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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Avaliação do Ambiente Legal em HIV e SIDA em Moçambique teve por base uma extensa
revisão bibliográfica dos problemas jurídicos e relacionados com a estigma e discriminação das
pessoas vivendo com HIV e SIDA, tendo por referência as directrizes internacionais sobre HIV e
direitos humanos. Esta revisão bibliográfica foi complementada por trabalho de campo cujo objectivo era avaliar a implementação prática da legislação e políticas públicas sobre HIV e SIDA
em Moçambique, bem como os problemas enfrentados pelas populações chave e vulneráveis à
infecção de HIV e SIDA.
De um modo geral, esta avaliação permitiu as seguintes constatações:

T

1.
Que o País dispõe de um quadro institucional e jurídico que protege os direitos e
liberdades fundamentais das pessoas vivendo ou efectuadas por HIV e SIDA. Contudo, em
algumas matérias, esta legislação não se encontra alinhada com os padrões ou directrizes
internacionais sobre HIV e Direitos Humanos, daí ser recomendável a sua revisão;
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2.
Embora o País disponha duma efectiva resposta à epidemia de HIV e SIDA, existem riscos consideráveis de insustentabilidade financeira dos programas nacionais devido
à sua extrema dependência externa, facto que recomenda que continuem a ser envidados
esforços para o reforço da contribuição nacional para a resposta através de mecanismos
como a expansão da cultura de seguros de saúde, o que pode implicar a remoção de eventuais barreiras de acesso ao mercado de seguros pelas pessoas vivendo com HIV e SIDA,
bem como o fortalecimento da participação do sector empresarial com programas de HIV
no local de trabalho que não só atendam aos trabalhadores e seus familiares, mas que também seja extensível às comunidades circunvizinhas, conforme recomendado pela OIT;
3.
Um dos aspectos evidentes tem a ver com o desfasamento entre o Plano Estratégico Nacional de Combate ao SIDA com a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto – Lei de
Protecção da Pessoa, Candidato e Trabalhador Vivendo com HIV e SIDA – nos domínios
relativos à consagração e reconhecimento de direitos aplicáveis a determinadas populações
chave, tais como as pessoas LGBT, as Mulheres Trabalhadoras de Sexo, as Pessoas que
Injectam Drogas, etc. Com efeito, o PEN IV consagra uma vasta gama de linhas estratégicas de acção que incluem estas populações chave, as quais não encontram respaldo na
legislação em vigor, o que significa que a resposta nacional não se baseia em
direitos para algumas categorias da população, configurando-se desse modo uma
discriminação feita pela própria lei.
4.
No domínio do regime dos direitos humanos, é notório o facto de Moçambique
posicionar-se na vanguarda da ratificação de instrumentos internacionais de protecção de
direitos humanos. Contudo, este esforço é enfraquecido pelo facto de o processo de domesticação e incorporação das normas internacionais não se processar do modo mais eficaz,
porquanto, o legislador raramente aprova legislação específica de execução de tratados e
convenções internacionais cujas normas não são imediatamente exequíveis. Igualmente,
nota-se que o País não tem estado a ratificar os protocolos opcionais que permitem o acesso
dos cidadãos nacionais à jurisdição dos órgãos internacionais, o que limita a possibilidade
de protecção jurisdicional internacional de casos de violação de direitos humanos;
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5.
No que tange à análise específica do quadro legal, constata-se que para além da legislação
especialmente adoptada para a resposta dos problemas jurídicos relativos à epidemia de HIV e SIDA,
existe muita outra legislação geral que se mostra relevante para a resposta nacional e que em algumas
matérias pode ter de ser revista de modo a reforçar o ambiente jurídico. A título de exemplo, pode referir-se o regime jurídico relativo a espectáculos cujos eventos, por serem locais de muita concentração de
jovens, considerados vulneráveis para transmissão ou infecção de HIV, pode ser necessário estabelecer
legalmente alguns deveres relativos à disseminação de mensagens de prevenção, bem como a disponibilização de insumos de protecção;

T

6.
Pode ainda citar-se o exemplo do quadro jurídico do combate e consumo de estupefacientes,
constante da Lei n.º 3/97, de 13 de Setembro, cujas disposições poderão ter de ser adaptadas à necessidade de permitir a realização de actividades de disponibilização de agulhas e seringas para permitir a
prevenção de transmissão e infecção por via da partilhar destes instrumentos;
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7.
No terreno, os pesquisadores constataram algumas situações preocupantes relacionados com o
processo de atendimento das pessoas que fazem o tratamento antirretroviral em algumas unidades sanitárias nas zonas rurais em que não se nota muita preocupação na protecção da privacidade dos doentes;
8.
Notou-se nas unidades sanitárias a existência dos chamados Serviços Amigos do Adolescente
e Jovem (SAAJ) que atendem as questões de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e jovens;
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9.
Ainda no plano da implementação de actividades concretas de prevenção de HIV e SIDA no
ambiente escolar, notou-se a ausência de programas tais como Geração Biz, o que deixa algum vazio na
educação de pares nestes ambientes, embora este vazio seja mitigado pela disponibilidade de conteúdos
curriculares que abordam a saúde sexual e reprodutiva a partir do ensino primário do segundo grau;
10.
No âmbito da relações de trabalho, constata-se que no sector público, praticamente, todas as
instituições públicas têm núcleos de SIDA implantados e no sector privado algumas grandes e médias
empresas dispõem de políticas e programas de HIV no locar de trabalho. Contudo, neste domínio, é importante a adopção duma política nacional de HIV e SIDA no local de trabalho, que sirva de instrumento
de domesticação das recomendações internacionais neste domínio e sobretudo como guião para orientar
as empresas no estabelecimento d e mecanismos de acesso aos benefícios sociais relacionados com HIV
que preservem a privacidade dos afectados.
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Parte I

CAPÍTULO I
1.
INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DO AMBIENTE LEGAL DE HIV EM
MOÇAMBIQUE
1.1.

