do aumento do 
financiamento e a formação de profissionais da saúde, sistema policial, judiciário e 
penitenciário, de modo a assegurar uma implementação efectiva e sustentável da Lei contra 
a Violência Domestica 
 
Recomenda-se fortalecer os mecanismos sancionatórios dos regimes disciplinares para a policia 
e penitenciário sobre a violência, abuso e uso injustificado da força. 
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Recomenda-se adoptar medidas educativas nos sectores da saúde, policial, penitenciário e às 
autoridades tradicionais sobre igualdade de género, combate á descriminação contra a mulher 
 
Recomenda-se considerar a revisão das disposições do Art 24.2 do Código de Família que 
permite o casamento precoce. 
 
Recomenda-se fortalecer as políticas e estratégias nacionais, especificamente no Plano Nacional 
para o Combate de VIH/SIDA e a Estratégia Nacional para as Populações Chave e 
Vulneráveis no sentido de reconhecer a vulnerabilidade da mulher perante a epidemia de 
VIH/SIDA.  
 
Recomenda-se especificamente, e em linha com a recomendação XXIX (2012) da Comissão 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que as políticas e estratégias nacionais 
estabeleçam acções concretas e eficazes para reduzir a vulnerabilidade da mulher, e.g. eliminar 
a discriminação e a violência, e aumentar o acesso a aos serviços de prevenção, tratamento e 
cuidados de VIH/SIDA.  
 
Recomenda-se fortalecer os mecanismos de coordenação institucional, em especial no que diz 
respeito à saúde sexual e reproductiva 
 
Recomenda-se envolver à sociedade civil, particularmente às mulheres, na elaboração de 
políticas e estratégias nacionais e locais.  
 

 

E. Crianças e Adolescentes  
 

1. Analisis da Situação  

O VIH/SIDA não é apenas uma realidade para pessoas adultas. Em efecto, ele  é muito 
frequente em adolescentes e crianças. De facto, o Comentário Geral nº 3 do Comité dos 
Direitos das Crianças começa afirmando que: “A epidemia do VIH/SIDA mudou 
drasticamente o mundo em que as crianças vivem”.359 Os dados de ONUSIDA para Angola 
(2016) são reveladores em relação às crianças: existiam 27 000 crianças de 0 a 14 anos vivendo 
com VIH; 5500 crianças de 0 a 14 anos recém-infectadas com VIH; 3300 mortes devidas a 
SIDA entre crianças de 0 a 14 anos e  14% das crianças de 0 a 14 anos recebiam  TARV.360  
 
Segundo UNICEF Angola, a taxa de infecção pelo VIH/SIDA deve-se em grande medida a 
que as mulheres são fisiologicamente mais vulneráveis à infecção e geralmente têm maior 
risco devido ao baixo uso de preservativos, poligamia e fortes normas sociais que restringem 
a autonomia delas no seio dos seus relacionamentos. Ainda mais, a situação das mulheres 
agrava-se na medida em os níveis de analfabetismo entre as mulheres è mais alto entanto que 
o acesso à informação é menor. Isto limita a capacidade das mulheres de prevenir e buscar 
tratamento para VIH/SIDA afectando directamente o grau de risco das crianças para a 
infecção.361 Esta realidade reflete-se em dados oferecidos por ONUSIDA (2016) em relação 

                                            
359 Comentário Geral nº 3, Comité dos Direitos das Crianças, CRC/GC/2003/1 VIH/SIDA e 

os direitos das crianças, 2003 
360 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola visitado por ultima vez 

07.11.2018 
361 Ver Secção sobre Mulheres, especialmente recomendações. 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola
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à transmissão vertical.362 Por exemplo, a cobertura de mulheres grávidas que recebem TARV 
para PTV era de 34 %; as gestantes que receberam TARV para PTV foi de 7088; a quantidade 
de gestantes que necessitam de TARV para PTV de 21 000 e o numero de novas infecções 
por VIH evitadas devido à PTV foi de 1200.363 Esta baixa percentagem é de facto recolhida 
como um desafio no PEN V segundo o qual ainda ha falta de estudos sobre o impacto do 
PTV na redução de novas infeções em crianças364 e que a  adesão das grávidas VIH + ao 
PTV e TARV  é fraca.365 Nesse sentido a Comissão Global para VIH e o Direito tem 
constatado que as necessidades das crianças estão intimamente relacionadas com as dos 
adultos.366 
 
Embora, em relação às crianças especificamente, é necessário compreender que a epidemia 
de VIH/SIDA não se limita só a crianças pequenas, senão que constitui uma grave ameaça à 
saúde em idades intermeias da infância, particularmente na adolescência. Na verdade, os 
adolescentes constituem um grupo vulnerável em si mesmo, eles apresentam características 
especificas, particularmente no que diz respeito a sua sexualidade. Em Angola um estudo 
comportamental de adolescentes e jovens realizado pelo Ministério da Juventude e 
Desportos com apoio da UNICEF e ONUSIDA (2013) identificou vários367 grupos em 
situação de vulnerabilidade, i.e. a) os adolescentes e jovens “de” e “na” rua,368 cujas redes de 
protecção familiar e social são frágeis ou não existem. Neste grupo os adolescentes 
encontram-se envolvidos em ambientes desfavoráveis, e.g de consumo de álcool e drogas, 
violência, mendigos. Normalmente são crianças não escolarizadas ou com baixa 
escolarização, cujo conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção do VIH ainda 
são muito limitados; por exemplo, segundo ONUSIDA (2016) o conhecimento sobre a 
prevenção do VIH entre jovens de 15 a 24 anos é do 32,25%, que quando decomposta por 
sexo corresponde a 32.5% nas meninas e 31% nos rapaces. Outro grupo identificado pelo 
Ministério de Juventude e Desportos é aquele composto por as adolescentes e jovens 
envolvidas em trabalho sexual com maiores carências económicas e redes de suporte também 
frágeis. Alem, elas estão envolvidas em ambientes desfavoráveis.  
 
Durante o trabalho de campo foi constatado nas entrevistas com organizações da sociedade 
civil com foco na criança que a os temas de discriminação ligados á família e à escola são dos 
mais relevantes em relação às crianças e VIH/SIDA. A situação da família e do entorono 
social afecta extraordinariamente o estado de saúde das crianças. Em Angola isto se perceve  
nos casos de discriminação dentro da família, nos casos de violência domestica através do 
pressuposto de abandono familiar (fundamentalmente quando criança adolescente pertence 

                                            
362 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola visitado por ultima vez 

07.11.2018 
363 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola visitado por ultima vez 

07.11.2018 
364 Pen V p. 54 
365 Pen V p. 63 
366 Comissão Global (2012) p. 81 
367 Riscos Comportamentais entre Adolescentes e Jovens em relação ao  VIH e SIDA, 
Pesquisa (2013) p. 8 O estudo analisa também comportamentos de jovens envolvidas em 
trabalho de sexo 
 
368 As crianças na rua mantêm ligações familiares que as crianças de rua não têm,  as quais 

possuem apenas apoio familiar esporádico e inadequado. Geralmente trabalham na rua 

durante todo o dia e regressam a casa da família à noite Segundo o Estudo “Riscos 
Comportamentais entre Adolescentes e Jovens em relação ao  VIH e SIDA, Pesquisa” 
MIJUD, 2013 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/angola
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aos grupos chaves), as crianças órfãs, a situação de doença dos pais (ainda mais quando os 
pais são portadores de VIH/SIDA). O estigma e discriminação são perpetuados também nos 
espaços públicos, que dizer,  as crianças portadoras de o família de PVVIH sofrem estigma 
e discriminação, fundamentalmente nas escolas e como resultado são alvo de bullying e 
isolamento. 
 
Uma das questões jurídicas relevantes que afectam às crianças no que diz respeito ao 
VIH/SIDA é a situação do registo de nascimento. A percentagem de crianças minores de 5 
anos registadas pelas autoridades do registo no pais é ainda muito baixa (25% media nacional) 
(INE 2014). UNICEF Angola tem alertado que “a existência de dados actualizados, 
incluindo o registo de nascimento, é crucial para se planificar o fornecimento de serviços de 
saúde de qualidade para todos.”369  A falta de registro tem como como resultado, que à criança 
podem ser negados serviços públicos básicos como os cuidados de saúde ou educação. Quer 
dizer, registrar às crianças no nascimento é o primeiro passo para assegurar seu 
reconhecimento perante a lei, e de esta forma salvaguardar seus direitos e assegurar que 
qualquer violação desses direitos não passe despercebida.370  
 
A educação e informação sobre saúde sexual e reproductiva é sem dúvida um dos temas 
centrais na resposta do pais à epidemia de VIH/SIDA. Nas palavras da Comissão Global 
(2012): “Uma educação sexual completa e adaptada a idade (…) é benéfica para a saúde dos 
jovens.” De um lado, o Executivo angolano é ciente de que o controlo do VIH esta 
estreitamente relacionado ao direito à informação e educação e à comunicação. De outro 
lado, informação, educação e comunicação são idispensaveis para qu exista uma real mudança 
de comportamentos direccionada a redução da ocorrência de novas infecções, 
particularmente no que diz respeito das populações chave.371 Em Angola existe uma 
diversidade cultural e linguística que exige uma abordagem multilíngue e multicultural no 
sentido da mudança dos comportamentos pois a maior parte da população conserva a sua 
herança cultural.372 A inadequada informação, educação e comunicação que predomina no 
pais actua como barreira para as necessárias mudamças nos âmbitos sociais e culturais. 
 
No que concerne a idade de consentimento para aceder aos serviços de saúde sexual e 
reproductiva , a regulação deste aspecto reviste uma importância vital para combater de 
forma efectiva e sustentável a epidemia. Por diversas razões, (fisiológicas, sociais, 
psicológicas) os jovens sexualmente activos são vulneráveis ao VIH. De esa vulnerabilidade 
resulta por tanto uma necessidade urgente de informação sobre prevenção e ainda mais, 
sobre a garantia do acesso dos minores adolescentes a serviços de qualidade de saúde sexual 
e reproductiva. Em Angola, por exemplo, os exames serológicos de minores de idade 
requerem do consentimento dos pais ou dos responsáveis legais do menor. 
 
No ano 2016 foi criado o Conselho Nacional de Ação Social em 2016 que substitui e agrupa 
os extintos Conselho Nacional da Criança, o Conselho Nacional de Idosos e o Conselho 
Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Entre tanto este novo mecanismo não tem 
adoptado nenhuma política com foco na criança.  
 

                                            
369 A chave para  o acesso aos direitos da criança em Angola, UNICEF, 2015, p. 17 
370 https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/ ultima vez visitado 

7.11.2018 
371 PEN V p. 13 
372 PEN V p. 24 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/
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2. Directrizes Internacionais e Regionais  

As crianças são definidas pela Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) como pessoas 
com menos de 18 anos de idade, a menos que, de acordo com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja atingida mais cedo.373 Adolescentes são definidos pela OMS como pessoas 
com idade entre 10 e 19 anos. Segundo o Comentário Geral nº 20 do Comité dos Direitos 
das Crianças as abordagens adoptadas para garantir a realização dos direitos dos adolescentes 
diferem significativamente daquelas adoptadas para crianças menores.374 

Uma resposta do pais ao VIH na perspectiva dos direitos humanos da criança deve ser 
abordada, também, de forma holística. Quer dizer que, no entanto o direito à saúde ocupe 
um lugar central, uma resposta eficaz e sustentável envolve uma gama muito maior de 
questões alem de aquelas relativas directamente à saúde, ou seja, o impacto do VIH/SIDA 
afecta todos os direitos das crianças. Em primeiro lugar, tal abordagem holística deve tomar 
em conta os princípios gerais estabelecidos na Convenção dos Direitos da Criança, i.e. o 
direito à não discriminação (Art. 2), o princípio do superior interesse da criança (Art. 3), o 
direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento (Art. 6) e os direitos de ter seus pontos de 
vista respeitados (Art 12). Efectivamente, estes princípios norteiam as intervenções do 
Estado na realização dos direitos específicos.375 

Em relação aos direitos humanos específicos das crianças e adolescentes relacionados ao 
VIH destacam-se na CDC: o direito de acesso à informação apropriada (Art. 17), direito à 
saúde e serviços médicos, especialmente o direito a cuidados preventivos, educação sexual e 
educação e serviços de planejamento familiar (Art. 24), o direito a um padrão de vida 
apropriado376 (Art. 27), o direito à privacidade (art. 16), o direito a não ser separado dos pais 
(Art. 9), o direito a ser protegido da violência (Art. 19), os direitos à proteção e assistência 
do Estado (Art. 20), o direito à educação (Art 28), o direito ao lazer (Art 31), o direito à 
recuperação física e psicológica e à reintegração social (art. 39).377  

O CG nº 3 preocupa-se também de outros temas como por exemplo a disponibilidade, 
acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde em relação às necessidades das pessoas 
menores de 18 anos de idade, em particular adolescentes.378 Nesse sentido uma resposta ao 
VIH baseada nos direitos das crianças deve fornecer serviços que são amigáveis, que 
disponibilizem informações adaptadas às suas necessidades, garantam sua oportunidade de 
participar de decisões que afetam sua saúde e que sejam acessíveis , confidenciais, sem 
julgamento, e ainda muito importante, que o acesso a esses serviços não requeira o 
consentimento dos pais e que não discrimine. Deve-se também garantir a privacidade das 
crianças, aconselhamento e testagem voluntária, serviços confidenciais de saúde sexual e 
reprodutiva, contracepção gratuita (e.g. preservativos) ou de baixo custo. 

                                            
373 Art 1 CDC 
374 CG nº 20 Comité dos Direitos da Criança, CRC/C/GC/20, 2016, para 1 
375 CG nº 3 Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/2003/1, 2003, para 3 
376 A criança tem direito a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral 
e social 
377 O CG nº 3 da CDC reconhece também como direitos principais ligados ao VIH os direitos das crianças 

com deficiência (Art 23), o direito à seguridade social, incluindo seguro social (Art. 26), o direito a ser protegido 

da exploração e abuso econômico e sexual, do uso ilícito de entorpecentes (Arts 32, 33, 34 e 36) o direito de 

ser protegido contra rapto, venda e tráfico, bem como a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes (Arts35 e 37) 
378 CG nº 3 Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/2003/1, 2003, para 17 
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Por seu turno, o Relatório da Comissão Global379 (2012) recomenda que os Estados garantam 
que o nascimento de todas as crianças é registado. Esta medida é fundamental para permitir 
às crianças acesso aos serviços essenciais. O Comitê dos Direitos da Criança destacou as 
implicações críticas da prova de identidade para crianças afetadas pelo VIH/SIDA no que 
diz respeito à garantia do reconhecimento como pessoa perante a lei como forma de 
salvaguardar a proteção dos seus direitos, em particular à herança, educação, saúde e outros 
serviços sociais. Salvaguardar os direitos das crianças torna elas menos vulneráveis. Por tanto, 
para garantir uma resposta eficaz do pais, os Estados devem cumprir a sua obrigação de 
assegurar que os sistemas estejam implementados no registro de todas as crianças logo após 
o nascimento nos termos do Art 7 da CDC.380 

No tocante às crianças afetadas e órfãs pelo VIH/SIDA na perspectiva dos direitos humanos 
é  necessário que existam proteções legais, econômicas e sociais para as crianças afetadas, a 
fim de garantir seu acesso à educação, herança, abrigo, saúde e serviços sociais, bem como 
se sentir seguro em revelar seu status de VIH e de seus familiares quando os filhos 
considerarem apropriado. São essas protecções as que reduzem sua vulnerabilidade e risco 
de serem infectados. Em relação aos órfãos, o Estado deve apoiar e fortalecer a capacidade 
das famílias e comunidades de crianças órfãs de SIDA e de lhes de proporcionar um padrão 
de vida adequado às suas necessidades físicas, mentais, espirituais, morais, econômicas e 
desenvolvimento social, incluindo o acesso ao atendimento psicossocial. O país deve 
igualmente realizar esforços para que as crianças possam permanecer dentro das estruturas 
familiares existentes. Em relação aos cuidados institucionais os Estados devem estabelecer 
que estes sejam utilizados como último recurso, e que quando utilizado, que estes sejam 
temporários. Paralelamente, o Estado deve adpotar medidas no sentido de reintegrar ás 
crianças com sucesso em suas comunidades.381 

A Comissão Global (2012) realizou recomendações especificas no sentido do apoio às 
crianças órfãs: por exemplo, a designação de um tutor adulto adequado ou a irmãos mais 
velhos, que possam assegurar o seu bem-estar. Na escolha de um tutor, a preferência deve 
ser dada a adultos provenientes da família biológica ou da família em sentido amplo. Alem 
disso, o Estado deve promover, a falta de tutor, a colocação das crianças órfãs em famílias 
de acolhimento em alternativa às instituições especializadas. Deve-se igualmente garantir que 
as crianças órfãs de SIDA não sejam proibidas dos seus direitos hereditários.382  

O tema da discriminação nas crianças afectadas pela epidemia tem sido tratado 
extensivamente na perspectiva internacional. A Directriz nº 5 de ONUSIDA/EACDH sobre 
leis anti-discriminatórias e de proteção visa reduzir a vulnerabilidade das crianças à infecção 
pelo HIV e o impacto da doença nas crianças.383 No caso especifico de Angola o Comité dos 
direitos da Criança recomendou que o país deve continuar e fortalecer suas atividades para 
combater a discriminação, em particular no que diz respeito a crianças com deficiência, 
meninas grávidas, crianças com VIH/SIDA, crianças lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
intersexuais, crianças em situação de rua, que ainda estão expostas a atitudes e 
comportamentos discriminatórios.384 Do mesmo modo,  o Comité dos Direitos Humanos 

                                            
379 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 116. 
380 CG nº 3 Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/2003/1, 2003, para 29 
381 CG nº 3 Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/2003/1, 2003, paras 28-32 
382 Comissão Global 2012, Recomendações 5.1 e 5.2, p. 85 
383 Directriz nº 5, International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights 2006 
Consolidated Version, ONUSIDA/EACDH 
384 Observações Finais, Comité dos Direitos da Criança, CRC/C/AGO/CO/5-7,  junho 

2018, para 15 
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recomendou a Angola no 2º ciclo da Revisão Periódica Universal fortalecer as acções para 
combater a discriminação contra crianças infectadas pelo VIH/SIDA.385 

A Directriz nº 8 também toca no tema específico da vulnerabilidade das crianças no sentido 
de fomentar em colaboração com, e através da comunidade, a abordagem de temas como 
preconceitos e desigualdades. Esta recomendação reveste particular importância no tema dos 
adolescentes, porque segundo esta Directriz os Estados devem assegurar que os adolescentes 
tenham acesso adequado aos serviços de saúde sexual e reprodutiva confidencial, incluindo 
informações sobre VIH, aconselhamento, testes e acesso a meios de protecção como 
preservativos e serviços de apoio social. Ao abrigo da Directriz nº 8 também reafirma-se a 
principio de que a prestação de serviços a crianças e adolescentes “deve refletir o equilíbrio 
apropriado entre os direitos da criança e adolescente de os envolver na tomada de decisões 
de acordo com suas capacidades em evolução e os direitos e deveres dos pais ou responsáveis 
pela saúde e bem -se da criança ou o adolescente.386 

Especificamente em relação aos adolescentes e o VIH/SIDA o Comité dos Direitos das 
Crianças tem alertado que os adolescentes são a única faixa etária em que mundialmente as 
mortes devido ao SIDA esta aumentando.387 O comité destaca que as barreiras que estes 
enfrentam para aceder ao tratamento antirretroviral e permanecer nele, assim como os 
desafios para obter o consentimento dos responsáveis legais para aceder aos serviços 
relacionados ao VIH. O Comité destaca também que menians adolescentes são afetadas de 
forma desproporcional pela epidemia e  que adolescentes lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros adolescentes que trocam sexo por dinheiro, bens ou favores e adolescentes que 
injetam drogas também correm um risco maior de infecção pelo VIH.388 Tomando estes 
desafios como linha de base, o Comité recomenda aos Estados a reconhecer as diversas 
realidades dos adolescentes e garantir que eles tenham acesso a serviços confidenciais de 
testagem e aconselhamento assim como a programas de prevenção e tratamento da 
doença.389 

No que diz respeito aos adolescentes a Conselho dos Direitos Humanos recomendou a 
Angola abordar a existência de certas prácticas e estereótipos derivados de padrões culturais 
que poderiam resultar em discriminação contra meninas.390 De forma análoga, esta 
repocupação é extensiva aos rapaces. Por sua vez, o Comité dos Direitos da Criança 
recomendou, tomando como ponto de partida os critérios desenvolvidos por eles sobre 
saúde e desenvolvimento do adolescente no contexto da Convenção391 e sobre a 
implementação dos direitos da criança durante a adolescência392, fortalecer o programa 
nacional de saúde reprodutiva adolescente e campanhas de conscientização, incluindo 
educação sobre habilidades para a vida para promover paternidade responsável e 
comportamento sexual, serviços de saúde sexual e reprodutiva, aconselhamento confidencial 
e apoio a adolescentes grávidas, intensificar os esforços do pais para educar crianças, 

                                            
385 Report of  the Working Group on the Universal Periodic Review, Angola 2nd cycle, 

A/HRC/28/11, December 2014, para 134.66 
386 Directriz nº 8, International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights 2006 
Consolidated Version, ONUSIDA/EACDH 
387 CG nº 20 Comité dos Direitos da Criança, CRC/C/GC/20, 2016, para 62 
388 Ver secção sobre populações chave 
389 CG nº 20 Comité dos Direitos da Criança, CRC/C/GC/20, 2016, para 63 
390 Report of  the Working Group on the Universal Periodic Review, Angola 2nd cycle, 

A/HRC/28/11, December 2014, para 134.72 
391 CG nº 4, 2003, Comité dos Direitos da Criança 
392 CG n 20, 2016 Comité dos Direitos da Criança 
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adolescentes e suas famílias sobre o VIH/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis 
assim como as consequências negativas da gravidez precoce e dos abortos, especialmente os 
abortos realizados em casa. O Comité recomendou especificamente descriminalizar o aborto 
em todas as circunstâncias por ocasião da revisão do Código Penal, e assegurar o acesso a 
serviços de aborto seguro e cuidados pós-aborto para meninas adolescentes e também que 
seus pontos de vista sejam sempre ouvidos e considerados como parte do o processo de 
decisão.393 

A Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das Crianças, para além de definir a criança como 
todo ser humano com idade inferior a 18 anos, assegura as crianças o direito de aceder aos 
serviços básicos de saúde; atribui aos Estados a tarefa fundamental de criar mecanismos para 
reduzir a mortalidade infantil; assegurar a prestação de assistência médica necessária e os 
cuidados de saúde a todas as crianças com ênfase para o desenvolvimento dos cuidados 
primários de saúde; combater a doença e à desnutrição, no âmbito dos cuidados primários 
de saúde através da aplicação de tecnologia apropriada; bem como assegurar os cuidados de 
saúde à gestante e lactantes.394A Carta atribui ainda aos Estado, a responsabilidade de tomar 
medidas legislativas específicas, administrativas, sociais e educativas adequadas à protecção 
da criança contra todas as formas de tratamento desumanos ou degradantes incluindo a 
exploração e o abuso sexual de menores395. 
 

3. Quadro legal em  Angola 

A Constituição da República Angola (2010) consagra o direito de protecção especial a 
infância396 e a juventude397. Ao abrigo da CRA (2010) constituem direitos fundamentais das 
crianças, a educação harmoniosa e integral, a protecção da sua saúde e as condições de vida 
e de ensino, a ser observado pela família, pela sociedade e pelo Estado398. Com vista a permitir 
que as crianças cresçam em ambiente familiar favoravel, a Constituição atribui ao Estado 
competência de regular a adopção de crianças, promovendo a sua integração em ambiente 
familiar sadio e velando pelo seu desenvolvimento integral, e proíbe o trabalho de menores 
em idade escolar399. Os direitos da criança têm como princípio básico “o superior interesse 
da criança”, com a finalidade de garantir o seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e 
cultural400. 

Relativamente a Juventude, a Constituição assegura a protecção especial destes para a 
efectivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, especificamente; no ensino, na 
formação profissional e na cultura; no acesso ao emprego, no trabalho e na segurança social; 
no acesso a habitação; na edução física e no desporto e; no aproveitamento dos tempos 
livres401. Para a efectivação destes direitos, a Constituição orienta a promulgação de uma lei 
própria que estabeleça as bases para o desenvolvimento das políticas da juventude, cujos 
objectivos prioritários são, o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de 
condições para a sua efectiva integração na vida, o gosto pela criação livre e o sentido de 

                                            
393 Observações Finais, Comité dos Direitos da Criança, CRC/C/AGO/CO/5-7,  junho 2018, 

para 29 Ver também secção sobre Mulheres  
394 Artigo 2.º, 3.º e 14, da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das Criança, 1990. 
395 Idem, artigo 16.º e 27.º. 
396 Artigo 80.º 
397 Art  81.º da CRA 2010 
398 Artigo 35.º n.º 6, artigo 80.º n.º 1 e 2 todos da CRA. 
399 Artigo 80.º n.º 3, 4 e 5 da CRA 
400 Artigo 80.º/2; artigo 21.º al. i) e 35.º n.º 6 todos da CRA 
401 Artigo 81.º n.º 1 da CRA. 
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serviço à comunidade402. Contudo, nas pesquisas realizadas não foi possível constatar a 
existência de uma lei de bases para a juventude. 
 
A Lei 8/04 sobre VIH/SIDA é omissa em relação às necessidades especiais das crianças, 
particularmente no que diz respeito às crianças adolescentes. De outra parte a Lei sobre 
VIH/SIDA  regula a realização de exames serológicos a menores de idade (Art 22) e a 
confidencialidade (Art 12.1). Ao abrigo do nº 2 do Art 22 da Lei 8/04 os exames serológicos 
a menores de idade requerem permissão dos pais ou responsáveis legais. Em Angola são 
menores as pessoas de um ou outro sexo em quanto não perfizerem 18 anos de idade (Art 2 
da Lei nº 68/76, Lei de Maioridade). Segundo o Art 133, do Código Civil, a plena capacidade 
de exercício dos direitos é também concedida aos emancipados.  Embora, em casos 
excepcionais previstos na lei (e sempre no superior interesse da criança), as crianças podem 
ser dispensadas do consentimento prévio dos seus representantes legais.403 Em relação à 
confidencialidade, as instituições de saúde devem informar a quem exerça a autoridade 
paternal sobre as crianças.  

Para os adolescentes com idade inferior aos 15 anos, o Protocolo de testagem do INLS 
recomenda que o acesso aos serviços de saúde para a realização do aconselhamento e da 
testagem ao VIH deve ser feito na companhia dos pais ou tutores. Porém, nos casos em que 
os adolescentes não sejam acompanhados pelos pais ou tutores, o Conselheiro deverá apenas 
prestar aconselhamento ao adolescente e orientá-lo a regressar em companhia de um dos 
pais ou do tutor404. Excepcionalmente pode ser avaliado a testagem sobre o VIH a 
adolescentes sem a presença dos pais ou tutores: a) quando o adolescente tenha uma vida 
sexualmente activa, nomeadamente casos, com filhos ou gravidas; b) quando o adolescente 
sofre exploração ou abuso sexual, devem receber aconselhamento e ser encorajado a fazer o 
teste do VIH, como medida de profilaxia; ou c) nos casos em que os adolescentes vivem na 
rua sem a presença de um tutor que possa consentir o teste405. 
 
Na verdade,  a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA não toma em conta a vulnerabilidade destes 
grupos nem de forma geral, nem de forma especifica, quer dizer nem de forma que atenda 
à evolução e desenvolvimento das capacidades das crianças nas sus diferentes fases. De outra 
parte, o Protocolo de Testagem e mais flexível em relação à idade para o consentimento. 
Contudo, não é a Lei 8/04, senão a Lei 25/12 sobre o Desenvolvimento e Protecção Integral 
da Criança, a que, ao abrigo do seu Art 75 estabelece disposições especiais para que visam 
proteger este grupo em relação ao VIH. 
 
A  Lei 25/12 sobre o Desenvolvimento e Protecção Integral da Criança406 aplica-se a todas 
as pessoas menores de 18 anos de idade407 e estabelece como principio norteador o superior 
interesse da criança.408 O diploma estabelece uma serie de direitos como o direito à vida e à 
saúde,409 a protecção da mulher grávida410, o atendimento a mulher grávida e ao recém-
nascido411, a prevenção de enfermidades.412 A Lei inclui também os chamados “11 

                                            
402 Artigo 81.º n.º 2 e 3 da CRA 
403 Artigo 12.º; 14.º e. 22. º n.º 2  Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA). 
404 Idem, p. 14 Serviços de Testagem para o VIH - Protocolo (MINSA, INLS), 3ª Ed., Luanda, 2017, p.14. 
405 Idem, p. 14 Serviços de Testagem para o VIH - Protocolo (MINSA, INLS), 3ª Ed., Luanda, 2017, p.14. 
406 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
407 Artigo 2.º da Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
408 Art 6 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
409 Art 14 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
410 Art 16 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
411 Art 17 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
412 Art 20 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança).  
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compromissos da criança” sendo o compromisso nº 7 a prevenção e redução do impacto do 
VIH e SIDA nas famílias e nas crianças.413 

Alem do direito à saúde, a Lei 25/12 reconhece direitos relativos à convivência familiar e 
comunitária. Por exemplo, o Art 21 estabelece que “a criança tem direito de ter uma família, 
a conhecer e conviver com os seus pais e demais membros da família, de forma sã e 
harmoniosa”. Ainda mais, ao abrigo do Art 22 desta lei toda criança “tem direito a ser criada 
e educada no seio da sua família e a ter assegurada a convivência familiar e comunitária.” 
Estes preceptos são ainda robustecidos em quanto a lei reconhece como um direito especial 
da criança o direito de crescer rodeada de amor, afecto, carinho e compreensão, num 
ambiente de harmonia familiar, segurança e paz.414 Neste sentido destaca-se a relevância do 
termo compreender, pois este poderia eventualmente ser interpretado no sentido de 
estabelcer uma obrigação dos membros da família, especialmente dos pais ou autoridade 
tutelar, de actuar de modo a entender os actos naturais e sentimentos da criança e não no 
sentido de a criança “obedecer” os padrões impostos pelo seu entorno familiar.  Esta 
disposição, quando interpretada conjuntamente com o Art 6 (especial interesse da criança) e 
as disposições relativas à saúde e mental e ao pleno desenvolvimento da criança constitui 
uma protecção robusta no que diz respeito à atitudes discriminatórias (e.g. discriminação no 
seio da família por ser criança portadora de VIH/SIDA) e de violência domestica (e.g. 
abandono familiar por motivo da orientação sexual, identidade de género, consumo de 
drogas etc). Todavia, não existem evidencias sobre a aplicação e interpretação desta norma 
nos tribunais angolanos. 

Em relação ao Artigo 75.º da lei 25/12 as disposições nele contidas não parecem ser 
suficientes  para proteger às crianças, incluindo as crianças adolescentes,  da vulnerabilidade 
a que elas estão expostas.  Contudo, a lei estabelece regras sobre o asseguramento de serviços 
mínimos obrigatórios, inclusive para a criança mais vulnerável e a que se encontra em 
situações de emergência como por exemplo o aconselhamento e testagem voluntária para a 
mãe e a criança, acesso ao tratamento, cuidados e apoio gratuito para a criança com VIH, 
prevenção da institucionalização de criança órfã, divulgação e promoção mediática sobre 
prevenção e controlo de VIH/SIDA na mulher grávida, divulgação e promoção mediática 
para melhorar o conhecimento correcto do VIH e no combate a discriminação da pessoa 
infectada.  

No tocante ao matrimonio, o Código de Família dispõe que só podem casar os maiores de 
18 anos e que excepcionalmente poderá ser autorizado a casar o homem que tenha 
completado 16 anos e a mulher que tenha completado 15 anos, quando, ponderadas as 
circunstâncias do caso e tendo em conta o interesse dos menores, seja o casamento a melhor 
solução. Esta autorização é concedida pelos pais o por quem tiver o menor a seu cargo.415 

A Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde estabelece como linhas gerais da política de 
saúde, a tomada de medidas especiais para os grupos sujeitos a maior risco de transmissão 
das doenças sexualmente transmissíveis e não só, tais como a infância416. O V Plano 
Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 
2018 preconiza o reforço dos cuidados com ênfase, entre outras, nas crianças, órfãos e suas 
famílias417. O Plano contem uma serie de acções para melhorar os serviços integrados em 

                                            
413 Art 50.2.g) Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança). 
414 Art 26 Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança).  
415 Art 24 Código de Família Lei nº 1/88 
416 Artigo 2.º n.º 1 al. c) da Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto (Lei de base do Sistema Nacional da Saúde). 
417 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
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relação às crianças que incluem: expandir o acesso serviços integrados, quer dizer, 
AT/PTV/TARV com qualidade e confidencialidade; seguimento e descentralização dos 
serviços com atendimento continuados e integrado (medico, psicossocial, nutricional e 
económico); melhorar a logística e distribuição de insumos evitando a rotura de stock. No 
tocante ao ambiente ético e jurídico o Plano prevê acções como a consolidação do ambiente 
ético e jurídico em cada província e município ou divulgar a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA418. 
O Documento também estabelece um conjunto de medidas para a prevenção da transmissão 
mãe-filho e para o posterior tratamento.419 Contudo, o Plano focaliza-se bastante nas 
questões de tratamento e é reduzido nas questões de prevenção. Do mesmo modo, em 
termos da transversalidade, ou seja, na intersectorialidade, o Plano não prevê muitas acções 
concretas dirigidas a melhorar a condição das crianças órfãs e crianças de/na rua, nem 
identifica os principais organismos institucionais indispensáveis para dar uma resposta eficaz 
e sustentável ao flagelo do VIH/SIDA.  

Em relação aos adolescentes  o PEN V reconhece como grupos alvos mais vulneráveis, entre 
outros aos adolescentes  e jovens dentro e fora da escola, envolvendo rapazes e raparigas de 
ambos sexos dos 9 aos 18 anos e jovens de 19 aos 24 anos, para efeitos de prevenção primária, 
aconselhamento, despistagem do VIH e prevenção da gravidez precoce. Para alem disso, o 
PEN V também distingue como grupo vulnerável aos adolescentes em e na rua.420 Nesse 
sentido, e prevista no Plano a criação de novos espaços para a promoção de estilos de vida 
saudável para adolescentes e jovens fora das escolas. Resulta importante destacar neste estudo 
que a Estratégia Nacional para as Populações Chave e Vulneráveis421 reconhece aos 
adolescentes e jovens como população vulnerável, não entanto assim as crianças. 
 
Contudo, o pais tem realizado grandíssimos avanços no que diz respeito a saúde sexual e 
reproductiva, em particular dos adolescentes. Esta responsabilidade tem vindo ser assumida 
pelo Departamento de Saùde Reproductiva da Direcção Nacional de Saúde Publica do 
MINSA. Igualmente o Ministério da Juventude e Desportos tem realizado imensos esforços 
para promover os direitos sexuais e reproductivos dos adolescentes. Destaca-se nesse sentido 
também, embora com uma ampla margem de melhoria, a colaboração com o INLS. Prova 
desses avanços são as acções previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 
2014-2017 do Ministerio da Juventude e Desportos. O Plano prevê desenvolver projectos de 
saúde reprodutiva visando a prevenção das infecções de transmissão sexual (incluindo 
VIH/SIDA), a gravidez precoce e a influência de hábitos e costumes com efeitos nefastos 
sobre a condição de saúde dos jovens; assim como facilitar o acesso ao tratamento de jovens 
infectados com VIH/SIDA.422 Por seu turno o MINSA tem desenvolvido o Plano Nacional 
de Saúde Reproductiva 2009-2015 que igualmente preconiza a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis.423 Todavia, ambos planos fazem referência principalmente à 
saúde reproductiva so, ignorando quase totalmente a questão da sexualidade. Na realidade, 
esta visão corresponde a padrões já ultrapassados em relação aos padrões internacionais 
actuais que entendem a abordagem do VIH na perspectiva da saúde sexual e reproductiva.  

                                            

2015 – 2018, p. 9 
418 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018, p. 75 
419 Ver V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - 
Angola 2015 – 2018, p. 75 
420 PEN V, p. 73 
421 Estratégia Nacional para as Populações Chave 2018-2022, INLS, p. 6 et seq. 
422 Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017, p. 40, MINJUD 
423 Plano Nacional de Saúde Reproductiva 2009-2015, p. 1, pp.12-13, pp.14-15 (saúde sexual 
e reproduciva), MINSA 



 

pg. - 96 - 

 

 
Por outro lado, a Direcção Nacional de Saúde Publica do MINSA tem desenvolvido a 
Estratégia de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 2016-2020. Já esta estratégia 
fala das ITS (incluindo o VIH/SIDA no contexto da saúde sexual e reproductiva.424 A 
estratégia também destaca à violência como um dos aspectos relativos à saúde dos 
adolescentes e jovens.425 
 
No que diz respeito do registo de nascimento e de destacar que esta regulado pelo Código 
do Registo Civil (Decreto-Lei nº 47 678 de 1967) e a legislação complementar.426 que inclui 
medidas executivas para facilitar o registo das crianças e.g gratuidade do registo da criança na 
primeira infância. Embora, em junho de 2018 o Comité dos Direitos da Criança realizou uma 
serie de observações finais,427 que vêm reafirmar as suas previas recomendações do 2010.428 
Estas recomendações estão direcionadas a fortalecer os actuais esforços realizados e.g. 
realizar campanhas de consciencializacação; a alocar recursos financeiros; eliminar barreiras 
existentes tais como a elevada carga burocrática; e estender as campanhas de massificação do 
registo aos pais. 
 