Enquadramento Jurídico da Resposta Nacional de HIV e a Fundamentação do LEA
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Em 1987, o MISAU, com o apoio do Programa Global em SIDA, da OMS, criou o primeiro programa de HIV
e SIDA em Moçambique, visando criar condições para o estabelecimento de um órgão administrativo coordenador. De seguida e através do Programa de Prevenção e Controlo de SIDA, lançado em 1998, a resposta nacional privilegiou a vigilância epidemiológica e prevenção de transmissão sexual e por transfusão sanguínea,
tendo cabido à Direcção Nacional de Saúde a sua execução. Em 1999 foi criado o Grupo Técnico em HIV e
SIDA com o objectivo de desenvolver aquele que foi primeiro Plano Nacional de Luta contra Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV e SIDA (PEN I), que durou de 2000 a 2002, cuja implementação criou condições
para a criação do Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), tendo sido já sob os seus auspícios que
foi aprovado o segundo Plano Estratégico Nacional (PEN II) decorreu de 2004 a 2009.
Contudo, o marco jurídico-normativo da resposta nacional1 à epidemia de HIV e SIDA Moçambique2, inicia
com a aprovação do Diploma Ministerial n.º 183-A/2001, de 18 de Dezembro, que estabelece as Normas de
Organização do Serviço Nacional de Saúde para o Atendimento e Tratamento de Pessoas Vivendo com HIV
e SIDA. Este diploma legal foi precedido pela Declaração de Compromisso aprovada em Junho de 2001 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, cujos eixos principais são, entre outros, a liderança, prevenção, cuidados, apoio e tratamento e HIV e SIDA e direitos humanos3, a qual declarou a epidemia uma crise global.
A aprovação do Diploma Ministerial n.º 183-A/2001, de 18 de dezembro, sugere que apesar de 1999, o MISAU ter reconhecido a seriedade da epidemia4, até 2001, o tratamento antirretroviral não se afigurava como
uma opção financeira e tecnicamente viável de resposta alargada ao HIV e SIDA5. Estas limitações foram em
parte mitigadas pela intervenção das Organizações Não Governamentais6, registadas nos termos da Lei n.º
8/91, de 18 de Julho – Lei das Associações – e autorizadas a prestar cuidados de saúde no quadro ao abrigo
do Regulamento que define os Mecanismos de Parceria entre o Serviço Nacional de Saúde e o Sector Privado
de Fins Não Lucrativos, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 40/2003, de 2 de Abril. Do mesmo modo,
algumas clínicas privadas providenciaram tratamento às pessoas vivendo com HIV e SIDA7, ao abrigo da Lei
n.º 26/91, de 31 de Dezembro, que autoriza o exercício da medicina privada.
1
Cfr AIDS and Human Rights Research Unit. Human Rights Protected? Center for Human Rights. University of Pretoria,
PULP, 2007, pg. 131 - 162
2
Ver alguns Aspectos históricos de políticas públicas de HIV e SIDA em LDP Posse O Papel das Autoridades Comunitárias no Combate ao HIV E SIDA na Província de Maputo, 2000-2005. Até que ponto as Autoridades Comunitárias Contribuíram no
Combate ao HIV E SIDA no Distrito da Manhiça entre 2000-2005? Ensaio Científico de Culminação de Estudos para Aquisição
do Grau de Licenciatura em História, UEM, Faculdade de Letras e Ciências Sociais/Departamento de História, http://www.iese.
ac.mz/wp-content/uploads/2016/03/Dissertacao-de-Licenciatura-em-Historia-Lucio-Posse-1.pdf (accessed 10/08/2018)
3
United Nations. Declaration of Commitment on HIV/AIDS. UNIGASS, Special Session on HIV/AIDS, 25-27 June 2001.
4
MISAU-PNC DTS/HIV-SIDA. “Seminário Para Definir a Evolução da Epidemia do HIV E SIDA em Moçambique”,
Agosto 1999.
5
MONASO. Análise da Situação do HIV e SIDA & Acesso ao TARV em Moçambique. Relatóro para a 1.ª Conferência da
Sociedade Civil sobre o HIV e SIDA em Moçabique, Abril de 2008, pg 34.
6
As Organizaçãos Não Governamentias Estrangeiras como o Consórsio Médicos sem Fronteiras, a Comunidade Santo
Egídio e a Healh Alliance Internacional
7
MONASO. Análise da Situação do HIV e SIDA & Acesso ao TARV em Moçambique. Relatóro para a 1.ª Conferência da
Sociedade Civil sobre o HIV e SIDA em Moçabique, Abril de 2008, pg 34.
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Constatação: Em revisão bibliográfica, constatou-se que ONG´s Internacionais enfrentam dificuldades
de contratação de mão-de-obra estrangeira, sobretudo, para as profissões não médicas, mas consideradas
cruciais para as suas actividades de resposta à epidemia de HIV e SIDA8.
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Em 2002, a Assembleia da República aprovou a Lei n.º 2/2002, de 5 de Fevereiro, que estabeleceu princípios
gerais visando garantir que os trabalhadores e candidatos a emprego não fossem discriminados nos locais de
trabalho ou quando se candidatam a emprego, por serem suspeitos ou portadores de HIV e SIDA9. Entretanto,
2007, foi aprovada a Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto – Lei do Trabalho – através da qual fora introduzido o
princípio da proibição da discriminação em razão da orientação sexual e da suspeita ou de ser portador de
HIV e SIDA10, bem como a integração do HIV e SIDA nas políticas de prevenção e combate de HIV e SIDA
no local do trabalho, como componente da higiene e segurança no trabalho. No quadro das suas políticas e
programas de HIV e SIDA, algumas empresas começaram a implementar actividades de prevenção, cuidados
e tratamento de HIV e SIDA no local de trabalho11. Em Moçambique, a intervenção do sector empresarial no
sector da saúde é regulada pelas Normas de Criação e Funcionamento de Postos e Centros de Saúde no Posto
de Trabalho, aprovadas pelo Decreto n.º 31/89, de 10 de Outubro. A Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro – Lei do
Mecenato12– permite deduções fiscais dos custos com programas de saúde, o que deve servir de estímulo à
intervenção do sector privado na resposta de HIV.
Recomendação: mostra-se necessária uma maior divulgação do regime jurídico de mecenato com vista
a estimular o sector empresarial a envolver-se em programas de saúde, particularmente, no domínio da
resposta
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Com vista a proteger os direitos de todas as pessoas vivendo com HIV e SIDA e combater a estigma e discriminação13, foi aprovada a Lei n.º 12/2009, de 17 de Setembro. Comparativamente à Lei n.º 2/2002, de 5 de
Fevereiro, essa nova lei era mais abrangente e mais compenetrada aos direitos humanos das pessoas vivendo
com o HIV E SIDA. Na mesma ocasião foi aprovada a Lei n.º 14/2009, de 17 de Setembro – Estatuto Geral
dos Funcionários do Estado – que introduziu o regime especial de assistência aos funcionários e agentes do
Estado que padecessem de HIV e SIDA, concedendo uma licença por doença até dois anos, para além de outros apoios sociais. A implementação da Política de HIV e SIDA no sector pública é orientada pela Estratégia
de Combate ao HIV & SIDA na Função Pública (2009-2013), que entre outras medidas, impõe a integração
do HIV e SIDA nas instituições.
A Lei n.º 19-2014, de 27 de Agosto – Lei da Protecção da Pessoa, Trabalhador e Candidato Vivendo com HIV
e SIDA – revogou a Lei n.º 2/2002, de 5 de Fevereiro e a Lei n.º 12/2009, de 17 de Março, e introduziu o regime jurídico vigente de resposta à epidemia de HIV e SIDA com objectivo de garantir maior respeito pela dignidade da pessoa vivendo com HIV e SIDA14,tendo sido revogada a legislação anterior15. A aprovação desta
8
Comoane, Paulo Daniel. Parecer Jurídico
9
Cfr.Fragoso, Américo Oliveira. O HIV E SIDA em Moçambique. Breves Considerações Jurídico-Laborais. Texto apresentado no Seminário Aspectos Jurídicos do Impacto do HIV E SIDA em Moçambique, Faculdade de Dirieto da UEM, Beira,
2006, disponível em
10
Artigo 4 da Lei do Trabalho.
11
Cfr. Rodrigues, Cláudia Viana. Estratégias de Resposta ao HIV E SIDA no Local de Trabalho: A perspectiva de Empregadores e Trabalhadores de Empresas Sedeadas em Maputo, Universidade Politécnica, Maputo, 2008 (Trabalho de Fim de
Curso)
12
Esta Lei é regulada pelo Decreto n.º 28/98, de 9 de Junho – Regulamento da Lei do Mecenato.
13
Preâmbulo da Lei n. 12/2009, de 12 de Março.
14
Preâmbulo da Lei n.º 19/2014, de 29 de Agosto-Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato Vivendo
Com HIV e SIDA.
15
Artigo 216, n.º 5, da Lei do Trabalho.
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Lei, coincidiu com o fim do terceiro Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA PEN III (20102014). Na vigência do PEN III, a Organização das Nações Unidas aprovou a Declaração Política sobre HIV
e SIDA, de 2011, que preconiza entre outras medidas a garantia do acesso universal ao tratamento de HIV e
SIDA. No mesmo ano, foi lançado o Road Mapa para o acesso universal à prevenção, tratamento, cuidados e
apoio em HIV e SIDA.
O Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA 2015-2019 (PEN IV) consagrou o princípio dos
direitos humanos e da justiça de género.