 

4. Lacunas e Desafios 
 
O país tem realizado grandes esforços para harmonizar sua legislação interna, bem como o 
marco das políticas, no que diz respeito aos direitos da criança e os adolescentes, Estes 
esforços incluem medidas tais como a promulgação da Lei sobre a Protecção e 
Desenvolvimento da Criança, a Política Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-
2017. No plano específico dos direitos da criança e os adolescentes e o VIH foi constatado 
uma mudança de paradigma. Esta mudança verificasse sobretudo através de exemplos como 
a Estratégia de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 2016-2020 do MINSA, 
pois identifica aspectos como a saúde sexual e a violência como essenciais na atenção que 
precisam os adolescentes. Ainda mais, esta estratégia refere-se já à abordagem multissectorial 
e identifica elementos como a igualdade de género, a sexualidade e a comunicação como 
medulares para garantir uma saúde de qualidade aos adolescentes e jovens. Por sua vez, o 
INLS com a sua nova estratégia para populações chave e vulneráveis presta devida atenção 
aos adolescentes. 
 
O regímen jurídico e de políticas nacionais apresenta vários desafios no que diz respeito ao 
matrimonio precoce, à idade de consentimento para aceder aos serviços de qualidade em 
relação à saúde sexual e reproductiva, a confidencialidade. No caso específico das crianças 
órfãs e de/na rua ainda as estruturas de protecção social ainda não são suficientes nem 
adequadas para comprimir com as exigências da própria lei nacional. Em matéria dos diretos 

                                            
424 Estratégia de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 2016-2020, pp. 21-29, 
MINSA 
425 Estratégia de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 2016-2020, pp. 29-31, 
MINSA 
426 Formam parte do regime jurídico para o registo civil a Lei respeitante a actos de 

Registo Civil (Decreto-Lei nº 47 852 de 1967); Decreto Lei nº 49 053 de 1969; lei nº 10 

de 1977 que estabelece novas normas para actos do registo civil; Lei nº 10/85 sobre a 

composição do nome; Decreto 31/07 de 2007 sobre a gratuidade do registo de nacimento 

e óbitos. 
427 CRC/C/AGO/CO/5-7, 2018 para 19 
428 CRC/C/AGO/CO/2-4, 2010, para 35 
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da criança relativos à família, existem casos de abandono familiar por razão da orientação 
sexual e identidade género. Ainda mais, a própria circunstancia de ser criança portadora de 
VIH/SIDA não esta regulada de forma explicita na Lei  8/04 e por tanto esta é omissa em 
relação à vulnerabilidade das crianças. Por seu turno, o Art 75 da lei do desenvolvimento 
integral da criança e lacunário pois não abrange as necessidades especificas das crianças, sobre 
tudo em relação às últimas fases da infância. 
 
A realização de campanhas informativas e educacionais, bem como a disponibilidade de 
outros meios de prevenção, como por exemplo os preservativos, continuam a não ser 
suficientes para combater eficazmente o flagelo do VIH/SIDA.  O baixa taxa de registo de 
nascimentos em Angola continua a ser uma barreira para o acesso aos serviços de saúde. 
Entre os desafios importantes constatados encontram-se frequentemente, do mesmo que 
outros aspectos e direitos relacionados à resposta do pais ao VIH/SIDA, a  falta de recursos 
humanos e financeiros disponíveis para implementar as politicas e programas para as crianças 
e adolescentes.  
 
As lacunas mais importantes no ambiente jurídico e de políticas verificam-se atraves da 
inexistência de uma lei de bases de juventude. Esta lei e exigida ao abrigo do Art 81.2 CRA 
2010. A inexistência também de uma política, plano a estratégia focalizada no 
desenvolvimento integral da criança que atenda todas as fases da infância, incluindo a 
adolescência pode-se ressaltar também como uma das maiores lacunas. A esto podemos 
acrescentar que apesar da mudança de paradigma no que diz respeito ao direto à saúde sexual, 
ainda se encontram muitas barreiras, fundamentalmente no plano socio-normativo (e.g. 
costumes, hábitos, moral) que impedem a realização dos direitos fundamentais e direitos 
humanos na suas perspectiva axiológica e proscriptiva. A estratégia nacional para as 
populações Chave e Vulneráveis, também não atende de forma especifica a questão das 
crianças nas suas primeiras fases de infância, sobre tudo ela e omissa no que diz respeito às 
crianças órfãs.  
 
 

5. Recomendações 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 no sentido de reconhecer a vulnerabilidade das crianças de 
forma holística, quer dizer tomando em conta não só o direito da criança à saúde mas todos 
os outros direitos. Recomenda-se especificamente que na revisão da lei 8/04 em relação à 
vulnerabilidade da criança sejam tomadas em conta as necessidades especificas de cada faixa 
etária, especialmente dos adolescentes 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo a permitir a realização de testes serológicos sem o 
consentimento dos pais, tomando como base a desenvolvimento das capacidades físicas e 
mentais da criança 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo de garantir às crianças a confidencialidade sobre seu 
estatus serológico. Recomenda-se também que a regulação da confidencialidade leve em conta 
serviços especiais de apoio psicossocial. 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo a adoptar medidas para combater a discriminação e 
a violência contra as crianças, sobre todo em relação às expulsos de casa e os maltratos por 
razão do estatus serológico, orientação sexual, identidade de género. 
 
Recomenda-se, no processo de revisão da Lei 8/04 sobre o VIH/SIDA, tomar em conta as 
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disposições da Lei 25/12 sobre o desenvolvimento integral das crianças a modo de evitar 
conflictos de lei. 
 
Recomenda-se à Assembleia Nacional legislar em matéria de juventude. Recomenda-se 
especificamente que a futura lei de bases da juventude contenha disposições específicas sobre 
a juventude e o VIH bem como sobre os direitos da juventude à saúde sexual e reproductiva. 
 
Recomenda-se ao Executivo elaborar e aprovar uma política nacional com foco específico nas 
crianças. 
 
Recomenda-se especificamente que tal política nacional com foco nas crianças tenha uma 
abordagem holística que tome em conta as necessidades especificas de cada faixa etária e que 
contenha resultados, acções e indicadores em relação ao VIH/SIDA e á saúde sexual e 
reproductiva. 
 
Recomenda-se que a Política Nacional da Juventude incorpore um eixo dedicado 
exclusivamente à saúde sexual e reproductiva dos jovens. Este eixo deve tomar como ponto 
de partida o direito humano á saúde sexual e reproductiva. 
 
Recomenda-se continuar a realizar esforços através de medidas administrativas para facilitar o 
registo de nacimento das crianças e alargar estes esforços aos pais. 
 
Recomenda-se continuar a realizar esforços para reduzir a transmissão vertical a traves de 
medidas que fortaleçam o acceso aos serviços de saúde às mães  
 
Recomenda-se incluir todas às crianças como grupo vulnerável na estratégia nacional para as 
Populações Chave e Vulneráveis. 
 
Recomenda-se destinar recursos financeiros para apoiar às crianças órfãs, bem como fortalecer 
os mecanismos de protecção social. 
 
Recomenda-se continuar a realizar esforços para reduzir a transmissão vertical a traves de 
medidas que forteleçam o acceso aos serviços de saúde às mães  
 
Recomenda-se adoptar medidas legislativas, administrativas e educativas para garantir a 
realização das crianças dos seus direitos sexuais e reproductivos 
 
Recomenda-se fortalecer os mecanismos de coordenação entre o INLS, MINJUD, MINSA em 
matéria de saúde sexual e reproductiva 
 
Recomenda-se fortalecer os mecanismos de coordenação com o Conselho Nacional de Acção 
Social 
 
Recomenda-se adoptar medidas legislativas, admisnitrativas e educativas para combater o 
matrimonio precoce 
 
Recomenda-se adoptar medidas educativas para combater estereótipos e barreiras culturais que 
afectam negativamente o desenvolvimento das crianças, sobre tudo no que diz respeito a sua 
saúde sexual e reproductiva (e.g. campanhas informativas com cobertura nacional, provincial 
e municipal. Nesse sentido recomenda-se especificamente solicitar o apoio da comissão de 
promoção dos Comités Provinciais de Direitos Humanos 
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Recomenda-se realizar estudos socio comportamentais sobre os adolescentes em relação a 
actitudes que os coloquem em risco de infecção pelo VIH/SIDA. 
 
 
 

F. Populações-chave  
 

1. Analise da Situação 

As Directrizes Consolidadas sobre Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Cuidados do VIH 

para Populações Chaves da Organização Mundial da Saúde (Actualizadas 2016) define as 

Populações Chave como grupos que, devido a comportamentos específicos de alto risco, 

estão em situação de maior vulnerabilidade à infecção pelo VIH, independentemente do tipo 

de epidemia ou do contexto local. Ou seja, estas populações se enfrentam a questões legais 

e sociais relacionadas a seus comportamentos, aumentando assim o risco de infecção. 

Conforme as Directrizes, as populações chave são importantes para a dinâmica da 

transmissão do VIH ao mesmo tempo que são parceiros essenciais para uma resposta 

nacional eficaz à epidemia.429 

No âmbito da presente Avaliação, as populações-chave compreendem os Homens que fazem 
Sexo com outros Homens (HSH) , os Trabalhadores de Sexo (TS),  os Transgéneros (pela 

sua abrangência e representatividade far-se-á referência à comunidade LGBTI e não apenas 
a Transgéneros, uma vez que a sigla enfatiza uma diversidade de sexualidades e identidades 
de género -segundo as categorias do INLS430-), os Usuários de Drogas e as Pessoas Privadas 
de Liberdade. 

Diferentemente das populações chave, as populações vulneráveis, segundo a OMS, são 

grupos de pessoas particularmente vulneráveis à infecção pelo VIH em certas situações ou 

contextos. Essas populações não são afectadas pelo VIH uniformemente em todos os 

países.431 A OMS faz referência a alguns grupos vulneráveis tais como adolescentes 

(especialmente meninas adolescentes), órfãos, crianças de rua, pessoas com deficiência e 

trabalhadores migrantes e móveis.  

O Suplemento (2018) da Comissão Global para o VIH e o Direito, reafirmou que o VIH 

continua a ser uma doença dos vulneráveis, marginalizados e criminalizados e menciona 

dentro destes às populações chave. O Suplemento oferece dados importantes que verificam 

esta realidade, por exemplo, as populações-chave e os seus parceiros sexuais representaram 

o 47% das novas infecções por VIH em 2017. As raparigas adolescentes e as mulheres jovens 

entre os 15 e os 24 anos sofreram 20% de todas as novas infecções pelo VIH.432  

                                            
429 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, 
WHO, 2016, xii 
430 Cf. INLS - Estratégia Nacional de Prevenção, Cuidados e Tratamento das ITS/VIH-SIDA para 
Populações Chaves e Vulneráveis em Angola 2018 – 2022, Luanda, 2018, pp. 3-4. (Trabalho não 
publicado). 
431 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, 
WHO, 2016, xii 
432 Supplement 2018. Global Commission for HIV and the Law, p. 6 
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A Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) já alertou que em muito países, tanto as 

leis como as normas morais desumanizam às populações chave.433 Ainda mais, o elevado grau 

de estigma e discriminação, a violência, as barreiras legais para formar associações, a 

criminalização da transmissão do vírus do VIH ou a criminalização do consumo de drogas 

são causas de aumento e persistência da epidemia. De facto, a marginalização das populações 

chave cria um clima que favorece a violência civil e policial tornando o recurso das 

populações chave aos serviços públicos (e.g. informação, justiça, saúde) mais difícil. O temor 

de detenção e incluso o medo de ser ainda mais violentado física e moralmente, leva às 

populações chave se afastarem dos programas de prevenção e tratamento. 

Até muito recentemente, a resposta dos países com epidemia generalizada de VIH tinha-se 

concentrado quase exclusivamente na população em geral. Sem embargo, uma resposta 

sustentável ao VIH só poderá ser alcançada enquanto as necessidades das populações-chave 

sejam abordadas.  Ou seja, uma resposta eficaz requer mais do que apoiar serviços e 

programas para populações-chave; também requer mudanças sistêmicas e ambientais, até 
porque muitos fatores que influenciam o risco de uma pessoa pertencente e estes grupos 

estão em grande parte fora do controle dela.434 

A resposta global ao VIH requer que governos, agências internacionais e doadores financiem 

adequadamente a pesquisa, a prevenção, o tratamento e o atendimento a eles. Requer 

também que os provedores de serviços de VIH estejam devidamente capacitados e 

equipados para atender às populações-chave, particularmente aos jovens.  

A estratégia da SADC para as Populações Chave (2018) expõe as principais barreiras que 

enfrentam as populações chave para aceder aos serviços de saúde. Estas barreiras são: 1) o 

estigma e discriminação tanto nos espaços públicos como privados;435  2) a violência em 

distintas formas, e.g violência baseada no género, violência policial, violência física, violência 

psicológica, abandono familiar, ; 3) a falta de ambiente legal favorável, e.g. existência de leis e 

politicas restrictivas, discriminatórias e que criminalizam certos comportamentos; 4) a falta 

de dados sobre a dinâmica e realidades e necessidades das populações chave; 5) a falta de 

programas, serviços e fundos direccionados especificamente para às populações chave.436 

 

2. População LGBT+ e HSH  

 
O debate sobre LGBT em Angola não tem constituído prioridade na agenda nacional. A 
abordagem sofre bastante com o carácter excessivamente reservado em razão da matriz 
cultural, religiosa e tradicional da sociedade angolana. Existe, por isso, poucos dados, 
informações e estudos relevantes sobre esta importante comunidade da população-chave em 
Angola. Por exemplo, A taxa de prevalência do VIH entre os homossexuais é de 3,5%437, se 
bem que, a Associação Íris, aponte para uma taxa na população HSH que varia entre 8% a 
12%438. Não há evidencias que permitam aferir a admissibilidade ou não dos homossexuais 

                                            
433 Comissão Global para o VIH e o Direito (2012), p.12 
434 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, 
WHO, 2016, p.4 
435 Ver Secção sobre Discriminação 
436 Regional Strategy for HIV Prevention, Treatment and Care and Sexual and Reproductive Health 
Rights among Key Populations; SADC 2018, p. 15 et seq. 
437 In Jornal de Angola, 1 Dez. 2017 (António Coelho/ANASO). 
438 Associação Íris-Angola. Disponível em: <http://www.redeangola.info/especiais/associação-iris-angola/>. 

http://www.redeangola.info/especiais/associação-iris-angola/
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assumidos servirem às Forças Armadas Angolanas (FAA). 

Os membros da comunidade LGBT enfrentam uma série de barreiras, manifestas mediante 
atitudes discriminatórias e depreciativas que começam com a censura no ambiente familiar 
resultando muitas vezes na auto-exclusão e ainda pior, na rejeição de seu próprio entorno 
familiar e expulsão de casa. Na escola, nos locais de serviço e de culto, os indivíduos 
LGTB+439 encontram maior dificuldade, uma vez que não são aceites pela sociedade, o que 
faz com que estes receiem assumir-se como tal, provocando conflitos de identidade e 
barreiras para o acesso à educação, ao emprego e aos cuidados de saúde, a se associarem 
formalmente, etc.  
 
Quanto as atitudes estigmatizantes e discriminatórias, as pessoas consultadas nas DGF 
responderam que têm sofrido estigma e discriminação da parte das Instituições Públicas e.g 
Serviços de saúde e Registo Civil Outro exemplo, os Transexuais alegaram que têm sido 
discriminados, sofrendo frequentemente violência física e verbal da parte de vizinhos e 
desconhecidos. Quanto a integração na escola, a maioria respondeu que são objectos de 
bulling e de maus tratos, a partir de colegas quando apercebem a sua orientação sexual. Os 
Gays Outros disseram, entretanto, que ainda não estavam preparados para contar à família. 
Sobre a discriminação na escola, responderam que têm sido vítimas, e contaram que isso se 
dá de várias maneiras, uma delas é pelo afastamento dos colegas a partir do momento que se 
apercebem que são Gays. Outra situação é que a maioria tem sofrido agressões verbais da 
parte de colegas (palavrões) quando se apercebem da sua orientação. 

Quando necessitam de serviços de saúde, a maioria dirige-se aos hospitais públicos. Declaram 
ainda que a qualidade dos serviços prestados é em geral péssima, salvo nos casos em que são 
atendidos pelos pontos focais dos hospitais e centros de saúde com quem já têm contacto. 
Quando estão doentes recorrem aos hospitais públicos, na maioria das vezes fingindo 
personalidade. Sobre o atendimento dos profissionais de saúde às opiniões divergem. Uns 
afirmam que são bem tratados pelos profissionais da saúde, outros dizem que o atendimento 
varia, por vezes bem, por vezes mal, outros ainda afirmam que é péssimo porque são muitas 
vezes tratados como lixo e lhes é prestado um péssimo serviço, e ainda outros dizem que 
embora o atendimento seja normal ou relativo, sente olhares e cochichos da parte de alguns 
funcionários. 
 
Relativamente à liberdade de associação, a comunidade LGBT está congregada em torno da 
ÍRIS-Angola, associação440 que promove e engaja os direitos do grupo. Existem outras 
organizações ainda não formalizadas pelo governo como AIA441 (agrupa lésbicas), H 

                                            
Acesso aos 26 Dez. 2017. 
439 Segundo a UNAIDS, transgénero/transsexual/pessoas trans “é um termo guarda-chuva para descrever 
pessoas cuja identidade e expressão de gênero não estão em conformidade com as normas e expectativas 
tradicionalmente associadas ao sexo atribuído ao nascer. As pessoas transgênero também incluem indivíduos 
que receberam cirurgia de redesignação de gênero, indivíduos que receberam intervenções médicas relacionadas 
ao gênero que não a cirurgia (ex.: hormonioterapia) e indivíduos que se identificam como não tendo qualquer 
gênero, gêneros múltiplos ou gêneros alternativos. Os indivíduos transgênero podem se autoidentificar como 
transgênero, feminino, masculino, mulher trans ou homem trans, transexual, travesti, (…) ou uma das muitas 
outras identidades transgênero, e podem expressar seus gêneros em uma variedade de maneiras masculinas, 
femininas e/ou andróginas. Devido a essa diversidade, é importante aprender a utilizar termos locais positivos 
para pessoas transgênero, e evitar termos depreciativos. Alguns idiomas, como o português, exigem cuidados 
na flexão de gênero para o tratamento adequado das pessoas. O artigo a ser utilizado deve sempre ser de acordo 
com a identidade de gênero da pessoa. Se feminina, utiliza-se “a”; se masculina, “o”. No caso de travestis, por 
exemplo, o pronome a ser utilizado é o feminino: “a” travesti” (Cf. Op. cit., p. 23). 
440 Angola conta com a Lei nº 6/12, de 18 de Janeiro (Lei das Associações). 
441 Arquivo de Identidade Angolano 



 

pg. - 102 - 

 

Maiúsculo (agrupa gays), The Divas (agrupa transgéneros). Na verdade, nenhuma destas 
organizações tem o reconhecimento do governo como associações para os diretos relativos 
à orientação sexual e/ou identidade de género. A única organização que esta regularizada é a 
IRIS, que esta reconhecida como uma organização de diretos humanos. No Trabalho de 
Campo constatou-se igualmente que si conheciam alguma instituição a quem recorrer contra 
a violação dos seus direitos, a maioria respondeu negativamente, porém, um dos HSH 
indicou as seguintes: Íris, Movimento H Masculino, AJPD. 
 
Quanto aos gays, transexuais e outras minorias sexuais, a questão da apresentação e da 
imagem pública reconduz-se ao direito à identidade pessoal. Em matéria de identidade, é 
bastante complexa a nuance relativa à alteração ou transformação/mudança do sexo de 
determinada pessoa que, como outros factos que alteram a identidade da pessoa, não está 
sujeita a registo442.  Esas barreiras se traduzem na impossibilidade que enfrentam para mudar 
a identidade; acresceram que nos casos em que se dirigem a uma Instituição Pública para 
tratar, por exemplo, o B.I., enfrentam muitas barreiras nalguns casos por causa da sua 
vestimenta e do cabelo.  
 
No que diz respeito à família alguns dizem que, em regra, estes não aceitam a sua orientação 
sexual, mas respeitam; outros dizem que para além de não serem aceites pela família, são 
expulsos de casa; e poucos afirmam que a família aceita e respeita. 
Os transexuais, questionados se conhecem a Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o 
VIH/SIDA), responderam que já ouviram falar mas nunca a leram, por isso, têm dificuldade 
em afirmar se a lei protege suficientemente o direito das pessoas vivendo com o VIH/SIDA. 
Instados se sabem se a sua situação (HSH) é legalmente protegida, responderam 
unanimemente que não sabem. Sobre se conhecem alguma lei que protege os seus direitos 
muitos afirmaram que não conhecem nenhuma lei e, ainda, um dos entrevistados apontou a 
norma que fala da intimidade da vida privada, sobre a difamação e igualdade e, reconheceu, 
não existir na verdade, normas específicas que protegem os Gays. 
 
Depoimento de uma trans/Luanda: 

“A minha família não é apologista da minha orientação sexual por motivos religiosos e políticos. Olham para 
a homossexualidade como algo abominável e fora dos padrões heteronormativos. Para eles as mulheres devem 
se relacionar emocional e fisicamente com homens”. “Infelizmente a minha família não encara a minha 
orientação sexual, eles dizem que respeitam mas não aceitam, pela atitude deles, para mim não aceitam” 
 

Depoimento de uma trans/Luanda: 

“Fiquei adoentada e fui levada ao hospital onde, pelo meu estado grave, fui imediatamente internada. Quando 
o profissional da saúde (médico) entrou na sala para prestar o atendimento e chamou pelo meu nome de registo 
(nome masculino) e eu respondi, o mesmo recusou-se a prestar assistência médica, alegando que não punha as 
suas mãos em “homens que se vestem de mulheres”. Eu de imediato respondi que não escolhi ser o que sou. 
O médico simplesmente ignorou-me, usando palavras ofensivas e discriminatórias que me obrigaram a reagir 
na mesma proporção, havendo a necessidade de intervenção da direcção do hospital para resolver o alvoroço 
criado. Uma semana depois recebi alta médica mesmo em condições de saúde muito débil” 
 
Padrão internacional 

A orientação sexual e a identidade de género são noções relativamente novas para os direitos 
humanos e indubitavelmente tem suscitado controversas nas sistemas de direto tanto a nível 

                                            
442 Artigos 1.º e 2.º, do Código do Registo Civil. 
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internacional como domestico. Os preconceitos, estereótipos negativos e discriminação estão 
profundamente arraigados nos sistemas de valores e padrões de comportamento. Ainda para 
muitos as actitudes preconceituosas homofóbicas ostentam uma legitimidade de uma 
maneira que seria inaceitável para muitos, particularmente as minorias LGTB+. Na 
actualiadade considera-se que os principais princípios que orientam a abordagem dos direitos 
sobre a orientação sexual e identidade de género são o princípio de igualdade e não 
discriminação.443 

Contudo, os direitos humanos podem ser invocados em casos relativos à orientação sexual e 
identidade de género. Estes direitos incluem: o direito à não-discriminação e a ser livre de 
violência e assédio; o direito de ser livre de tortura ou tratamento cruel, desumano ou 
degradante é infringido por práticas policiais, em investigações ou no caso detenção; a 
proibição prisão arbitrária; o direito à vida; o direito a um julgamento justo (afectado em 
muitas ocasiões pelos preconceitos dos juízes e outros operadores jurídicos); o direito ao 
trabalho; os direitos à segurança e assistência social; o direito de formar uma família (negado 
pelos governos por não reconhecer as famílias do mesmo sexo e também por negar os 
direitos concedidos pelo Estado a famílias heterossexuais); o direito à privacidade; os direitos 
à liberdade de expressão (incluindo o direito a receber e dar informações) e à livre associação; 
o direito à saúde física e mental. 

Por su vez, o Art. 12 do PIDESC estabelece que “Os Estados Partes no presente Pacto 
reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental 
possível de atingir”. O CDESC esclareceu que o conteúdo normativo desta disposição do 
Pacto não deve ser entendida somente como um direito à pessoa estar saudável, mas como 
um direito que contem outras liberdades e direitos tais como o direito de controlar a saúde e 
o corpo, incluindo a liberdade sexual e reprodutiva.444 

Em relação a obrigação de não discriminação o Comité dos Direitos Económicos Sociais e 
Culturais, também esclareceu que é expressão “outro status” conforme reconhecido no Art. 
2.2 do Pacto inclui a orientação sexual. O Comité especifica que a orientação sexual de uma 
pessoa não pode ser uma barreira para a realização dos direitos do Pacto.445 Do mesmo modo 
e CDESC pronunciou-se no sentido de que a identidade de gênero é reconhecida entre os 
motivos de discriminação proibidos.446 

A Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) e seu Suplemento (2018), apontaram que 
para salvaguardar a sua saúde e a dos outros as populações chave devem ter acesso a 
prevenção e tratamento eficazes. No caso da comunidade LGTB+, a Comissão Global 
recomenda aos paises, inter alia,  rever as suas abordagens em relação à diversidade sexual a 
traves de medidas legislativas, administrativas, financeiras, educacionais e outro tipo de modo 
a revogar todas as leis que penalizam as relações sexuais consensuais entre adultos do mesmo 
sexo e/ou que punem a identidade homossexual; respeitar o direito a privacidade, eliminar 
as barreiras jurídicas, regulamentadoras e administrativas para a formação de organizações 
comunitárias por ou para LGTB+; Promover medidas eficientes para a prevenção da 
violência contra pessoas LGTB+;  Revogar todas as leis que criminalizem a transexualidade; 
alterar as leis anti-discriminação para proibirem, expressamente, a discriminação baseada na 

                                            
443 Ver Secção sobre Discriminação 
444 A não discriminação é uma obrigação imediata e transversal no Pacto que exige que os Estados 

Partes garantam a não discriminação no exercício de cada um dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. Ver CG 20, CDESC para 8. 
445 Neste sentido o CDESC especifica que  
446 GC 20 CDESC para 32 



 

pg. - 104 - 

 

identidade de género (assim como na orientação sexual). Garantir que os transexuais possam 
ver o seu género afirmado nos documentos de identificação, sem passarem por 
procedimentos médicos prévios, como a esterilização, a cirurgia de mudança sexual ou a 
terapia hormonal.447 

Para apoiar uma resposta eficiente do pais que tome em conta as especificidades das 

populações chave, a OMS introduziu cinco critérios que caulificou como facilitadores 

críticos. Estas são; a) a existência de ambiente jurídico, políticas e prácticas favoráveis às 

populações chave; b) a implementação e execução de disposições anti-discriminatórias; c) a 

disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde; d) o reforço do 

empoderamento das populações chave e; e) a prevenção e luta contra a violência.448 Estes 

facilitadores críticos operam em vários níveis - individual, comunitário, institucional, 

societário e nacional, regional e global. A OMS conclui que si estes factores não forem 

abordados a resposta do pais no poderá ser nem eficaz nem sustentável. 

 
No contexto africano a SADC aprovou uma estratégia especifica para a Prevenção, 
tratamento e Cuidados e Direitos à Saúde Sexual e Reproductiva para as Populações Chave 
(2018). A estratégia baseasse em sete princípios orientadores que são 1) igualdade de acesso 
aos serviços de saúde; 2) elevado compromisso politico apara assegurar o acesso universal 
aos serviços de saúde; 3) parcerias efectivas entre todas as partes interessadas -governo, 
populações chave, sociedade civil e sector privado-; 4) respeito pela diversidade; 5) 
envolvimento das populações chave na elaboração das estratégias; 6) elaboração de 
programas baseados em evidencias de alta qualidade; 7) não casar danos às populações chave.  

Quadro jurídico angolano 

O Art 23.1 A CRA (2010) e estabelece que “ Todos são iguais perante a Constituição e a lei.” 
Este princípio da igualdade complementa-se com alínea h), do artigo 21.º, da CRA que 
estabelece como tarefa fundamental do Estado a promoção da igualdade de direitos e de 
oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, […] sexo, […] e quaisquer 
outras formas de discriminação. E encontra igualmente tratamento no n.º 2.º, do artigo 26.º, 
da CRA, que estabelece que a interpretação e integração dos preceitos constitucionais relativo 
aos direitos fundamentais deve ser feita em harmonia com a Carta Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por tanto, as 
populações-chave grupos vulneráveis estão incluídos no âmbito da protecção constitucional.  
 
Por sua parte, a Lei 8/04 sobre o VIH/SIDA é omissa no que diz respeito a comunidade 
LBTG. Na verdade, a lei focaliza-se somente nas pessoas infectadas. Esta lei não tem em 
conta a importância que têm, não só os diferentes grupos que integram a comunidade 
LGTB+, mais basicamente nenhuma das populações chave na dinâmica da epidemia. 
Contrariamente às recomendações das OMS e da Comissão Global, bem como aos patrões 
internacionais de direitos humanos, a Lei 8/04 sobre o VIH/SIDA ignora o alto grau de 
risco de infecção da população LGTB+ deixando estes grupos desprotegidos juridicamente, 
especialmente no que concerne ao combate à discriminação, a luta contra a violência e abuso 
policial, o acesso a dar e receber informações (e.g. sobre educação sexual e reproductiva) A 
Lei também deixa a comunidade LGTB+ desprotegida no que diz respeito a outras matérias 
como sua liberdade de associação. A realidade do pais e as barreiras que enfrenta a 

                                            
447 Comissão Global VIH e o Direito (2012) p. 57, p. 62. Suplemento (2018) p. 8 paras. 5-8 
448 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, 
WHO, 2016, p. 83 et seq. 



 

pg. - 105 - 

 

comunidade LGTB+ como por exemplo a discriminação sistemática, justificam a adopção 
de medias que visem a igualdade substantiva. 

Em relação à criminalização da comunidade LGTB+, as relações homossexuais não são 
formalmente proibidas, embora possam ser aplicadas normas conexas. Concomitantemente 
não é reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adopção entre casais 
homossexuais, a mudança de sexo, mas é igualmente ilegal a discriminação contra HSH449. 
Por exemplo, o Código Penal estabelece no seu Art 70.4 que “São aplicáveis medidas de 
segurança: (…) 4. Aos que se entreguem habitualmente à práticas de vícios contra a 
natureza”.450 

Na verdade, a questão da orientação sexual enquadra-se juridicamente também nas matérias 
relativas aos princípios da igualdade, da liberdade e da intimidade da vida privada451. Pode-se 
afirmar, que a orientação sexual não constitui um obstáculo à realização dos direitos e 
garantias das pessoas. Por outro lado, em sede do princípio da liberdade na sua vertente física 
é reconhecido a todos o controlo e a tutela sobre o seu próprio corpo, conhecida como 
autodeterminação sexual, consubstanciada na faculdade de qualquer pessoa decidir fazer ou 
não sexo, com quem fazer, bastando que haja consenso entre as pessoas envolvidas. 
Deixando, pois, a questão no campo da autonomia privada, isto é, não a fazendo depender 
da vontade do Estado ou de terceiros. 
 
Em relação à identidade de género, entanto, a lei prevê a obrigação de averbamento de 
qualquer mudança do nome, e em geral de todos os factos jurídicos que modifiquem os 
elementos de identificação ou o estado civil do registo452. Estando também consagrada a 
possibilidade de mudança de nome, o artigo 130.º do Código do Registo Civil dispõe, no 
entanto, que os nomes próprios não devem suscitar justificadas dúvidas sobre o sexo do 
registado.  
 
No que diz respeito ao direito a formar uma família, do ponto de vista da CRA (Art 37) o 
casamento funda-se única e exclusivamente na união entre homem e mulher453. O mesmo 
pensamento é perfilado pelo espírito da norma do artigo 20º do Código da Família: “O 
casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher…”454. Esta norma levanta outras 
interpretações quer do ponto de vista do direito interno como das normas internacionais, 
pois, afecta os chamados direitos das minorias. Aliás, como já antes referenciado (na secção 
dedicada às Leis de Igualdade e não Discriminação), o estigma e a discriminação contrariam 
os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade 
consagrados como fundamentos do Estado Angolano. 

                                            
449 Cf. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – ILGA, pdf, 2013. Acesso aos 13 de Dez. 
2017. 
450 nº 4, artigo 71.º, do CP No passado, o sexo tinha a função essencial de reprodução e por esse motivo 

a práctica de sexo entre pessoas do mesmo género biológico era vista como um acto contra a 

natureza. Nesaa ordem de ideias, o n.º 4 do artigo 70.º do Código Penal  (Caução de boa conduta), 

classificava a homossexualidade e a bissexualidade como vícios contra a natureza,  entendidos como  
estados de perigosidade que podiam ferir bens penalmente tutelados e por isso prevenidos com a 

aplicação de uma medida de segurança.  
451 Artigo 23.º, 32.º e da alínea d) do n.º 3 do artgo 36.º, todos da CRA, combinados com o artigo 80.º do 
Código Civil.  

 
452 Cf. Artigo 87.º , do Código do Registo Civil (Averbamentos nos assentos de nascimento). 
453 Cf. Artigo 35.º n.º 1 da CRA.  
454 Cf. Artigo 20.º do Código da Família. 
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O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 reconhece que os eixos estratégicos de intervenção devem melhorar a atenção 
às populações chaves consideradas pela OMS (2014),455 com as devidas adequações à 
realidade angolana. Contudo, o plano prevê somente a realização de estudos nas populações 
chave e/ou vulneráveis no contexto da vigilância epidemiológica. 

O INLS elaborou uma Estratégia Nacional de Prevenção, Cuidados e Tratamento das 
ITS/VIH-SIDA para Populações Chave e Vulneráveis em Angola 2018 – 2022 que destaca 
como factores que aumentam a vulnerabilidade das populações chave as seguintes: elevado 
grau de estigma e violência; serviços limitados de prevenção de VIH/SIDA; Acesso limitado 
aos serviços de diagnóstico, cuidados continuados e tratamento do VIH; Poucas evidências 
sobre populações-chave, vulneráveis e VIH; Fraca Integração e articulação multissectorial; 
necessidade de reforçar a capacidade e precária mobilização de recursos. Consequentemente, 
os eixos estratégicos do plano foram definidos em torno a cada um destes factores. A 
estratégia qualifica aos prisoneiros como população vulnerável en ão como população 
chave.456 

Desafios  

A comunidade LGTB+ em Angola apresenta vários desafios, de facto em dois sentidos. Por 
um lado, as pessoas gays, bissexuais, homens que fazem sexo com outros homens, 
transexuais, lésbicas, pansexuais, intersexuais como pessoas singulares. Por outro lado, a 
comunidade LGTB+ apresenta desafios como pessoas colectivas, ou seja, na forma de 
associações LGTB+. Na verdade existem barreiras por parte das instituições a reconhecer 
associações especificas  

O quadro legislativo não garante a realização e o disfrute por parte das populações chave de 
diretos, liberdades e garantias fundamentais estabelecidos na constituição. O maior exemplo 
é que a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA é omissa em relação às populações chave (excepto ás 
pessoas privadas de liberdade). Existe um elevado grau de estigma e violência tanto em meios 
púbicos como privados, incluindo os centros de saúde e os serviços públicos em geral, nas 
escolas, no seio familiar ; o acesso aos serviços de saúde é limitado; os mecanismos 
institucionais multissectoriais são fracos e a mobilização de recursos e precária.  

Em relação às políticas, o plano prevê somente acções viradas à obtenção de conhecimentos 
sobre a dinâmica das populações chave. Contudo, a Estratégia Nacional para as populações 
Chave apresenta como um grande desafio a falta de estudos ou evidencias sobre as 
populações chave e vulnerais.  

As relações homossexuais não são proibidas de forma expressa, embora existem disposições 
penais que permitem a aplicação de medidas de segurança aos que se entreguem 
habitualmente à practicas de vícios contra natureza.  
 

                                            
455 Homens que fazem Sexo com Homens (HSH); Reclusos; Usuários de Drogas Injectáveis (UDI); Trabalhad
ores do Sexo (TS) e Transexuais; V Plano Estratégico (2015-2018), Angola, p.12. O plano reconhece que Exist
e uma escassez de acções para o levantamento da situação de seroprevalência e de vulnerabilidade face ao VIH
, no seio das cinco populações-chave consideradas pela OMS (2014) (Homens que fazem Sexo com Homens (
HSH); Transexuais eTrabalhadores do Sexo (TS)51 Reclusos; Usuários de Drogas Injectáveis (UDI); e outros 
grupos, como: trabalhadores migrantes, refugiados, camionistas, militares e mineiros. p. 72 
456 Estratégia Estratégia Nacional de Prevenção, Cuidados e Tratamento das ITS/VIH-SIDA para Populações 
Chave e Vulneráveis em Angola 2018 – 2022 p. 4 et seq. 
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No tocante à identidade de género, o artigo 130.º do Código do Registo Civil dispõe que os 
nomes próprios não devem suscitar justificadas dúvidas sobre o sexo do registado.  
 
No caso dos transexuais, o envolvimento na elaboração de leis, políticas e estratégias e quase 
inexistente. Eles não são consultados em muitos assuntos que lhes dizem respeito, ou seja, 
são ainda menos tidos em conta que o resto das grupos das comunidade LGBT. 
 
O matrimonio homossexual e o reconhecimento das uniões de facto entre pessoas do mesmo 
sexo não é permitido. Alem das restricções que isto implica no direito humano á família, o 
não reconhecimento destas uniões impede os benefícios que concede a lei aos casais 
heterossexuais, e.g. direito a herança. 
 
Os recursos financeiros e humanos destinados à prevenção, informação e educação de uma 
lado e à realização de estudos que facilitem a compreensão das dinâmicas destas populações 
são fracos. Nesse sentido consitui um grande desafio a elaboração de estudos e produção de 
outras evidencias cientificas que permitam melhorar a resposta nacional para as populações 
chave. 
 
Recomendações: 

 

Para melhorar a resposta nacional do VIH/SIDA para as populações chave: 

Recomenda-se que seja revisada a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA a modo de garantir a igualdade 
substantiva, especialmente no que diz respeito à violência e abuso policial, ao acesso aos 
serviços de saúde, a liberdade de associação, o abandono familiar 
 
Recomenda-se que seja revisada a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA a modo de proteger à comunidade 
LGTB+ contra o estigma e discriminação  
 
Recomenda-se que se reforcem os mecanismos sancionatórios os mecanismos sancionatórios 
contra o estigma e a discriminação e quebrantamento do sigilo medico ou confidencialidade 
e.g. regimes disciplinares no sectores da saúde, policia, educação, etc 
 
Recomenda-se promulgar legislação especifica anti-discriminatoria 
 
Recomenda-se que seja reforçada a protecção dos direitos e inclusão das minorias LGTB+ em 
programas de saúde; espcialmente no que diz rispeito a adopção de medidas financeiras  
 
Recomenda-se que as pessoas transgênero possam ter seu gênero afirmado e reconhecido nos 
documentos de identificação e que os formulários oficiais acomodem sua identidade de 
gênero. Recomenda-se especificamente eliminar a disposição do Art 130 do Codigo do Registo 
Civil que estabelece que os nomes próprios não devem suscitar justificadas dúvidas sobre o 
sexo do registado.  
 
Recomenda-se adoptar medidas que permitam às populações chave o acesso a justiça457 
 
Recomenda-se proporcionar acesso a uma educação sexual abrangente que leve em 
consideração as questões de orientação sexual e identidade de gênero  
 

                                            
457 Ver Recomendações na Secção sobre Acesso à Justiça 
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Recomenda-se aumentar a conscientização sobre os direitos das populações LGBTI entre toda 
a população.458 
 
Recomenda-se realizar estudos que permitam compreender a dinâmica das populações chave 
em relação ao VIH. 
 
Recomenda-se em especifico realizar um estudo jurídico sobre as populações chave e o direito 
a família que vise o reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo. 
 
 

3. Trabalhadoras de Sexo (TS) 

 

A pesar de o trabalho de sexo ser uma actividade muito conhecida e difundida no pais, não 
existem muitas informações disponíveis sobre as caracteristicas desta profissão no pais. 
Quiçá, resultado do silêncio, das atitudes estereotipadas, dos processos estigmatizantes e 
discriminatórios, barreiras culturais,enfim, das diversas formas de depreciação fortuita a que 
estão submetidos os TS. Em consequência, há poucos dados estatísticos sobre a sua 
quantificação, sobre a prevalência459 do VIH nos TS460, sobre a sua distribuição por 
sexo/género, sendo certo que, em Angola é comum referir-se quase exclusivamente ao 
género feminino461 (trabalhadoras de sexo), etc.  
 
Contudo, O INLS tem realizado pesquizas que revelam dados importantes.462 O Instituto 
definiu como prevalência ajustada estimou a prevalência ajustada do VIH entre as TS de Luanda 
e Benguela em 10,5%, número bastante superior à prevalência estimada para a população 
geral de adultos de Angola, de 2,0% em 2018. Segundo outro estudo elaborado pela 
SCARJoV, em Angola não existem estatísticas do atendimento das trabalhadoras de sexo nos 
serviços sanitários, porque estas não se identificam como tal quando acorrem aos serviços 
de saúde por receio de serem julgadas ou discriminadas463. Por sua vez, em contraposição, o 
estudo PLACE464 estimou que as trabalhadoras do sexo compreendem de 0,5 a 1,8% da 
população adulta feminina, nas províncias de Cunene (0,5%), Benguela (1,0%), Bié (1,6%) e 
Luanda (1,8%), aumentando para 4,4% na província de Cabinda. Predominam as jovens de 
15 a 24 anos idade (47%), seguidas de perto pelas mulheres com idades entre 25 e 34 anos 
(44%). Com mais de 35 anos são 13% da população estudada. 

A maioria das trabalhadoras de sexo optaram pelo trabalho sexual como meio para resolver 
os seus problemas sociais básicos resultantes da pobreza que as assola. Por isso, são muitas 
vezes marginalizadas pela sociedade colocando-as numa situação de desesperança que reduz 
a sua auto estima deixando-as numa situação de vulnerabilidade com relação ao VIH, TB e 

                                            
458 Ver REcoemndações na Secção sobre Informação e Educação 
459 Sobre a prevalência do VIH nos TS, António Coelho/ANASO, estima em 7% (in Jornal de Angola, 1 Dez. 
2017). 
460 Muitas vezes culpabilizados como estando na base da propagação do VIH.  
461 Cf. REPÚBLICA DE ANGOLA, Relatório de Progresso da Declaração Política sobre VIH/SIDA – UNG
ASS 2012, p. 40 a 43; SCARJoV, Estudo das Condições Sociais e do Quadro Jurídico-legal das Trabalhadoras 
de Sexo em Angola, Luanda, 2015; CPLP/ ONUSIDA, Epidemia de VIH nos Países de Língua Oficial 
Portuguesa - Situação atual e perspectivas futuras rumo ao acesso universal a prevenção, tratamento e cuidados, 
2ª Ed., Brasília, 2010, 16 a 36. 
462 e.g. Instituto Nacional de Luta contra a SIDA et al., Prevalência do VIH, Factores Biológicos e 

Comportamentais da Infecção entre Profissionais do Sexo, 2016. Ver também  
463 Cfr. SCARJoV, Estudo das Condições Sociais e do Quadro Jurídico-legal das Trabalhadoras de Sexo em 
Angola, Luanda, 2015, pp. 28, 29, 52. 
464 INLS/PEPFAR/USAID/Linkages/ Univ. North Carolina/Tchicos, PLACE, 2017. 
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outras doenças. 

Algumas TS entrevistadas em Luanda afirmaram que a polícia frequentemente as detém; que 
após a detenção obrigam-nas a pagar dinheiro ou entregar os seus próprios corpos a fim de 
serem soltas; e que, em alguns casos, sofrem violência sexual, dentro da própria unidade 
policial. 

Questionadas sobre onde se dirigem quando são discriminadas ou sofrem violência física, 
quer por parte de seus clientes, quer por parte de bandidos (Chulus), responderam que vão a 
polícia apresentar a participação da ocorrência, mas estes não dão o tratamento devido, 
zombam-nas (discriminam) e nem sequer fazem o registo, alegando que não deviam estar na 
rua naquele período (noite). As entrevistadas lamentam, afirmando que o comportamento 
de alguns agentes policiais demonstra o contrário do que a lei prescreve, fazendo-as sentirem-
se impotentes perante a razão da força geralmente exibida pela Polícia. 

Em discussão de grupo focal uma TS de Luanda entrevistada desgostosamente relata que: 

“Fui encontrada no foco (local de trabalho) por um amigo do meu pai, por sinal agente da 
policia. Este levou me à Unidade policial em que trabalha. Destratou-me e ameaçou contar 
tudo ao meu pai. Com medo de ser exposta aos meus familiares, com particular realce ao 
meu pai, coloquei-me, porque pedida, a disposição sexual do agente e seus colegas em serviço 
que prontamente aceitaram. Contudo, o acto sexual só não se consumou, porque no 
momento em que me despia apareceu uma senhora, agente da polícia, que ameaçou 
denunciar os seus colegas. Por isso, graças àquela agente que me salvou, ao ameaçar denunciar 
os polícias se eles se envolvessem comigo”. 

Uma TS em Benguela narrou que:  

“No local onde fico a polícia chega sem maneiras, começam a meter as suas mãos no ânus e 
noutros sítios que não devem mexer; e ainda pedem dinheiro” 

Padrão Internacional  

Segundo as Directrizes Consolidadas da OMS o Trabalhador do sexo “incluem adultos do 
sexo feminino, masculino e transgênero (18 anos de idade ou mais) que recebem dinheiro ou 
bens em troca de serviços sexuais, regularmente ou ocasionalmente. O trabalho sexual é sexo 
consensual entre adultos, pode assumir muitas formas e varia entre e dentro de países e 
comunidades”465 

A Directriz nº 4 c) de ONUSIDA/EACDH relativa ao Direito Penal estabelece que no 
trabalho sexual adulto que não envolva vitimização, deve-se descriminalizar o trabalho sexual 
e depois regulamentar legalmente as condições de saúde e segurança ocupacional para 
proteger profissionais do sexo e seus clientes, incluindo apoio a sexo seguro durante o 
trabalho sexual.466 

A Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) recomedou ao Estados a reformar a sua 
abordagem ao trabalho sexual. Por exemplo, em vez de penalizar adultos envolvidos em 
trabalho sexual consensual, os países devem garantir condições de trabalho seguras e oferecer 
aos trabalhadores do sexo e aos seus clientes o acesso a serviços eficazes ligados ao VIH e 

                                            
465 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, WHO, 
2016, p.xiii (Traducção do autor) 
466 Directriz nº4 c) ONUSIDA/EACDH (2016) 
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de saúde. Esto inclui meios necessários como preservativos, lubrificantes, etc. O esforço dos 
países para criar um ambiente jurídico favorável deve incluir a proibição de “comprar” ou 
“vender” sexo ou a revogação leis que proíbem ganhos “imorais”. O ambiente jurídico 
favorável inclui também medidas legislativas e administrativas que garantam a condições de 
trabalho segura, que sancionem a perseguição policial e a violência contra os trabalhadores 
do sexo. Recomenda também a Comissão Global aplicar leis contra todas as formas de abuso 
sexual e exploração sexual de crianças, distinguindo claramente esses crimes do trabalho 
sexual consensual de adultos.467 

Os padrões internacionais sobre o trabalho de sexo incluem também garantir que disposições 
civis e administrativas existentes como “andar ociosamente sem objetivo”, “incómodo 
público” e “moralidade pública” não sejam usados para penalizar os trabalhadores do sexo e 
que leis administrativas como ordens de “circular” não são usadas para perseguir os 
trabalhadores do sexo.468 
 
O Suplementos (2018) da Comissão Global acrescenta, os governos não devem aprovar leis 
que proíbam, penalizem ou possibilitem ações legais contra proprietários de sites da Internet 
ou outros suportes mediaticos que aceitem anúncios de trabalho sexual.469 
 
Quadro legal em Angola 
 

De um lado, a legislação angolana não criminaliza de forma expressa o trabalho sexual em 

sim mas sim alguns dos seus aspecto. O Código Penal contem disposições que podem ser 

interpretadas no sentido de sancionar o trabalho sexual. O trabalho de sexo é considerado 

como um estado de perigosidade, e.g. prostitutas que causem escândalo público ou 

desobedeçam repetidamente as prescrições policiais, nos termos dos n.ºs 3.º, 5.º e 6.º do 

artigo 71.º, sancionados com as medidas de segurança previstas no artigo 70.º, todos do 

Código Penal.470 Importa ressaltar que, ao contrário das penas, as medidas de segurança não 

têm a finalidade repressiva e de retribuição do mal causado, mas de prevenção, resolução e 

neutralização de estados de perigosidade iminentes. Assim sendo, o regime consagrado no 

Código Penal não é de penalização, mas de prevenção diante da violação de bens jurídicos 

essenciais na sociedade, independentemente do dolo ou da intenção de prejudicar outrem. 
Contudo, encontram-se na legislação penal acções associadas ao trabalho sexual tais como o  
leneocínio471 e a corrupção de menores.472  
 

Em relação ao Direito Civil Questiona-se, deste modo, se determinada pessoa poderia, no 

uso pleno do seu direito à autodeterminação sexual e da liberdade contratual “vender” sexo. 

A resposta é negativa na medida em que a liberdade contratual tem como limites a lei, a 

ordem pública e os bons costumes, nos termos das disposições combinadas dos artigos 405.º, 

n.º 2,  280.º e 281.º, todos do Código Civil. 

                                            
467 Comissão Global para VIH e o Direito (2012) p. 49 

 
468 Comissão Global para VIH e o Direito (2012) p. 49 
469 Suplemento Comissão Global (2018) p. 9, para 24 
470 Verificar si estes artigos ainda estão vigentes.  
471 O Lenocínio é toda acção que visa facilitar ou promover a práticas da prostituição de pessoas ou dela tirar 

proveito. Tipificado no artigo 405º do Código Penal, consiste na mediação para servir a lascívia de outrem, no 
favorecimento da prostituição, corrupção ou outra forma de exploração sexual de qualquer pessoa, na 
manutenção de casa de prostituição. 
472 Art.  
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Em relação à Lei 8/04 sobre VIH/SIDA esta é omissa no que diz respeito ao trabalho sexual 
e aos trabalhadores do sexo. Ou seja, os trabalhadores de sexo não recebem especial 
protecção por parte da legislação vigente. 

O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 reconhece a necessidade de melhorar a atenção às populações chaves 
consideradas o que inclui aos Trabalhadores do Sexo.473 Em especial, aponta sobre a escassez 
de acções para o levantamento da situação de seroprevalência e de vulnerabilidade face ao 
VIH.474 Nesse sentido o plano prevê a disponibilização de estudos de seroprevalência e 
sóciocomportamental dos trabalhadores de sexo.475 

A Estratégia Nacional para Populações Chave e Vulneráveis planteia como objectivo geral 
contribuir para reduzir significativamente a infecção por VIH e o impacto do VIH entre 
populações-chave – o que inclui trabalhadoras(es) do sexo. Embora o Plano de Acção ou 
Matriz de actividades476 não prevê acções diferenciadas para mulheres trabalhadoras de sexo 
e homens trabalhadores de sexo. O plano também não especifica acções especificas para este 
grupo especifico, mas se limita a estabelecer acções para às populações chave. O plano 
também é omisso no que diz respito a riscos superpostos, e.g trabalho de sexo e drogas, 
trabalho de sexo e transexualidade, trabalho de sexo e prisões. 

Lacunas e desafios 

As sanções estabelecidas para o trabalho sexual fazem com que os trabalhadores de sexo não 
acudam aos serviços  de saúde. O estigma, a discriminação, tanto na vida publica como 
provada e violência policial constituem graves problemas que impedem uma resposta eficaz 
à epidemia neste segmento da população. A falta de estudos de seroprevalencia e 
sociocomportamentais impede a elaboração de estratégias eficazes e sustentáveis, pois existe 
ainda um desconhecimento das dinâmicas da epidemia neste sector, incluindo as dinâmicas 
relativas a riscos superpostos.   

Recomendações 

Recomenda-se descriminalizar em qualquer das suas forma o trabalho sexual 

Recomenda-se revisar a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA a modo de brindar especial protecção a este 
segmento da população. 

Recomenda-se especificamente estabelecer disposições na Lei 4/08 sobre VIH/SIDA sobre as 
condições de saúde e segurança ocupacional para proteger profissionais do sexo e seus 
clientes, incluindo apoio a sexo seguro durante o trabalho sexual 

Recomenda-se especificamente estabelecer disposições na Lei 4/08 sobre VIH/SIDA para 
garantir meios de protecção como por exemplo preservativos. 

Recomenda-se estabelecer disposições na lei 4/08 para garantir o combate ao estigma e à 
discriminação contra os trabalhadores de sexo. 

                                            
473 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018, p. 
12 
474 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018, p. 
74 
475V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018, p. 
96 
476  Estratégia P Ch p. 22 et seq. 
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Recomenda-se realizar estudos de seroprevalencia e sociocomportamentais de modo a entender 
as dinâmicas deste grupo chave, incluindo os aspectos relativos a situações de riscos 
concorrentes, particularmente o trabalho de sexo e as drogas, transexualidade, 
homossexualidade e prisões.  

Recomenda-se especificamente realizar estudos de comportamentais que tomem em conta o 
trabalho de sexo diferenciando o trabalho de sexo masculino, feminino e transexual. 

Recomenda-se adoptar medidas financeiras para garantir a implementação dos programas para 
os trabalhadores de sexo 

Recomenda-se reforçar os mecanismos sancionatórios para eliminar a violência policial e nos 
serviços de saúde, e.g. sanções administrativas, laborais, etc 

Recomenda-se informar e educar, e.g. através de formações, aos policias e profissionais de saúde  
sobre o trabalho de sexual na perspectiva dos direitos dos trabalhadores do sexo. 

 

4. Prisoneiros 
 

As Directrizes Consolidadas da OMS (Actualizadas 2016) indicam que a estimativa global de 
prevalência de VIH, infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B e C e tuberculose em 
populações carcerárias é duas a dez vezes maior do que na população geral. Esta realidade 
aponta a dois elementos essenciais: de uma parte, os comportamentos de risco na prisão tais 
como actividades sexuais inseguras, uso de drogas e tatuagens; de outra parte, estructurais 
como por exemplo as infra-estruturas prisionais, a gestão das prisões e o sistema de justiça 
criminal. Estes elementos contribuem para aumentar o risco de VIH, hepatite B e C e 
tuberculose nas prisões. A modo de resumo, as condições de prisão, incluindo superlotação, 
violência sexual, uso de drogas e falta de acesso a produtos de prevenção do HIV, como 
preservativos e lubrificantes, aumentam de forma desproporcional o risco de transmissão de 
VIH.477 
 
Segundo a Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) os reclusos têm relações sexuais 
nas cadeias, de facto muitas vezes de forma consensual, mas outras vezes não. Esta realidade 
indica que medidas como o fornecimento de preservativos e a punição dos violadores sejam 
necessárias para conter o avanço da epidemia de VIH/SIDA. Numa outra ordem, a 
Comissão relata que muitos prisoneiros consumem drogas o que eleva também o risco por 
tratar-se de uma situação de risco superposta.478 Ainda por cima, o Suplemento (2018) 
apontou que o encarceramento incrementa a susceptibilidade às doenças.479 
 
Embora não haja uma informação precisa sobre a população prisional em Angola, ANASO, 
considera ser muito alto o índice de tuberculose neste grupo vulnerável, uma das principais 
doenças associadas ao SIDA480  

Com vista a aproximação dos serviços de saúde à população prisional e às autoridades 
penitenciárias, o Governo angolano, através do Ministério do Interior/Direcção Nacional 

                                            
477 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, WHO, 
2016, p.5 
478 Comissão Global para VIH e o Direito (2012) p. 64 
479 Suplemento Comissão Global (2018) p. 31 
480 In Jornal de Angola, 1 Dez. 2017 (António Coelho/ANASO). 
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dos Serviços Prisionais tem apostado na criação de centros de saúde em todos os 
estabelecimentos prisionais do país. Mas, por insuficiência de recursos humanos e materiais 
só foi possível, até ao momento, a instalação dos referidos centros em seis províncias, 
nomeadamente Luanda, Bié, Malanje, Cuanza Norte, Lunda Norte e Bengo481, onde oferece 
serviços de aconselhamento e testagem. Os serviços penitenciários também realizam 
intervenções tais como a formação de educadores de pares, formação de conselheiros e 
manuseio de terapia antirretroviral (TARV) junto às pessoas reclusas. Durante o Trabalho de 
Campo foi constatado no Hospital cadeia de São Paulo, em Luanda que os reclusos possuem 
conhecimento dos modos de transmissão do VIH e procuram se prevenir, por exemplo, não 
compartilhando as laminas de barbear. Contudo, não têm acesso ao preservativo, pois estes 
são considerados como potenciais armas perifgosas que podem por em risco a integridade 
física e a vida das pessoas. Os prisoneiros também falaram que não conheciam esta Lei. 
 
Padrão Internacional 
 
As Directrizes Consolidadas da OMS para Populações Chave, (actualizadas 2016) estabelce, 
alem de aquelas outras validas para todas as populações chave, algumas especificas para 
pessoas privadas da liberdade. Em primeiro lugar, a OMS recomenda que os serviços de 
prevenção e tratamento do VIH dsiponiveis na comunidade também devem ser prestados às 
pessoas na prisão e em outros estabelecimentos fechados. Ainda por cima, recomenda que 
para melhorar os cuidados de saúde nesses ambientes, deve-se considerar a possibilidade de 
atribuir a responsabilidade pela saúde das prisões ao Ministério da Saúde, em vez do 
Ministério da Justiça ou do Interior.482 A OMS também indica prestar atenção às 
recomendadas da UNODC no pacote abrangente para a prevenção e tratamento eficazes do 
VIH nas prisões e outros locais fechados (2013).483  
 
A Comissão Global para o VIH e o Direito (2012) recomenda aos Estados que para assegurar 
uma resposta eficaz e sustentável ao VIH consistente com as obrigações dos direitos 
humanos, os países devem garantir que, nos centros de detenção: 1) Estejam disponíveis os 
cuidados de saúde necessários, incluindo serviços de prevenção e apoio ligados ao VIH, 
independentemente da existência de leis penalizadores das relações sexuais entre pessoas do 
mesmo sexo ou de politicas de redução do risco. Essas medidas incluem o fornecimento de 
preservativos, serviços de redução do risco completos, tratamento voluntário e baseado em 
dados para a toxicodependência e TAR. 2) Os tratamentos oferecidos sejam conformes às 
normas internacionais respeitantes à qualidade dos cuidados de saúde nos centros de 
detenção. Os serviços de saúde, particularmente os indicados no tratamento do consumo de 
drogas e do VIH, devem basear-se em dados, ser voluntários e disponibilizados apenas 
quando clinicamente indicados.484 O Suplemento (2018) recomenda ainda que os Estados 
devem assegurar que o status de VIH não seja usado para justificar a prisão preventiva, a 

                                            
481 Dados recolhidos no encontro com os responsáveis do CATV do Hospital Cadeia de S. Paulo. 
482 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, WHO, 
2016, p.23 
483 Policy Brief, HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a comprehensive 
package of  interventions, 2013 UNODC/OIT/PNUD/OMS/UNAIDS. As 15 intervenções são:  Informação, 
educação e comunicação; Programas de preservativos; Prevenção da violência sexual; Tratamento de 
dependência de drogas, incluindo terapia de substituição de opióides; Programas de agulhas e seringas; 
Prevenção de transmissão através de serviços médicos ou odontológicos; Prevenção da transmissão através de 
tatuagens, piercings e outras formas de penetração na pele; Profilaxia pós-exposição; Testagem e 
aconselhamento para o HIV; Tratamento, cuidados e apoio ao HIV; Prevenção, diagnóstico e tratamento da 
tuberculose (TB); Prevenção da transmissão de mãe para filho do HIV; Prevenção e tratamento de infecções 
sexualmente transmissíveis (DSTs); Vacinação, diagnóstico e tratamento de hepatite viral; Protegendo o pessoal 
de riscos ocupacionais 
484 Comissão Global para VIH e o Direito (2012) p. 64 

https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
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segregação em detenção ou prisão, ou sentenças mais duras ou mais severas ou condições 
para liberdade condicional após a libertação da custódia.485 
 
Por seu turno, a Directriz nº 4 de ONUSIDA/EACDH que trata sobre o direito penal e os 
sistemas correcionais, orienta aos Estados que os sistemas correcionais devem garantir que 
sejam consistentes com as obrigações internacionais de direitos humanos e não sejam mal 
utilizados no contexto do VIH. Especificamente em relação aos sistemas prisionais, a 
Directriz nº4 indica486 que as autoridades prisionais devem tomar todas as medidas 
necessárias, incluindo pessoal adequado, vigilância eficaz e medidas disciplinares apropriadas 
para proteger os presos de estupro, violência sexual e coerção. As autoridades prisionais 
também devem fornecer aos prisioneiros (e pessoal prisional, conforme apropriado) acesso 
a informações sobre prevenção, educação, testagem voluntária e aconselhamento, meios de 
prevenção (preservativos, água sanitária e equipamentos de injeção limpa), tratamento e 
cuidados e participação voluntária em ensaios clínicos relacionados com o VIH, bem como 
assegurar a confidencialidade. Do mesmo modo indica a proibição de testes obrigatórios, 
segregação e negação do acesso a instalações prisionais, privilégios e programas de libertação 
para reclusos seropositivos.  
 
As Regras de Madela487 contêm varias disposições relativas à saúde. O nº 1 da Regra nº 24 
prescreve que “A prestação de cuidados de saúde aos reclusos é da responsabilidade do 
Estado. Os reclusos devem gozar dos mesmos padrões de cuidados de saúde que estão 
disponíveis na comunidade e devem ter acesso aos serviços de cuidados de saúde necessários 
gratuitamente, sem discriminação em razão do seu estatuto legal. Ao abrigo do nº 2 da mesma 
Regra  “Os serviços de saúde devem ser organizados em estreita relação com a administração 
geral da saúde pública e de forma que garanta a continuidade do tratamento e cuidados, 
inclusive para HIV, tuberculose e outras doenças infecciosas, bem como para a dependência 
de drogas.”488 
 
 
Quadro Legal em Angola 
 
Para além dos princípios norteadores da Constituição, o apoio legislativo da população 
prisional, ou seja, das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), funda-se, no âmbito da reforma 
do sistema prisional, na Lei n. º 8/08 de 29 de Agosto; no Regime de Carreiras Especificas 
dos Serviços Prisionais (Decreto n.º 43/99 de 24 de Dezembro); no Regulamento para a 
Organização do Trabalho nos Estabelecimentos Prisionais (Decreto n.º 64/04 de 1 de 
Outubro). Os órgãos dos Serviços Prisionais socorrem-se também à lei sobre o VIH e SIDA 
(Lei 8/04, de 01 de Novembro), à Cartilha de procedimentos do Recluso nos 
Estabelecimentos Prisionais489, bem como, as demais normas ligadas aos reclusos que 
incluem as recomendações da UNODC490 e da OMS491. 

A Lei 8/08 (Lei Penitenciária) esta baseada, entre outros, nos principios de não discriminação 

                                            
485 Suplemento Comissão Global (2018) p. 34 
486 Ver Directriz nº 4 e) ONUSIDA/EACDH 
487 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of  Prisoners (The Nelson Mandela Rules) 
488 Traducção do autor 
489 Cartilha de Procedimentos do Recluso nos Estabelecimentos Prisionais. 
490Ex vi, UNODC, The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of  Prisoners (The Nelson Mandela 
Rules) – Viena/Austria.  
491 OMS e Programa conunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids, HIV/Aids em Ambiente Prisionais: Prevenção, 
Atenção, Tratamento e Apoio – Viena, 2007; UNODC, United Nations Rules for the Treatment of  Women Prisoners and 
Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary –2011. 
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e do respeito a dignidade humana. Entre os direitos dos reclusos consagrados na lei destaca-
se o Direito a Saúde492. Os artigos 6º493 e 54º a 57 da lei n. º 8/08, regulam a assistência 
médico-sanitária que consiste na prevenção e cura das enfermidades em especial as 
transmissíveis.  Contudo, a Lei Penitenciaria não estabelece nenhuma disposição especifica 
em relação ao VIH.  

Nesse sentido, a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA reconhece os direitos das pessoas provadas de 
liberdade.494 Contudo, as disposições desta lei limitam-se a proibição de testes obrigatórios 
(com algumas exceções) e aos diretos dos reclusos à assistência medica e medicamentosa. 
Assi sendo, a Lei sobre o VIH/SIDA também não toma em conta todas as necessidades 
especiais dos reclusos, incluindo os aspectos relacionados à saúde sexual dos reclusos, a 
violência, a discriminação e aspectos relacionados ao consumo de droga.  

Dentre os vários direitos estabelecidos na Lei Penitenciaria destaca-se o direito de visitas 
conjugais. Nos termos desta lei, consideram-se visitas conjugais, o convívio íntimo do recluso 
com o seu cônjuge ou companheiro (a) de união de facto em local apropriado, separado do 
seu aposento495. A lei ainda descreve que tais visitas devem ter lugar pelo menos uma vez por 
mês, com duração de uma até três horas496. Embora esta disposição, parece limitar as visitas 
conjugais a “casais” heterossexuais somente.  

O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 identifica aos reclusos como um grupo vulnerável e reconhece que por ser uma 
populacão fechada à sua vulnerabilidade face à infecção VIH é alta pois estão expostos a 
comportamentos de risco, para efeito de prevenção primária, aconselhamento para a 
despistagem do VIH e outras IT.497 Apesar das poucas referência no plano aos reclusos este 
ainda prevê a realização de formações para técnicos nas prisões e também a realização de um 
estudo socio-comportamental. O Plano também prevê  

A Estratégia Nacional para as Populações Chave e Vulneráveis, reconhece aos reclusos como 
grupo vulnerável e estabelece uma serie de acções para melhorar a resposta do pais em 
relação a estes. Ela enfatiza que a resposta do pais ao VIH/SIDA representa desafio 
significativo para as autoridades penitenciárias e de saúde pública e que demandam acção 
coordenada.498 A Estratégia prevê a disponibilização de preservativos para prisioneiros e 
funcionários da prisão. 

Lacunas e desafios 

De modo geral, a prestação de serviços sanitários no pais constitui um grande desafio devido 
a questões estruturais que passam pela escassa disponibilidades de serviços sanitários e fraca 
qualidade destes serviços no sistema sanitário. Para alem disso, a falta de informações e 
evidencias em relação ao comportamento desta população impede a elaboração de estratégias 
que permitam uma resposta efectiva e sustentável.  

Recomendações 

                                            
492 Cfr. Cartilha de Procedimentos do Recluso nos Estabelecimentos Prisionais, Capítulo II, Direitos, al. d). 
493 Art 6.2 b) direito a saúde (lei 8/08, Lei Penitenciária) 
494 Art 6 Lei 8/04 sobre VIH/SIDA 
495 Artigo 40.º n.º 1, da Lei Penitenciária 
496 Artigo 40.º n.ºs 2 e 3, da Lei Penitenciária 
497 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018, p. 
74 
498 Estratégia P Ch p. 7 
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Recomenda-se revisar a Lei 8/04 sobre VIH/SIDA de modo a reconhecer a necessidades 
especificas desta população, especialmente no que diz o direito ao acesso aos serviços de 
saúde, incluindo o direito à saúde sexual e reproductiva -com enfase na educação e 
informação- e eliminação da violência, particularmente aquelas que constituem crimes ou 
infracções sexuais. 

Recomenda-se especificamente que o direto a saúde para os reclusos seja configurado de modo 
a assegurar que os serviços de prevenção e tratamento do VIH disponíveis na comunidade 
também devem ser prestados às pessoas na prisão e em outros estabelecimentos fechados. 

Recomenda-se revisar a Lei 8/08 (Lei Penitenciária) de modo a introduzir disposições 
especificas sobre doenças transmissíveis, incluindo VIH e TB 

Recomenda-se especificamente que os regulamentos promulgados sobre à assistência 
medicamentosa e outras prestações se ajustem aos patrões internacionais de direitos 
humanos. 

Recomenda-se garantir o acesso a informações sobre prevenção, educação, testagem voluntária 
e aconselhamento. 
 
Recomenda-se disponibilizar meios de prevenção como preservativos e lubrificantes 
 
Recomenda-se realizar estudos nas cadeias que permitan obter evidencias sobre as dinâmicas 
da epidemia, incluindo os casos de riscos superpostos e.g. reclusos usuários de drogas, 
reclusos trabalhadores de sexo. 
 
Recomenda-se que haja projectos de formação jurídica e para a saúde nas unidades prisionais 
direcionada aos reclusos e agentes prisionais 
 
Recomenda-se fortalecer os mecanismos de coordenação entre o Ministério do Interior e o 
Ministério de Saúde 
 
Recomenda-se tratar aos reclusos como população chave 

 

5. Usuários de Drogas 

O Suplemento da Comissão Global para VIH e o Direito (2018) tem alertado que as pessoas 
que usam drogas geralmente permanecem excluídas dos tratamentos para HIV, TB e 
hepatite.499 O suplemento também destaca que os níveis de co-infecção são muito altos entre 
as pessoas que usam drogas. Por exemplo, de uma estimativa de 15,6 milhões de pessoas que 
injetam drogas em todo o mundo, quase um em cada seis vive com VIH. Medidas extremas 
tais como a  criminalização da posse, uso e cultivo de pequenas quantidades de drogas ilícitas 
provoca nefastas consequências para as pessoas que vivem com o VIH e suas coinfecções.500 
Esta afirmação do Suplemento (2018) confirma a preocupação já mostrada pela Comissão 
Global (2012) de que leis punitivas aplicadas a pessoas que consumem drogas mas que não 
causam danos aos outros só alimentam a propagação do VIH toda vez que os consumidores 
afastam-se dos serviços para o VIH.501 

                                            
499 Suplemento Comissão Global (2018) p. 7 
500 Suplemento Comissão Global (2018) p. 31 
501 Comissão Global para VIH e o Direito (2012) p. 33 
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De outro lado, a OMS esclareceu que muitas pessoas de populações-chave estão envolvidas 
em mais de um comportamento de alto risco (por exemplo, consumo de drogas e trabalho 
sexual, ou um homem que faz sexo com outros homens que também consume drogas). 
Devido a isso a taxa de prevalência de VIH de pessoas que pertencem a vários grupos 
simultaneamente é mais altas do que aqueles com apenas um tipo de risco.502 

Padrão Internacional 

A Comissão Global para VIH e o Direito (2012) recomendou que os países devem reformar 
a sua atitude em relação ao consumo de drogas no sentido de, por um lado,  não criminalizar 
o consumo e, por outro lado oferecer aos consumidores de droga acesso a serviços para o 
VIH e de saúde. Estes serviços devem incluir a redução do risco e o tratamento voluntário. 
Do mesmo modo advertiu que os serviços de saúde oferecidos devem ser baseados em 
evidencias. A Comissão recomenda também fechar os centros obrigatórios de detenção de 
toxicodependentes para as pessoas que consomem drogas e substituí-los por serviços 
voluntários para tratar a dependência de drogas. A Comissão enfatiza que deve-se 
descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal, reconhecendo que o impacto final 
de tais sanções é geralmente prejudicial à sociedade. deve proibir a despistagem obrigatória 
do VIH bem como o tratamento forçado para as pessoas que consomem drogas.  

O Suplemento da Comissão Global (2018) alem de reafirmar a suas recomendações de 2012, 
acrescentou que os governos devem adoptar mediadas para prevenir a discriminação dos 
usuários de drogas.503 

A nível regional a Estratégia da SADC para as Populações Chave joga um papel muito 
distintivo pois ela prevê uma serie de arranjos para assegurar uma implementação efectiva 
que inclui não só a participação das populações chave mais também a responsabilidade dos 
Estados. A estratégia define aos usuários de drogas como as pessoas que usam substâncias 
psicotrópicas ilegais através de qualquer via de administração, incluindo injeção, oral, 
inalação, transmucosa (sublingual, retal, intranasal) ou transdérmica.504 
 

Quadro Legal em Angola 

A Lei 8/04 sobre VIH/SIDA é omissa em relação aos consumidores de drogas. A falta de 
uma normativa especifica faz com estas pessoas fiquem desprotegidas em relação aos 
diferentes desafios que elas enfrentam tais como a violência, o estigma, a superposição de 
comportamentos de risco, etc. 

A legislação angolana, Lei 3/99 “Lei Sobre o Tráfico e Consumo de Estupefacientes, 
Substancias Psicotrópicas e Precursores”505  estabelece um conjunto de normas penais no que 
diz respeito, entre outros,  ao cultivo, posse e consumo de drogas. Estas normas partem de 
pressupostos que implicam penas maiores de privação de liberdade. O Art 4 sobre tráfico e 
outras actividades ilícitas estabelece uma regra geral que proíbe uma serie de actividades e 
impõe penas de entre 8 e 12 anos de privação de liberdade. Destacam-se também as normas 

                                            
502 Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations, WHO, 
2016, p.6 
503 Suplemento Comissão Global (2018) p. 9, paras. 26 e 28 
504 Regional Strategy for HIV Prevention, Treatment and Care and Sexual and Reproductive Health Rights 
among Key Populations; SADC 2018, p. 7. A Estratégia utiliza a definição da Diretrizes Consolidadas para 
Populações Chave daOMS (2014) 
505 Lei n.º 3/99; Assembleia Nacional “Sobre o tráfico e consumo de estupefacientes, substâncias psicotrópicas 
e precursores” Diário da República Iª Série N.º 32 de 6 de Agosto de 1999 
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previstas no Art. 8 sobre o tráfico de minor gravidade e o Art 9 sobre o traficante-
consumidor.506 Contudo, o próprio Artigo 4 da Lei 3/99 exclui o caso do consumo para uso 
pessoal, o qual fica regulado no Art 23 do Capítulo III referido ao Consumo e Tratamento. 

O Art 23 da lei 3/99 estabelece que: 

1) Aquele que ilicitamente consumir ou, para seu consumo, cultivar, adquirir, ou detiver 
plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV, é punido com 
pena de prisão até três meses. 

2) Se as quantidades de plantas, substâncias ou preparações cultivadas, detidas ou 
adquiridas pelo agente exceder as necessárias para o consumo médio individual 
durante o período de três dias, a pena é de prisão até 1 ano. 

Seguidamente a Lei garante aos consumidores de estupefacientes uma serie de direitos e 
deveres,507 especialmente quando o consumidor procure os serviços de saúde, e.g. anonimato, 
dever de segredo profissional, exempção para os profissionais de saúde (médicos, técnicos, e 
restante pessoal do estabelecimento que o assistam) da obrigação de depor em tribunal ou 
prestar informação às entidades policiais. Em virtud do Art 26.1 Lei 3/99, “se o arguido tiver 
sido condenado pela practica do crime previsto no Art 23, ou de outro que com ele se 
encontre numa relação directa de conexão e tiver sido considerado toxicodependente, pode 
o tribunal suspender a execução da pena de acordo com a lei geral. Sob condição, para alem 
de outros deveres ou regras de conducta que se mostrem adequadas, de se sujeitar 
voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento apropriado, o que 
comprova pela forma e no tempo que o tribunal determinar.” Não obstante, revogada a 
suspensão a pena é cumprida em estabelecimento prisional apropriado. 

Apesar de que o Capítulo III da Lei 3/99 dedicado ao consumo e tratamento reduze 
consideravelmente as penas, existem uma questões fundamentais que saltam à vista: de uma 
parte criminaliza o consumo ilícito, e de outra criminaliza actividades que vão directamente 
associadas à consumo pessoal. O caso da criminalização da posse, adquisição e cultivo de 
drogas para o uso pessoal, a pesar de não implicar penas maiores de privação de liberdade, 
não esta em conformidade aos padrões internacionais. 