FT

Com este princípio pretende-se garantir que a inclusão das questões dos Direitos Humanos e de
Género esteja contida e observada em todas as áreas estratégicas e prioritárias da resposta ao
HIVe SIDA no país, de modo a criar-se um ambiente social e legal que encoraje as pessoas a usarem os serviços disponíveis. Igualmente, os serviços e todo o atendimento oferecidos à população
no contexto dos cuidados associados ao HIV e SIDA devem ter em conta o respeito, a salvaguarda,
a protecção e promoção dos direitos das PVHS, sem discriminação fundada na idade, sexo, género,
orientação sexual, idioma, religião, estatuto socioeconómico, raça, etnia e deficiência, contribuindo, assim, para a equidade de género, a redução do estigma e da discriminação e de outras formas
de violação dos direitos humanos que constituem uma barreira a uma resposta nacional efectiva16.
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Ainda, o PEN IV reconhece que apesar de ter havido a ratificação de convenções, tratados, protocolos e revisão da legislação atinente ao HIV, vários desafios jurídicos persistem, nomeadamente, a necessidade de regulamentação da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto17, o desconhecimento da legislação que protege os direitos das
PVHS, a fraca observância da transversalidade das questões dos direitos humanos e género nas intervenções, a
existência de um numero limitado de programas de direitos humanos que respondam aos assuntos específicos
de direitos humanos e HIV e SIDA, a prevalência de índices elevados de estigma, discriminação e falta de
sigilo nas unidades sanitárias e um sistema deficiente de monitoria de direitos humanos, entre outros.
Na opinião da Comissão Global para o HIV e SIDA, as respostas nacionais de HIV devem alcançar todas as
pessoas, incluindo as populações chaves. Para tanto, a concepção da legislação e políticas, bem como a respectiva implementação, jogam um papel crucial para a eficácia da resposta nacional, visto que a adequação do
ambiente jurídico melhora a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e SIDA e reduz a vulnerabilidade em relação a novas infecções18. Por isso os Estados, incluindo Moçambique, reafirmaram que a realização
plena dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos constitui um elemento essencial para a
resposta global de HIV e SIDA, incluindo as áreas de prevenção, tratamento, cuidados e apoio, reconhecendo
ainda que, atender as questões de estigma e discriminação contra as pessoas vivendo com HIV, é também uma
componente essencial do combate à epidemia, e para que tal seja alcançado é necessário o reforço das políticas
e legislação19.
Estudos publicados em 2004 e 2015 revelam que os índices de estigma e discriminação em Moçambique
contra as pessoas vivendo com HIV e SIDA ainda continuam a verificar-se e apresentam-se com um factor
perturbador dos esforços de contenção de novas infecções.
Do acima exposto, resulta claro haver uma constante evolução dos compromissos internacionais e regionais
do país no domínio de HIV e SIDA, a qual foi igualmente acompanhada pela preocupação constante do legislador moçambicano ajustar a legislação sobre o HIV e SIDA. No entanto, o PEN IV lança como desafios
16
PEN IV, pg. 18
17
Já se chegou a conclusão de ser necessária a revisão da própria Lei antes da respectiva regulamentação.
18
UNDP. Legal Environment Assessment for HIV. Practical Manual, pg. 9.
19
United Nations General Assembly, Political Declaration n HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS;
RES/ 65/277, United Nations, New York, 2011
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a regulamentação da legislação vigente e o reforço do quadro dos direitos humanos, bem como das garantias
de acesso à justiça. Importa, pois, avaliar a conformidade da legislação nacional com os compromissos internacionais, bem como a sua conformidade com as políticas públicas resposta nacional de HIV e SIDA. É neste
contexto que se pode enquadrar a presente LEA.

1.2.