O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 reconhece que não existem dados relativos à transmissão do VIH no seio dos 
usuários de drogas injectáveis mais esta situação num futuro será objecto de investigação 
seroepidemiológica. Ainda mais, a Estratégia Nacional para as Populações Chave ressalta que 
as pessoas que injectam drogas não estão incluídas como população chave pela falta de 
evidencias de este segmento.508 

O Plano Estratégico do CILAD (Comité Interministerial de Luta Anti-Droga) esta baseado 
en vários princípios que incluem o princípio do humanismo (reconhecimento da plena 
dignidade humana e consideração da toxicodependência como uma doença) e princípio da 
prevenção (primazia das intervenções preventivas).509 De uma parte o Plano estabelece como 
linhas estratégicas a consciencialização `a sociedade e a juventude em particular sobre os 
efectos adversos do consumo de drogas. E reforço da prevenção e o asseguramento de 

                                            
506 Na verdade, o regímen jurídico para o trafico e outras infracções esta regulado no Capitulo II da Lei 3/99 
(artigos 4 até 22) e inclui outros crimes como a associação criminosa (Art 11) ou trafico e consumo em lugares 
públicos o de reunião (Art 13) 
507 Arts 24 et seq. Lei 3/99 
508 Estratégia P Ch nota Nº 1º  
509 Plano estratégico-CILAD, 2013, p. 6 
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melhor informação sobre o fenómeno da droga e toxicodependência.510 O Plano também 
dedica sendas secções à investigação e à formação, mas o foco da investigação esta mais 
virado para a questão dos órgãos de policia e inteligência, enquanto que na área de formação 
é também omissa à interligação entre consumo de droga e epidemia VIH/SIDA. O 
documento também não faz referência especifica a aos portadores de VIH, nem o risco que 
implica o uso de drogas para a infecção. Ainda mais, ele é omisso em relação ao estigma que 
sofrem estas pessoas.511  

Lacunas e Desafios 

Em Angola a lei pune as pessoas que para o consumo pessoal cultivem, adquiram ou tenham 
plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV de Lei 3/99.  A lei 
estabelece uma circunstancia agravada si as quantidades de plantas, substâncias ou 
preparações cultivadas, detidas ou adquiridas pelo agente exceder as necessárias para o 
consumo médio individual durante o período de três dias.  
 
A falta de evidencias e estudos especializados em relação ao consumo de drogas e VIH 
constitui um grande desafio para as instituições o que se traduz na impossibilidade de 
elaborar politicas e estratégias para estes grupos específicos. 
 
Ainda mais, a Lei 8/04 não faz referência à este grupo populacional, nem permite a traves 
do mecanismos de interpretação oferecer a especial protecção que este grupo merece. Sobre 
tudo fica sem regulação a convergência de comportamentos de riscos em que 
frequentemente estão envolvidas as pessoas que consumem drogas, e.g. trabalho de sexo 
associado ás drogas, prácticas sexuais desprotegidas como consequência da desinibição 
causada pelo consumo de drogas. Alei deixa sem protecção os casos de violência 
(fundamentalmente policial) e estigma que sofrem estas populações. 
 
O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 e parco em relação ás pessoas que consumem drogas. Ele praticamente se limita 
a reconhecer reconhece a inexistência de evidencias em relação aos comportamentos de estos 
grupos e o VIH indicando acções de investigação nesta área.  

A Estratégia Nacional para as Populações Chave ressalta que as pessoas que injectam drogas 
não estão incluídas como população chave pela falta de evidencias de este segmento e por 
tanto as considera como populações vulneráveis. 

O Plano Estratégico da CILAD não prevê acções específicas sobre prevencção, investigação 
e formação relativas á interligação entre VIH/SIDA e consumo de drogas. 
 
Recomendações 

Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo a garantir a especial protecção das pessoas que usam 
drogas; especialmente no que diz respeito a proibição de confinamento ou isolamento 
obrigatório, a proibição geral de obrigatoriedade de realizar testes de VIH. Recomenda-se 
também estabelecer disposições para melhorar o acessoa os serviços de VIH desta população 
chave, bem como combater o estiga, discriminação e violência. 

Recomenda-se descriminalizar o consumo, a posse e cultivo de drogas para uso pessoal. 

                                            
510 Plano estratégico-CILAD, 2013, p. 17 
511 Ver por exemplo o Plano Estratégico CILAD-p. 42 et seq sobre Reinserção 
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Recomenda-se especificamente elaborar um “Parecer Técnico” para avaliar a descriminalização 
do consumo, posse e cultivo de drogas para uso pessoal, que vise a revisão do Art. 23 da Lei 
3/99 “Lei Sobre o Tráfico e Consumo de Estupefacientes, Substancias Psicotrópicas e 
Precursores” 
 
Recomenda-se incluir no Plano Nacional de Luta contra VIH/SIDA acções mais abrangentes 
para as pessoas que consumem drogas. 
 
Recomenda-se realizar estudos e produzir evidencias que permitam conhecer as dinâmicas deste 
grupo chave. 
 
Recomenda-se realizar campanhas informativas sobre o risco que implica o consumo de drogas 
para a infecção de VIH/SIDA. Especificamente  
 
Recomenda-se incluir no Plano Estratégica da CILAD acções viradas para a ligação que existe 
entre VIH/SIDA e consumo de drogas, especialmente sobre comportamentos de riscos 
superpostos (e.g. drogas e trabalho de seo, drogas e prisões, drogas e LGTB+. 
 
Recomenda-se fortalecer os vínculos institucionais entre os diferentes órgãos que intervenham 
nesta matéria, e.g. fortalecer o vínculo entre o INLS e o INALUD 
 

 

G. Emprego  
 

1. Introdução  

A protecção dos direitos fundamentais das pessoas infectados e afectados pelo VIH e SIDA, 
incluindo o direito ao trabalho é essencial para garantir respostas eficazes à epidemia no país. 

A relevância da análise da presente sessão reside na constatação segundo a qual, nos estádios 
iniciais da epidemia VIH, razões de índole cultural e religiosa e sobretudo a desinformação e 
o medo levaram, em muitos casos, a que pessoas vivendo fossem despedidas dos seus 
empregos, sob o pretexto de se protegerem outros trabalhadores e o público com quem estes 
estavam em contacto. 

À medida que as informações correctas sobre as formas de transmissão do VIH se foram 
tornando mais amplamente disponíveis, ajudou as OSC que advogam às PVVIH e 
populações-chave a melhor actuarem bem como aos decisores políticos e legisladores a 
tomarem melhores decisões sobre como lidar com a epidemia no país. 

Apesar dos avanços, o estigma e a discriminação relacionados com o VIH persistem em 
muito locais de trabalho e as violações dos direitos fundamentais estão generalizadas. 

Respostas eficazes ao VIH no local de trabalho e através do local de trabalho requerem o 
desenvolvimento e a implementação de quadros jurídicos e de políticas que salvaguardem a 
dignidade, a segurança no trabalho e os meios de subsistência para todos, homens e mulheres 
trabalhadores. As normas internacionais do trabalho, designadamente a Recomendação (N.º 
200) da OIT sobre VIH e Sida, fornecem uma base sólida para o desenvolvimento e 
implementação desses quadros.  
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No plano regional o destaque vai para a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 
e no contexto nacional, para além da Constituição da República de Angola (CRA), 
sobressaem a Lei Geral do Trabalho e o Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e 
Formação Profissional.  

São objecto de revisão nesta sessão aspectos como o teste de VIH pré-emprego, demissões 
injustas, saúde e segurança no trabalho, o grau de comprometimento do Estado angolano 
com as normas internacionais sobre a matéria, a análise das leis, política e planos nacionais 
sobre o assunto, entre outros. 

 
 

6. Contexto Legal da Problemática do Emprego em Angola   
 

2.1. Análise Constitucional 

As questões relativas ao emprego, na Constituição da República de Angola, encontram-se 
tratadas na Secção II (Garantia dos Direitos e Liberdades Fundamentais), do Capítulo III 
(direitos e deveres económicos, sociais e culturais), embora noutras secções possam ser 
encontrados normas e princípios gerais a que os Estado e outros entes públicos e privados 
estão vinculados. 

Neste diploma fundamental do país, o trabalho é reconhecido como “um direito e um dever 
de todos”512, atribuindo-se ao Estado a responsabilidade de assegurar o direito ao trabalho, 
sem qualquer discriminação, a norma em referencia estabelece ao mesmo tempo que, o 
“despedimento sem justa causa é ilegal” conforme consta do seguinte preceito constitucional: 
 

 
1. O trabalho é um direito e um dever de todos. 
2. Todo o trabalhador tem direito à formação profissional, justa remuneração, descanso, férias, protecção, higiene e segurança 
no trabalho, nos termos da lei. 
3. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: 
a) A implementação de políticas de emprego; 
b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado 
por qualquer tipo de discriminação; 
c) A formação académica e o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como a valorização profissional dos trabalhadores. 
4. O despedimento sem justa causa é ilegal, constituindo-se a entidade empregadora no dever de justa indemnização ao 
trabalhador despedido, nos termos da lei. [Artigo 76.º (Direito ao trabalho) da CRA]. 
 

 

Ao Estado é ainda atribuído, a tarefa fundamental de “criar progressivamente as condições necessárias 
para tornar efectivos os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos”513. Entre os direitos do 
trabalhador estabelecidos na Constituição angolana, destacam-se: o direito à formação 
profissional, justa remuneração, descanso, férias, protecção, higiene e segurança no trabalho, 
todos reconhecidos de harmonia com as leis ordinárias vigentes514. 

Relativamente aos deveres, a CRA estabelece o dever de indemnização que impende sobre a 
entidade empregadora, nos casos em que haja despedimento ilegal (sem justa causa) desta 

                                            
512 N.º 1, artigo 76.º (Direito ao trabalho) da CRA. 
513 Idem, al. c), artigo 21.º (Tarefas fundamentais do Estado). 
514 Idem, n.º 2 artigo 76.º (Direito ao trabalho). 
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contra o trabalhador515. 

A CRA faz igualmente referência à protecção da Criança como prioridade absoluta do 
Estado, da sociedade e da família e a proibição do emprego de menores em idade escolar 
obrigatória, em qualquer regime de trabalho516.  

As políticas do Estado sobre o emprego, bem como os direitos e deveres do trabalhador 
consagrados na Constituição aplicam-se à todos, não existindo neste diploma fundamental 
do país, norma específicas sobre o emprego às populações-chave. 
 

2.2. Outras Leis e Regulamentos sobre o Emprego 

Para além da Constituição da República de Angola, as questões sobre o emprego são 
abordadas em outras leis ordinárias, tais como: 

• Lei Geral do Trabalho (Lei 7/15, de 15 de Junho); 

• Lei sobre o VIH/SIDA (Lei 8/04, de 1 de Novembro); 

• Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional (Aprovado 
pelo Decreto nº 43/03, de 4 de Julho); 

• Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes Públicos (Aprovado pelo Decreto 
n.º 33/91, de 26 de Julho); 

• Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (Decreto n.º 
53/05, de 15 de Agosto); 

• Lei n.º 17/90, de 10 de Outubro; 

• Regulamento das Juntas da Saúde (Aprovado pelo Decreto nº 3/90, de 13 de Janeiro); 

• Regulamento para a Organização do Trabalho Prisional nos Estabelecimentos 
Prisionais (Lei n.º 64/04, de Outubro); 

• Regime Jurídico sobre os Estrangeiros em Angola (Lei nº 02/07 de 31 de Agosto); 

• Regulamento sobre o Exercício da Actividade Profissional dos Estrangeiros não 
Residentes em Angola (Aprovado pelo Decreto nº 06/01, de 19 de Janeiro).  

 
a) Lei Geral do Trabalho (LGT) 

Em Angola, a Lei Geral do Trabalho (LGT) aplica-se a todos os trabalhadores que, no país, 
prestam actividade remunerada por conta de um empregador no âmbito da organização e 
sob a autoridade e direcção deste, concretamente nas empresas públicas, mistas, privadas, 
cooperativas, etc.517. 

Aplica-se ainda ao trabalho prestado no estrangeiro por nacionais ou estrangeiros residentes, 
contratados no país ao serviço de empregadores nacionais, sem prejuízo da aplicação das 
normas mais favoráveis ao trabalhador. E, supletivamente, aos trabalhadores estrangeiros 
não residentes518. 

Sobre o direito ao trabalho, a Lei Geral do Trabalho apresenta uma noção abrangente, ao 
dispor que: 

 

                                            
515 Idem, n.º 3 artigo 76.º (Direito ao trabalho). 
516 Idem, cf. artigo 35.º. 
517 N.º 1, artigo 1.º (Âmbito de aplicação), da Lei 7/15, de 15 de Junho (Lei Geral do Trabalho - Adiante LG
T). 
518 Idem, n.º 2 al. b) e n.º 3, artigo 1.º (Âmbito de aplicação). 
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1. “Todos têm direito ao trabalho livremente escolhido, com igualdade de oportunidades e sem qualquer discriminação 
baseada na raça, cor, sexo, origem étnica, estado civil, origem e condição social, razões religiosas, opinião política, 
filiação sindical e língua”.  

2. As condições em que o trabalho é prestado devem respeitar a liberdade e a dignidade do trabalhador, permitindo-lhe 
satisfazer as suas necessidades e as de sua família proteger a sua saúde e gozar de condições de vida decentes”. 
[Artigo 4.º n.º 1 e 4 (Direito ao Trabalho) da LGT]. 

 

Deste preceito, percebe-se que o legislador angolano não faz distinção entre trabalhos a 
desenvolver pelas populações-chave jovens, pelos grupos vulneráveis ou os demais cidadãos, 
porém, sem qualquer separação, elucida que a escolha de profissão e a igualdade de 
oportunidades de emprego é um direito de todos, respeitantes a liberdade e dignidade do 
trabalhador. 

A Lei Geral de Trabalho, para além de reconhecer a inseparabilidade do direito de trabalho 
ao dever de trabalhar, admite limitações a este, equivalência derivada da diminuição da 
capacidade de trabalho por razões de doença comum ou profissional ou invalidez519. 

a) Encontram-se reconhecidos na LGT vários direitos do trabalhador tais como os 
seguintes: 

b) Ser tratado com consideração e respeito pela sua integridade e dignidade; 

c) Ser-lhe garantido a estabilidade do emprego e do trabalho;  

d) Reclamar e recorrer sobre a violação dos seus direitos e melhoria das condições de 
trabalho; e, 

e) direito de ocupação efectiva e condições para o aumento da produtividade520. 

Ao Estado é atribuído a obrigação de, através de planos e programas de políticas económicas 
e social, “assegurar a execução de políticas de fomento ao emprego produtivo e livremente escolhido, e a 
criação de um sistema de protecção social nas situações de desemprego e nas situações de falta ou incapacidade 
para o trabalho”521. Importa ainda referir que em Angola, as relações jurídico-laborais só 
começam a partir da celebração do contrato de trabalho522. 

Na LGT, as faltas injustificadas do trabalhador têm como efeitos cumulativos: a perda na 
remuneração, os descontos nas férias do trabalhador e infracção disciplinar se exceder três 
dias em cada mês e doze dias em cada ano, ou sempre que, independentemente do seu 
número, sejam causa de prejuízos e riscos graves conhecidos pelo trabalhador523. Refira-se 
no entanto que, a luz da LGT, as faltas podem ser justificadas e injustificadas e, dentre os 
vários motivos para a justificação de faltas que a lei elenca, importa destacar524: 

• casamento do trabalhador, desde que a ausência tenha duração não superior a oito 
dias de calendário seguidos; 

• A impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que seja imputado ao 

                                            
519 Idem, n.º 2 e 4, artigo 4.º (Direito ao trabalho). 
520 Idem, alínea a), b) c) e h), artigo 43.º (Direitos do trabalhador).  
521 Idem, artigo 6.º (Obrigações do Estado relativas ao direito ao trabalho).  
522 Idem, artigo 10.º (Constituição). 
523 Idem, artigo 153.º (Efeitos das faltas injustificadas).  
524 Idem, alínea a) e g), artigo 145.º (Faltas justificadas).  
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trabalhador, nomeadamente, acidente, doença ou necessidade de prestação de 
assistência inadiável a membros do seu agregado familiar (…). 

Objectivamente, o direito ao trabalho das pessoas vivendo com o VIH/SIDA é acolhido na 
Lei sobre o VIH/SIDA e no Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação 
Profissional.  

b) Lei sobre o VIH/SIDA 

A Lei sobre o VIH/SIDA, ao enumerar um conjunto de direitos das pessoas vivendo com 
o VIH/SIDA, destaca o trabalho, emprego e formação profissional. 

“Toda a pessoa infectada pelo VIH/SIDA tem direito a trabalho, emprego e formação profissional”. [Artigo 5.º alínea 
e) da Lei 8/04, de 1 de Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA)]. 

Neste sentido, ao trabalhador portador do VIH/SIDA é reconhecido o direito a igualdade 
de oportunidades e a estabilidade do emprego, não podendo ser prejudicado devido o seu 
estado de seropositividade. O respeito pelos direitos do trabalhador com o VIH/SIDA é 
também um apanágio da entidade empregadora, pois, a este incumbe o dever de educar, 
informar, formar e sensibilizar os seus trabalhadores sobre esta doença525.  

Acresce-se que, a violação dos direitos dos trabalhadores que vivem com o VIH/SIDA é 
punida nos termos do respectivo regulamento526, conforme desenvolvido mais abaixo. 

Ainda sobre o direito ao trabalho, a Lei sobre o VIH/SIDA levanta duas situações: a primeira 
prende-se com os trabalhadores infectados pelo VIH/SIDA no local de trabalho, poderem 
ter suas faltas justificadas por motivo de doença, desde que as ausências não sejam por um 
período superior 120 dias; a segunda, aplica-se ao trabalhador doente de VIH/SIDA, que se 
ausente do local de trabalho por um período de até 180 dias seguidos ou interpolados, poder 
ter suas faltas justificadas através de documento médico e concomitantemente a possibilidade 
de receber o seu salário na íntegra527. 

1. As ausências do trabalhador infectado pelo VIH/SIDA no local de trabalho para receber assistência médica e 
medicamentosa por um período não superior a 120 dias, consideram-se justificativas por motivo de doença nos termos 
da legislação em vigor. 

2. Ao trabalhador que se encontre nas condições no número anterior é garantida a protecção contra o despedimento, 
redução salarial ou qualquer outra forma de descriminação laboral. 

3. O trabalhador doente da SIDA, que se ausentar do local de trabalho por 180 dias seguidos ou interpolados, tem 
direito a receber o seu salário integral, desde que justificadas as faltas através de documentos médicos. [Artigo 8.º 
(Ausência justificadas) da Lei n.º 8/4, de 1 de Novembro]. 

 

A lei em análise é bastante proteccionista a tal ponto que, garante o direito a indemnização a 
qualquer trabalhador que no exercício das suas funções seja infectado pelo VIH. A 
contaminação pelo VIH/SIDA resultante do exercício da actividade profissional 
devidamente comprovada pelas entidades competentes é considerada doença profissional de 

                                            
525 Artigo 7.º, n.ºs 1, 2 e 3 (Direitos do Trabalhador) da Lei sobre o VIH/SIDA. 
526 Artigo 7.º, n.º 4 (Direitos do Trabalhador) da Lei sobre o VIH/SIDA. 
527 Artigo 8.º. (Ausências Justificadas) e 7.º n.º 2 (Direitos do Trabalhador). 
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evolução crónica grave, cuja regulamentação é remetido a um diploma específico528. 

c) Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional 

Como enunciado anteriormente, existe em Angola um Regulamento específico sobre o 
VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional529. Diferentemente da LGT cujo âmbito 
de aplicação incide precisamente nas relações jurídico-privadas, o regulamento em análise 
“aplica-se aos organismos e instituições da administração central e local do estado, às empresas públicas, 
mistas e privadas nacionais e estrangeiras, cooperativas e ainda instituições de emprego e formação profissional, 
independente da sua dimensão”530. 

O Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional impede que sejam 
considerados como requisitos prévios na admissão ao emprego e à manutenção da relação 
jurídico-laboral a realização do teste de VIH/SIDA. Estabelece que os trabalhadores não são 
obrigados a declarar o seu estado de seropositividade à entidade empregadora ou a qualquer 
outro responsável e proíbe o despedimento ou a não promoção ou até mesmo a 
despromoção do trabalhador seropositivo por razões da sua seropositividade, pugnando pela 
igualdade de tratamento e de oportunidades sem qualquer discriminação531, conforme 
plasmado na seguinte norma: 

1. Não é permitido em circunstância alguma a realização do teste para detecção de anti-corpos anti-VIH como pré-
requisito na admissão ao emprego, nem o controlo forçado do VIH/SIDA no local de trabalho, salvo a pedido do 
candidato ou trabalhador, exceptuando-se os casos legalmente exigido. 

2. controlo voluntário do VIH a pedido do candidato e do trabalhador deve ser realizado por entidades devidamente 
qualificadas e credenciadas pelos serviços nacionais de saúde. [ARTIGO 6.º (Acesso e controlo)]. 

Para os trabalhadores infectados pelo VIH/SIDA no exercício da sua actividade profissional 
ou durante a sua formação profissional, o Regulamento acautela a atribuição de justa 
indemnização ou compensação532 ao referir que: 

“Os trabalhadores infectados pelo VIH no exercício da sua actividade profissional ou durante a sua formação profissional têm 
direito a compensação ou indemnização, nos termos da lei”. [Artigo 14.º n.º 1 (Compensação) do Decreto nº 
43/03, de 4 de Julho]. 

O Regulamento protege também o trabalhador infectado ou afectado pelo VIH/SIDA 
contra o estigma e a discriminação dos responsáveis da empresa, dos colegas e clientes e 
refere que comportamentos discriminatórios e estigmatizantes por parte destes constituem 
violação grave do dever de respeito, passível de sanções disciplinares para os seus autores533. 

Considera que a violação das normas do Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e 
Formação Profissional pelas entidades empregadoras e responsáveis das instituições de 
formação profissional são sancionados com multa, sem prejuízo da possibilidade do 

                                            
528 Artigo 11.º (Exposição ocupacional). 
529 Decreto nº 43/03, de 4 de Julho (Regulamento sobre o VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional). 
530 Artigo 2.º (Âmbito). 
531 Artigo 6.º (Acesso e Controlo), 7.º (Confidencialidade) e 8.º (Situação laboral e formativa). 
532  Artigo 14.º (compensação). 
533 Artigo 15.º (Protecção contra a injúria). 
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procedimento criminal. 

1. A violação do disposto no presente regulamento pelas entidades empregadoras e responsáveis das instituições de 
formação profissional é punível com multas que variam de 2 a 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa. 

2. Nos casos em que se verifiquem a existência de dolo, coação ou outros meios fraudulentos, a respectiva multa poderá 
ser agravada até ao décuplo do previsto no número anterior, sem prejuízo do correspondente procedimento criminal. 
[Artigo 16.º (Violações)]. 

 
Enfim, importa ainda referir que, o Regulamento sobre o VIH, Emprego e Formação 
Profissional é anterior a Lei sobre o VIH/SIDA, por isso, é notória a desarmonia em alguns 
preceitos. Por exemplo, a lei prevê que o despedimento por motivos de estado de VIH/SIDA 
do trabalhador é punível nos termos do regulamento; facto é que o regulamento vigente é 
omisso sobre o tipo de responsabilização. 

d) Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 

O Decreto n.º 53/05, de 15 de Agosto (Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais), é uma lei cujo âmbito abrange os entes já mencionados na LGT, 
com excepção dos funcionários e agentes da administração pública e os trabalhadores 
estrangeiros não residentes que, por força do vínculo, tenham direito à reparação de danos 
resultantes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais reconhecido pelo país de 
origem, ou organização para a qual prestam serviço, devendo fazer prova, entregando cópia 
das apólices de serviços competentes do Ministério que tutela a protecção social 
obrigatória534.  

O diploma sobre o Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 
apresenta de forma clara, a diferença entre acidentes de trabalho e doenças profissionais por 
considera-las nos seguintes termos: 

“Entende-se por acidente de trabalho o acontecimento súbito que ocorre no exercício da actividade laboral ao serviço da empresa 
ou instituição que provoque ao trabalhador lesão ou danos corporais de que resulte incapacidade parcial ou total, temporária ou 
permanente para o trabalho, ou ainda a morte”. [Artigo 3.º n.º 1 (Conceito) do Decreto n.º 53/05, de 15 de 
Agosto]. 

E quanto as doenças profissionais o Diploma difine: 

“São consideradas doenças profissionais para efeitos do presente diploma a alteração da saúde patologicamente definida, gerada 
por razões da actividade laboral nos trabalhadores que de forma habitual se expõem a factores que produzem doenças e estão 
presentes no meio de trabalho ou em determinadas profissões ou ocupações”. [Artigo 6.º n.º 2 (Caracterização da 
eventualidade) do Decreto n.º 53/05, de 15 de Agosto]. 

Destes preceitos, percebe-se que as doenças profissionais são patologias inerentes a 
actividade de risco ou exposição a que o trabalhador se encontre em virtude da sua profissão 

                                            
534 Artigo 2.º (Excepções). 
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ou ocupação. 

e) Regulamento das Juntas de Saúde 

Relativamente a aptidão para o trabalho de nacionais ou estrangeiros, vítimas de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais ou outras patologias comuns, o Regulamento das Juntas 
de Saúde535 atribui a Junta Nacional da Saúde - o órgão de apoio técnico para assegurar 
a avaliação do grau de incapacidade física e mental e a evacuação de doentes ao exterior do 
País536 - o pronunciamento, em processos que lhes sejam submetido pelo Ministério da Saúde 
ou pelas Secretarias Provinciais da Saúde, sobre a aptidão para o trabalho537. 

Em Angola, o recrutamento e selecção de cidadãos para o exercício de actividade laboral na 
função pública está sujeito aos princípios da liberdade de candidatura, igualdade de condições 
e de oportunidade para todos os candidatos, neutralidade do júri, entre outros; sendo o 
concurso pública a regra para a admissão de pessoal na função pública538. O Decreto 
Presidencial em referência, aplica-se aos órgãos e serviços da Administração Central e Local 
do Estado e aos Institutos Públicos. Aplica-se ainda de forma subsidiária no processo de 
recrutamento e selecção do pessoal para cargos de direcção e chefia ou pessoal das carreiras 
especiais539. 

f) Lei n.º 17/90, de 10 de Outubro 

Associado ao Decreto Presidencial n.º 102/11, de 23 de Maio, acima referenciado, está a Lei 
n.º 17/90, de 10 de Outubro, que estabelece os princípios a observar pela Administração 
Pública. Nos termos da lei in causa, a relação jurídica de emprego na administração pode 
constituir-se por meio de acto administrativo ou em virtude de contrato. O acto 
administrativo incide precisamente num acto unilateral dos órgãos da administração através 
da nomeação para o preenchimento de lugar no quadro da função pública. A eficácia deste 
acto unilateral fica condicionada à aceitação por parte do nomeado. Diferentemente deste, o 
contrato é bilateral, mantendo-se a finalidade da prestação de um serviço público540. 

Com isso, quer-se enfatizar que em Angola, o regime jurídico aplicável aos trabalhadores 
sujeitos ao âmbito de aplicação da LGT é diferente do regime dos funcionários e agentes 
administrativos que estão sujeitos as normas e princípios da função pública. 

g) Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes Públicos 

O procedimento de justificação de faltas valem tanto para os trabalhadores como para os 
funcionários públicos541. O Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes Públicos, 
ao contrário da LGT, aplica-se aos funcionários e agentes administrativos dos Órgãos da 
Administração Central ou Local do Estado, bem como as Forças Armadas, de Segurança e 

                                            
535 Aprovado pelo Decreto nº 3/90, de 13 de Janeiro. 
536 Artigo 15.º, do Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde (Decreto Presidencial nº 34/11, de 14 de 
Fevereiro). 
537 Artigo 22.º al. a), do Decreto nº 3/90, de 13 de Janeiro (Regulamento das Juntas de Saúde). 
538Artigo 3.º (Princípios gerais), do Decreto Presidencial n.º 102/11, de 23 de Maio (Princípios Gerais sobre o 
Recrutamento e Selecção de Candidatos para a Administração Pública). 
539 Idem, artigo 2.º (Âmbito de aplicação). 
540 Artigo 6.º (Constituição da relação de emprego), 7.º (Nomeação) e 8.º (Contrato), da Lei n.º 17/90, de 10 
de Outubro. 
541 Decreto n.º 33/91, de 26 de Julho (Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes Públicos). 
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Ordem Interna, sem desprimor dos seus regulamentos específicos542. 

Os funcionários e agentes administrativos estão sujeitos a um conjunto de deveres, tais como 
o dever de sigilo profissional, respeito pelos superiores hierárquicos, de cumprir com as leis 
e regulamentos internos, etc., cuja violação é considerada infracção disciplinar, punível nos 
termos do presente diploma543. 

h) Regulamento para a Organização do Trabalho Prisional nos 
Estabelecimentos Prisionais 

As Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), nos termos do Regulamento para a Organização 
do Trabalho Prisional, também têm o direito a um trabalho produtivo e sadio, de acordo 
com a organização penitenciária544; O direito ao trabalho para as PPL tem consagração legal 
nos artigos 4.º n.º 1 al. a), 5.º e sgts. do diploma em análise. 

A Lei Penitenciária545 não é indiferente aos direitos e deveres das PPL. Nos termos desta lei, 
constituem direitos da PPL “ser remunerado pelo trabalho que realize e aos benefícios da protecção 
social”546. Relativamente aos deveres a lei estabelece que estes devem “trabalhar na medida das 
suas capacidades e aptidões”547. 

i) Lei nº 02/07 de 31 de Agosto (Regime Jurídico de Estrangeiros em Angola) 

O direito ao trabalho não é só apanágio dos nacionais mas também de Estrangeiros, embora 
com algumas ressalvas.  

Em defesa dos Estrangeiros existem vários diplomas dentre os quais se destacam a Lei sobre 
o Regime Jurídico de Estrangeiros em Angola548.  

O diploma reconhece aos cidadãos estrangeiros que residem ou se encontrem em Angola, 
os mesmos direitos e garantias, bem como os mesmos deveres que os cidadãos nacionais, 
salvo as excepções legais (direitos políticos, por exemplo). E, dentre os direitos e garantias a 
que têm direito constam o direito ao trabalho549. 

j) Regulamento sobre o Exercício da Actividade Profissional do Trabalhador 
Estrangeiro não Residente550 

O presente diploma, para além de definir o trabalhador estrangeiro não residente como 
aquele contratado para exercer a sua actividade laboral em Angola, desde que possua 
qualificação profissional, técnica ou científica, numa área em que o país não seja auto-
suficiente, impõe ao empregador a obrigação de garantir a igualdade de tratamento (inclui a 
remuneração) do trabalhador estrangeiro em relação ao nacional, nos casos de exercício de 

                                            
542 Artigo 2.º, do Decreto n.º 33/91, de 26 de Julho (Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes Públicos
). 
543 Idem, artigo 4.º (Dos Deveres) e 7.º (Infracção Disciplinar). 
544 N.º 1 al. a) 5.º e sgts., artigos 4.º, da Lei n.º 64/04, de Outubro (Regulamento para a Organização do Trabalho 
Prisional nos Estabelecimentos Prisionais). 
545 Lei n.º 8/08, de 29 de Agosto (Lei Penitenciária). 
546 Alínea d) artigo 6.º (Direitos Fundamentais do Recluso), da Lei n.º 8/08, de 29 de Agosto. 
547 Idem, artigo 7.º alínea e) (Deveres do Recluso). 
548 Lei nº 02/07 de 31 de Agosto (Regime Jurídico de Estrangeiros em Angola). 
549 Artigo. 3.º, da Lei nº 02/07 de 31 de Agosto (Regime Jurídico de Estrangeiros em Angola). 
550 Aprovado pelo Decreto nº 06/01, de 19 de Janeiro. 
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um mesmo trabalho ou de trabalho de valor igual. Impõe ainda determinados requisitos para 
que um cidadão estrangeiro possa ser contratado para prestar serviço em território nacional, 
e dos vários requisitos indispensáveis previstos no n.º 2 do artigo 4.º, destacam-se: “possuir 
aptidão física e mental comprovada por atestado médico passado”551.  

k) Decreto nº 21/82, de 22 de Abril 

O referido diploma protege a pessoa portadora de deficiência quanto ao emprego. Porém, 
os seus pressupostos muitas vezes são violados pelo facto de algumas empresas públicas e 
privadas, preterirem os deficientes, alegando serem trabalhadores não rentáveis e que 
obrigam a investimentos adicionais com alterações arquitectónicas nas suas instalações, 
situação de flagrante discriminação. Constituem igualmente factores de constrangimento, o 
facto de não terem sido regulamentadas as leis do subsídio ao deficiente e a Lei de bases de 
protecção social. 

 

2.3. Políticas e Planos sobre o Emprego 

No âmbito das políticas e planos sobre o emprego em Angola, o Governo angolano, desde 
2009 que vem tomando relevantes medidas de políticas visando a elevação da qualificação 
profissional e técnica do capital humano nacional. Estas medidas têm um enquadramento 
programático global, integrado e coerente. Assim, em 2012, o Executivo aprovou a 
Estratégia Nacional de Formação de Quadros e, no final do mesmo ano, o Plano 
Nacional de Formação de Quadros (PNFQ) 2013-2020, como instrumento de 
implementação da Estratégia; em 2014 foi elaborado, no âmbito do Ministério da 
Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), o Programa de Emprego 
e Formação Profissional.  

O PNFQ estimava, para 2015, a existência de 1,6 milhões de Quadros, correspondendo a 
uma Taxa de Quadros no emprego formal da ordem dos 30,5%, sendo 26,6% “Dirigentes, 
Gestores e Quadros Superiores” e 73,4% “Quadros Médios”552.  

Em 2014, o Sistema Nacional de Formação Profissional teve em actividade mais de 550 
unidades formativas, sendo 139 tuteladas pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional (INEFOP) (25%), 35 por outros organismos e as restantes por entidades 
privadas (69%), entre centros de formação profissional, unidades móveis e pavilhões de artes 
e ofícios. A capacidade formativa do sistema nacional de formação profissional ronda os 50 
mil formandos553.  

No quadro do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), 
a Direcção Nacional do Trabalho e da Formação Profissional (DNTFP) e o Instituto 
Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP) são as entidades responsáveis 
pela coordenação do sistema de formação profissional e pela implementação de programas 
de formação554.  

Na Administração Pública, foi criada uma Rede de Instituições de Formação da 
Administração Pública (RIFAP), que integra a Escola Nacional de Administração (ENAD), 

                                            
551 Artigo 2.º; 3.º n.º 1 e 4.º n.º 2, do Regulamento sobre o Exercício da Actividade Profissional do Trabalhador 
Estrangeiro não Residente. 
552 GOVERNO DE ANGOLA, Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, Vol. I, Luanda, 2018, p. 41. 
553 Idem. 
554 Idem, p. 108. 
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o Instituto de Formação das Finanças Públicas (INFORFIP), o Instituto Superior de 
Relações Internacionais (ISRI), a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), o Instituto 
Nacional de Formação de Quadros da Educação (INFQE) e, especificamente para os níveis 
desconcentrados da Administração, o Instituto de Formação para a Administração Local 
(IFAL).  

 
O Ministério da Administração Pública, do Trabalho e da Segurança Social (MAPTSS) tem 
um papel-chave na condução da Política de Emprego e Condições de Trabalho, em 
articulação com outros departamentos ministeriais, com relevo para o Ministério da 
Economia e Planeamento (MEP), em articulação com os Órgãos da Administração Local do 
Estado.  

Em termos de “Política de Emprego e Condições de Trabalho”, o PDN (2018-2022), revela 
que, a taxa de emprego em Angola tem variado entre os 45% e os 48%. Os maiores níveis 
de emprego situam-se na população com mais de 35 anos, sendo os jovens os que revelam 
maior dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Investimentos produtivos nos sectores 
primário e secundário, através de projectos de dimensão, continuam a constituir domínios 
privilegiados para sustentar o crescimento e criar empregos; mas também o sector terciário, 
em franca expansão nos últimos anos, constitui uma fonte de geração de emprego, 
nomeadamente através da criação de micro e pequenas empresas555.  

A actividade económica informal tem ainda uma forte expressão em Angola, em especial nas 
grandes cidades, constituindo-se como factor estruturante da organização da vida económica 
e social de uma franja significativa da população, ao garantir o exercício de uma actividade 
com rendimento.  

A ELP Angola 2025 estabelece a necessidade de definir uma Política de Promoção de 
Emprego visando: “promover o acesso de todos os angolanos a um emprego produtivo, 
qualificado, remunerador e socialmente útil e assegurar a valorização sustentada dos recursos 
humanos nacionais”. Pretende, em particular, promover o emprego dos jovens, combater o 
desemprego de longa duração de adultos, promover a igualdade de género no acesso ao 
emprego, incentivar a criação de adequadas condições de trabalho e promover novos 
modelos de organização do trabalho (nomeadamente no sector formal).  

 
O Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 (PDN), na abordagem ao tema 
“Emprego e Desemprego”, revela que, com base no Censo 2014, a taxa de actividade (relação 
entre a população economicamente activa e a população em idade activa de 15 e mais anos) 
era de 53%, a nível nacional, sendo de 61% nos homens e de 45% nas mulheres. Estas taxas 
de actividade são sensivelmente inferiores às estimadas pela Organização Internacional do 
Trabalho para Angola (70%, a nível nacional, sendo 76,9% e 63,3% para homens e mulheres, 
respectivamente) e às verificadas na África Subsariana (70%) e nos Países de Baixo 
Desenvolvimento Humano (68%)556. 

É de sublinhar que, a nível nacional, a larga maioria (42,2%) da população está empregada 
no sector primário, 26,2% no sector terciário e apenas 6,1% no sector secundário; um 
número bastante elevado (23,5%) de empregados não declarou o sector de actividade. Cerca 
de 46% dos agregados familiares pratica uma actividade agro-pecuária e 6% uma actividade 
piscatória557.  

                                            
555 Idem, p. 187. 
556 Idem, p. 39. 
557 INE, Censo 2014 (Dados Definitivos). 
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A taxa média estimada de desemprego no período 2009-2014 foi de 22,0%. Todavia, segundo 
o Censo 2014, a taxa de desemprego, a nível nacional, era de 24%, sendo praticamente igual 
por sexos - 25% para mulheres e 24% para homens (contrariamente à situação verificada na 
generalidade dos países). Em 2014, esta condição atingia mais severamente os grupos etários 
mais jovens (no grupo 15-19 anos, as taxas de desemprego ascendiam a 47% para homens e 
44,6% para mulheres): em cada dois jovens um estava desempregado, o que pode potenciar 
uma situação social de elevada complexidade. No grupo etário seguinte (20-24 anos), em 
cada três jovens um estava desempregado558.  

Relativamente ao Capital Humano, o PDN indica que, em 2014, o índice de rejuvenescimento 
da população activa (medida que relaciona a população com 20-29 anos de idade com a 
população com 55-64 anos) era de 457, o que significa que, potencialmente, por cada 100 
pessoas que saem do mercado de trabalho, entram 457, isto é, o número de pessoas a entrar 
no mercado de trabalho revela um muito elevado potencial de capital humano559.  

No âmbito do PDN (2018-2022), o Governo angolano gizou uma série de Programas para 
mitigar a problemática do emprego versus desemprego, tais como: Programa de Promoção 
da Empregabilidade e o Programa de Melhoria da Organização e das Condições de Trabalho.  

O Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016 – (INE, 
MINSA, MINPLAN e ICF), apresenta um quadro geral do emprego no país, por exemplo, 
o índice de emprego entre os jovens de 20 a 24 anos (apenas homens) é de 62,2% enquanto 
para os de 25-29 é de 82,5%. Para as mulheres jovens na primeira vertente (20-24 anos de 
idade) é de 58,1%, enquanto para a segunda faixa é de 71,7%560. 

Apesar destes resultados que em sentido contrário reflectem-se negativamente nas 
populações jovens, facto é que mais de metade dos homens e mulheres de 15-49 anos (69% 
e 65%, respectivamente) estavam empregados no momento do inquérito561.  

Dentre as percentagens apresentadas constam, naturalmente, as pessoas que vivem com o 
VIH/SIDA e as populações-chave e vulneráveis, que muitas vezes, por causa do seu estado 
serológico, orientação sexual ou vulnerabilidade, não lhes é dada a oportunidade de emprego 
e, muitos que já as possuíam relação, chegaram a perdê-los por razões ligadas ao seu estado 
de seropositividade ou outros motivos discriminatórios.  

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2005, indicam que as principais 
prioridades no combate à pobreza em Angola são a criação de emprego e formação de mão-
de-obra562, sendo que a taxa de desemprego dos jovens de 15 aos 24 anos está estimada em 
37%563.  

Partindo do enquadramento estratégico das directrizes internacionais e regionais, as 
prioridades definidas no âmbito da política de emprego e condições de trabalho em Angola 
consistem em:  

                                            
558 GOVERNO DE ANGOLA, PDN, op. cit., p. 40. 
559 PDN, p. 39. 
560 Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016 – (INE, MINSA, MINPLAN e ICF), 
pp. 40-41. 
561 Idem, p. 25. 
562 Cf. GOVERNO DE ANGOLA, Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2005, p. 11. 
563 Idem, p. 35. 
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Caixa 3: prioridades da política de emprego e condições de trabalho  

✓ Melhorar a base institucional das políticas de emprego e recursos humanos, promovendo um melhor ajustamento 
entre a oferta e a procura de emprego;  

✓ Criar mecanismos de aproximação do sistema de formação profissional ao mercado de trabalho, não só pelo 
ajustamento dos currículos às necessidades, mas também pela inserção de estagiários nas empresas;  

✓ Promover o emprego dos jovens e a sua transição do ensino para a vida activa;  

✓ Apoiar a criação de micro e pequenas empresas através do fomento do microcrédito e do crédito bonificado em 
instituições bancárias;  

✓ Promover a formalização da actividade económica, visando uma melhor estruturação do mercado de trabalho e a 
criação de condições concorrenciais mais justas;  

✓ Promover a modernização da organização do trabalho, proteger os direitos dos trabalhadores e promover 
ambientes de trabalho seguros para todos os trabalhadores.  
 

Fonte: PDN, p. 188. 

 

3. Directrizes internacionais e Regionais 
As fontes e o conteúdo do direito internacional aplicado ao trabalho ampliaram-se desde a 
criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, e das Nações Unidas, em 
1945. As normas internacionais e regionais, em conjunto com a legislação nacional, têm 
fornecido recursos fundamentais para o tratamento e resolução dos conflitos laborais 
relacionados com o VIH, assegurando, deste modo, as garantias dos trabalhadores em geral, 
e em particular do trabalho das pessoas vivendo.  

3.1. Directrizes Internacionais 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem garante a todas as pessoas, o direito ao 
trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à 
protecção contra o desemprego. E, prevê ainda, a não discriminação salarial, para as situações 
de igualdade564. 

Concomitantemente, na sua Agenda 2030, as Nações Unidas estabelecem como o 8º 
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): “Promover o crescimento económico 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos”. Neste 
objectivo, destaca-se a criação de emprego decente, o apoio ao empreendedorismo e o 
incentivo à formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas; também se 
sublinha a necessidade de criar oportunidades de emprego para os jovens e de proteger os 
direitos e condições de trabalho565.  

A OIT identificou oito convenções como “fundamentais”, que abrangem quatro áreas que 
cobrem os princípios e direitos fundamentais do trabalho: liberdade de associação e o 
recnhecimento efetivo do direito à negociação colectiva, a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório, a efectiva abolição do trabalho infantil e a eliminação da 
discriminação em matéria de emprego e profissão. 

Caixa 4: As oito Convenções fundamentais são: 

                                            
564 Artigo 23.º, da DUDH. 
565 Nações Unidas, OBJECTIVOS de Desenvolvimento Sustentável – Transformando Nosso mundo: A 
Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf> Acesso em: 02 de Agosto de 2018. 
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• Convenção (N.º87) sobre Liberdade Sindical e Protecção do Direito Sindical, de 1948 
• Convenção (N.º98) sobre o Direito de Organização e de Negociação Colectiva, de 1949 
• Convenção (N.º29) sobre Trabalho Forçado, de 1930 
• Convenção (N.º105) sobre a Abolição do Trabalho Forçado, de 1957 
• Convenção (N.º138) sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, de1973 
• Convenção (N.º182) sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, de 1999 
• Convenção (N.º100) sobre a Igualdade de Remuneração, de 1951 
• Convenção (N.º111) sobre Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, de 1958. 

 
Todavia, a única norma da OIT centrada no VIH e SIDA é a Recomendação (N.º 200) 
sobre VIH e SIDA, de 2010566567, e complementarmente a Convenção (N.º111) sobre 
Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, de 1958568. 

Os princípios fundamentais consagrados na Recomendação nº 200 são os que se seguem:  

Os princípios gerais de combate ao VIH e Sida no mundo do trabalho 

a) A resposta ao VIH e Sida deve ser reconhecida pelo seu contributo para a realização dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais e da igualdade de género para todos, incluindo os trabalhadores, as suas famílias e pessoas a cargo; 

b) O VIH e Sida devem ser reconhecidos e tratados como uma questão que afecta o local de trabalho, a qual deve figurar entre 
os elementos essenciais da resposta nacional, regional e internacional à pandemia, mediante a plena participação das organizações 
de empregadores e de trabalhadores; 

c) Não devem ser exercidas discriminações nem estigmatizações de trabalhadores, em especial das pessoas que procuram trabalho 
ou dos candidatos a emprego, em função do seu estatuto VIH real ou suposto ou pelo facto de pertencerem a regiões do mundo 
ou a segmentos da população considerados como estando mais expostos ou vulneráveis à infecção de VIH; 

d) A prevenção de todos os modos de transmissão do VIH deve ser uma prioridade fundamental; 

e) Os trabalhadores, as suas famílias e pessoas a cargo devem ter acesso e poder beneficiar da prevenção, tratamento, assistência 
e apoio em relação ao VIH e Sida, e o local de trabalho deve contribuir para facilitar o acesso a esses serviços; 

f) A participação e o empenho dos trabalhadores na concepção, execução e avaliação dos programas adoptados a nível nacional 
e no local de trabalho devem ser reconhecidos e reforçados; 

g) Os trabalhadores devem beneficiar de programas destinados a prevenir riscos específicos de transmissão, no âmbito da 
profissão, do VIH e das doenças transmissíveis que lhe estão associadas, como a tuberculose; 

h) Os trabalhadores, as suas famílias e seus dependentes devem beneficiar da protecção da sua privacidade, incluindo a 
confidencialidade relacionada com o VIH e Sida, especialmente no que se refere ao seu próprio estatuto VIH; 

i) Nenhum trabalhador deve ser obrigado a submeter-se a um teste de VIH nem a revelar o seu estatuto VIH; e 

j) As medidas relativas ao VIH e Sida no mundo do trabalho devem fazer parte das políticas e programas nacionais de 
desenvolvimento, incluindo os relacionados com o trabalho, a educação, a protecção social e a saúde; 

k) Deve ser assegurada protecção aos trabalhadores que, no âmbito da sua profissão, estão particularmente expostos ao risco 
da transmissão do VIH. 

                                            
566 BUREAU INTERNACIONAL DO TRABALHO, VIH e SIDA e Direito do Trabalho: Um Manual para 
Juízes e Profissionais da Área Jurídica, Genebra, 2013, p. 49. 
567 Recomendação 200: Recomendação sobre Infecção VIH e SIDA e o Mundo do Trabalho, Adoptada pela 
Conferência Internacional do Trabalho na sua Nonagésima Nona Sessão, em Genebra, a 17 de Junho de 2010. 
568 BUREAU INTERNACIONAL DO TRABALHO, op. cit., p. 43. 
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Fonte: VIH e SIDA e Direito do Trabalho: Um Manual para Juízes e Profissionais da Área Jurídica, Genebra, 
2013, p. 49; Recomendação 200 (…), p. 5. 

 
Relativamente a elaboração de políticas e planos de saúde a OIT mediante a Recomendação 
200, exorta os Estados Membros a: 

a) Adoptar políticas e programas nacionais em matéria de VIH e Sida e relativamente ao mundo do trabalho e à segurança 
e saúde no trabalho, caso não existam; e  

b) Integrar as suas políticas e programas sobre VIH e Sida e o mundo do trabalho em planos de desenvolvimento e estratégias 
de redução da pobreza, incluindo estratégias para o trabalho digno e para empresas sustentáveis, bem como nas estratégias 
geradoras de rendimentos, conforme adequado. [Recomendação 200 (…) § 4.º alínea a) e b)]. 

 

Sobre a igualdade de oportunidades e tratamento, o documento em referência estabelece: 

a) O estatuto VIH, quer seja real ou presumido, não deve ser um motivo de discriminação que impeça o recrutamento ou a 
manutenção do emprego, nem a procura da igualdade de oportunidades prevista na Convenção relativa à Discriminação 
no Emprego e na Profissão, de 1958.  

b) O estatuto VIH real ou suposto não deve ser causa de despedimento. A ausência temporária do trabalho por motivos de 
doença ou de assistência a doentes atingidos pelo VIH e Sida deve ser tratada como qualquer ausência por motivos de 
saúde, tendo em conta a Convenção sobre a Cessação da Relação de Trabalho, de 1982. [Recomendação 200 (…) 
§ 10.º e 11.º]. 

Relativamente a testes, privacidade e confidencialidade a Recomendação 200 dispõe: 

1. A realização de testes deve ser verdadeiramente voluntária e isenta de qualquer coacção, e os programas de rastreio devem 
respeitar as orientações internacionais sobre confidencialidade, aconselhamento e consentimento. 

2.  Os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, as pessoas à procura de trabalho e os candidatos a emprego, não 
devem ser obrigados a submeter-se a um teste ou a outras formas de rastreio do VIH.   

3. Os resultados dos testes de VIH devem ser confidenciais e não comprometer o acesso ao emprego, à continuidade no 
trabalho, à segurança no emprego ou às oportunidades de progressão. 

4. Os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, as pessoas à procura de trabalho e os candidatos a emprego, não 
devem ser obrigados pelos países de origem, de trânsito ou de destino, a revelar informações que digam respeito si próprias 
ou a outras pessoas relativamente ao VIH. O acesso a essas informações deve reger-se por normas de confidencialidade, 
compatíveis com o código de práticas da OIT sobre a protecção dos dados pessoais dos trabalhadores, de 1997, e com 
outras normas internacionais pertinentes sobre protecção de dados.  

5. Os trabalhadores migrantes ou os trabalhadores que desejem migrar por motivos de emprego não devem ser impedidos de 
o fazer pelos países de origem, de trânsito ou de destino devido ao seu real ou suposto estatuto VIH. 

6. Os Membros devem adoptar procedimentos de resolução de conflitos facilmente acessíveis que protejam os trabalhadores 
em caso de violação dos seus direitos acima referidos. [Recomendação 200 (…) § 24.º a 29.º (Testes, 
privacidade e confidencialidade)]. 

Sobre a segurança e saúde no trabalho a Recomendação 200 estabelece: 

1. O ambiente de trabalho deve ser seguro e saudável, a fim de prevenir a transmissão do VIH no local de trabalho, tendo 
em conta a Convenção e Recomendação sobre Segurança e Saúde no Trabalho, de 1981, a Convenção e Recomendação 
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sobre o Quadro Promocional para a Segurança e Saúde no Trabalho, de 2006, bem como outros instrumentos 
internacionais relevantes, como os documentos conjuntos de orientação da Organização Internacional do Trabalho e da 
OMS.   

2. As medidas de segurança e saúde destinadas a prevenir a exposição dos trabalhadores ao VIH no local de trabalho devem 
incluir medidas universais de precaução e de prevenção de acidentes e riscos, tais como medidas organizativas, medidas 
técnicas e métodos de trabalho preventivos, equipamentos de protecção individual, se necessário, medidas de controlo do 
ambiente de trabalho, medidas de profilaxia pós-exposição e outras medidas de segurança destinadas a minimizar o risco 
de contrair VIH e tuberculose, especialmente nas profissões de maior risco, incluindo o sector da saúde.    

3. Quando exista no trabalho a possibilidade de exposição ao VIH, os trabalhadores devem receber informação e formação 
necessárias sobre os modos de transmissão e as medidas destinadas a prevenir a exposição à infecção. Os Membros devem 
adoptar medidas destinadas a garantir que a prevenção, segurança e saúde sejam asseguradas nos termos das normas 
aplicáveis. 

4. As medidas de sensibilização devem salientar o facto de o VIH não ser transmitido pelo simples contacto físico e de a 
presença de uma pessoa com VIH não constituir um risco no local de trabalho.  

5. Os serviços de saúde no trabalho e os mecanismos existentes no local de trabalho relacionados com a segurança e saúde no 
trabalho devem abordar a questão do VIH e Sida tendo em conta a Convenção e Recomendação sobre os Serviços de 
Saúde no Trabalho, de 1985, as Directrizes conjuntas OIT/OMS sobre os serviços de saúde e a infecção VIH/Sida, 
bem como qualquer revisão posterior, e outros instrumentos internacionais pertinentes. [Recomendação 200 (…) § 
30.º a 34.º (segurança e saúde no trabalho)]. 

Quanto ao apoio aos trabalhadores vivendo com o VIH/SIDA a Recomendação 200 refere 
que: 

“Os programas de assistência e apoio devem incluir medidas de adaptação adequada no local de trabalho para as pessoas que 
vivem com o VIH ou com doenças relacionadas com o VIH, tendo em conta as circunstâncias nacionais. O trabalho deve ser 
organizado de forma a ter em conta o carácter episódico do VIH e Sida, bem como os possíveis efeitos secundários do 
tratamento”. [Recomendação 200 (…) § 21.º]. 

Quanto a Convenção 111 sobre a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, 
importa aludir que o documento visa reforçar medidas de combate a discriminação no 
emprego, independentemente do motivo, e define a “discriminação” como sendo:  

a) Toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, 
que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão;  

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou 
tratamento no emprego ou profissão, conforme pode ser determinado pelo País membro concernente, após consultar organizações 
representativas de empregadores e de trabalhadores, se as houver, e outros organismos adequados”. (Artigo 1.º da 
Convenção 111). 

A Recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas (2001) também contem 
instrutivos para os Estados Membros da organização em matéria de emprego, como a seguir 
se ilustra: 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Declaração de Compromisso sobre VIH/ Sida, Resolução 
S-26/2, adoptada a 27 de Junho de 2001 (A/RES/S-26/2) Parágrafo 49: 

“… reforçar a resposta ao VIH/Sida no mundo do trabalho através da criação e implementação de programas de prevenção 
e assistência nos sectores público, privado e informal, e tomar medidas para proporcionar um ambiente de trabalho que apoie as 
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pessoas que vivem com o VIH/Sida”. 

Parágrafo 69: 

“...desenvolver um quadro legal e político nacional que proteja os direitos e a dignidade das pessoas que vivem e são afectadas 
pelo VIH/Sida e os que estão em maior risco de VIH/ Sida no local de trabalho, em consulta com os representantes dos 
empregadores e dos trabalhadores, tendo em conta as orientações internacionais instituídas sobre o VIH/Sida no local de 
trabalho. 

 

A Global Commission on HIV and the Law, em uma das suas conclusões, denuncia que 
a penalização do trabalho sexual, do consumo de drogas e das medidas de redução do risco 
cria um clima que favorece a violência civil e policial e torna o recurso jurídico impossível 
para as vítimas. O medo da detenção leva as populações-chave a esconderem-se, longe dos 
programas de prevenção do VIH e de redução do risco. O encarceramento e a detenção 
obrigatórios expõem os detidos a agressões sexuais e a práticas de injeção de drogas de alto 
risco, enquanto os preservativos tornam-se produtos de contrabando e as medidas de 
redução do risco (incluindo os medicamentos antirretrovirais) são negadas569.  

Por isso, mas adiante, a Global Commission on HIV and the Law, na abordagem ao “direito no 
local de trabalho” refere que, a descriminalização é o primeiro passo para melhores condições 
de trabalho e, consequentemente, menor risco de contração do VIH570. 

Sobre Migrantes e seus direitos, a Global Commission on HIV and the Law recomenda-se 
aos países a oferecerem a estes cidadãos o mesmo nível de protecção em relação ao 
VIH/SIDA que oferecem aos nacionais; a revogação de restrições de viajar sem apresentar 
os testes do VIH ou de proibição de entrada por motivos de saúde (VIH positivo); a que os 
testes do VIH e rastreio de ISTs para migrantes sejam devidamente fundamentados e 
voluntários, etc.571. 

3.2.  Directrizes regionais 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos tem a mesma formulação que a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao garantir a todos o direito de trabalhar em 
condições equitativas e satisfatórias e de receber um salário igual por um trabalho igual572. 

Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos573 (…), insta aos Estados-m
embros as seguintes competências: 
 

1. Tomar medidas para eliminar a discriminação no local de trabalho contra os idosos com relação ao acesso ao emprego, tendo 
como base os requisitos profissionais; e  

2. Garantir oportunidades de trabalho adequadas para os idosos, tendo em conta as suas capacidades físicas e médicas, 
competências e experiência. [Artigo 6º (Protecção Contra Discriminação no Emprego), do Protocolo à Carta 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Relativo aos Direitos dos Idosos em África, Adoptado pela 
vigesima sexta sessão ordinaria da Conferência, em Adis Abeba, Etiopia, de 30 – 31 de Janeiro de 2016]. 

                                            
569 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 8 - 9. 
570 Idem, p. 46. 
571 Idem, p. 114. 
572 Artigo 15.º, da CADHP. 
573 Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Relativo aos Direitos dos Idosos em África, 
Adoptado pela vigesima sexta sessão ordinaria da Conferência, em Adis Abeba, Etiopia, de 30 – 31 de Janeiro 
de 2016. 
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A Agenda 2063 da União Africana destaca os rendimentos, os empregos e o trabalho 
decente como uma área de intervenção prioritária para alcançar a aspiração de um melhor 
nível de vida, qualidade de vida e bem-estar para todos (Objectivo 1); entre outras estratégias 
indicativas, recomenda que os países implementem políticas que melhorem a relevância, a 
eficiência e a eficácia das instituições do mercado de trabalho. O crescimento económico 
inclusivo sustentável é igualmente referido como uma área de intervenção para a 
transformação das economias e a criação de empregos (Objectivo 4). Reconhecendo o papel 
essencial que a juventude pode ter no desenvolvimento dos países e do continente (Objectivo 
18), sugere a adopção de estratégias como a promoção de empresas criadas por jovens, a 
realização de estágios profissionais e/ou de inserção no mercado de trabalho, ou o 
aconselhamento vocacional. A economia informal é, também, considerada como um aspecto 
determinante em diversas áreas de intervenção, nomeadamente nas relacionadas com os 
objectivos 1 e 4 acima referidos.  

 

4. Situação Actual de Angola 

No contexto da resposta ao VIH no local de trabalho, Angola conta com um conjunto de 
“boas práticas” consubstanciadas na criação de um Comité empresarial que envolve 
empresas nacionais e internacionais, promovendo programas de SIDA dentro do local de 
trabalho com ênfase nas áreas de prevenção, tratamento, cuidados e apoio às pessoas que 
vivem com o VIH/SIDA; envolvimento de MAPTSS que aborda questões relacionadas com 
VIH/SIDA, protege o trabalhador e proíbe expressamente a despistagem do VIH no quadro 
geral do emprego; e a existência de pontos focais no Ministério da Saúde, MAPTSS, 
Educação, MINARS, Ministério do Interior, Ministério da Defesa (DSS/FAA), MINJUDE, 
MINFAMU, entre outras. 

Pela analise das leis e regulamentos sobre o emprego, percebe-se que Angola dispõe de 
legislações que permitem a todos quer sejam partes das populações-chave e vulneráveis quer 
não, a igualdade de oportunidades de emprego, a proibição de despedimento por razão de 
estado de seropositividade, a proibição de testes VIH de forma obrigatória e a protecção da 
saúde dos trabalhos em situação de risco ou exposição de doenças contagiosos como o 
VIH/SIDA e a TB. 

Do ponto de vista concreto, a função pública é a que alberga o maior número de 
trabalhadores, embora haja em Angola oportunidades de emprego também no sector 
privado. 

A maior parte das populações-chave entrevistados afirmaram que não trabalham, por 
exemplo, entre os HSH que participaram das consultas disseram que não têm experiência 
por ainda não trabalharem, mas, para os que já trabalham as opiniões divergem, uns afirmam 
que a integração é óptima, ao passo que, outros afirmam que os colegas não os levam a sério 
por serem Gays. 

As TS por desenvolverem uma actividade laboral que do ponto de vista social é condenado, 
afirmam que as suas famílias não sabem do trabalho que fazem porque não as dizem com 
receio de serem discriminadas. As TS de Benguela e sobretudo as de Luanda declaram saber 
que o seu trabalho não é criminalizado, embora o comportamento da Polícia demonstra o 
contrário e elas sentem-se impontentes perante a razão da força geralmente exibida pela 
Polícia. 
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Quanto a prevenção às ITS e ao VIH, responderam que sabem da necessidade ou 
importância de usar preservativos, que os adquirem por meio de algumas organizações como 
a Linkgens que tem alguns activistas do grupo. Mas, muitas vezes encontram resistência no 
uso do preservativo por parte dos clientes que, para convence-las aumentam 
geometricamente o preço da prestação. 

5. Lacunas e Desafios 

i. maior desafio está na débil difulgação e, concomitantemente, na falta de 
conhecimento de planos e políticas do Executivo sobre o acesso ao trabalho para as 
pessoas no geral e, especialmente, para as pessoas vivendo, bem como para as 
populações-chave e vulneráveis; 

ii. Igualmente, não se conhecem planos, politicas ou regulamentos específicos sobre o 
combate ao estigma e a discriminação nos locais de trabalho; 

iii. Reconhecimento das minorias/classe, por parte do Estado e da sociedade, mediante 
habilitação (Ex. das TS), por meio de um cartão de identidade/profissional. 

 

6. Recomendações 

Deste modo, recomenda-se o seguinte: 

i. Criação de políticas sobre o emprego e segurança no trabalho específicas ao 
VIH/SIDA;  

ii. Implementação de medidas concretas para assegurar a manutenção da relação 
jurídico-laboral nos casos em que estiverem envolvidos pessoas infectadas com o 
VIH;  

iii. Revisão da Lei 8/04 e a sua Regulamentação. 
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H. Assistência Social 
 

1. Contexto Legal em Angola 

 

Esta secção aborda os mecanismos de assistência social574 prestada as pessoas desfavorecidas 
ou àquelas que por alguma razão, como idade avançada, orfandade (crianças), gravidez (para 
mulheres), doenças, etc., estejam numa situação de vulnerabilidade. 

O tratamento individualizado ou especializado que se dá às pessoas portadoras de 
deficiências, as crianças e aos idosas, doentes ou que pertencem a grupos minoritários, 
enquadra-se nas políticas de assistência social e de protecção especial, que o Governo 
desenvolve dentro da visão global de assegurar a sobrevivência, protecção e desenvolvimento 
da pessoa humana, com base no estabelecido na lei.  

Angola dispõe efectivamente de leis, directivas e políticas sobre a protecção social e constitui 
obrigação do Estado garantir a efectivação dos mecanismos de protecção social, sobretudo 
à grupos de pessoas menos dotadas física e económicamente e aos excluidos, promovendo a 
partilha e a mitigação do risco social e a correcção das assimetrias na redistribuição da renda 
nacional. 

No contexto nacional, integram os grupos mais vulneráveis e que devem ser priorizados nas 
acções de prevenção, assistência e cuidado e apoio, os seguintes: Pessoas vivendo com VIH; 
Mulheres grávidas; Crianças expostas ao VIH; Populações expostas (profissionais de saúde, 
Parceiros e Parceiras e pares discordantes); Pacientes com Tuberculose; e Portadores de 
Infecção com Transmissão Sexual575.  

O Executivo Angolano, consciente da indispensabilidade da assistência social na luta contra 
as assimetrias sociais e, consequentemente na busca da resposta eficaz ao VIH, TB e doenças 
correlacionadas, tem alocado, no quadro do OGE, verbas significativas no subsector da 

Protecção Social. No exercício económico 2018576, a protecção social beneficiou de 35,23% 
do valor global atribuído ao sector social, sendo que, para a Educação correspondem 26,82%; 
18,37% às despesas com Habitação e Serviços Comunitários; 17,57% às despesas com Saúde; 
1,58% às despesas com Recreação, Cultura e Religião; e 0,44% às despesas com a Protecção 
Ambiental, conforme o gráfico X. 

                                            
574 Embora a doutrina faça uma distinção técnica de conceitos, por questões pragmáticas, no âmbito da presente 
avaliação, considerar-se-ão de forma indistinta as expressões:  
Protecção social: interpretada como sendo de carácter mais abrangente do que a segurança social (incluindo, 
em particular, a protecção proporcionada entre membros da família ou por membros de uma comunidade 
local). 
Segurança social: abrange todas as medidas que proporcionam prestações, pecuniárias ou em género, para 
garantir protecção, nomeadamente contra: ausência de rendimento relacionado com o trabalho (ou rendimento 
insuficiente) motivada por doença, invalidez, maternidade, acidente de trabalho, desemprego, velhice ou morte 
de um membro da família; ausência de acesso ou acesso com custos incomportáveis a cuidados de saúde; 
prestações familiares insuficientes, em especial para crianças e adultos dependentes; pobreza geral e exclusão 
social. 
Assistência social: são prestações condicionadas em função do nível de rendimento do beneficiário. É, por n
orma, um instrumento para atenuar a pobreza. As prestações podem ser pagas em dinheiro ou em género (Cf. 
GOVERNO FEDERAL, Por uma Cultura de Direitos Humanos - Direito à Seguridade social - Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR Brasília – 2013, p. 19-20). 
575 Cf. INLS, Plano Estratégico Nacional Para o Controlo das Infecções de Transmissão Sexual, VIH e SIDA 
2007 a 2010, Luanda, 2006, p. 46. 
576 República de Angola (Ministério das Finanças), Orçamento Geral do Estado 2018, Luanda, 2018, p. 79-80. 
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Gráfico X - Despesa Por Função: Anatomia do Sector Social 

 

Fonte: OGE, 2018, p. 80. 

Apesar deste reforço financeiro proveniente do OGE em 2018, ainda existem áreas em que 
o apoio do Governo é nulo, ou ainda se considera fraco, tais como Apoio Institucional para 
Pessoas Vivendo com VIH/SIDA, Populações-chave e Vulneráveis, bem como a 
investigação. 

 

1.1. A Assistência Social na Constituição 
 

 
Constituem tarefas fundamentais do Estado, entre outras, o asseguramento dos direitos, 
liberdades e garantias fundamentais; a criação de condições para tornar efectivos os direitos 
sociais dos cidadãos; a promoção do bem-estar, da solidariedade social e a elevação da 
qualidade de vida dos angolanos, fundamentalmente para as populações desfavorecidas577. 

A luz da Constituição, os mecanismos de assistência social compreendem a protecção dos 
direitos da criança, em áreas como a educação, saúde, condições de vida e ensino578. 

A assistência social encontra-se consagrada de forma explícita no artigo 77.º da CRA, cuja 
norma privilegia à assistência na infância, na maternidade, na invalidez, na deficiência, na 
velhice e em qualquer situação de incapacidade para o trabalho579. Por exemplo, para garantir 
o direito à assistência médica e sanitária é atribuída ao Estado a incumbência de desenvolver 
e assegurar a funcionalidade dos serviços de saúde em todo o território nacional, bem como 
regular a produção, distribuição, comércio de produtos farmacêuticos e outros meios de 
tratamento e diagnóstico. 

                                            
577 Artigo 21.º alíneas b), d), e), f) e g) (Tarefas Fundamentais do Estado), da CRA. 
578 Idem, artigo 35.º n.º 6 (Família, casamento e filiação). 
579 Idem, artigo 77.º (Saúde e protecção social). 
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Particularmente para criança, a CRA consagra um conjunto de direitos que merecem a plena 
e integral protecção do Estado, da família e da sociedade, nomeadamente, o direito a 
educação integral e harmoniosa, a protecção da sua saúde, condições de vida; protecção 
contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo 
de autoridade, na família e nas demais instituições. Esta protecção é redobrada quando se 
trata de criança órfã, com deficiência, abandonada ou, por qualquer forma, privada de um 
ambiente familiar normal, pois, estas gozam de protecção especial do Estado580.  

1. A criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem 
assegurar a sua ampla protecção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo 
de autoridade, na família e nas demais instituições. 
2. As políticas públicas no domínio da família, da educação e da saúde devem salvaguardar o princípio do superior interesse da 
criança, como forma de garantir o seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e cultural. 
3. O Estado assegura especial protecção à criança órfã, com deficiência, abandonada ou, por qualquer forma, privada de um 
ambiente familiar normal. 
4. O Estado regula a adopção de crianças, promovendo a sua integração em ambiente familiar sadio e velando pelo seu 
desenvolvimento integral. 
5. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. [Artigo 80.º (Infância), da CRA]. 

A abordagem da protecção social na CRA é extensiva à juventude581, aos idosos582, aos 
cidadãos com deficiência583 e aos antigos combatentes e veteranos da pátria584.  

Os jovens gozam de protecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, sociais 
e culturais, nomeadamente: no ensino, na formação profissional e na cultura; no acesso ao 
primeiro emprego, no trabalho e na segurança social; no acesso à habitação; na educação 
física e no desporto; e no aproveitamento dos tempos livres. 

Relativamente aos idosos, a CRA estabelece o direito à segurança económica, as condições 
de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e 
evitem ou superem o isolamento e a marginalização social dos cidadãos da terceira idade. 

Sobre a protecção dos cidadãos com deficiência a Constituição de Angola, atribui ao Estado 
a tarefa de adoptar uma política nacional de prevenção, tratamento, reabilitação e integração 
destes cidadãos, de apoio as suas famílias e de remoção de obstáculos à sua mobilidade.  

A responsabilidade do Estado é extensiva a moralização ou sensibilização da sociedade em 
relação aos deveres de inclusão, respeito e solidariedade para com os cidadãos com 
deficiência. Por fim, ao Estado é ainda atribuída a responsabilidade de fomentar e apoiar o 
ensino especial e a formação técnico-profissional para os cidadãos com deficiência. 

Quanto aos antigos combatentes e veteranos da pátria, bem como aos seus filhos menores e 
cônjuges sobrevivos, a CRA impõe estatuto e protecção especial do Estado e da sociedade. 

O tratamento constitucional dos direitos dos cidadãos idosos, deficientes de guerra, seus 
familiares e cônjuges, criança órfã ou pessoas em situação de vulnerabilidade baseiam-se no 
princípio da justiça social, consagrado no artigo 90.º da Constituição. A norma do artigo em 
referência, atribui ao Estado a responsabilidade de promover a justiça social através da 
adopção de critérios de redistribuição da riqueza que privilegiem todos os cidadãos e em 

                                            
580 Idem, artigo 36.º n.º 6 (Família, casamento e filiação) e artigo 80.º (Infância). 
581 Idem, artigo 81.º (Juventude). 
582 Idem, artigo 82.º (Terceira Idade). 
583 Idem, artigo 83.º (Cidadãos com Deficiência). 
584 Idem, artigo 84.º (Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria). 
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particular os extractos sociais mais vulneráveis e carenciados da sociedade585. 

O Estado promove o desenvolvimento social através de: 
a) Adopção de critérios de redistribuição da riqueza que privilegiem os cidadãos e em particular os extractos sociais mais 
vulneráveis e carenciados da sociedade; 
b) Promoção da Justiça social, enquanto incumbência do Estado, através de uma política fiscal que assegure a justiça, a equidade 
e a solidariedade em todos os domínios da vida nacional; 
c) Fomento, apoio e regulação da intervenção do sector privado na realização dos direitos sociais; 
d) Remoção dos obstáculos de natureza económica, social e cultural que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os 
cidadãos; 
e) A fruição por todos os cidadãos dos benefícios resultantes do esforço colectivo do desenvolvimento, nomeadamente na melhoria 
quantitativa e qualitativa do seu nível de vida. [Artigo 90.º (Justiça Social)]. 

 

1.1. Outras leis relevantes 

Para além da Constituição, outras leis ordinárias vigentes em Angola abordam as questões 
sobre a assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade. A legislação afecta à 
Assistencia Social compreende a (o): 

Quadro 9: Principal Legislação da Assistência Social em Angola 

➢ Lei nº 7/04, de 15 de Outubro (Lei de Bases da Protecção Social); 

➢ Decreto nº 49/05, de 8 de Agosto (Sobre atribuição do subsídio de funeral); 

➢ Decreto nº 50/05, de 8 de Agosto (Regulamenta a protecção da eventualidade de morte); 

➢ Decreto nº 52/05, de 8 de Agosto (Define e regulamenta a protecção na maternidade); 

➢ Decreto nº 53/05, de 15 de Agosto (Sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças 
profissionais); 

➢ Decreto nº 76/05, de 12 de Outubro (Define e regulamenta a protecção na velhice); 

➢ Decreto Presidencial nº13/06 de 17 de Maio (Regulamento das Condições de Instalação e 
Funcionamento dos Centros de Dia de Assistência à Pessoa Idosa e Portadora de Deficiência);  

➢ Decreto Presidencial nº14/06 de 19 de Maio (Condições de Instalação e Funcionamento dos 
Lares de Assistência a Pessoa Idosa);  

➢ Decreto nº 38/08, de 19 de Junho (Estabelece o regime jurídico de vinculação e de contribuição 
da Protecção Social Obrigatória); 

➢ Decreto nº 40/08, de 2 de Julho (Regula a protecção na velhice concretizada através da atribuição 
da pensão de reforma por velhice, pensão de reforma antecipada e abono de velhice); 

➢ Decreto nº 41/08, de 2 de Julho (Estabelece o regime de protecção social dos cidadãos que se 
dedicam a actividade religiosa legal em território angolano); 

➢ Decreto nº 42/08, de 3 de Julho (Regula o Regime Jurídico dos Trabalhadores por Conta 
Própria). 

 

 
De forma subsidiária o sector da Assistência Social conta com a Lei 8/04, de 1 de Novembro 
(Lei sobre o VIH/SIDA); Decreto nº 43/03, de 4 de Julho (Regulamento sobre o 
VIH/SIDA, Emprego e Formação Profissional) e a Lei de Base do Sistema Nacional da 
Saúde. 

A Lei sobre o VIH/SIDA advoga um conjunto de normas que proporcionam o garante de 
uma assistência social às populações vulneráveis, mormente às pessoas vivendo com o VIH, 
sendo os principais normativos os seguintes: protecção e promoção integral da saúde das 
pessoas mediante a adopção de medidas necessárias para a prevenção, controlo, tratamento 

                                            
585 Idem, artigo 90.º (Justiça Social). 
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e investigação do VIH/SIDA; o respeito pelos direitos e deveres das pessoas infectadas pelo 
VIH e doentes da SIDA em qualquer nível de atenção; e, a promoção e protecção dos direitos 
das crianças infectadas pelo VIH/SIDA586. 

Importa ressaltar que, a Lei sobre o VIH/SIDA não prevê, na sua forma actual, artigos 
específicos que visem á protecção das Populações-chave e grupos Vulneráveis. Igualmente, 
a lei não aborda adequadamente a problemática ligada a questões de género, nem a questão 
da promoção e a protecção dos direitos humanos é suficientemente debatida.  

Por sua vez, o Regulamento sobre o VIH, Emprego e Formação Profissional consagra 
os mesmos efeitos sociais e económicos previstos no regime geral para os trabalhadores com 
tuberculose, lepra, cancro ou outras doenças do foro psicológico587. 

Na Lei de Base do Sistema Nacional da Saúde588 encontram-se normas que estabelecem 
cuidados especiais aos cidadãos desfavorecidos como crianças órfãs, idosos, deficientes, etc. 
Por exemplo, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º da LBSNS, as linhas gerais da política 
nacional da saúde em Angola compreende, a promoção da saúde e prevenção da doença a 
ser exercida pelo Estado, garantindo a equidade na distribuição dos recursos e na utilização 
dos serviços; a promoção da igualdade dos cidadãos no acesso aos c\lidados de saúde, seja 
qual for a sua condição económica e onde quer que vivam; e, a tomada de medidas especiais 
para os grupos sujeitos a maior riscos, tais como a infância, a maternidade, a velhice, os 
deficientes, com prioridade aos mutilados de guerra e os trabalhadores cuja profissão o 
justifique. 

O diploma em questão, atribui ainda ao Estado a responsabilidade de criar programas de 
promoção da saúde em áreas de assistência e segurança social589. 