Objectivos do LEA

1.2.1. Gerais

FT

A missão da avaliação do ambiente legal e políticas em HIV e SIDA é fazer a revisão das leis sobre HIV, saúde
pública, regulamentos, políticas e práticas, visando a identificação da legislação que tem impacto na resposta
nacional ao HIV. Dado que a epidemia do HIV não é estanque às questões de saúde, mas antes transversal a
outros domínios, o presente LEA assume como parte integrante de legislação com impacto na resposta ao HIV
e SIDA, tanto a legislação específica sobre a matéria, como a de outras áreas onde a epidemia suscita algumas
questões legais20.

De um modo geral, a presente avaliação do ambiente legal sobre HIV e SIDA visa contribuir para o
reforço do quadro jurídico nacional e de políticas públicas de resposta à epidemia em Moçambique,
tendo por referência as melhoras práticas recomendadas pelos padrões internacionalmente aceites em
matéria de HIV e Direitos Humanos.
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1.2.2. Específicos

De modo específico, a presente avaliação pretende:
a)
Mapear a legislação específica sobre HIV e SIDA existente em Moçambique;
b)
Identificar a legislação relevante para a resposta eficaz do HIV e SIDA e avaliar a sua compatibilidade e unidade sistemática com a legislação específica de HIV e SIDA em vigor;
c)
Testar a consistência da legislação e políticas públicas nacionais sobre HIV E SIDA com as
recomendações internacionais sobre HIV e SIDA em direitos humanos;
d)
Avaliar a compatibilidade do quadro jurídico nacional de resposta ao HIV e SIDA com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado moçambicano através de normas internacionais de
direitos humanos.

1.3.

Abordagem Técnica do processo de elaboração do LEA

A Avaliação do Ambiente Legal (AAL) em HIV baseia-se na abordagem da resposta à epidemia de
HIV e SIDA baseada em direitos humanos, que consiste numa análise da adequação da legislação e
práticas nacionais aos padrões de direitos humanos das pessoas vivendo com o HIV e SIDA. Consequentemente, o presente LEA tem por objecto o confronto da legislação e políticas internas com as
normas internacionais sobre direitos humanos aplicáveis à resposta nacional da epidemia de HIV e
SIDA.
Considerando os TOR’s fornecidos para orientar a presente AAL, a realização do trabalho consistirá em:
a) Fazer o mapeamento do quadro jurídico relevante para o enquadramento das diferentes dimensões em
que a epidemia de HIV e SIDA por ser encarada no contexto dos direitos humanos, o que implica a dentificação não apenas da legislação e políticas que se referem especificamente ao problema da pandemia,
20

UNDP. Legal Environment Assessment for HIV. Practical. Manual, pg, 14.
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como também outra legislação que possa favorecer ou dificultar a eficácia da resposta nacional;
b) Proceder a uma avaliação do quadro jurídico nacional por referência aos instrumentos internacionais
aplicáveis ao HIV e SIDA, entre instrumentos vinculativos (convenções) e não vinculativos (Declarações
Internacionais, Códigos de Boas Práticas e Leis Modelos). Neste quadro, são referenciados os instrumentos internacionais do sistema universal e regional de direitos humanos ratificados por Moçambique e
Declarações e Políticas Internacionais da Assembleia Geral das Nações Unidas, das Agências Especializadas e Programas Especiais das Nações Unidas (OMS, OIT e ONUSIDA), Banco Mundial, bem como
instrumentos regionais africanos (União Africana e SADC).

FT

c) A avaliação da legislação deve permitir a indicação das lacunas e contradições a serem eliminadas,
bem como Aspectos positives a serem mantidos. No essencial, a avaliação deve permitir transformar os
compromissos legais em instrumentos de acção capazes de produzir resultados concretos na resposta de
HIV e SIDA em Moçambique;
d) No que tange à análise do engajamento cívico, o estudo parte do pressuposto de que o resultado que
se pretende obter tem a ver com a questão da liderança na resposta ao HIV e SIDA, no que diz respeito ao
aproveitamento de eventos políticos e sociais para a divulgação da mensagem relativa à resposta nacional,
bem como as oportunidades de lobby e advocacia para as reformas legais e de políticas públicas que se
mostrarem necessárias.

1.4.

Metodologia da Pesquisa
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A realização da Avaliação do Ambiente Legal em HIV consistiu, por um lado, na revisão bibliográfica da
componente legal da resposta ao HIV e SIDA, nomeadamente, o mapeamento da legislação nacional e internacional, políticas públicas e instrumentos programáticos/estratégicos sobre HIV e SIDA ou aplicável ao HIV
e SIDA, bem como a análise da literatura disponível sobre a temática sobre HIV e SIDA em Moçambique e
sobre direitos humanos no contexto da epidemia de HIV e SIDA. O Presente LEA foi precedido da participação do Consultor Principal no Seminário Nacional sobre o Papel da Legislação na Resposta ao HIV e SIDA,
no qual teve a ocasião de fazer uma apresentação que consistiu na análise baseada em direitos humanos da Lei
n.º 9/2014, de 27 de Agosto. A análise e a participação no seminário permitiram identificar as insuficiências e
os desafios que a implementação prática da lei suscita.
Por outro lado, durante a avaliação a equipa de consultores participou em seminários regionais nos quais estiveram diversos stakeholderes, nomeadamente, autoridades públicas e organizações da sociedade civil, nos
quais avaliou-se papel da legislação na resposta ao HIV e SIDA , as suas limitações e potencialidades, bem
como os fatores extralegais que exacerbam a epidemia. Os Seminários decorreram nas Cidades de Maputo,
Beira, Nampula e Xai-Xai. Foram também realizadas entrevistas com grupos de populações chaves, nomeadamente, MTS, HSH, PID e reclusos, na cidade de Maputo, as quais foram complementadas com os resultados
do IBBS.

1.4.1. Avaliação do Ambiente Legal (LEA ou AAL)
Para a elaboração do LEA, foram desencadeadas as seguintes actividades:
a)
Identificação do Modelo de Referência do Ambiente Jurídico adequado para a resposta ao HIV e
SIDA. Para o efeito, foram usados como instrumentos relevantes as Directrizes Internacionais sobre HIV e
SIDA, as Declarações Internacionais sobre HIV e SIDA (as Declarações das Nações Unidas de 2001, 2006 e
2011, e Regionais ( Declarações de Abuja e de Maputo sobre HIV e SIDA, TB e Malária), o Manual da Co-
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missão Global sobre HIV e Direito, o Manual da UNAIDS para Legisladores, e o Manual do Banco Mundial
sobre Aspectos Jurídicos e HIV e SIDA, as Convenções, etc. e;
b)
Emissão de parecer jurídico sobre a conformidade e consistência da resposta jurídica nacional em
função das obrigações e recomendações internacionais, o qual é apresentado sob forma de conclusões e recomendações construídas a partir das constatações e recomendações constantes do texto do presente relatório.
c)
Mapeamento da legislação, políticas públicas e instrumentos programáticos da resposta nacional de
HIV e SIDA.