Por outro lado, em 2004, Angola aprovou a Lei sobre a Protecção Social590, que dentre os 
seus principais objectivos constam os seguintes aspectos:  

a) Atenuar os efeitos da redução dos rendimentos dos trabalhadores nas situações de 
falta ou diminuição da capacidade de trabalho, na maternidade, no desemprego e 
garantir a sobrevivência familiar, em caso de morte; 

b) Compensar o aumento dos encargos inerentes às situações familiares de especial 
fragilidade; 

c)  Assegurar meios de subsistência à população residente carenciada, na medida do 
desenvolvimento económico e social do país e promover, conjuntamente com os 
indivíduos e as famílias, a sua inserção na comunidade, na plena garantia de uma 
cidadania responsável.591  

De concreto, a Lei em análise estabelece três níveis de protecção social: a protecção social d

                                            
586 Artigo 1.º al. a) (Objecto); artigo 3.º n.º 1 al. a) e f) (Responsabilidade do Estado), da Lei 8/04, de 1 de 
Novembro (Lei sobre o VIH/SIDA). 
587 Artigo 10.º (Segurança Social) da Decreto nº 43/03, de 4 de Julho (Regulamento sobre o VIH/SIDA, 
emprego e formação profissional). 
588 Lei n.º 22-B/92, de 28 de Agosto (Lei de Base do Sistema Nacional da Saúde-adiante LBSNS). 
589 Idem, artigo 6.º n.º 3 (Responsabilidade do Estado). 
590 Lei n.º 7/04, de 15 de Outubro (Lei de Bases da Protecção Social). 
591 Idem, artigo 1.º (Objectivos da Protecção Social). 
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e base, a protecção social obrigatória e a protecção social complementar592. 

A protecção social de base no seu âmbito pessoal, abrange as pessoas que se encontrem 
numa situação de falta ou diminuição dos meios de subsistência e não possam assumir na 
totalidade a sua própria protecção, casos de famílias ou pessoas em situação de pobreza 
extrema, de mulheres desfavorecidas, de crianças e adolescentes com necessidades especiais 
ou em situação de risco, de pessoas com deficiência, em situação de risco ou exclusão social, 
etc.593. 

Para além do âmbito de actuação pessoal, a protecção social de base compreende também 
um âmbito de actuação material, cuja concretização dá-se por actuações tendencialmente 
personalizadas ou dirigidas a grupos específicos e á comunidade, por meio de prestações de 
risco, apoio social ou solidariedade. As prestações de apoio social são atribuídas através de 
serviços, equipamentos, programas e projectos integrados de desenvolvimento local ou 
dirigidos a grupos com necessidades específicas ao nível da habitação, saúde, alimentação, 
educação ou outras prestações devidamente orientadas594.  

A protecção social obrigatória pressupõe a solidariedade de grupo e destina-se aos 
trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria e as suas famílias e tendo a protegê-
los de acordo com o desenvolvimento económico e social, nas situações de falta ou 
diminuição da capacidade de trabalhado, maternidade, acidente de trabalho e doenças 
profissionais, desemprego, velhice e morte, bem como nas situações de agravamento dos 
encargos familiares595.  

A Lei sobre a Protecção Social refere-se também da estrutura da entidade gestora da 
protecção social obrigatória. Estas entidades têm natureza de institutos públicos e gozam de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial596, cujo organigrama (da entidade gestora 
da protecção social obrigatória) compreendendo: Conselho de Administração; Director 
Geral; Conselho Consultivo e Conselho Fiscal597. 

A protecção complementar é de adesão facultativa, assenta numa lógica de seguro e pretende 
reforçar a cobertura fornecida no âmbito dos regimes integrados na protecção social 
obrigatória598. 

Em Angola, existe também uma lei específica que define e regulamenta a protecção na 
maternidade, garantindo ao beneficiário subsídios de maternidade e de aleitamento599. 
Assim, a trabalhadora tem direito, por altura do parto, a uma licença de maternidade de três 
meses. Esta licença pode ser distribuída para momentos antes ou depois do parto600. 

O Diploma dispõe que em caso de parto de nado-morto, aborto provocado por doença, 
acidente de trabalho ou acidente comum ou aborto feito nos termos da lei, o período de 
licença da maternidade é reduzido a 45 dias, contados desde a data do evento601. 

                                            
592 Idem, artigo 2.º e sgts. 
593 Idem, artigo 5.º (âmbito de aplicação pessoal). 
594 Idem, artigo 6.º n.º 1 e 3 (âmbito de aplicação material). 
595 Idem, artigo 10.º (Fundamentos e objectivos). 
596 Idem, artigo 47.º n.º 1. 
597 Idem, artigo 47.º n.º 2. 
598 Idem, artigo 27.º e sgts. 
599 Decreto n.º 52/05, de 8 de Agosto (Define e Regulamenta a Protecção na Maternidade). 
600 Idem, artigo 2.º. 
601 Idem, artigo 3.º. 
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A lei acautela direitos especiais da mulher durante a gravidez e após o parto. Por exemplo, 
após o parto, a mulher trabalhadora tem direito a interromper o trabalho diário para o 
aleitamento do filho, em dois períodos de 30 minutos cada, sem diminuição do salário, 
sempre que o filho permaneça, durante o tempo de trabalho, nas instalações do centro de 
trabalho ou infantário do empregador. Esta faculdade de interrupção do trabalho tem 
duração de 12 meses. Acresce-se ainda o facto de que durante o período de gravidez e até 15 
meses após o parto, a trabalhadora tem direito a faltar um dia por mês sem perda de salário, 
para acompanhamento médico do seu estado e para cuidar do filho602. 

Ainda na senda da protecção social, foi aprovado em 2008, pelo Conselho de Ministros, o 
Regime Jurídico dos Trabalhadores por Conta Própria603. O Diploma tem por âmbito, 
regular o trabalho daqueles que exercem a sua profissão sem vínculo contratual de trabalho, 
ou que exercem sua actividade de forma liberal desde que faça parte de uma organização ou 
associação profissional e se inscrevam neste regime604. 

Da caracterização dos trabalhadores por conta própria, pode-se perceber que as pessoas que 
se enquadram nesta categoria, podem ter protecção social obrigatória, desde que se 
inscrevam junto das entidades competentes e cumpram com as suas contribuições605.  

A assistência social é também extensiva as Populações Privadas de Liberdade. A respeito, a 
Lei Penitenciária estabelece que a administração prisional deve promover a acção social em 
relação aos reclusos detidos e em cumprimento de penas, de acordo com as necessidades e 
disponibilidade materiais. Para a realização de actividades de carácter social estão previstos 
também a possibilidade de celebração de acordos com instituições nacionais ou estrangeiras, 
públicas ou privadas606. 

 

1.2. Políticas, Planos sobre a Protecção e Assistência Social 

Em Angola, os planos nacionais de desenvolvimento607, constituem um dos principais 
reportórios de políticas públicas para o país. Com efeito, as políticas públicas das áreas da 
Saúde, Educação e Assistência Social, adoptadas pelo Executivo Angolano, reflectem o grau 
de compromentimento do Estado na promoção do desenvolvimento das comunidades 
desfavorecidas. 

As políticas delineadas no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017, 
privilegiam a assistência social as crianças e aos idosos, enquadrada no contexto da “Política 
de Repartição Equitativa do Rendimento Nacional e de Protecção Social”. O documento 
objectiva criar condições que possibilitem o acesso dos mais pobres e desfavorecidos ao 
capital; implementar um programa de rendimento mínimo para pessoas em situação de risco 
e de extrema pobreza, associado ao cumprimento de acções de contra-partida que 

                                            
602 Idem, artigo 4.º e 5.º. 
603 Decreto n.º 42/08, de 3 de Julho (Regula o Regime Jurídico dos Trabalhadores por Conta Própria). 
604 Artigo 2.º do Decreto n.º 42/08, de 3 de Julho (Regula o Regime Jurídico dos Trabalhadores por Conta 
Própria). 
605 Idem, 4.º e sgts. 
606 Artigo 58.º, da Lei n.º 8/08, de 29 de Agosto (Lei Penitenciária). 
607 Destacar-se-ão apenas os dois últimos planos nacionais, nomeadamente o Plano Nacional de 
Desenvolvimento 2013-2017, Luanda, 2012 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, Vol. I, 
Luanda, 2018. Ambos visam a promoção do desenvolvimento socioeconómico e territorial do País. Têm um 
carácter prospectivo e plurianual, abrangem os níveis nacional, sectorial e provincial de planeamento, e 
implementam as opções estratégicas de desenvolvimento a longo prazo do País, assumidas na Estratégia de 
Longo Prazo (ELP) Angola 2025.  
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contribuam para a transformação da vida dos beneficiários e dos seus familiares; melhorar o 
sistema de protecção social, em particular dos grupos vulneráveis, reforçar a sua eficácia e 
garantir a sua sustentabilidade; criar um subsídio de assistência social especialmente orientado 
para o idoso em lares; e regulamentar e aplicar integralmente a Lei de Bases da Protecção 
Social608. 

O documento advoga a Protecção Integral dos Direitos da Criança e tem como objectivo, 
garantir a protecção integral dos direitos da criança, tendo em vista o desfrute pleno, efectivo 
e permanente dos princípios reconhecidos na legislação nacional e nos tratados 
internacionais de que o País é signatário, constituindo uma efectiva Agenda para a Defesa 
dos Direitos da Criança609. 

Quanto aos idosos, as medidas estão viradas no garante a assistência à saúde, nos diversos 
níveis do Sistema de Saúde e prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, 
mediante programas e medidas profiláticas610. 

O Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022 contempla a “Política de 
Assistência e Protecção Social”, inserida nas “Políticas Estratégicas de Desenvolvimento e 
Programas de Acção”611. 

A Política de Assistência e Protecção Social focaliza as suas acções no apoio aos Antigos 
Combatentes e Veteranos da Pátria e das vítimas de violência doméstica e de tráfico humano. 
Esta política encontra o seu primeiro foco na necessidade de melhorar a distribuição do 
rendimento nacional, visando a redução da pobreza, a promoção do desenvolvimento social 
e a coesão social do País. Outra dimensão desta política visa a melhoria das condições de 
vida de grupos vulneráveis específicos, através da sua valorização, empoderamento e 
emancipação de situações de fragilidade612.  

 
Especificamente, trata-se de promover a reintegração social e produtiva dos grupos mais 
vulneráveis e dos excluídos; contribuir para um desenvolvimento equitativo e sustentável, 
promovendo a redução de assimetrias de matriz social, económica, cultural, territorial; 
readaptar a arquitectura institucional de suporte à acção social do Estado, de acordo com os 
objectivos do desenvolvimento sustentável; apoiar as iniciativas que prestem serviços de 
apoio a pessoas com deficiência e respectivas famílias613.  

 
Intervêm na Política de Assistência e Protecção Social três Ministérios distintos: o MAPTSS, 
enquanto entidade responsável pela protecção social; o MINACVP, responsável pela 
promoção e apoio aos antigos combatentes; e o MASFAMU, enquanto responsável pela 
assistência social aos grupos vulneráveis, em especial as vítimas de violência e de tráfico 
humano; intervêm também os Órgãos da Administração Local do Estado.  

A Política de Assistência e Protecção Social abarca, por sua vez, o Sistema de Protecção 
Social Obrigatória, cuja finalidade é promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 
na medida em que assume a substituição de rendimentos dos trabalhadores previstos na Lei 

                                            
608 GOVERNO DE ANGOLA, Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017, Luanda, 2012, p. 77-
79. 
609 Idem, p. 49 
610 Idem, p. 48. 
611 GOVERNO DE ANGOLA, Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, Vol. I, Luanda, 2018, 
p. 76-129.  
612 Idem, p. 124. 
613 Idem, p. 124. 
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de Bases da Protecção Social (e suas famílias), em situação de perda ou diminuição do 
rendimento ao longo da vida. O Sistema de Protecção Social Obrigatória (PSO), assenta no 
regime contributivo dos trabalhadores614.  

No quadro das “Políticas Estratégicas de Desenvolvimento e Programas de Acção” está 
inserido o Programa de Protecção e Promoção dos Direitos da Criança. Um dos 
objectivos de programa é promover a protecção da criança e assegurar o seu bem-estar, com 
foco nas crianças abandonadas e vítimas de violência, através de modelos de intervenção 
social integrados que permitam a resolução expedita dos casos, a sua integração familiar ou 
o acolhimento em equipamentos sociais. Este desiderato é concretizado mediante a 
protecção dos direitos da criança procurando prevenir, combater e proteger a criança contra 
actos de violência e de violação dos seus direitos, com realce para os casos de abuso sexual, 
exploração do trabalho infantil, instrumentalização, acusação de práticas de feitiçaria, rapto 
e tráfico de criança, casamento e gravidez precoces, abandono, bem como algumas práticas 
sócio-culturais nefastas que impedem o seu normal desenvolvimento, procurando garantir o 
seu acesso aos mínimos sociais, desde saúde, educação, alimentação adequada e vestuário615. 

Quanto à assistência e protecção da criança é igualmente relevante a Lei sobre a Protecção 
e Desenvolvimento Integral da Criança e os 11 Compromissos da Criança. O primeiro 
estabelece que, tendo em conta a importância da primeira infância no desenvolvimento 
integral da criança, o acesso à educação deve ser garantido de forma obrigatória e gratuita 
pelo Estado desde os primeiros dias de vida da criança616. O segundo – 11 Compromissos da 
Criança - salienta o compromisso 9 que reporta a questão da protecção social e o 10 sobre a 
edução, cultura e desporto617. 

Enfim, no plano judicial o Julgado de Menores aplica medidas de protecção social aos 
menores de qualquer idade e de prevenção criminal aos menores com idades compreendidas 
entre os 12 e os 16 anos exclusive.  
 

2. Directrizes Internacionais e Regionais  

2.1. Directrizes Internacionais 

A OIT, no quadro das suas atribuições tem contribuido com uma série de documentos em 
prol da assistência social no contexto global. 

Com efeito, o próprio conceito de “segurança social” foi , inicialmente, desenvolvido na 
Convenção 102, de 1952, da OIT, como “a protecção social que a sociedade proporciona 
aos seus membros, mediante uma série de medidas públicas contra as privações económicas 
e sociais que, de outra maneira, provocariam o desaparecimento ou forte redução dos seus 
rendimentos em consequência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho, 
enfermidade profissional, emprego, invalidez, velhice e morte, bem como da assistência 
médica e de apoio à família com os filhos”618. 

Na mesma senda, o Relatório VI da OIT reafirmou os ideais da Convenção 102, ao 
proclamar, em sentido genérico que, os objectivos da segurança social implicam uma redução 

                                            
614 Idem, p. 128. 
615 Idem, p. 81. 
616 Artigo 63°, § 1, da Lei nº 25/12, de 22 de Agosto (Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da 
Criança).  
617 11 Compromissos da Criança, 9.º e 10. 
618 Cf., OIT, Convenção (nº 102) Sobre às Normas Mínimas para a Segurança Social, 1952.  
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da insegurança de rendimentos e na melhoria do acesso aos serviços de saúde e assistência, 
com vistas à erradicação da pobreza e à promoção do trabalho digno, reduzindo assim as 
desigualdades e iniquidades em geral, com eficiência e sustentabilidade fiscal, sem 
discriminação e como direito fundamental difuso e inalienável619. 

Sumariamente eis a seguir o quadro das principais convenções da OIT referente a assistência 
social 

Quadro 10: Convenções da OIT sobre a Segurança social 

✓ Convenção (nº 102) sobre a Segurança Social (norma mínima), 1952; 

✓ Convenção (nº 118) sobre a Igualdade de Tratamento (segurança social), 1962; 

✓ Convenção (nº 121) sobre Prestações Relativas a Acidentes no Trabalho, 1964 (Anexo I alterado e
m 1980); 

✓ Convenção (nº 128) sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967; 

✓ Convenção (nº 130) sobre os Cuidados Médicos e as Indemnizações de doenças, 1969; 

✓ Convenção (nº 157) sobre a Conservação dos Direitos à Segurança Social, 1982; 

✓ Convenção (nº 168) sobre a Promoção do Emprego e a Protecção contra o Desemprego, 1988 e; 

✓ Convenção (nº 183) sobre a Protecção da Maternidade, 2000. 

Paralelamente as convenções da OIT, é de suma importância a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no quadro dos instrumentos internacionais que suportam as questões 
relativas à assistência social, pois proporcionam uma série de direitos e garantias às pessoas 
em situação de vulnerabilidade, tal como ilustra o quadro 11.  

Quadro 11: Direito à Assistência Social na DUDH (1948) 

Artigos Conteúdo 

Artigo XXII: Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, d
os direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento 

da sua personalidade. 

Artigo XXIII: 
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de 
trabalho e à protecção contra o desemprego.  
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  
3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, 
assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de protecção social.  
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para protecção de seus interesses. 

 

Artigo XXV: 
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças 
nascidas dentro ou fora do matrimónio gozarão da mesma protecção social 

 

                                            
619 Cf., Social security for social justice and a fair globalization: report IV; International Labour Conference, 100th Session. 
Geneva, 2011. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_152819.pdf, Acesso aos 27 Set. 2018. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152819.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152819.pdf
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Fonte: NAÇÕES UNIDAS, Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948. 

 

2.2. Directrizes Regionais 

No contexto regional destaca-se o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos Relativo aos Direitos dos Idosos em África. O Protocolo, no âmbito da protecção 
social, atribui aos Estados-membros, a competência de elaborar políticas e legislações para 
garantir que os idosos que se reformem do seu emprego beneficiem de pensões adequadas, 
bem como outras formas de segurança social; Garantir que existam mecanismos universais 
de protecção social para providenciar segurança de receitas para os idosos que não tiveram a 
oportunidade de contribuir para quaisquer sistemas de previdência de segurança social; 
Garantir que os processos e procedimentos de acesso às suas pensões sejam descentralizados, 
simples e dignificantes; Tomar medidas legislativas e outras para permitir que indivíduos se 
preparem para uma segurança de rendimentos na velhice; e Tomar medidas legislações e 
outras que facilitem os direitos dos idosos de aceder a serviços de prestadores de serviço 
estatais620.  

 

3. Situação Actual de Angola 

Embora o Governo Angola tenha empreendido nos últimos 10 anos um conjunto de 
iniciativas no plano legislativo e na elaboração e consequente aplicação de planos e políticas 
de protecção e assistência social, tem havido pouca visibilidade dos resultados práticos dos 
mesmos. 

Para aferir, junto das partes interessadas do LEA (populações-chave e vulneráveis, órgãos 
ministeriais, autoridades tradicionais e religiosas, OSC, etc.), o grau de comprometimento do 
Governo Angolano com as questões relativas a protecção e assistência social, o Consultor, 
no trabalho de campo, modelou para a entrevistas a seguinte questão: “existem normas sobre 
a protecção e segurança social para as pessoas vivendo com o VIH/SIDA? (Populações-
chave e grupos Vulneráveis?)”. 

As OSC entrevistadas consideraram que, não existe na legislação vigente, normas específicas 
de protecção e segurança social para as PVVIH/SIDA, estas caso sejam agentes 
públicos/trabalhadores beneficiam das normas gerais que todo segurado tem direito. 

Os HSH alegam que não conhecem norma ou instituição alguma que protege e assegura os 
seus direitos em situações de necessidade. Partilham da mesma opinião as TS das províncias 
de Luanda e do Kuito/Bié. As TS de Benguela, por sua vez, evocaram Centro das Irmãs 
Oblatas como sendo a instituição que as acolhe. O Centro, para além da sensibilização 
(palestras) das TS, presta ajuda alimentar, psicológica e espiritual, bem como também acolhe 
os bebés destas quando se afigura necessário. 

Os Adolescents e Jovens entrevistados dizem conhecer a Lei 8/04, de 01 de Novembro 
(Lei sobre o VIH e SIDA), base legal sob a qual sustentam as suas actividades. A lei, embora 
tenha o condão de proteger os direitos das populações jovens e promover a assistência social 

                                            
620 Cf. artigo 7.º, do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Relativo aos Direitos dos 
Idosos em África, Adoptado pela vigésima sexta sessão ordinária da Conferência, em Adis Abeba, Etiópia, de 
30 – 31 de Janeiro de 2016. 
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em casos de vulnerabilidade, na prática apresenta vários constrangimentos no seu exercício, 
para além das insuficiências naturais que ela apresenta. 

Não obstante os constrangimentos apresentados pelas partes interessadas, existe boa vontade 
do Governo Angolano na promoção de acções viradas a protecção e assistência social focada 
aos idosos (Lares de Terceira Idade) e às Crianças. 

Referenciar que quanto às crianças, existem redes de protecção da criança angolana, 
envolvendo as OSC, igrejas e instituições do Governo. Estas instituições são os principais 
pilares de um sistema de garantia dos direitos da criança baseado na comunidade. Estas são 
muito eficazes para abranger os meninos e meninas mais vulneráveis, e reportar os casos de 
violência aos serviços e instituições de justiça. A UNICEF tem apoiado o Instituto Nacional 
da Criança na melhoria da protecção e capacidade de resposta das redes de protecção à 
criança para salvaguardá-las contra a violência, exploração e abuso.  

 

4. Lacunas e Desafios 

i. As principais lacunas das leis vigentes é a falta de referência aos mecanismos de 
protecção social as crianças que vivem com o VIH/SIDA e as Populações-chave em 
geral; 

ii. Lei sobre o VIH/SIDA não prevê, na sua forma actual, artigos específicos que visem 
á protecção das Populações-chave e grupos Vulneráveis. 

Quanto aos desafios apontam-se: 

i. Não são conhecidos em Angola estudos e politicas sobre os mecanismos de protecção social 
de crianças vivendo com o VIH. 

ii. A inexistência de normas específicas de protecção social para as populações-chaves, isto é, 
para as TS, HSH, LGBTI, UDI; 

iii. A maior parte das leis em referência não fazem referência concreta sobre a assistência social 
aos menores desfavorecidos e órfãs que vivem com o VIH/SIDA. 
 

5. Recomendações 

i. A criação e divulgação de leis que garantam a protecção social aos menores vivendo com o 
VIH/SIDA; 

ii. Criação e divulgação de políticas de reinserção social para as trabalhadoras de sexo, homens 
que fazem sexo com os homens, transgénicos. 

iii. A criação e divulgação de políticas sobre a protecção social para as pessoas desfavorecidas 
ou vulneráveis. 
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I. Refugiados, requerentes de asilo, apátridas e migrantes 

 

1. Análise da Situação 

 
Angola recebe um número elevado de migrantes irregulares e requerentes de asilo, 
fundamentalmente da África Ocidental. No particular, os fluxos migratórios se originam na 
República Democrática do Congo. Estes grupos procuram Angola atraídos pela recursos 
naturais, crescimento econômico, estabilidade política e também graças às fronteiras 
“porosas” do pais.621 De modo geral, a situação dos requerentes de asilo, refugiados e 
apátridas em Angola apresenta varias complexidades. Essas complexidades são extensivas de 
forma geral também aos migrantes. A historia do pais e a instabilidade política na região da 
Africa Austral têm contribuído de forma significativa para isto. Do mesmo modo há alusões 
que indicam  que a migração irregular é considerada uma séria ameaça à segurança nacional 
e à economia.622 
 
De acordo com o Relator especial para os Direitos Humanos, em abril de 2017 o Governo 
de Angola providenciou números actualizados indicando que há 200.000 estrangeiros em 
Angola, a maioria dos quais são chineses ou portugueses.623 Segundos os dados disponíveis 
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola624 em 2015 o total 
de pessoas sob a sua protecção era de 43.283, 625 estes se encontravam principalmente em 
áreas urbanas. Embora, o surto de violência na região de Kasai, na República Democrática 
do Congo (RDC), em março de 2017, desencadeou a fuga de muitas pessoas para Angola. 
Segundo ACNUR, existem atualmente 80.698 refugiados e requerentes de asilo no país, 
incluindo 35.000 registrados na região de Kasai, na RDC. Setenta e cinco por cento deles são 
mulheres e crianças. No presente, as comunidades de refugiados estão dispersas por todo o 
país, com o maior número residindo em Luanda e na província de Lunda Norte; eles são 
responsáveis pela sua própria manutenção. 
 
Importantes estudos estatísticos sobre saúde em Angola não mostram a situação destes 
grupos. Por exemplo, o IIMS (20152016) coordenado pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), em colaboração com o Ministério da Saúde (MINSA) não aporta dados sobre 
migrantes, refugiados, requerentes de asilo ni apátridas. Também não existem estudos 
publicados ou estatísticas disponíveis em outros sectores que fazem referência ao status 
serológico dos refugiados, nem a sua condição de população chave, embora tenham-se 
reportado casos de prostituição. A pesar da falta de dados específicos para Angola, é um 
facto reconhecido internacionalmente que os migrantes indocumentados, refugiados, 
requerentes de asilo e apátridas correm maior risco de exposição à infecção pelo HIV.626  
 

2. Padrão Internacional 
 
Existem uma serie de instrumentos  internacionais que protegem os refugiados, requerentes 

                                            
621 Relatório do Relator Especial para Direitos Humanos e Migrantes na sua missão a Angola; 
A/HRC/35/25/Add.1 para.6 
622 A/HRC/35/25/Add.1, para. 
623 A/HRC/35/25/Add.1, para.  
624 Folha Informativa Angola (Setembro 2015). Disponível em 
http://www.unhcr.org/afr/protection/operations/524d80079/angola-fact-sheet.html visitada por ultima vez 
27.09.2018 
625 Incluem refugiados, retornados, apátridas, deslocados internos e requerentes de asilo. 
626 S-26/2. Declaration of  Commitment on HIV/AIDS, adopted by the UN general Assembly on 27 June 2001, 
para. 75 

http://www.unhcr.org/afr/protection/operations/524d80079/angola-fact-sheet.html
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de asilo, apátridas e migrantes. Os mais importantes são: a Convenção Relativa ao Estatuto 
dos Refugiados (1951)627 e o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados (1961), dos que 
Angola é Estado Membro.  A nível da região merece destaque a Convenção da Organização 
da Unidade Africana (actual União Africana) que rege os Aspectos Específicos dos 
Refugiados em Africa (1969) que esta igualmente em vigor no pais. Contrariamente, nem a 
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (1954), nem a Convenção para a Reducção dos 
Casos de Apátrida foram ainda assinadas pelo estado angolano. O mesmo acontece no caso 
da Convenção Internacional para Protecção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e 
Membros da sua Família, (2003), a qual não tem sido ainda assinada.628 
 
Junto com estes regimes específicos de direito internacional, tem-se também em conta todos 
os tratados e fontes internacionais de direitos humanos, e.g. DUDH, PIDCP, PIDESC, CDC. 
Por exemplo, a Comentário Geral nº 14 do Comité dos Direitos Económicos Sociais e 
Culturais estabelece que “Os Estados estão obrigados a respeitar o direito à saúde, inter alia, 
abstendo-se de negar ou limitar a igualdade de acesso para todas as pessoas, incluindo, 
prisioneiros ou detidos, minorias, requerentes de asilo e imigrantes ilegais, para serviços 
de saúde preventivos, curativos e paliativos.”629  O Comentário Geral também esclarece que 
o direito à prevenção, tratamento e controle de doenças (Art.12.2 c PIDESC) inclui a criação 
de um sistema de cuidados médicos urgentes em casos de acidentes, epidemias e outros 
perigos para a saúde bem como a provisão de apoio em casos de catástrofe e assistência 
humanitária em situações de emergência.630  
 
Relativamemte às recomendações dos organismos internacionais de direitos humanos o 
Conselho de Direitos Humanos recomendou, a traves do RPU “Aprofundar medidas 
destinadas a garantir os direitos dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados, 
particularmente para acabar com os actos de discriminação e violência, e investigar, julgar e 
punir os perpetradores”. 631 
 

3. Situação actual em Angola 
 
O Direito de Asilo esta reconhecido nº Art. 71 CRA 2010.632 Igualmente a Assembleia 
Nacional promulgou a Lei nº 10/15 de 17 de junho633 sobre o Direito de Asilo e o Estatuto 
do Refugiado. Porém, a adopção da lei 10/15 “não deve ser entendida como o culminar de 
um processo, mas sim a abertura de uma nova fase para o estabelecimento de um sistema 
justo e eficiente do processo de asilo em Angola.”634 Ao abrigo do Art. 33 da Lei 10/15 as 
normas de direito internacional para os refugiados aplicam-se de forma subsidiaria. Em 2018 

                                            
627627 Angola fez várias reservas à Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, sendo os mais 
significativos os artigos 17, sobre o direito ao trabalho, e 26 sobre a liberdade de movimento. O pais expressou 
em seus compromissos voluntario para a sua candidatura ao Conselho de Direitos Humanos 2018-2022 que irá 
Considerar a retirada de sua reserva ao artigo 26 de 1951 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
assim como Ratificar as convenções da Organização Internacional do Trabalho, inclusive as relativas aos 
trabalhadores migrantes (nºs 97 e 143) Ver Doc A/72/79, 26 April 2017, para. 11 f) e b) 
628 Ver acima, Parte II secção sobre ratificação de tratados 
629 para. 34 
630 para. 16 
631 Revisão Periódica Universal Angola 2º Ciclo;  A/HRC/28/11, para 134.98 
632 Artigo 71.º (Direito de asilo) .1) “É garantido a todo o cidadão estrangeiro ou apátrida o direito de asilo em 
caso de (…).” .2 “A lei define o estatuto do refugiado político.” 
633 Lei n.º 10/15; Assembleia Nacional “Lei sobre o Direito de Asilo e o Estatuto do Refugiado. - Revoga a Lei 
n.º 8/90, de 26 de Maio, Lei sobre o Estatuto do Refugiado e demais legislação que contrarie o disposto na 
presente Lei”;  Diário da República Iª Série n.º 89 de 17 de Junho de 2015 
634 Relatório e Recomendações do Diálogo sobre o Asilo em Angola. Luanda, Angola 20 de outubro de 2015. 
Mediateca de Luanda, p.6. ACNUR 
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foi criado o Conselho Nacional para os Refugiados (CNR) com seu regulamento. O CNR é 
um órgão multissectorial de natureza consultiva em matéria de execução de políticas publicas 
relativas ao direito de asilo e de refugiados.635 

O Art. 3 da Lei 2/07636 reconhece ao cidadão estrangeiro que reside ou se encontre na 
República de Angola os mesmos direitos e garantias, estando sujeito aos mesmos deveres 
que os cidadãos angolanos, salvo algumas exceições.  Embora a Lei 10/15 não faz alusão 
expressa ao direito a saúde para os refugiados e os apátridas, o acesso ao Sistema Nacional 
de Saúde está-lhes garantido também através da Lei n.º 21-B/92, Arts.3 e 24 conjuntamente 
com o Art. 36 da Lei 10/15.637 No caso específico dos requerentes de asilo, o Art. 26 da Lei 
10/15 concede-lhes somente o direito a assistência medica638 e medicamentos a nas mesmas 
condições que os cidadãos nacionais.   

O Art. 28 da Lei 10/15 regula a atenção às pessoas vulneráveis, que são inter alia,  crianças, 
idosos, mulheres gravidas, pessoas com deficiência; outorgando-lhes um direito preferente 
de acceso a serviços básicos tais como alimentação, alojamento e saúde. Isto não inclui 
pessoas cujo estado da saúde depende de uma medicamentação diária, que, em caso não 
obter-lha ponha em risco o estado de saúde da pessoa e até a sua própria vida.  

A pesar de que ainda no plano internacional existem algumas lacunas legislativas ou ausência 
de padrões,639 a vulnerabilidade destes grupos em Angola é exacerbada pelo facto de que as 
leis e políticas angolanas só contêm escassas  disposições específicas, que protejam, 
espacialmente, aos refugiados, requerentes de asilo e apátridas em matéria de Saúde Sexual e 
Reproductiva e VIH. 
 
Contudo, as pessoas que integram este grupo não enfrentam somente problemas relativos 
ao acesso aos serviços primários e secundários de saúde, mas também no que diz respeito a 
actitudes discriminatórias -e.g. nas escolas- e de violência assim como de direitos 
expressamente consagrados na lei angolana e nas convenções internacionais e.g. o direito a 
identificação640, direito à educação641, direito ao trabalho.642 As questões relativas a estes 
outros direitos influem também no acesso aos serviços de saúde.643 Por exemplo, a falta de 
documentação para os migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas e a burocracia 
excessiva que se verifica no pais (tanto a emissão de vistos de trabalho, a renovação de 
atestados de requerimento de asilo bem como os cartões de refugiados) dificulta o acesso ao 
emprego remunerado e consequentemente aos serviços básicos -i.e. saúde644- que implicam 

                                            
635 Decreto Presidencial n.º 200/18; Presidente da República “Cria o Conselho Nacional para os Refugiados e 
aprova o seu Regulamento. - Revoga todas as disposições que contrariem o disposto no presente Diploma, 
nomeadamente o Decreto n.º 1/96, de 5 de Janeiro, sobre o Estatuto Orgânico do Comité de Reconhecimento 
do Direito de Asilo” Diário da República Iª Série n.º 130 de 27 de Agosto de 2018 
636 Lei n.º 2/07; Assembleia Nacional “Regula a situação jurídica dos estrangeiros na República de Angola”; 
Diário da República Iª Série N.º 105 de 31 de Agosto de 2007 
637 “(…) a autoridade migratória emite a favor do refugiado, uma autorização de residência permanente (…).”  
638 Excluindo assim o Direito à assistencia sanitaria segndo os termos do Art 77 da CRA 2010 
639 Folha Informativa nº 20. ACNUR. Direitos Humanos e Refugiados 
640 Art. 35 Lei 10/15 
641 Art. 38 Lei 10/15 
642 Art. 39 Lei10/15 
643 Para uma informação detalhada sobre a situação que afecta aos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e 
apátridas Ver Relatório do Relator Especial para Direitos Humanos e Migrantes na sua missão a Angola; 
A/HRC/35/25/Add.1  
644 “A burocracia excessiva e a pequena corrupção têm efeitos desproporcionais sobre a protecção dos direitos, 
uma vez que limitam o acesso dos migrantes irregulares aos serviços sociais, educação, cuidados de saúde e 
justiça” A/HRC/35/25/Add.1, para.11 
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custos, especialmente si estes são elevados. Ainda mais, os indocumentados não procuram 
os serviços de saúde por temor a represálias. Em caso de obter a identificação, a fraca 
qualidade do cartão de identificação de refugiado, juntamente com uma tendência a actitudes 
discriminatórias aumentada na sociedade angolana, dificultam também o acesso destes 
grupos aos cuidados de saúde. 
 
Com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde, Lei 21-B/92, em 1992, o 
Estado Angolano deixa de ter a exclusividade na prestação dos serviços de saúde e permite 
a iniciativa privada assim como a comparticipação financeira dos utentes nos custos de saúde. 
O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2020-2025 reconhece que o sector privado 
lucrativo presta os cuidados de saúde a nível dos grandes centros urbanos, bem como na 
periferia destes e que os preços praticados constituem um factor de exclusão e de 
iniquidade.645 Somente o sector privado não lucrativo, constituído por Igrejas, organizações 
religiosas e ONGs, presta cuidados de saúde na periferia das cidades e no meio rural, tendo 
como população-alvo as comunidades pobres e desfavorecidas.646 Por tanto, a falta de 
emprego agrava a vulnerabilidade económica desta população, o que impede aceder aos 
serviços de saúde privado, altamente especializados e geralmente de melhor qualidade. 
 
Por sua vez, têm sido constatadas647 restricções vinculadas ao direito a trabalho. O Decreto 
Executivo 273/13 do Ministério do Comercio,648 relativo à concessão e utilização da licença 
comercial (alvará comercial) proíbe os refugiados de possuir ou operar um negócio, mesmo 
quando eles cumprirem todos os requisitos e apesar do fato de que outros estrangeiros não 
enfrentam as mesmas restrições. A licença comercial é um pré-requisito para possuir e operar 
um negócio em Angola 

No que diz respeito à documentação e registro de nascimento foi verificado649 que um grande 
número de requerentes de asilo e muitos refugiados que vivem em Angola, ainda não estão 
documentados. Caso eles obterem a documentação, esta e de baixa qualidade, não cumprindo 
com os parâmetros legais estabelecidos no Art. 35 da Lei 10/15. O acesso a uma identidade 
legal é um direito fundamental. O registro de nascimento é essencial a fim de proteger as 
crianças migrantes e prevenir a apátrida. Não documentar a existência legal da pessoa impede 
o gozo efetivo de uma ampla gama de direitos humanos, incluindo acesso à educação e 
cuidados de saúde. os refugiados e requerentes de asilo não são abrangido pelo Decreto 
Presidencial n.º 80/13, de 5 de setembro de 2013, nos termos do qual o registo para crianças 
com mais de 5 anos é agora gratuito para os nacionais angolanos.  

A Lei 8/04 “Lei do VIH/SIDA” é omissa no que diz respeito a este grupo. Embora a Lei 
8/04 reconhece, entre outro direitos, que toda pessoa infectada pelo VIH/SIDA tem direito 
a assistência medica gratuita e  medicamentos anti-retrovirais,650 esta não presta atenção à 

                                            
645 O Comentário Geral nº 14 de CDESC estabelece que “as obrigações a proteger [o direito à saúde] incluem, 
entre outras, as obrigações dos Estados de adoptar legislação ou tomar outras medidas que assegurem a 
igualdade de acesso aos cuidados de serviços relacionados com a saúde prestados por terceiros; assegurar que 
a privatização do sector de saúde não constitui uma ameaça à disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e 
qualidade das instalações, bens e serviços de saúde” 
646 Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025, p. 38 
647 A/HRC/35/25/Add.1, para. 35 
648 Art 4.4, DP 273/13 “É vedada a concessão de Alvará Comercial a cidadãos titulares do estatuto de refugiado 
ou asilado, nos termos da legislação em vigor na República de Angola”; Decreto Executivo n.º 273/13, 
Ministério do Comércio “Aprova o Regulamento sobre a emissão, atribuição e uso do Alvará Comercial” Diário 
da República Iª Série n.º 163 de 26 de Agosto de 2013 
649 A/HRC/35/25/Add.1, para. 46 
650 Art. 5 a) Lei 8/04 
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vulnerabilidade desde grupo, nem trata os aspectos específicos relativos ao estigma e 
discriminação que eles enfrentam. Ainda mais, a lei não os protege nos casos de 
discriminação múltipla. A pesar disto o PEN V651 estabelece que seus eixos estratégicos de 
intervenção enfatizam a necessidade de melhorias em termos de preconizar o levantamento 
da situação de vulnerabilidade no seio de alguns grupos vulneráveis considerados pela 
OMS (WHO, 2014), nomeadamente trabalhadores migrantes, refugiados, camionistas, 
militares e mineiros. Em termos de prevenção o Plano também recomenda o envolvimento 
de MINARS652 para atingir populações de refugiados.653 Finalmente o Plano estabelece como 
um dos seus resultados a disponibilização de estudos sócio-comportamentais nos 
grupos vulneráveis (trabalhadores migrantes, refugiados, camionistas, militares e 
mineiros).654 

O Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 estabelece como objectivo específico na 
Prioridade C) um melhor sistema de gestão de migrações e refugiados. Nesse sentido, cria 
um programa de “Melhoria do Controlo das Fronteiras Nacionais e Imigração”,655 ao tempo 
que indica como acções prioritárias, entre outras, adequar a legislação migratória através da 
revisão e adopção de instrumentos jurídicos tais como o Regime Jurídico de Estrangeiros na 
República de Angola e os Regulamentos do Conselho Nacional de Refugiados e Centro de 
Acolhimento de Refugiados e Requerentes de Asilo. No que diz respeito ao Trabalho, cria 
um programa para a Melhoria da Organização e das Condições de Trabalho656 que visa 
proteger os direitos dos trabalhadores e promover ambientes de trabalho seguros e 
protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários. 
 