1.4.2. Análise do Engajamento Cívico

1.4.3. Apresentação do Relatório LEA

FT

A análise do engajamento enquanto processo de criação de calendário que mostra os principais eventos políticos nos anos subsequentes foi elaborado na base das actividades seguintes:
a) Identificação das instituições ‘politicamente’ relevantes para liderar a resposta ao HIV e SIDA cuja
actuação pode ser determinante para o processo de advocacia;
b) Mapeamento das Estratégias/Programas de Acção a ser implementadas pelas instituições mapeadas
nos anos que devem ser cobertos pelo processo de advocacia (indicativamente os próximos dois anos).
Esta análise de Estratégias/Programas deve permitir a identificação das principais acções estratégicas e
programáticas;
c) Elaboração do Plano de Acção de Engajamento em função do calendário dos eventos das instituições
identificadas.
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O presente relatório da LEA abrange o quadro jurídico nacional dos direitos humanos, a partir da Constituição
da República e as normas e padrões internacionais sobre HIV e SIDA e direitos humanos (Parte II), a Análise
da Legislação e Políticas Nacionais de Resposta (Parte III), cobrindo esta parte as matérias sobre a igualdade e
não discriminação, legislação e políticas de saúde pública, legislação e políticas sobre a mulher, género e práticas nocivas baseadas na violência do género, legislação e políticas públicas sobre a juventude, a legislação
criminal e HIV e SIDA, aplicável às populações chave, legislação laboral e protecção social. Seguidamente,
na Parte IV, o relatório analisa as questões de acesso à justiça e garantia de aplicação da lei. Com base no quadro que for apurado, as conclusões e recomendações constituirão o parecer jurídico final sobre a consistência
ou não da legislação nacional com as melhores práticas, o que pode propiciar a apresentação de propostas
concretas de reformas.
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CAPÍTULO II
II.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EPIDEMIA DE HIV & TB EM MOÇAMBIQUE

2.1.

Localização Geográfica
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Figura 1: Mapa de Moçambique

Fonte: Portal do Governo

A República de Moçambique encontra-se localizada no sudeste do Continente Africano, banhado pelo Oceano
Índico a leste e que faz fronteira com a Tanzânia ao norte; Malawi e Zâmbia a noroeste; Zimbabwe a oeste e
Suazilândia e África do Sul a sudoeste. A capital e a maior cidade do país é Maputo, com uma superfície de
799 380 Km quadrados. No último Censo Populacional de 2017, a população moçambicana é estimada em 28
milhões de habitantes, com uma densidade populacional de 36, 1 habitantes/Km quadrado.

2.2.

A situação epidemiológica de HIV e TB em Moçambique

Em resumo, segundo o CNCS, a situação epidemiológica actual do HIV e SIDA em Moçambique indica:
•
•
•
•
•

A Prevalência Nacional de HIV: 13,2% (IMASIDA 2015)
Cerca de 1.5 Milhões de Pessoas Vivem com HIV e SIDA (2015)
Actualmente ocorrem cerca de 223 novas infecções por dia e 107 óbitos relacionados ao HIV por dia
(2015)
A Transmissão por via sexual é a mais frequente
A Taxa de Transmissão Vertical é de 6.2%
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Fonte: CNCS

FT

Figura 2: situação epidemiológica de HIV e TB em Moçambique
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Cerca de trinta e dois anos depois desde a notificação do primeiro caso, em 198621, a situação de HIV em Moçambique continua dramática, conforme demonstram os dados Estatísticos Globais divulgados em 2016 quem
colocam o País no grupo dos oito países com maiores índices de infecção a nível mundial. Com efeito, o dado
sobe o inquérito da situação do HIV em Moçambique, conhecido por INSIDA 2009, apontaram para uma taxa
de prevalência de HIV em 11.5% entre a população activa dos 15 aos 49 anos.
Gráfico 1: tendência de incidência do HIV

Fonte: Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV PEN IV

Segundo dados da ONUSIDA (2015), Moçambique possui actualmente mais de um milhão e quinhentos mil
21
LDP Posse O Papel das Autoridades Comunitárias no Combate ao HIV E SIDA na Província de Maputo, 2000-2005.
Até que ponto as Autoridades Comunitárias Contribuíram no Combate ao HIV E SIDA no Distrito da Manhiça entre 2000-2005?
Ensaio Científico de Culminação de Estudos para Aquisição do Grau de Licenciatura em História, UEM, Faculdade de Letras
e Ciências Sociais/Departamento de História, http://www.iese.ac.mz/wp-content/uploads/2016/03/Dissertacao-de-Licenciatura-em-Historia-Lucio-Posse-1.pdf
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pessoas infectadas pelo HIV, estimando-se em 110.000 o número de crianças de 0-14 anos vivendo com o HIV
(UNAIDS, 2016).
Em termos epidemiológicos, a infecção do HIV em Moçambique é generalizada, mas considerada estável desde 2015, com uma prevalência de 13.2% em adultos de 15-49 anos de idade, onde a região sul de Moçambique
é a mais severamente afectada pelo HIV, destacando-se a província de Gaza, com uma taxa de prevalência de
24,4%. A prevalência do HIV é mais elevada nas mulheres do que nos homens (13% e 9,2% respectivamente),
tanto na área urbana como na rural (IMASIDA, 2015).
De acordo com os dados em referência, actualmente o ratio de 320 novas infecções e 225 mortes diários,
estimando-se que já em 2010 a SIDA tenha deixado para trás 630.000 crianças órfãs22. Os dados de novas
infecções situam o País no sexto lugar, com os indicadores disponíveis a sugerirem que o número de as novas
infecções é maior entre as raparigas entre os 15 e 24 anos de idade, situando-se em 8.2%, comparativamente
aos rapazes da mesma idade, cujas taxas rondam os 3.1%23. Estima-se que cerca de 1.6 milhões de pessoas
vivem com HIV em Moçambique, dos quais cerca de 500 mil é que têm acesso ao tratamento antirretroviral.
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Em relação à TB, os dados divulgados pelo MISAU em 2017, indicam que todos os anos, em Moçambique
surgem 159 mil novos doentes de tuberculose e 22 mil morrem, o que coloca o país na lista das nações com
alta taxa desta enfermidade, alto índice de pacientes com tuberculose associada ao HIV e SIDA e alta carga
de resistência a medicamentos. De Janeiro a Setembro de 2017, foram registados 63.790 – contra 53.009 em
igual período de 2016 – casos de tuberculose e os pacientes já iniciaram o tratamento.
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Deste universo, 8.200 são crianças e 669 pacientes de tuberculose resistente a medicamentos24. Segundo o
Centro de Investigação em Saúde da Manhiça, Moçambique está incluído na lista dos 22 países com maior
carga de doença há muitos anos, estando no terceiro e sexto lugar em incidência e mortalidade devido à tuberculose, respectivamente. É também um dos poucos países cujas cifras de tuberculose não estagnaram nem
caíram nos últimos anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a incidência estimada para
todo o país é de 552 por 100.000 habitantes, sendo 58% dos casos notificados de tuberculose HIV positivos. A
taxa de detecção de acordo com as estimativas da OMS é de somente 37%, o que implica um grau de incerteza
enorme da real carga de doença no país25.