O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025 também não faz menção 
especifica a estes grupos populacionais. Embora, o objectivo nº. 1 consiste em melhorar a 
prestação de cuidados de saúde com qualidade, nas vertentes de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação, reforçando a articulação entre a atenção primária e os cuidados 
hospitalares. Os objectivos específicos neste contexto estabelecidos pelo PNDS 2012-2025 
são 1.1. “Reforçar a luta contra as doenças transmissíveis e não transmissíveis,” e; 1.2. 
“Prestar cuidados de saúde a determinados grupos vulneráveis da população, nomeadamente 
às mulheres e crianças e grupos sociais mais desfavorecidos.”657 Isto abre a aporta para 
considerar estes grupos. 
 
O Plano Estratégico de Saúde Reproductiva 2009-2015 de saúde sexual e reproductiva 
reconhece que a saúde sexual e reproductiva, assim como os direitos reproductivos são um 
direitos de todas as pessoas. Contudo, estabelece una serie de grupos alvos prioritários onde 
os migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas são mencionados.658 
 
 

4. Lacunas e Desafios 

 

                                            
651 V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 2015 – 2018 
652 Antigo Ministério de Acção e Reinserção Social, actual Ministério de Acção Social, Família e empoderamento 
da Mulher (MASFAMU). 
653 Secção 4.2 PEN V. 
654 Secção 5.9.6 Resultado Esperado: Monitoria & Avaliação e Gestão da Informação Estratégica, PEN V 
655 Programa 6.2.2, PND 2018-2022  
656 Programa 2.5.3, PND 2018-2022 
657 O grupo populacional que tratamos nesta secção poderia ser enquadrado neste objectivo. 
658 Plano Estratégico de Saúde Sexual e Reproductiva 2009-2015, Angola, pag. 29 (Grupos Alvo) 
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Apesar da lei de VIH/SIDA proteger estes grupos de forma geral ela não faz referencia 
especifica aos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas, nem a reconhece a sua 
vulnerabilidade. 
 
A Lei de Asilo, Lei 10/15 ainda não está totalmente implementada. O PDN 2018-2022 
estabelce que é uma prioridade do Estado Angolano melhorar o sistema de gestão de 
migrações e refugiados. Um importante desfaio é a total e efectiva implementação da Lei 
10/15. Do mesmo modo constitui um desafio interpretar suas disposições em termos amplos 
de modo que sejam garantidos os direitos destes grupos em harmonia com os direitos 
humanos e as liberdades, direitos e garantias constitucionais. 
 
A Lei 10/15 não faz referência expressa ao Direito à Saúde para os refugiados. O marco legal 
estabelecido na concatenação desta e as outras leis garantem a estes grupos populacionais 
acesso à saúde pública. Porem, o acesso a instituições de assistência médica ou de assistência 
social avançadas é limitado, em parte devido a actitudes discriminatória, casos de pequena 
corrupção e aos altos custos. 
 
O regulamento do Centro de Acolhimento de Refugiados e Requerentes de Asilo ainda não 
foi promulgado. 
 
Não obstante os esforços realizados pelo Estado Angolano, direitos fundamentais como o 
direito a educação, direito a identificação, o direito ao trabalho, direito à saúde sexual e 
reproductiva, direito a receber informação, sofrem restricções ou limitações para os 
migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas, fundamente no que diz respeito a sua 
realização. 
  
A burocracia excessiva impede a realização das liberdades constitucionais bem como dificulta 
o acesso aos cuidados de saúde 
 
Ainda não existem estudos sócio-comportamentais nos grupos vulneráveis como 
trabalhadores migrantes e refugiados disponíveis em termos de VIH e outras doenças 
 
Não existem estatísticas disponíveis sobre a saúde dos migrantes, refugiados, requerentes de 
asilo e apátridas 
 
Os grupos populacionais aqui referidos não estão bem informados sobre temas relacionados 
ao VIH/SIDA e outras doenças de transmissão sexual, bem como dos seus direitos, 
particularmente o direito à saúde. 
 
A falta de recursos humanos e financeiros tem efeitos devastadores para o disfrute dos 
direitos humanos, liberdades e garantias constitucionais bem como outros direitos 
consagrados nas leis relativas aos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas. 

 

5. Recomendações 

 
Recomenda-se ratificar as Convenções Internacionais seguintes: 

• Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (1954),  

• Convenção para a Reducção dos Casos de Apátrida (1961) 

• Convenção das Nações Unidas para a  Protecção dos Direitos dos Trabalhadores 

Migrantes e Membros da sua Família, (2003) 
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Recomenda-se que o Estado, especialmente através do Executivo forneçam aos migrantes, 
incluindo refugiados, requerentes de asilo e apátridas acesso a toda a gama de serviços de 
saúde, particularmente para HIV, TB e hepatites virais, independentemente do status de 
migratório. 
 
Recomenda-se particularmente garantir aos requerentes de asilo o a direito à Saúde em igualdade 
de condições que os cidadãos angolanos e estrangeiros, incluindo o direito à assistência 
sanitária. 
 
Recomenda-se que a Lei 8/04 “de HIV/SIDA” seja revisada a modo de reconhecer o caracter 
vulnerável deste grupo, especialmente no que diz respeito às medidas que assegurem a 
igualdade. 
 
Recomenda-se Promulgar o Regulamento do Centro de Acolhimento de Refugiados e 
Requerentes de Asilo (CARRA) e que este inclua disposições a modo de fornecer cuidados 
de saúde nesses centros (e.g. garantir o acesso ao abrigo básico, habitação e saneamento, 
fornecimento adequado de água potável e segura, acesso aos medicamentos, aconselhamento, 
prevenção, incluindo o acesso a informação sobre saúde sexual e reproductiva bem como 
informação relativa a prevenção, tratamento e controlo do HIV/SIDA, TB e Hepatites 
Virais).  
 
Recomenda-se que la Lei 10/15 “Lei de Asilo e Estatuto do Refugiado” seja implementada na 
sua totalidade, incluindo a assignação de recursos financeiros e a capacitação das autoridades 
competente em temas de direitos humanos, incluindo direito à saúde sexual e reproductiva, 
VIH/SIDA, TB  e Hepatites Virais. 
 
Recomenda-se adoptar medidas administrativas a modo de garantir a qualidade da 
documentação dos refugiados segundo o estabelecido no Art. 35 da Lei 10/15 (direito a 
documentação) 
 
Recomenda-se adoptar medidas administrativas a modo de garantir o registo de nascimento das 
crianças filhas de migrantes, refugiados e apátridas. 
 
Recomenda-se revogar o Artigo 4.4 do Decreto Executivo 273/13 do Ministério do Comercio 
que proíbe a emissão de Alvarás Comerciais aos Refugiados. 
 
Recomenda-se desenvolver campanas de educação em centros de detenção de migrantes e 
assentamentos de refugiados a modo de realizar seu direito a receber informação. 
 
Recomenda-se fortalecer as instituições e estruturas para abordar e gerir os pedidos individuais 
de asilo; incluindo a diminuição dos tramites burocráticos bem como respeitar os prazos 
estabelecidos na Lei 10/15 para os diferentes procedimentos (e.g. Concessão de Asilo)  
 
Recomenda-se adoptar medidas legislativas e administrativas (disciplinares) que assegurem que 
os dados pessoais sejam confidenciais e que estes não sejam compartilhados sem o 
consentimento do indivíduo em questão; incluindo os dados sobre o estado de saúde da 
pessoa. 
 
Recomenda-se incluir no Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e 
Hepatites Virais aspectos específicos sobre os refugiados, incluído a realização de estudos 
sócio-comportamentais de estes grupos bem como a obtenção de dados estatísticos sobre a 
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saúde dos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e apátridas 
 
Recomenda-se realizar uma Estratégia especifica para os Refugiados. 
 
Recomenda-se colaborar com Organizações Internacionais e Regionais, particularmente 
ACNUR. 
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J. Educação e Informação  
 

1. Analise da Situação 

 
A educação é uma das melhores formas de defesa contra a infecção pelo VIH. Altamente 
ligada educação, a informação, tanto desde o ponto de vista de dar informação assim como 
de receber informação, constitui um elemento essencial nas respostas dos países à pandemia 
do VIH/SIDA. Tanto edução como informação devem também ser percebidas como uma 
questão de direitos humanos no momento em que os países concebem, elaboram e põem 
em andamento as suas políticas e estratégias para combater esta doença.  Ou seja, os países 
devem assegurar uma resposta eficaz e sustentável ao VIH, que seja consistente com as 
obrigações dos direitos humanos, também no que diz respeito à Educação e à Informação. 
Na verdade, a educação desempenha um papel fundamental no fornecimento de 
informações. Por sua vez, estas informações, contribuem para uma melhor conscientização 
e compreensão da epidemia ao mesmo tempo que ajudam a prevenir atitudes negativas em 
relação às victimas do VIH/AIDS,659 particularmente no que diz respeito à eliminação de 
estereótipos e o combate à discriminação. Intimamente vinculado e este direitos no contexto 
do VIH esta o direito de beneficiar do progresso científico e das suas aplicações,660 
notadamente em relação à divulgação dos avanços alcançados no diagnóstico e tratamento. 
 
Um problema que afecta especificamente à luta efectiva contra à epidemia é a falta de 
educação sexual e reproductiva entre os jovens. Segundo a Comissão Global, nos casos em 
que os jovens têm acesso a educação sexual e serviços  de qualidade de saúde sexual e 
reproductiva, bem como de tratamento do VIH, a taxa de prevalência do VIH diminui, (assim 
como também de outras doenças sexualmente transmissíveis)- 661  Estudos mostram que a 
educação e a informação sobre saúde sexual e reproductiva resultam num uso mais frequente 
do preservativo, numa diminuição dos parceiros sexuais, e ainda muito importante, resulta 
numa diminuição dos comportamentos de risco.662 A própria Comissão reconhece também 
que as leis devem proteger, inter alia, a educação sexual.663 
 
A educação, especialmente em idades sexualmente activas, capacitam às pessoas para se 
protegerem do risco da infecção. Esta protecção originadas pelas informações obtidas através 
de meios educativos, seja nas escolas, seja através de meios de difusão publica, é 
particularmente relevante para os adolescentes, as mulheres, os homens que fazem sexo com 
outros homens, os trabalhadores do sexo, transexuais e outros grupos de maior risco de 
contágio. A informação contribui em grande medida a reduzir a trasmição vertical, ou seja, 
mãe-filho. Ao mesmo tempo, a educação e o acesso às informações não são somente 
relevantes para a prevenção da transmissão da doença, mas também para poder aceder ao 
tratamento e outras medidas de apoio disponibilizadas pelos estados para os cidadãos sob a 
sua jurisdicção. Do mesmo modo, pessoas informadas são menos propensas a estigmatizar 
e discriminar.  
 
Outra questão que se levanta em relação ao cumprimento dos Estados das suas obrigações 
relativas ao Direto a Educação e o Direito a Informação é que ao nível de toda a sociedade, 

                                            
659 Neste sentido Ver OG nº 3 CRC/GC/2003/1 do Comité dos Direitos das Crianças 

“VIH/SIDA e os direitos das crianças. 
660 Art. 15 b), PIDESC 
661 Comissão Global VIH e o Direito (2012), p. 8 
662 Comissão Global VIH e o Direito (2012), p. 11 
663 Comissão Global VIH e o Direito (2012), p. 11 
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as pessoas que vivem com e são afetadas pelo HIV precisam saber quais são seus direitos e 
como reivindicá-los- Em outras palavras, as pessoas têm que estar informadas sobre os seus 
direitos, incluindo os mecanismos institucionais e procedimentos para reivindica-los.  Neste 
sentido e importante sublinhar que alem do publico em geral ou grupos mais abrangentes 
como mulheres, adolescentes ou populações chave, existem outros grupos que necessitam 
estar informados sobre  a relação entre direitos humanos, particularmente no que diz respeito 
ao acesso à justiça, e VIH/SIDA tais como profissionais de saúde, educadores, assistentes 
sociais, juízes, advogados, policiais, autoridades e funcionários prisionais, funcionários 
públicos em geral e empregadores.664 Quando falamos de uma resposta à epidemia baseada 
nos direitos humanos é imprescindível que os legisladores e o executivo, particularmente 
aqueles encarregados de formular politicas e estratégias, conheçam e compreendam os 
direitos humanos no contexto do VIH/SIDA. 
 
Por último, mas não menos importante, o direito internacional dos direitos humanos garante 
que as pessoas que vivem com o VIH não podem ser impedidas discriminatoriamente de 
aceder à educação com base no seu estado serológico. Este direito abrange a obrigação de 
promover a compreensão, o respeito, a tolerância e a não discriminação em relação às pessoas 
que vivem com o HIV. Ainda mais, prevê que os indivíduos têm o direito de receber educação 
relacionada com o HIV.665 
 

2. Padrão Internacional 
 

O Direito à Educação e o Direito à Informação estão reconhecidos no Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece no seu 
Art. 26 que todo ser humano tem direito á educação (gratuita pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais). Reconhece também a DUDH que a educação deve ser 
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais666 

A DUDH também estabelece no seu Art. 19 que todo ser humano tem direito a (…) ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras.667 
 
Por sua vez668 o Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais também 
reconhece o direito de toda pessoa à educação e que esta deve ser “dirigida ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade” bem como que 
deve fortalecer “o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.”669 O 
próprio Comité dos Direitos Económicos Sociais e Culturais reconhece a ligação que existe 
entre o direito à educação e o direito à Saúde.670 Por exemplo, o Art 12.1 do Pacto (Direito à 
Saúde) deve ser interpretado como um direito inclusivo que compreende os principais 
determinantes da saúde como acesso à educação e informação sobre questões relacionadas 

                                            
664 UNAIDS, Handbook on HIV and Human Rights for National Human Rights Institutions, 

p.22 et seq. 
665 Artigo 26 Convenção dos Direitos da Criança. 
666 Art. 26.2 primeira frase, DUDH  
667 Art. 19 DUDH 
668 Outros instrumentos internacionais que reconhecem o Direito à Educação são: Art. 49 

CEDAW; Art. 24 CDPD ; Arts 28-29 CDC; Arts. 30, 43.1, 45.1CTM; Art. 22 Convenção 

Estatuto dos Refugiados 
669 Art 13.1 PIDESC 
670 para. 3, CG nº 14, CDESC 
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à saúde, incluindo saúde sexual e reprodutiva.671 
 
A importância da educação em relação à saúde manifesta-se também no plano normativo 
deste último direito. Um dos elementos essenciais no plano normativo do direito a saúde é o 
direito à prevenção e tratamento de doenças e a luta contra elas.672 Isto é, na resposta do pais 
à epidemia. Este direito obriga ao Estado a estabelecer programas tanto de prevenção assim 
como de educação que abordem as preocupações de saúde comportamentais, e.g. doenças 
sexualmente transmissíveis, em especial o HIV/AIDS, incluindo as que afectam 
negativamente a saúde sexual e reproductiva. Ainda mais, o direito à prevenção, tratamento 
e controlo das doenças implica uma obrigação de promover determinantes sociais de boa 
saúde. A educação é um destes determinantes.673 
 
A educação também joga um rol imprescindível em relação ao direito das pessoas a terem 
estabelecimentos, bens e serviços de saúde.674 A criação de condições que assegurem a todos 
os serviços médicos em caso de doença não inclui só a provisão de acesso igual e oportuno 
a cuidados preventivos, curativos e de reabilitação básicos, mas também à educação em 
saúde.675 Alem disto,  os Estados Membros do Pacto, como parte das suas obrigações de 
respeitar o direito à saúde das pessoas, devem abster-se de limitar o acesso a meios de manter 
uma boa saúde sexual e reproductiva, incluindo educação e informação sexual.676 
 
Garantir à adequada educação e a informação resulta urgentemente necessária para grupos 
chave e vulneráveis como mulheres, crianças,677 adolescentes, LGTB+,678 entre outros. O 

                                            
671 para. 11, CG nº 14, CDESC 
672 Art 12.2.c) PIDESC “As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem 

com vista a assegurar o pleno exercício deste direito [à saúde] deverão compreender as 

medidas necessárias para assegurar: (…) c) a prevenção, o tratamento e controlo das 

doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras;” 
673 para. 16, Comentário Geral nº 14, CDESC 
674 Art 12.2.d) PIDESC “As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem 

com vista a assegurar o pleno exercício deste direito [à saúde] deverão compreender as 

medidas necessárias para assegurar: (…) d a criação de condições próprias a assegurar a 

todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de doença;” 
675 para. 17, CG nº 14, CDESC  
676 para. 34, CG nº 14, CDESC  
677 e.g. A discriminação é a causa do aumento da vulnerabilidade das crinaças com VIH e 

SIDA, assim como dos graves efeitos que tem a epidemia na vida das crianças afectadas. 

Os filhos e filhas de pães que vivem com o VIH/SIDA são frequentemente vítimas de 

estigmatização e discriminação, pois muitas das vezes são considerandos como infectados. 

A discriminação resulta numa negação às crianças ao acesso à informação, à educação, aos 

serviços de saúde e atenção social ou à vida social. OG nº 3, para. 7 CRC/GC/2003/3 de 

17 de março de 2003 
678 e.g. No contexto das estudantes lésbicas, bissexuais, transexuais e intersexuais o 

Comité da CEDAW manifestou que a intimidação, assédio e ameaças contra tais alunos por 

colegas e professores constituem barreiras ao seu direito à educação. As escolas 

perpetuam e reforçam preconceitos sociais, muitas vezes como resultado da 

implementação deficiente de políticas por parte de órgãos de governança escolar, bem 

como da aplicação irregular de políticas de não discriminação por professores, diretores 

e outras autoridades escolares. Educação limitada e tabus culturais estão entre os fatores 

que impedem estudantes lésbicas, bissexuais, transgéneros e intersex de alcançar a 

mobilidade social aumentando sua vulnerabilidade à violência. para. 45, RG nº 36, 

CEDAW/C/GC/36 de 27 de novembro de 2017 
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Comité dos Direitos da Criança, já manifestou que só poderão ser tomadas medidas 
adequadas si os direitos das crianças e adolescentes forem plenamente respeitados, incluindo 
o direito à informação e material destinado a promover seu bem-estar social, espiritual e 
moral e sua saúde física e mental, o que abarca a educação sexual.679 
 
No caso das crianças, a concatenação dos direitos estabelecidos nos Arts. 13 (Liberdade de 
expressão), 17 (Acesso a informação apropriada) e 24 (Saúde) implica o direito destas a ter 
acesso a informações adequadas sobre a prevenção VIH / SIDA e cuidados através de canais 
oficiais (e.g. meios de comunicação social), e também através de canais não oficiais. Sublinha-
se que informação adequada implica a obrigação do Estado de respeitar os direitos da criança 
em quanto que este deve abster-se de censurar ou adoptar outras medidas que distorção as 
informações relacionadas com a saúde, incluindo a educação e informação sobre sexualidade. 
Ao mesmo tempo o Estado tem uma obrigação positiva de realizar os direitos à saúde, 
informação adequada e expressão na medida em que assegure que a criança adquira 
conhecimentos e habilidades para se proteger ela própria bem como proteger outros a partir 
do momento em que comece a manifestar sua sexualidade.680 Em relação ao Direito a 
Educação resulta imprescindível mencionar que o Estado tem uma obrigação de garantir que 
todas as crianças afetadas pelo HIV/AIDS (e.g. crianças portadoras da doença, crianças cujos 
padres são portadores da doença, crianças órfãs) tenham acesso ao ensino primário. 
 
No caso das mulheres, por exemplo, o Comité da CEDAW tem recomendado que os Estados 
Partes intensifiquem esforços na divulgação de informações para aumentar conscientização 
sobre o risco de infecção por HIV/SIDA.681 O mesmo Comité tem igualmente instado a aos 
Estados a adoptar efectivamente programas de educação e informação pública que tenham 
por fim eliminar preconceitos e práticas que impedem o pleno funcionamento do princípio 
da igualdade social das mulheres.682  
 
As recomendações da Comissão Global sobre VIH/SIDA e o Direito (2012) bem como seu 
Suplemento (2018) se manifestam também em relação à Educação e à Informação. 
Estabelece a Recomendação 5.3 do Relatório 2012 que os países devem promulgar e fazer 
respeitar leis que garantam o direito de cada criança, frequentadora ou não da escola, a uma 
educação sexual completa, de forma a que esta se possa proteger e proteger os outros de 
uma infeção por VIH ou seja capaz de viver de maneira positiva com o vírus.683 As 
recomendações suplementares da Comissão Global de 2018 acrescentam no que diz este 
respeito que os governos devem suspender a censura e a restrição ao acesso à Internet e à 
comunicação, exceto nos casos previstos em lei e sempre que estes que sejam consistentes 
com o direito universal dos direitos humanos. Adiciona-se que os governos devem facilitar 
o uso da internet e de informações baseadas em evidências, educação e plataformas de 
comunicação para promover o acesso a informações e serviços de saúde e de direitos.684 
 
 
No tocante a saúde sexual e reproductiva o suplemento 2018 da Comissão Global 

                                            
679 para. 6, Comentário Geral nº 3, Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/ 2003/3 de 17 

de março de 2003 
680 paras. 16-17, Comentário Geral nº 3, Comité dos Direitos da Criança, CRC/GC/ 2003/3 

de 17 de março de 2003 
681 GR nº 15, CEDAW, doc. A/45/38; 1990  
682 GR nº 3, CEDAW, doc. A/42/38; 1987  
683 Neste sentido também a OG nº 3 do Comité dos Direitos das Crianças, paras. 16-17 
684 Recomendação nº 13, Suplemento 2018. Comissão Global VIH e o Direito, p. Ver também 
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recomenda, de uma parte, que os Estados devem adotar e aplicar leis que protejam e 
promovam a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. De outra parte, recomenda também 
que os Estados devem revogar e substituir as leis que criam barreiras ao acesso a toda a gama 
de serviços de saúde sexual e reprodutiva.685 
 
As Directrizes internacionais sobre VIH e Direitos Humanos de ONUSIDA/EACDH 
(2006) são claras no que diz respeito à Educação e Informação. Por exemplo, a Directriz 6 
(Conforme revista em 2002) recomenda aos Estados adoptar legislação para garantir 
informação relativa ao VIH, de forma a garantir a disponibilização generalizada de 
informação adequada sobre a prevenção e o tratamento do VIH. Recomenda também a 
adopção de medidas necessárias para garantir a todas as pessoas, de forma sustentável e em 
condições de igualdade, a disponibilização e acessibilidade a informação de qualidade para a 
prevenção, o tratamento, a assistência e o apoio relacionados com o VIH. A Diretriz 7 faz 
referência à Educação no quadro da criação e reforço da consciência jurídica. Segundo esta 
directriz, os Estados devem criar e apoiar serviços de apoio jurídico que eduquem as pessoas 
afetadas pelo VIH acerca dos seus direitos. Ainda por cima, a Directriz 9 reforça a questão 
da Informação na medida em que recomenda aos Estados promover a difusão ampla e 
constante de programas criativos de educação, formação e comunicação especificamente 
concebidos para transformar as atitudes de discriminação e estigmatização associadas ao VIH 
em atitudes de compreensão e aceitação.686 
 
No contexto da União Africana  o papel da educação e a informação tem sido largamente 
reconhecido. A Carta de Banjul reconhece o direito a Educação687 e o direito à Informação.688 
Para alem disso, a União Africana já tem abordado a importância destes direitos no contexto 
do VIH/SIDA. O Comentário Geral do Comissão Africana sobre a Artigo 14 (1) (d) e (e) 
do Protocolo de Maputo,689 relativo aos direito das mulheres à auto-proteção e ser protegidas 
da infecção pelo HIV, bem como o seu direito de ser informadas sobre o seu estatus 
serológico e dos seus parceiros, descreve as medidas que os Estados africanos devem adotar 
para assegurar a realização destes direitos. Em relação à informação e à educação, a Comissão 
insta aos estados aos Estados a garantir que a informação e a educação, tanto nas escolas 
como fora delas, sobre o direitos a saúde sexual e reprodutiva (incluindo o HIV) e que sejam 
fornecidas às mulheres, particularmente adolescentes e mulheres jovens. Isso requer que os 
Estados assegurem que o conteúdo das informações este sustentado em evidências, ou seja,  
baseado em fatos e direitos e sem emitir julgamentos. Os estados devem igualmente assegurar 
que as informações sejam compreensíveis em conteúdo e língua. Ainda por cima, o 
Comentário Geral desta Comissão estipula que o conteúdo deve “Abordar tabus e equívocos 
relacionados a questões de saúde sexual e reprodutiva, desconstruir papéis de homens e 
mulheres na sociedade e desafiar noções tradições de masculinidade e feminilidade que 
perpetuam estereótipos prejudicial à saúde e ao bem-estar das mulheres. ” 
 

3. Situação actual em Angola 
 
A CRA 2010, no seu Art 40, estipula que “todos têm o direito de exprimir, divulgar e 

                                            
685 Recomendação nº 29 , Suplemento 2018. Comissão Global VIH e o Direito, p. 9 
686 Directrizes Internacionais sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos, 1996 (versão 

Consolidada 2006). 
687 Art 17, Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
688 Art 9, Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
689 CG nº sobre o Artigo 14. 1 (d) e (e) do Protocolo de Maputo, Comissão Africana dos 
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compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra, imagem 
ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de 
ser informado, sem impedimentos nem discriminações.” Garante também este artigo no seu 
nº 2 que o exercício desses direitos e liberdades não pode ser impedido nem limitado por 
qualquer tipo ou forma de censura. A CRA 2010 garante também o direito ao ensino690 em 
quanto que estipula que  “o Estado promove o acesso de todos à alfabetização, ao ensino, à 
cultura e ao desporto, estimulando a participação dos diversos agentes particulares na sua 
efectivação, nos termos da lei. “ 
 
Em relação ao VIH/SIDA, a Lei 8/04 tem importantes disposições que garantem de alguma 
forma a educação em sentido geral, e educação em matéria de saúde e o direito à informação. 
Em primeiro lugar o Art 3.1 estipula que é incumbência do Estado na luta contra a epidemia 
de VIH/SIDA, assumir, através do Governo, a luta contra o VIH/SIDA, como de interesse 
nacional, entendida esta nos seus aspectos de prevenção e controlo da propagação 
considerando como áreas fundamentais, entre outras, a formação e a educação.  
 
De uma parte, o direito à educação, entendido este como um veículo para o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana,691 o Art 5 da lei 8/04 assegura que toda pessoa 
infectada pelo VIH tem direito de acesso ao sistema da educação692 sem descriminação. Esta 
clausula refere-se somente a pessoas portadoras do vírus e exclui a todas as outras pessoas 
afectadas pela doença, particularmente àquelas que sofrem elevados graus de estigma e que 
por tanto são também descriminadas, como por exemplo trabalhadores do sexo, pessoas com 
uma sexualidade não heterossexual que corresponde com os estereótipos, etc. 
 
De outra parte, e educação, na sua função especifica de informar ou educar as pessoas sobre 
o VIH/SIDA e a saúde sexual e reproductiva esta, em muitos aspectos, garantida na Lei 8/94. 
Por exemplo, o Art 7.3 protege aos trabalhadores também na medida em que obriga ao 
empregador a educar, informar, formar e sensibilizar aos seus trabalhadores sobre o 
VIH/SIDA, sob pena de punição nos termos de regulamento; porem, estes regulamentos 
não são conhecidos. Para alem da protecção especial que esta disposição outorga aos 
empregados, a Lei 8/04 dedica um Capitulo693 a Informação, Educação e Investigação. Por 
exemplo, ao abrigo do Art 16, os órgãos de comunicação social, tanto públicos como 
privados, devem assegurar a emissão de informação sobre ITS/VIH/SIDA de forma 
gratuita. Em relação à informação a Lei é mais especifica. Ela estipula que a população toda 
deve ser informada sobre os aspectos relativos às ITS/VIH/SIDA em conformidade com 
Directrizes a serem elaboradas pela Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes 
Endemias. Contudo, estas Diretrizes ainda não foram elaboradas nem promulgadas. 
Determina também a lei, que as pessoas devem ser informadas e educadas contra a 
descriminação e a estigmatização das pessoas com VIH/SIDA. Embora, a lei e omissa em 
relação as pessoas afectadas pela epidemia, e.g. prisoneiros, consumidores de drogas, 
comunidade LGTB+, trabalhadores de sexo. 
 
Ainda mais, o Art 18 estabelece que o Ministério da Educação deve proceder à introdução 
de conteúdos referentes a sexualidade e ITS/VIH/SIDA em todos os currículos escolares. 
Nesse sentido, o Ministério de Educação tem elaborado em 2014, com o apoio de UNICEF, 

                                            
690 Art 79 CRA 2010 
691 Ver CG nº 14, CDESC, E/C.12/1999/10 de 8 dezembro de 1999, para. 4 sobre os 
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692 Art 17.3, Lei 17/16  Os níveis de ensina são: Pré-escolar, primário, secundário e 

superior  
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um Manual de Educação de Pares sobre Sexualidade e uma guia para o Facilitador da 
Educação de Pares sobre Sexualidade. Apesar da existência destes manuais, não existe 
informação disponível sobre a recepção e implementação nos curricula escolares deste 
material educativo. 
 
O V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018 (PEN V), tem entre suas linhas estratégicas assegurar o direito a informação, 
educação, comunicação para a mudança de comportamentos de risco, tomando em conta os 
direitos humanos, a diversidade cultural, de gênero e as diferencias de gerações.694 Esta linha 
estratégica vem legitimada pela circunstancia de que uma das principais atribuições do INLS 
e definir e coordenar acções de formação, informação, educação, comunicação, 
aconselhamento, tratamento e seguimento, no domínio das ITS, e VIH-SIDA.695 Esta 
competência atribuída ao Instituto Nacional de Luta contra a SIDA reveste importância 
capital, pois confere-lhe poderes para liderar os esforços realizados por outros 
departamentos governamentais na educação e informação, por exemplo, o Departamento de 
Saúde Reproductiva da Direcção Nacional de Saúde Pública do MINSA.696 Contudo, O PEN 
V dedica consideráveis esforços em relação à “informação considerada estratégica” e 
necessária para a implementação das acções do Plano; acções que visam o resultado de 
conhecer a dinâmica da epidemia e seus factores determinantes,697 e.g. um sistema de 
informação funcional, agil e verídico de monitoria e avaliação da gestão. 698 
 
O Plano Estratégico 2017-2017 do Sector da Juventude,699 estabelece como um dos seus três 
aspectos fundamentais: “a necessidade de integração dos temas ITS´s/VIH e SIDA, Saúde 
Sexual e Reprodutiva no Programa do Sector.”700 O sector da Juventude propõe trabalhar 
com os Jovens dos 15 aos 35 anos, no meio Urbano e Rural das 18 Províncias e clarifica que 
um dos principais problemas é o fraco acesso à informação. De facto, o PEJ 2012-2017 
estipula no seu Objectivo 4.5 sobre VIH/SIDA, Saúde Sexual e Reprodutiva e Violência 
Juvenil que realizará  programas de Educação, Informação e Comunicação sobre sexualidade, 
ITS´s/VIH e SIDA, através da rádio, TV, teatro comunitário, debates de grupos e jogos; que 
promovera a Educação de Pares; que produzira, reproduzira e distribuirá material de 
Informação, Educação e Conhecimento, assim como que divulgara a Lei do VIH e SIDA.701  
 
A informação jurídica, ou seja a informação relativa aos direitos das pessoas e as obrigações 
do Estado alcançam um Estado critico. Isto é, a consciência jurídica702 das pessoas, e em 
muitas oportunidades dos funcionários dos serviços públicos e baixa. Durante a realização 
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697 Ver PEN V, p. 75.  
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seq. 
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das pesquisas constatou-se que as pessoas desconhecem a existência da Lei 8/04 sobre o 
VIH/SIDA; e, caso as pessoas e os funcionários conhecerem da lei, estas não dominavam   
o conteúdo das suas disposições. Esto deve-se em grande medida a que a informação não é 
disponível nem acessível. Ainda mais, informação disponível como por exemplo as leis, lato 
sensu, publicadas no Diário da República são difíceis de obter. Esta situação agrava-se nas 
províncias. 
 

4. Lacunas e Desafios 

 
A pesar de que, por uma parte, a CRA 2010 o Direito ao Ensino e o Direito e a liberdade de 
informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos nem discriminações e, por 
outra, a Lei 8/04 sobre o VIH/SIDA contem disposições sobre a educação e informação. 
Estes diretos não são plenamente realizados. Si bem o Executivo, através dos seus planos e 
estratégias, reconhece o fraco acesso a informação bem como que estabelece neles acções 
para informar e educar à sociedade em matéria de VIH/SIDA e saúde sexual e reproductiva, 
faltam ainda instrumentos materiais e recursos humanos para implementar estas acções. A 
situação para piorar fora da capital e em zonas rurais.  
 
A Lei de HIV/SIDA não garante plenamente a não descriminação para as pessoas afectadas 
e vivendo com HIV/SIDA. Si de um lado a lei estipula o direito das pessoas vivendo com 
VIH/SIDA o acesso ao ensino sem descriminação, esta é omissa em relação às pessoas 
afectadas pela epidemia, sobretudo em relação àquelas em situação de risco. 
 
Os meios de comunicação públicos e privados não estão plenamente engajados com a 
emissão de informação de forma gratuita. Si bem a construção gramatical do enunciado do 
Art 16 da Lei 8/04 é controversa no que diz respeito à obrigação que este estabelece (não é 
possível distinguir si a obrigação refere-se a gratidão do serviço ou a seu asseguramento), 
estes bem poderiam disponibilizar seus serviços a modo de garantir campanhas, mas 
frequentes sobre educação sexual e informação sobre ITS/VIH/SIDA em geral. Ainda mas 
si este preceito é interpretado sistematicamente junto do Art 3.1) que estipula que o Governo 
assume a luta contra o SIDA como de interesse nacional.  
 
Desde o ponto de vista institucional, a Comissão Nacional de Luta contra SIDA ainda não 
elaborou as Directrizes sobre os aspectos relativos às ITS/VIH/SIDA. Também não existe 
informação sobre os mecanismos processuais disponíveis em caso de discriminação em 
relação ao acesso ao ensino em qualquer dos seus níveis. 
 
Em relação à informação jurídica não existem bibliotecas ou livrarias com estudos jurídicos 
completos, particularmente coletâneas, ou legislações actualizadas. Outro exemplo, 
praticamente nenhum sitio web dos diferentes departamentos governamentais esta 
actualizado. Apesar de que as web dos departamentos ministeriais têm um vinculo 
disponibilizado para aceder à legislação, geralmente estão vazios ou com uma legislação 
incompleta, ou, em muitas ocasiões com informação desactualizada. Só em poucos casos o 
acesso a este de informação esta disponível e acessível, e.g. Assembleia Nacional, Tribunal 
Constitucional e parcialmente o Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos. Também não 
existem informações ou noticias actuais nas webs dos departamentos governamentais sobre 
a existência dos planos nacionais ou estratégias. Chama à atenção que o próprio Instituto 
Nacional de Luta Cintra a Sida não tem uma web. 
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5. Recomendações 

 
Recomenda-se revisar a lei 8/04 de modo a garantir o acesso a educação tanto às pessoas 
portadoras do VIH/SIDA como as pessoas afectdas pela epidemia, sobretudo aquelas que 
sofrem de estigma 
 
Recomenda-se reformular o Art 16 da Lei 8/04 de modo a clarificar a obrigação dos meios de 
comunicação públicos e privados sobre o asseguramento e gratuidade da emissão de 
informação e acrescentar que esta seja baseada baseada em evidencias cientificas e sem juízos 
de valor sobre as ITS/VIH/SIDA  
 
Recomenda-se revisar a lei 8/04 de modo a assegurar a emissão de informações concebidas 
para transformar as atitudes de discriminação e estigmatização associadas ao VIH em atitudes 
de compreensão e aceitação. 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo que seja assegurada a divulgação de informação 
dirigida à protecção das populações chaves 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 de modo que se garanta de forma expressa a educação e 
divulgação de informações em matéria de saúde sexual e reproductiva. 
 
Recomenda-se particularmente à Comissão Nacional de Luta contra o HIV/SIDA e Grandes 
Endemias elaborar e promulgar as Directrizes de Informação sobre os aspectos relativos às 
ITS/VIH/SIDA. 
 
Recomenda-se particularmente ao Instituto Nacional de Luta contra a SIDA criar uma web 
para o instituto nacional de luta contra sida com informações dirigidas à prevenção 
tratamento e controlo da epidemia, assim como dos avanços científicos sobre o VIH/SIDA 
 
Recomenda-se particularmente ao Instituto Nacional de Luta contra a SIDA disponibilizar 
informação jurídica sobre os diretos das pessoas e obrigações do Estado, especificamente 
sobre os mecanismos de queixa disponíveis; bem como fazer acessível esta informação. 
 