2.2. A situação de estigma, discriminação e respeito dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA
A Declaração Política sobre HIV e SIDA de 2011, reconhece que a realização plena dos direitos humanos e
liberdades fundamentais constitui um elemento essencial da resposta da epidemia de HIV e SIDA em todos
os domínios, incluindo a prevenção, tratamento, cuidados e apoio. Reconheceram, ainda, que o tratamento de
estigma e discriminação das pessoas vivendo com HIV é igualmente crucial para uma resposta mais eficaz à

epidemia. Em ambos os casos, a legislação e políticas nacionais são essenciais para dar resposta ao estigma e
22
UNICEF. Crianças órfãs e vulneráveis no contexto do HIV E SIDA em Moçambique pg 4. disponível em https://
hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/bie_unicef_criancas_orfas_hiv_mocambique_536_po.pdf
23
UNAIDS Gap Report 16 June 2014 363; ver também Ministério da Educação. Plano Estratégico da Educação 20122016 http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/20140716_UNAIDS_gap_report (accessed 29 July 2016) apud
Comoane, Paulo Daniel. Mozambican Social Protection Law and the Social Protection of People Living with HIV/AIDS. PhD
Dissertation, Gent, 2017, pg 12.
24
Discurso da Ministra da Saúde, por ocasião da Abertura da Reunião de Planificação do Programa Nacional de Controlo
da Tuberculose, citado pelo Jornal a Verdade, disponível em http://www.verdade.co.mz/nacional/64224-tuberculose-ainda-e-epidemia-seria-em-mocambique-e-mata-ao-menos-22-mil-pessoas-anualmente-?format=pdf
25
CISM. Tuberculose. Disponível em http://manhica.org/wp/tuberculose/ (acesso no dia 22 de Maio 2016)
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discriminação26. Em conformidade com esta Declaração, o artigo 35 da Constituição da República consagra
o princípio da igualdade e não discriminação, o qual consta igualmente da Lei de Protecção dos Direitos das
Pessoas Vivendo com HIV e SIDA, a Lei do Trabalho. Adicionalmente, Moçambique é parte em convenções
internacionais de protecção de direitos humanos e que proíbem a discriminação.
Apesar da existência quadro jurídico acima exposto, a situação da discriminação e estigmatização em Moçambique é real, conforme ilustram os estudos especializados. Em 2004, a N´weti divulgou um estudo relativo à
análise da documentação sobre o estigma e discriminação relacionados com HIV E SIDA em Moçambique
onde concluiu que a discriminação contra as PVHS ocorria em diferentes contextos, tais como nas relações
de trabalho (desprezo, despedimento, recusa de reembolso dos gastos no tratamento, etc.) nas instituições de
cuidados de saúde (maus tratos aos doentes de SIDA, testagem não consentida, etc.), nos estabelecimentos
de ensino (isolamento da PVHS pelos colegas por alegado receio de serem infectados), Comunicação social
(veiculação de mensagens negativas e informação que trata as PVHS como pessoas sem esperança, vítimas,
falta de mensagens positivas)27.
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Cerca de dez anos depois do estudo da N´weti, o Índice de Estigma de Pessoas Vivendo com HIV e SIDA em
Moçambique, publicado em 2013, concluiu que a estigma e discriminação das pessoas vivendo com HIV E
SIDA ainda se verifica em diferentes contextos como um problema real. Segundo o referido estudo:
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Nos 12 meses que precederam o inquérito, mais de metade do total dos entrevistados vivenciaram alguma forma de estigma
e discriminação motivados pela sua situação de HIV. Parte dos inquiridos ouviram falar mal de si (36,3%), outros foram vítimas de pressão psicológica ou manipulação pelo cônjuge (36%), foram verbalmente ameaçados ou insultados (24,4%), ou
excluídos de actividades em família (12,8%), excluídos de actividades sociais (7,2%) ou mesmo fisicamente atacados (5,1%).
Também nos últimos 12 meses que precederam o inquérito, quase quatro em cada dez inquiridos declararam que o seu estado de
HIV (sozinho ou em parte) restringiu o acesso ao trabalho, alojamento ou algum serviço social. Cerca de 14,5% dos entrevistados considera que perdeu o emprego ou fonte de rendimento (sobretudo devido à deterioração do seu estado de saúde); cerca de
6% confirmaram terem sido forçados a mudar o seu local de residência, ou não puderam arrendar um local para acomodação;
5,4% reportaram ter sido, eles próprios ou os filhos, despedidos, expulsos ou suspensos, de uma instituição de ensino devido à
sua condição de PVHS; e a cerca de 3% dos respondentes foram negados serviços de planeamento familiar e serviços de saúde
sexual e reprodutiva, por causa da sua situação de HIV. Sobre a opção de ter filhos, 15,9% do total dos inquiridos disseram
ter sido aconselhados por um profissional da saúde a não ter (mais) filhos por causa da sua condição de PVHS, 3,1% (78,3%
mulheres) afirmaram mesmo ter sido coagidos por um profissional de saúde a serem esterilizados depois do diagnóstico e 6,8%
das mulheres inquiridas alegaram ter sido coagidas a interromper uma gravidez28.

A estigmatização e discriminação das pessoas vivendo com HIV e SIDA tem sérias implicações na sua qualidade de vida, por exemplo, no acesso a serviços de saúde, o que pode comprometer a consecução dos objectivos da Declaração Política de 2011 sobre HIV. O estudo da N´weti evidencia a existência de casos de
violação dos direitos das PVHS nas unidades sanitárias, as quais fazem testes de HIV sem consentimento nem
prévio aconselhamento do visado, o que culmina em casos de comunicação abrupta do estado serológico. As
PVHS são ainda vítimas de ofensas e insultos, acolhimento aviltante e concessão precoce de altas médicas a
pacientes.
Existem também relatos de que o encerramento dos Hospitais Dia, por decisão unilateral do Governo, sem
consulta prévia aos utentes29, potenciou a estigmatização e mau atendimento das PVHS nos serviços de saúde,
por agentes de saúde não têm o cuidado de proteger a confidencialidade do estado serológico dos doentes,
26
United Nations General Assembly, ‘Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HI/AIDS’,
A/RES/65/277, United Nations, New York, 2011.
27
N´weti. Análise de Documentação sobre o Estigma e Discriminação Relacionados com o HIV E SIDA em Moçambique,
Maputo, Maio de 2004, págs. 11 a 16, Disponível em file:///H:/PNUD/Estigma%20e%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o/estigma_discriminacao.%20N%C2%B4weti.pdf
28
Consórcio de Organizações Internacionais IPPF, ONUSIDA, GNP+ e ICW. Índice de Estigma de Pessoas Vivendo com
HIV em Moçambique, Maputo, Julho de 2013.
29
Aliás, o próprio encerramento dos Hospitais dia em Moçambique sem a audição prévia do grupo alvo, as pessoas vivendo com HIV E SIDA, para além de violar o princípio de participação no processo de tomada de decisões públicas, consagrado no
artigo 9 das Normas de Funcionamento dos Serviços Públicos, aprovados pelo Decreto n.º 30/2001, de 15 de Outubro, pode criar
a impressão de falta de consideração para com esta população chave.
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o que faz com que estes enfrentem os maus olhares de outros doentes. Em consequência desta atitude, há
doentes que abandonam o tratamento30. Em Direito Comparado, na Índia, a Organização Collective Lawyers
documentou casos similares de discriminação de pessoas vivendo com HIV e SIDA naquele país nos hospitais públicos, que eram vítimas de mau atendimento o que as levava a abandonem o tratamento por medo de
estigmatização e discriminação31.
Recomendação: nos processos de tomada de decisões públicas que possam afectar as pessoas vivendo
com HIV e SIDA, deve-se garantir o procedimento administrativo de participação e audição dos interessados, para evitar-se a situação criada aquando do encerramento dos Hospitais dia sem informação prévia
aos interessados.
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O divulgado no ano de 2015, sobre estigma e discriminação de pessoas vivendo com HIV E SIDA em Moçambique, constatou a seriedade do problema e o facto de o mesmo estar longe de ser estancado, por causa de
uma série de ideias erradas sobre a enfermidade. Segundo indica o estudo, o facto de a transmissão de HIV
em Moçambique ter como causa principal as relações sexuais, a contaminação é vista pela sociedade como
resultado dum comportamento sexual irresponsável e reprovável, daí as pessoas vivendo com HIV e SIDA
serem objecto de julgamentos morais e alvo de estigma.
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Do ponto de vista legal, nota-se que a legislação nacional é deficitária na regulação do regime de educação
cívica com vista à garantia de que a informação divulgada seja convenientemente adequada e eficaz para
combater o estigma. No PEN IV, a redução da estigma e discriminação são reconhecidos como essenciais para
maximizar a resposta contra o SIDA, porém, as estratégias a adoptar para o efeito não são suficientemente
claras, apesar de haver o reconhecimento da existência do problema32. A este respeito, o PEN IV reconhece
que os homens que fazem sexo com homens sofrem estigma e discriminação que os afasta dos serviços de
saúde, o que demanda políticas específicas que se ajustem às suas necessidades33.
Constatação e Recomendação: a existência de elevados índices de estigma e discriminação das pessoas
vivendo com HIV e SIDA, justifica a adopção de determinadas medidas:
a) Manutenção da educação cívica para o combate ao estigma e discriminação. No entanto, esta deve
ser guiada por estratégias adequadas e devidamente regulamentadas, para que determinadas mensagens
não sejam mal atendidas e propicie o estigma e discriminação. Para o efeito, deve-se adequar o regime da
Formação e Educação Cívica constante dos Capítulo V (artigos 22 a 24) e VII (artigos 35 e 36) da Lei n.
19/2014, de 27 de Agosto, aos padrões internacionalmente recomendados nesta matéria, designadamente,
a Directriz 6, e a Parte I da Lei Modelo da SADC sobre HIV e SIDA, que recomendam que os Estados
devem produzir legislação para regular produtos, serviços e informações relacionados com HIV, de modo
a garantir ampla disponibilidade de medidas de prevenção e cuidados com o HIV.
b) Adopção de um Plano de Acção para o combate ao Estigma e Discriminação onde sejam previstos
passos concretos para o combate a este mal. Para o efeito, pode-se ter como referência o Plano de Acção
para o Combate ao Estigma e HIV e SIDA em África34.

2.3.