Recomenda-se particularmente aos serviços locais do Governo disponibilizar e fazer acessível 
informação sobre a prevenção, tratamento e controlo da epidemia, bem como disponibilizar 
e fazer acessível informação jurídica, especificamente sobre os mecanismos de queixa 
existentes. 
  
Recomenda-se aos diferentes departamentos ministeriais actualizar as suas webs, 
fundamentalmente no que diz respeito a actualização das legislações, noticias e educação 
sobre VIH/SIDA 
 
Recomenda-se divulgar informações e educar sobre os direitos das pessoas afectadas, sobretudo 
das populações chave e vivendo com VIH/SIDA aos  profissionais de saúde, educadores, 
assistentes sociais, juízes, advogados, policiais, autoridades e funcionários prisionais, 
funcionários públicos em geral e empregadores 
 
Remenda-se ao Provedor de Justiça divulgar o conteúdo do direito à saúde, incluindo a saúde 
sexual e reproductiva e o impacto do VIH/SIDA neste direito 
 
Recomenda-se às Comissões de Promoção dos Comités Provinciais de Direitos Humanos 
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divulgar e promover o direito à saúde incluindo a saúde sexual e reproductiva e o impacto 
do VIH/SIDA neste direito. 
 
Recomenda-se disponibilizar material jurídico sobre VIH/SIDA através das webs dos 
departamentos ministeriais bem como nas sedes centrais, províncias e municipais  
 
Recomenda-se elaborar, imprimir e distribuir em quantidades suficientes material educativo e 
informacional, com uma linguagem simples sobre o VIH/SIDA 
 
Recomenda-se imprimir e distribuir em quantidades suficiente, incluído nas províncias 
 
Recomenda-se realizar campanhas educativas através d meios públicos e privados 
 
Recomenda-se adoptar medidas financeiras de modo a assegurar uma educação sexual e 
reprodutiva adequada  
 
Recomenda-se traducir à língua portugesa e divulgar a Estrategia da SADC para às Populações 
Chave. 
 
 

K. Acesso ao Direito e à Justiça 
 

1. Análise da Situação 

 

Embora desde o ponto de vista estrutural Angola apresenta um quadro legislativo vasto o 
acesso à justiça enfrenta uma serie de desafios, fundamentalmente, mas não só, no aspecto 
instrumental; especificamente no que diz respeito a administração de justiça. O Plano 
Nacional de Desenvolvimento 2018-2022703 reconhece que no pais persistem problemas 
relacionados com a disponibilidade de infra-estruturas, meios informáticos e humanos de 
apoio à actividade do sector, tais como arquivos centrais e provinciais, centros de 
atendimento a cidadãos e empresas, tribunais, centros de observação e internamento de 
menores em conflito com a Lei, Magistrados Judiciais e do Ministério Público e oficiais de 
justiça em quantidade e com a capacitação necessária. O Comité dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais, nas suas Observações Finais (2016) reiterou a sua recomendação de 
intensificar os esforços para melhorar a administração da justiça, em particular no que diz 
respeito ao acesso à justiça, à independência do judiciário e à disponibilidade de assistência 
legal e recursos alocados ao sistema de justiça.704 De forma similar, o Comité dos Direitos 
Humanos (2018), baseado nas suas recomendações previas,705 solicitou  ao pais fornecer 
informações sobre as medidas tomadas para resolver temas relacionados  com a corrupção 
generalizada no judiciário; o número aparentemente elevado de casos notificados de falta de 
independência e imparcialidade; a suposta falta de magistrados e advogados adequadamente 
treinados; o número limitado de tribunais (municipais e provinciais) em todo o país; e o custo 
geralmente alto de honorários de consultoria jurídica, o que pode impedir o acesso de muitos 
cidadãos à justiça.706 

                                            
703 Ver PND 2018-2022, p.201 
704 E/C.12/AGO/CO/4-5, Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Observações Finais, para. 
12, 2016 
705 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 20 
706 CCPR/C/AGO/Q/2, para. 29, 17 de agosto de 2018. Comité dos Direitos Humanos, Lista de Questões. 
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Segundo fontes do Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos, até novembro de 2017 
existiam no pais um total de 19 Tribunais Provinciais, 20 Tribunais Municipais e 8 Palácios 
de Justiça. O número dos magistrados judiciais era somente de um total de 400 e do 
Ministério Público de um total de 500. A data de 2016 existiam um número 3.954 entre 
advogados e juristas.707 

Outros dados estatísticos ilustram a situação do sistema judicial em Angola. Por exemplo, 
nos tribunais comuns, em 2015, o volume processual (em termos globais) nos tribunais 
provinciais foi de 142.612. As províncias com maior volume foram Luanda (40%), Benguela 
(15%, inclui o Tribunal Provincial do Lobito) e Huambo (6%). Dos 142.612 processos 
existentes em 2015, a maior incidência foi verificada nos processos da Câmara Criminal com 
71.003 (50%, mais da metade), seguidos pelos processos da Câmara Civil e Administrativa 
(28.434), e Família (27.727). Em termos de movimentação de processos, incluindo os novos 
processos iniciados em 2015 foram concluídos só 27% em quanto o restante está em 
andamento.708 

 

2. Padrão Internacional 

Constam das Recomendações da Global Commission on HIV and the Law o dever dos países 
garantirem que as suas políticas, estratégias, planos e programas nacionais de VIH incluem 
uma acção eficaz e direccionada de apoio aos contextos jurídicos favoráveis, tendo em conta 
as leis oficiais, a implementação das mesmas e o acesso à justiça709. Ainda mais, a 

Directirz nº 7 de ONUSIDA/EACDH estabelece que “Os Estados devem criar e apoiar 
serviços de apoio jurídico que eduquem as pessoas afetadas pelo VIH acerca dos seus 
direitos, proporcionem serviços jurídicos gratuitos para fazer respeitar tais direitos, 
desenvolvam conhecimentos especializados sobre questões jurídicas relacionadas com o VIH 
e utilizem meios de proteção para além dos tribunais, tais como gabinetes de ministros 
da justiça, provedores, unidades de queixa na área da saúde e comissões de direitos 
humanos.”710 

O acesso à justiça é um direito reconhecido ao abrigo dos principais instrumentos 
internacionais, incluindo no contexto da região africana. Por exemplo, os Arts. 7 e 8 da 
DHDH estabelecem o direito à igualdade perante a lei, sem discriminação, igual proteção da 
lei e o direito a um recurso efetivo pelos tribunais nacionais competentes. O Art. 2 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDPC) prevê a não discriminação e, 
especificamente no seu apartado 3 a) dispõe que cada um dos Estados Membro do Pacto 
esta comprometido a garantir que toda  pessoa cujos direitos ou liberdades 
reconhecidos no Pacto tenham sido violados terá meios efectivos de recurso. 
Acrescenta no apartado b) do Art 3 que a autoridade competente, judicial, administrativa ou 
legislativa, ou qualquer outra autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado, 
decidirá sobre os direitos de toda a pessoa que interponha esse recurso e analisará as 
possibilidades de recurso judicial. O PIDCP referenda direitos relativos à administração de 
justiça no seu Art 14. 

                                            
707 Dados apresentados por Angola no 2º Relatório Periódico ao Comité dos Direitos Humanos. 
CCPR/C/AGO/2 de 28 de novembro de 2017, para. 130 
708 Dados apresentados por Angola no 2º Relatório Periódico ao Comité dos Direitos Humanos. 

CCPR/C/AGO/2 de 28 de novembro de 2017, para. 131. O 2º Relatório cita como fonte o Anuário 2015 do 

Ministério de Justiça e dos Diretos Humanos.  
709 Global Commission on HIV and the Law – Risco, Direito e Saúde, Julho, 2012, p. 21. 
710 Diretrizes Internacionais sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos. 



 

pg. - 170 - 

 

Embora o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) não 
contem uma contrapartida direta ao Art 2 do PIDCP, segundo o Art 2 do PIDESC os 
Estados Partes ficam obrigados a agir, quer com o seu próprio esforço, quer com a assistência 
e cooperação internacionais, no máximo dos seus recursos disponíveis a assegurar 
progressivamente o pleno exercício dos direitos nele reconhecidos através todos os meios 
apropriados, incluindo (ou seja não só)  medidas legislativas. A Obrigação que impõe o direito 
internacional dos direitos humanos aos estados de garantir, assegurar e velar pelo disfrute 
efectivo dos direitos humanos na sua jurisdicção esta presente em diversos tratados de 
Direitos Humanos.711  Nesta senda, deve-se partir da interrelação e interpedencia que existe 
entre o todos os direitos humanos. 

O Comentário Geral nº 9 do CDESC712 sobre a aplicação interna do PIDESC esclarece o 
alcance destas obrigações, inter alia, no que diz respeito ao dever de dar efeito ao Pacto no 
ordenamento jurídico interno. Em primeiro lugar, a obrigação fundamental que se deriva 
do pacto é que os Estados Partes deem efeito aos direitos nela reconhecidos. A exigência de 
que os governos o façam "por todos os meios apropriados" refere-se a abordagem ampla e 
flexível adoptada pelo Pacto no sentido de que este permite levar em conta as particularidades 
do sistema legal e administrativo.713 Contudo, a flexibilidade permitida pelo Pacto coexiste 
com a obrigação de cada Estado Parte de usar todos os meios ao seu alcance para dar efeito 
aos direitos nele reconhecidos. Ou seja, as regras do Pacto devem ser reconhecidas no sistema 
legal doméstico através dos meios apropriados; o que significa que  indivíduos ou grupos 
prejudicados devem ter meios adequados de reparação, ou remédio, e mecanismos 
adequados devem ser estabelecidos para garantir a responsabilidade dos governos.714 

Segundo o Comentário Geral nº 9  o direito a um recurso efetivo não deve necessariamente 
ser interpretado como o uso exclusivo do recurso judicial, si não que considera que os 
recursos administrativos são também adequados; por tanto, aqueles que vivem sob a 
jurisdição de um Estado Parte têm uma expectativa legítima de que, com base no princípio 
da boa fé, todas as autoridades administrativas , ao adotar decisões, devem levar em conta as 
disposições do Pacto. Esses recursos administrativos devem ser acessíveis, não onerosos, 
rápidos e eficazes. A existência de um recurso administrativo não vai em detrimento de 
estabelecer um direito final de recurso judicial em relação aos procedimentos administrativos 
originários. Pelo contrario, quando um direito reconhecido no Pacto não pode ser exercido 
plenamente sem a intervenção do Judiciário, é necessário estabelecer recursos judiciais. 715 

Em relação ao quadro regional Africano, o Artigo 8 da Carta de Banjul estabelece o Direito 
de Acesso à Justiça e Igualdade perante a Lei. Neste sentido o Protocolo da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos sobre o Estabelecimento do Tribunal Africano dos 
Direitos Humanos e dos Povos constitui um instrumento fundamental para garantir às 
pessoas na jurisdição dos Estados-Membro o acesso a Justiça.  A República de Angola 
assinou o Protocolo em 22 de janeiro de 2007, mas ainda não o ratificou. 

3. Situação em Angola 
Constituição  

A CRA 2010 assegura a todos o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus 

                                            
711 e.g. Art 2 CEDAW, Art 2 CDC 
712 E/C.12/1998/24, Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 3 de dezembro de 1998. 
713 Comentário Geral nº 9 CDESC, para. 1 
714 Comentário Geral nº 9 CDESC, para. 2 
715 Comentário Geral nº 9, CDESC, para. 9 
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direitos e interesses legalmente protegidos, impedindo a denegação da justiça por 
insuficiência de meios financeiros. Ao abrigo deste dispositivo constitucional, a tutela 
jurisdicional efectiva pressupõe decisões em prazo razoável ou celeridade processual, 
equidade e prioridade perante ameaças e violações dos direitos, liberdades e garantias 
fundamentais dos cidadãos716. 

A Constituição garante ainda a todos os cidadãos, o direito ao patrocínio e a assistência 
judiciária, dando-se àqueles que não tiverem meios financeiros para pagar os custos de 
processo ou para se fazer representar em juízo por um profissional do foro, a possibilidade 
de requer a intervenção de um Advogado através do patrocínio judiciário ou a isenção do 
pagamento dos encargos processuais, por meio da assistência717.  

A função jurisdiccional em Angola compete aos Tribunais, que são o órgão de soberania 
com competência de administrar a justiça em nome do povo.718 Relativamente ao sistema 
jurisdicional são Tribunais superiores: o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, o 
Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Militar. O sistema de organização e funcionamento 
dos Tribunais compreende uma jurisdição comum encabeçada pelo Tribunal Supremo e 
integrada igualmente por Tribunais da Relação e outros Tribunais; uma jurisdição militar 
encabeçada pelo Supremo Tribunal Militar e integrada igualmente por Tribunais Militares de 
Região719. Sendo que, é proibida a criação de tribunais com competência exclusiva para o 
julgamento de determinadas infracções720. A CRA 2010 reconhece ainda instituições 
essenciais à justiça,721 e.g. o Provedor de Justiça,722 o Acesso ao direito e à justiça,723 a Defesa 
Pública724 e outros. 

Legislação Ordinária 

No quadro das legislações ordinárias de Angola, a garantia de acesso aos tribunais está 
prevista de forma explícita na Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro que estabelece os princípios 
sobre a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum725. O Estado 
assegura a todos os cidadãos o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos 
e interesses legítimos protegidos na Constituição e nas demais leis. Na função jurisdicional, 
os Tribunais regem-se pelos de princípios de independência, garantia de acesso ao direito e 
aos tribunais, a tutela jurisdicional efectiva, garantias do processo penal e presunção de 
inocência.726 Ou seja,  em nenhum momento, os tribunais e os juízes podem denegar a justiça 
ou decidir em desfavor de quem alega, por insuficiência de meios financeiros.727 
Relativamente a tutela efectiva, o Estado assegura a todos o direito aos procedimentos 

                                            
716 Cf. artigo 29.º n.º 1, 4 e 5, da CRA. 
717 Idem, artigo 29.º n.º 2. 
718 Art. 174.1 CRA 2010 
719 Idem, nº 2 artigo 176º. 
720 Idem, nº 5, artigo 176º. 
721 Secção IV Instituições Essenciais à Justiça; Capítulo IV Poder Judicial; Título IV Organização do Poder do 
Estado; CRA 2010 
722 Art 192 CRA 2010 
723 Art 195 CRA 2010 
724 Art 196 CRA 2010 
725 Lei n.º 2/15; Assembleia Nacional “Estabelece os princípios e as regras gerais da organização e funcionamento dos 

Tribunais da Jurisdição Comum que, igualmente, se designam por Tribunais Judiciais. - Revoga a Lei n.º 18/88, de 31 de 

Dezembro, - Lei do Sistema Unificado de Justiça e toda a legislação que contrarie o disposto na presente Lei” Diário da 

República Iª Série n.º 17 de 2 de Fevereiro de 2015 
726 Art 10 et seq. Lei 2/15 
727 Idem, artigo 11.º. 
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judiciais caracterizados pela celeridade e equidade.728 É importante notar que a Reforma 
do sistema judicial, liderada pela Lei 2/15 não tem sido implementada na sua 
totalidade. 

No tocante ao Acceso aos Serviços de Assistência Judiciária, Angola dispõe do Decreto-Lei 
n.º15/95, de 10 de Novembro de 1995 sobre a Assistência Judiciária.729 Este Decreto-Lei 
destina-se a providenciar assistência judiciária para os cidadãos com insuficiência de meios 
financeiros e é aplicada em todos os tribunais, independentemente do tipo de processo730. A 
assistência judiciária compreende a dispensa, total ou parcial, de preparos e do pagamento 
de custas, ou o seu deferimento, assim como o pagamento dos serviços do Advogado731. Ela 
pode ser requerida pelo interessado, na sua concessão; pelo Ministério Público, em 
representação do interessado; por Advogado ou Advogado Estagiário, em representação do 
interessado, bastando essa representação a assinaturas conjuntas do interessado e do patrono; 
ou ainda pelo patrono nomeado pela Ordem dos Advogados a pedido do interessado, 
formulado em tribunal732. Os meios de prova a juntar com o requerimento de assistência 
judiciária são: Atestado de pobreza passado pelo Governo Provincial ou pelas 
Administrações Municipais, e o atestado médico. A concessão compete ao juiz da causa para 
a qual é solicitada, e é processada como incidente, admitindo oposição da parte contrária733. 

A Lei da Assistência Judiciária estabelece algumas situações de presunção de insuficiência 
económica, nomeadamente, quem tiver rendimentos mensais, provenientes do trabalho, 
iguais ou inferiores a três vezes o salário mínimo nacional; o filho menor, para efeito de 
investigar ou impugnar a sua maternidade ou paternidade; o requerente de alimentos,734 etc. 
Concedida à assistência judiciária, o cidadão fica exonerado dos encargos do processo, isto 
é, ao pagamento dos preparos. Em todos os pedidos de assistência judiciária, o juiz dá vista 
do processo ao Ministério Público para se pronunciar sobre o mesmo, salvo nos casos em 
que é o requerente.735  

Diferente da assistência judiciária, o patrocínio judiciário é requerido na Ordem dos 
Advogados de Angola, que uma vez aceita concede ao cidadão um Advogado para o 
representar perante as autoridades.736 

Outras leis que asseguram o acesso a Justiça são: A Lei 8/08 (Lei Penitenciaria)737 

garante que qualquer pessoa na condição de recluso tem direito de formular petições e 

queixas, a Lei n.º 16/03 Sobre a arbitragem voluntária,738 a Lei n.º 12/16 de Mediação de 

Conflictos e Conciliação,739 a Lei n.º 25/15 sobre as Medidas Cautelares em Processo Penal.740 

                                            
728 Idem, artigo 12.º. 
729 Decreto Lei n.º 15/95; Conselho de Ministros “Da Assistência Judiciária” Diário da República Iª Série N.º 45 
de 10 de Novembro de 1995 
730 Arts 2.º e 5º. D-L 15/95 
731 Art 4.º. D-L 15/95 
732 Art 7.º D-L 15/95 
733 Art 8.º e 10.º (Competência da concessão), D-L 15/95 
734 Art 9.º (Presunção da insuficiência), D-L 15/95 
735 Art 13.º (Efeitos) e 17.º (Vista ao Ministério Público). 
736 Pôr fonte 
737 Arts. 50-53, Lei 8/08 
738 Lei n.º 16/03; Assembleia Nacional “Sobre a arbitragem voluntária” Diário da República Iª Série N.º 58 de 25 
de Julho de 2003 
739 Lei n.º 12/16; Assembleia Nacional “Lei da Mediação de Conflitos e Conciliação, que estabelece as normas sobre a 

constituição, organização e do procedimento de mediação e conciliação, enquanto mecanismos de resolução alternativos de 

conflitos”; Diário da República Iª Série n.º 137 de 12 de Agosto de 2016 
740 Lei n.º 25/15; Assembleia Nacional; Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal. - Revoga a Lei n.º 18-
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Aos cidadãos são reconhecidos meios para recorrer aos tribunais contra detenções ou prisões 

ilegais. Em matéria laboral, a resolução de conflitos pode dar-se pela via extrajudicial através 

da conciliação, mediação ou arbitragem, ou por via judicial, por intermédio de uma acção de 
recurso ou de conflito em laboral.741  

VIH/SIDA 

Salvo o disposto no artigo 15.º da Lei 8/04, de 1 de novembro, que de forma remissiva prevê 
a punição contra a infecção do VIH/SIDA de forma dolosa ou negligente,742 não existe 
nenhuma norma expressa na lei supra que refere aos mecanismos (procedimentos), ao 
acesso ao direito e aos tribunais, até porque, a mesma não está regulamentada. Neste sentido 
a Lei 8/04 é omissa no que diz respeito ao acesso ao direito, ela não estabelece os recursos 
legais adequados para garantir que os direitos nela estabelecidos sejam efectivados. Todavia, 
existem mecanismos normais de aplicação do direito substantivo nas situações de violação 
dos direitos e interesses das pessoas, os quais podem sempre ser utilizados pelas pessoas 
afectadas pela epidemia. Por exemplo, a acção indemnizatória por danos (civil), a acção de 
recursos em matéria de despedimento (laboral), etc743. 

Uma das grandes preocupações que resultam da pesquisa tem a ver com a consciência jurídica 
e seu relacionamento com a realização da justiça material. A consciência jurídica dos cidadãos 
em Angola já é um facto em algumas zonas urbanas, pois os cidadãos sabem do direito que 
têm de recorrer aos tribunais, porém, muitos não o fazem por razões de morosidade 
processual, falta de credibilidade no judiciário, onerosidade, constituindo um handicap na 
materialização da justiça. Esto se deve em grande medida à falta generalizada de informação 
que impera no pais sobre os direitos e garantias fundamentais. A lei 8/04 trata das questões 
sobre a informação, educação e o papel dos órgãos de comunicação púbicos e privados na 
reposta à epidemia.744  Si bem de uma parte o Ministério de Educação tem realizado 
consideráveis esforços para introduzir conteúdos referentes à sexualidade e ITS/VIH/SIDA, 
outras as disposições da lei, também neste respeito, não são observadas e.g. inspecção e 
fiscalização. 

Ainda que existem mecanismos estruturais tais como a Comissão de Promoção dos Comités 
Provinciais dos Direitos Humanos, ou O Provedor de Justiça que tem entre as suas funções 
disseminar o conteúdo de cada um dos direitos fundamentais, bem como a divulgação 
institucional da sua missão, competências e âmbito de intervenção, 745   é uma realidade que 
os cidadãos desconhecem seus direitos, e muitas vezes embora conhece-los, a falta de 
recursos financeiros impede o cumprimento destes mandatos.  

Saúde 

                                            
A/92, de 17 de Julho e todos os preceitos, nomeadamente, do Código do Processo Penal, que contrariem as 

disposições da presente Lei; Diário da República Iª Série n.º 130 de 18 de Setembro de 2015 
741 Artigo 273.º sgts., da LGT. 
742 Para os que são infectados pelo VIH/SIDA de forma dolosa ou negligente o processo correspondente será 

o de querela ou de policia correccional conforme se tratar de infecção dolosa ou negligente, ao abrigo das 

disposições combinadas dos artigos 15.º da Lei 8/04, de 1 de Novembro, com os artigos 55.º, 56.º, 353.º e 368.º 

todos do Código Penal Angolano e do artigo 62.º e seguintes do CPP. 
743 Artigo 564.º do Código Civil; artigo 4.º n. 2 do CPC; artigo 273.º e sgts. da Lei 7/15, de 15 de Junho (LGT). 
744 Ver Secção sobre Educação e Informação. 
745 Art 18 c) Estatuto do Provedor de Justiça 



 

pg. - 174 - 

 

A Lei de Bases do Sistema de Saúde746 estabelece também mecanismos de reclamação. Ela 

parte do princípio geral de que os cuidados de saúde são prestados por serviços e 
estabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, por outros agentes públicos ou 
entidades privadas, sem ou com fins lucrativos.747 O Art 13. 1. g) sobre o Estatutos. dos 
Utentes garante-lhes o direito a reclamar e fazerem queixa sobre a forma como são tratados 
e, se for caso disso, receberem indemnização por prejuízos sofridos, o que reveste especial 
importância nos casos de discriminação, particularmente nos casos de discriminação 
múltipla.  

O Regime Jurídico Da Gestão Hospitalar748 prescreve que o Conselho Directivo é o órgão 
competente para controlar e dar respostas às queixas e reclamações que sejam formuladas 
pelos utentes sobre a assistência recebida, e controlar e propor medidas sancionadoras no 
caso dos pagamentos irregulares realizados pelos doentes ao pessoal do hospital.749 Este 
Decreto Presidencial estabelece na sua Secção XV um Gabinete do Utente750 cujas 
atribuições incluem a) Informar os utentes sobre os seus direitos e deveres relativos ao 
serviço de saúde; b) Receber as reclamações e sugestões sobre o funcionamento dos serviços 
e o comportamento dos profissionais; c) Redigir as reclamações orais feitas nos termos da 
alínea anterior, quando os utentes não o possam fazer; li) Receber as sugestões dos utentes; 
e) Encaminhar para as entidades competentes as reclamações e sugestões dos utentes com 
vista ao melhoramento da prestacão de serviços; j) Efectuar a avaliação e tratamento 
estatístico das exposições apresentadas. Relativamente às respostas compete ao Director do 
Serviço tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas em resposta às reclamações 
apresentadas pelos utentes.751 No que diz respeito à actividade farmacêutica o Decreto 
Presidencial sobre o exercício da actividade farmacêutica dispõe que as farmácias devem ter 
de um livro de reclamações e sugestões.752 

A pesar de existir toda esta normativa, constatou-se durante as pesquizas realizadas que estes 
livros de reclamações não estão disponíveis em todos as unidades sanitárias, assim como que 
os Gabinetes do Utente não são funcionais. A indisponibilidade deste mecanismo de queixa 
ou reclamação implica uma barreira na materialização dos direitos dos cidadãos. Ainda mais, 
foi uma constante, particularmente nas Dicussões de Grupos Focais realizadas, que os 
utentes não procuram este mecanismo de acesso ao direito por duas questões fundamentais. 
De uma parte, o medo a discriminação devido a alto estigma que existe contra o HIV/SIDA 
-estigma que se acrescenta quando a pessoa pertence alguma das populações chave, 
especialmente aquelas que pela simples aparência são perceptíveis-; e de outra parte, a total 
falta de credibilidade do sistema de saúde em dar resposta às queixas, fazem com que que os 
utentes não utilizem estes meios. Ainda mais, a desconfiança entre os utentes de que as 
informações partilhadas na queixa sejam expostas, ou seja que não sejam tratadas com sigilo, 
afasta-os não só de exercício do seu direito de queixa, mas também da assistência medica. 
Verificou-se também durante a fase de pesquisas que uso de medidas disciplinares não é não 
constitui um recurso comumente utlizado nos casos de actos discriminatórios por parte dos 
profissionais de saúde. 

As pessoas vivendo e populações-chave, prende-se com receio de exposição pública e 

                                            
746 Lei n.º 21-B/92; Assembleia do Povo “De bases do Sistema Nacional de Saúde”; Diário da República Iª 

Série Sup N.º 34 de 28 de Agosto de 1992 
747 Art 1 Lei 21-B/92 
748 D-P 260/10 
749 Art 26 n) D-P 260/10 
750 Art 42 D-P 260/10 
751 Art 48 D-P 260/10 
752 Decreto Presidencial 191/10 
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consequente estigmatização ou discriminação na sua condição de vítimas de violência e 
discriminação. Nas zonas rurais e pequenas cidades o quadro é ainda mais sombrio, 
porquanto, as populações-chave como as TS e HSH, por ex., referem que não têm a 
protecção jurídica das autoridades, são vítimas frequentemente de atitudes estereotipadas, 
estigmatizantes e discriminatórias e de exclusão social, muitas vezes promovidos pelos meios 
de comunicação social públicos e dos órgãos policiais. Esta situação tem sido constada 
também para o caso dos migrantes, requerentes de asilo refugiados e apátridas.753 

Violência 

Durante as pesquisas foi constatado que o tema da violência e bastante presente no que diz 
respeito à violência domestica em varias das suas formas, em particular a violência contra a 
mulher, a violência sexual e o abandono familiar e.g. expulsão de crianças homossexuais do 
seio familiar. Em outro contexto, durante as discussões de Grupos Focais foram ouvidas 
testemunhas de violência policial, fundamente contra as populações chave, incluindo 
populações vulneráveis. A violência policial também foi tema em relação aos migrantes 
refugiados, requerentes de asilo e apátridas. 

A Lei 25/11 (Lei contra a Violência Domestica)754 e seu Regulamento vêm colmatar os 
esforços legislativos do pais para combater este flagelo. Neste sentido o Departamento de 
Saúde Reproductiva da Direcção Nacional de Saúde Pública elaborou um Manual Orientador 
para notificação, atendimento e encaminhamento dos casos de suspeita ou confirmação de 
violência domestica, sexual e/ou outras violências.755 O manual visa, não só mitigar as 
consequências na saúde da pessoa exposta à violência, senão também garantir que o poder 
judicial faze efectivo os direitos consagrados na lei.  

Planos, Políticas e Estratégias 

O PND 2018-2022756 tem se ocupado com a questão do acesso à justiça e o direito. Tendo 
em conta os desafios que enfrenta o pais e com o fim consolidar o sistema de administração 
de justiça em Angola o PND 2018-2022 cria um programa especifico para a reforma e 
modernização da administração da justiça.757 O PND ambiciona reforçar o quadro legal e 
judicial não só no plano estrutural mas também no plano instrumental, em quanto que visa  
“consolidar a independência do sistema judicial, garantir a protecção dos direitos definidos 
pela Lei e pela Constituição  e assegurar o acesso equitativo dos cidadãos ao sistema judicial, 
assim como reestruturar e reforçar o sistema correcional, actuar na modernização e reforço 
do sistema de administração da justiça e melhorar a qualificação dos recursos humanos, em 
particular dos juízes.”758 

Por uma parte, o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (2012-2025, não consagra 
objetivos específicos para garantir o acesso ao direito e à justiça. Não obstante o PNDS 

                                            
753 Relatório do Relator Especial para Direitos Humanos e Migrantes na sua missão a Angola; 
A/HRC/35/25/Add.1 paras. 65-67 
754 Lei n.º 25/11; Assembleia Nacional “Contra a Violência Doméstica”; Diário da República Iª Série n.º 133 
de 14 de Julho de 2011 e Decreto Presidencial n.º 124/13; Presidente da República “Aprova o Regulamento da 
Lei contra a Violência Doméstica. - Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma”; 
Diário da República Iª Série n.º 165 de 28 de Agosto de 2013. 
755 Ministério de Saúde, República de Angola. 2017 
756 Decreto Presidencial n.º 158/18; Presidente da República “Aprova o Plano de Desenvolvimento Nacional 

2018-2022” Diário da República Iª Série n.º 94 de 29 de Junho de 2018 
757 PND 2018-2022, Eixo 4, Política 19, Programa 4.2.3 
758 PND 2018-2022, para. 368, 
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estabelece um Programa de Desenvolvimento do Quadro Institucional que prevê a 
actualização da normativa de saúde com  o fim de garantir o acesso à saúde e que inclui a 
revisão e a adequação da Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 21-B/92).759 O 
V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS/VIH-SIDA e Hepatites Virais - Angola 
2015 – 2018, reconhece a protecção dos direitos humanos760 como um dos seus princípios 
transversais, embora não especificamente no que diz respeito ao acesso ao direito e à justiça. 

Instituições 

No plano prático, em casos de violação dos Direitos Humanos e direitos, liberdades e 
garantias constitucionais, os cidadãos têm, para verem acauteladas as suas pretensões, uma 
série de instituições tais como: os Comités dos Direitos Humanos, enquanto órgãos mistos; 
o Provedor da Justiça; a Procuradoria-Geral da República (PGR); a Assembleia Nacional a 
traves dos procedimentos de  Petição, Reclamações e Sugestões dos Cidadãos no Parlamento; 
e os Tribunais existentes nas 18 províncias que compõem o país.761 

 

Provedor de Justiça e Instituição Nacional de Direitos Humanos 

 

Especial atenção merece o Provedor de Justiça, que é um órgão público independente cujo 
objetivo é defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, assegurando, por meios 
informais, a justiça e a legalidade da administração pública. Este órgão constitucional 
desempenha um papel importante no escrutínio público das ações do governo. No 
cumprimento de seu mandato, o Provedor de Justiça emite recomendações para a adoção 
das medidas necessárias para corrigir as violações cometidas pelas autoridades. Apesar da sua 
inserção sistemática no texto constitucional, a missão confiada ao Provedor de Justiça 
contém uma compreensão material da sua acção à luz dos instrumentos jurídicos 
internacionais que consagram direitos e liberdades fundamentais constitucionais. De fato, o 
Art. 26. 1 CRA 2010, estabelece que os direitos fundamentais nela estabelecidos não devem 
excluir outros contidos nas leis e regras aplicáveis do direito internacional. Estes incluem, em 
primeiro lugar, o direito internacional dos direitos humanos. Embora o forte mandato deste 
órgão, a actuação do Provedor é ainda limitada como demostram os dados disponíveis:762  

 

Casos recibidos por el Defensor del Pueblo durante 2010-2016 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Queixas 291 469 378 412 612 460 368 

 
De fato os diferentes mecanismos internacionais de Direitos Humanos têm recomendado a 
Angola revisar o Estatuto do Provedor de Justiça para assegurar que está em conformidade 
com os Princípios de Paris763 ou estabelecer uma nova instituição nacional de direitos 
humanos com um amplo mandato na área. dos direitos humanos, de acordo com esses 

                                            
759 Ver PNDS 2012-2015 p. 71 et seq. 
760 PEN V, p. 80 
761 Cf. Lei n.º 04/06, de 28 de Abril (Estatuto Orgânico da Provedoria da República); Lei n.º 22/12, de 14 de 

Agosto (Lei Orgânica da Procuradoria da república); Lei n.º 2/16, de 2 de Fevereiro (Estabelece os princípios 

e as regras gerais da organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum); etc.  
762 Dados apresentados por Angola no 2º Relatório Periódico ao Comité dos Direitos Humanos. 

CCPR/C/AGO/2 de 28 de novembro de 2017, para. 13 (fonte: Provedoria de Justiça) 
763 Res. 48/134  Assembleia Geral das Nações Unidas 



 

pg. - 177 - 

 

Princípios.764 

Embora o quadro jurídico-legal se afigure, no geral, favorável, o acesso à justiça em Angola 
não é, na prática, reconhecido como tal nem propício às pessoas afectadas e vivendo com o 
VIH e, em especial às populações vulneráveis, e.g. mulheres, crianças, migrantes, refugiados 
e às populações-chaves e.g. TS, HSH, LGBTI.  

4. Recomendações 
 

Recomenda-se ratificar os Protocolos Opcionais do Pacto Internacional dos Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais 
 
Recomenda-se ratificar o Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre 
o Estabelecimento do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos 
 
Recomenda-se implementar totalmente a Lei 2/15 sobre a Reforma Judicial 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 (Lei do VIH/SIDA) a modo de incluir disposições 
estabelecendo uma autoridade competente para receber e tramitar queixas dos utentes na 
base da equidade no acesso ao direito e à justiça no diz respeito a matéria tais como: acesso 
à saúde relacionados ao VIH, discriminação e violência. 
 
Recomenda-se revisar a Lei 8/04 no sentido de proporcionem serviços jurídicos gratuitos para 
fazer respeitar os direitos estabelecidos na lei, incluindo disposições que garantam o 
assesoramento jurídico às pessoas afectadas pela epidemia e que estejam no âmbito da 
aplicabilidade da lei, em particular às pessoas vivendo com VIH/SIDA e às populações chave 
e vulneraveis. 
 
Recomenda-se a revisão e a adequação da Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 
21-B/92) no sentido de incluir disposições que garantan a recepção, tramitação e seguimento 
das queixas, reclamações ou sugestões dos utentes. 
 
Recomenda-se revisar o Estatuto do Provedor de Justiça de forma que este alinhado com os 
Princípios de Paris ou criar uma Instituição Nacional de Direitos Humanos em conformidade 
com estes princípios 

                                            
764 Ver Conselho dos Direitos Humanos RPU, A/HRC/28/11, 2014 paras. 134.44 Criar e operacionalizar uma 

instituição nacional de direitos humanos para a promoção e proteção dos direitos humanos (Marrocos); 134.45 

Acompanhar e estabelecer uma instituição nacional de direitos humanos (Níger); 134,46 Conferir à Provedoria 

(Provedor de Justiça) o marco legal necessário para que funcione efetivamente como Instituição Nacional de 

Direitos Humanos (Portugal); 134.47 Promover o credenciamento da Provedoria (Provedor de Justiça) como 

Instituição Nacional de Direitos Humanos com status "A" de acordo com os Princípios de Paris (Portugal); 

134.48 Fortalecer o mandato do Provedor de Justiça e assegurar suas funções de acordo com os Princípios de 

Paris (África do Sul); 134.49 Assumir o objetivo de assegurar o estabelecimento de um órgão como o Comitê 

Nacional de Direitos Humanos (República da Coréia); 134.50 Trazer o Provedor de Justiça em sintonia com os 

Princípios de Paris (Serra Leoa); 134.51 Considerar o estabelecimento de uma Instituição Nacional de Direitos 

Humanos e […] (Eslovênia); 134.52 Esforçar-se mais na criação de uma Instituição Nacional de Direitos 

Humanos para tratar de questões sobre a promoção e proteção dos direitos humanos (Sudão); 134.53 

Considerar a criação de uma instituição nacional independente de direitos humanos para supervisionar e 

monitorar situações de direitos humanos no país e para promover a conscientização pública sobre a promoção 

e proteção dos direitos humanos (Tailândia), Ver também Comité dos Direitos Humanos, Observações Finais, 

CCPR/C/AGO/CO/1, para. 7, 2013,  Ver também Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

Observações Finais, E/C.12/AGO/CO/4-5, para. 14, 2016. 
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Recomenda-se que o Provedor de Justiça elabore um relatório temático sobre o VIH o os 
Direitos Humanos em Angola 
 
Recomenda-se que o Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos realize um estudo sobre o 
acesso ao direito e à justiça  
 
Recomenda-se incluir nos planos de saúde objetivos, acções e metas relativas ao cumprimento 
da legalidade administrativa e aos recursos legais disponibilizados aos utentes para a 
realização dos seus direitos consagrados por lei 
 
Recomenda-se adoptar medidas financeiras para fortalecer o sistema judicial, em particular no 
que diz respeito aos aspectos instrumentais e.g. criação de infraestructuras, formação de 
juízes, etc 
 
Recomenda-se adoptar medidas educativas nos sectores da saúde, penitenciário e da policia 
sobre os direitos das pessoas afectadas pela epidemia do VIH/SIDA em particular das 
populações chave e vulneráveis; assim como sobre as consequências de ordem penal, civil, 
administrativo e disciplinar sobre actitudes discriminatórias e o uso indevido de força. 
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