As populações chave no quadro da resposta nacional ao HIV e SIDA

30
IRIN ‘Moçambique: Fim de Hospitais-dia traz Estigma e mau atendimento’,
http://www.irinnews.org/report/82664/mo%C3%87ambique-fim-de-hospitais-dia-traz-estigma-e-mau-atendimento
31
Lawyers The Lawyers Collective, Legislating and Epidemic. HIV/AIDS in India, Universal Law Publishing, 2003 and
Reprinted in 2007. Delhi, pg. 227.
32
Ver PEN IV, pg 46.
33
PEN IV, pg 22.
34
O Plano de Acção para o Combate ao Estigma e HIV E SIDA em África, disponível em http://data.unaids.org/pub/report/2001/20011115_advocacy_doc_pt.pdf
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A Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, define as populações chave como a referência a determinados segmentos
da população que estão sob o risco de exposição ao HIV, decorrente de fatores sócio-económicos, culturais ou
comportamentais. Nomeadamente, crianças, meninas, trabalhadores de sexo, refugiados, migrantes, militares,
prisioneiros, usuários de drogas injectáveis, homens que fazem sexo com homens, populações em movimento
e mulheres, especialmente nas comunidades nas quais existe pronunciada desigualdade de género. A definição
adoptada pela lei é compatível com a terminologia da UNAIDS35.
O acompanhamento da situação das populações chave em Moçambique é feito através de inquéritos biológicos e comportamentais iniciados em 201136 que abrangeram Mulheres Trabalhadoras de Sexo (MTS), Homens
que Fazem Sexo com Homens (HSH), Camionistas de Longo Curso, Trabalhadores das Minas e Usuários de
Drogas Injectaveis. Os resultados destes inquéritos indicam que as taxas de prevalência do HIV tendem a ser
mais elevados no seio destes grupos quando comparadas às taxas estimadas para a população geral do País37,
o que igualmente revela uma maior tendência destes grupos a comportamentos de risco ou vulnerabilidade.
Homens que Fazem
Sexo com Homens
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Tabela 1. Prevalência do HIV nas Populações-Chave em Moçambique
Pessoas que In- Mulheres TraPopulação
jectam Drogas
balhadoras de
Prisional
Sexo
Prevalência do
Maputo Cidade: Maputo Cidade:
HIV em pop50.3%
31.2%
24%
ulações chave
Nampula: 36.8% Nampula: 7.8%
(IBBS)

Maputo Cidade: 8.1%
Beira: 9.1%
Nampula: 3.7%

Fonte: Directriz para a integração de serviços de prevenção, cuidados, tratamento de HIV e SIDA para as populações chave
no sector da saúde.
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Devido a estas taxas as autoridades nacionais reconhecerem a necessidade de incorporação das populações
chave em todas as acções de resposta à epidemia, tanto na prevenção, quanto nos cuidados e tratamento38.
Para o efeito, o PEN IV definiu o objectivo-chave de Assegurar que os membros das populações-chave sejam
abrangidos pelos serviços de HIV, incluindo aconselhamento e testagem, circuncisão masculina e adesão aos
cuidados e tratamento”.
Em resposta aos desafios colocados pelas necessidades das Populações chave, o MISAU aprovou a Directriz para a Integração dos Serviços de Prevenção, Cuidados e Tratamento de HIV e SIDA para as Populações Chave no Sector da Saúde.
Para a realização desta avaliação do ambiente jurídico, foram entrevistadas populações chaves, nomeadamente, HSH39, MTS40, pessoas que injectam drogas (PID)41 e reclusos, as quais foram submetidas a um questionário estritamente jurídico em relação ao acesso específico de serviços de saúde sexual, atendendo à Directriz
de Integração das Populações Chave nos Serviços de Saúde. Foram igualmente realizadas visitas a unidades
sanitárias, estabelecimentos escolares e estabelecimentos penitenciários a fim de avaliar no terreno a disponibilidade de serviços.
A seguir, são apresentados os dados sobre o trabalho de campo e revisão bibliográfica referente à disponibilidade de serviços para as populações chave.
35
UNAIDS 2015. UNAIDS Terminology Guidelines, 2015, pg 31.
36
CNCS. Resposta Global à SIDA. Relatório do Progresso, 2016, pg 13.
37
MISAU. Directriz para a integração de serviços de prevenção, cuidados, tratamento de HIV e Sida para as populações
chave no sector da saúde, 2015.
38
MISAU. Directriz para a integração de serviços de prevenção, cuidados, tratamento de HIV e Sida para as populações
chave no sector da saúde, 2015.
39
Entrevistados na LAMBDA.
40
Entrevistadas na Rua de BAGAMOYO e no Bairro Polana Caniço
41
Entrevistados no Bairro da Mafalala.
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2.3.1. Acesso a Serviços de Serviços de Prevençção, Tratatamento, Cuidados e Apoio Pelos Homens
que Fazem Sexo Com Homens
Segundo o inquérito biológico e comportamental dos HSH42;
Nas tres areas urbanas (Maputo, Beira e Nampula) um pouco acima de 80% dos HSH eram jovens pertencentes a faixa etaria dos 18 aos 24 anos. Em Maputo e Nampula/Nacala a percentagem mais alta estava
na faixa etaria dos 20–24 anos, seguida pelos jovens na faixa etaria dos 18–19 anos: 44.5% e 37.6% em
Maputo; 57.3% e 29.4% em Nampula/Nacala. Na Beira, a percentagem mais alta dos HSH era constituida
por jovens na faixa etaria dos 18–19 anos (42.7%), seguida pelos jovens na faixa etaria dos 20–24 anos
(38.8%).
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O inquérito biológico e comportamental realizado com os homens fazendo sexo com homens relevou a ocorrência de comportamentos de risco associados a este grupo e a necessidade de os mesmos beneficiarem de serviços especícificos de saúde sexual e reprodutivo. Para este efeito, existe no País a Política Nacional de Saúde
Sexual e Reprodutiva a qual se baseia em princípios de direitos humanos e de inclusão, porém, a mesma não
aborda a questão das pessoas LGBT, pelo que não existe nenhuma acção estratégica previsto neste documento
que seja especialmente dirigida para esta franja da população.
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Sobre as questões jurídicas relacionadas com a falta de reconhecimento legal os direitos das pessoas LGBT,
os entrevistados apontam como grandes constrangimentos causados pela falta de estatuto legal o facto de
essa situação exacerbar a sua estigma e discriminação, bem como tornar-lhes vulneráveis a bulling sobretudo
nas escolas, o que provoca desistências escolares, tratamento diferente (desdém) quando apresentam casos de
violência nas autoridades policiais e limitação das actividades da sua associação por falta de reconhecimento
jurídico. No domínio do emprego, apesar de a Lei do Trabalho conter uma proibição de discriminação em
razão da orientação sexual, as pessoas LGBT sofrem discriminação, e nos casos em que conseguem emprego,
são tendencialmente relegados para profissões de pequena monta, tais como cozinheiros, cabeleleiros e vendedores de lojas.
No que diz respeito ao acesso à informação sobre prevenção, tratamento e cuidados no contexto da epidemia
de HIV, as populações LGBT, particularmente, os HSH entrevistados afirmam terem acesso à informação
através das formações realizadas pela Associação Lambda e através desta pelos educadores de pares. Com
base na informação recebida, indicam praticar a prevenção, mediante o uso de preservativo, géis lubrificantes
e abstenção de partilha de instrumentos cortantes. Porém, conhecem casos de outras pessoas que se expõem a
relações sexuais desprotegidas por questões monetárias. Entretanto, sobre esta matéria, o inquérito biológico
e comportamental, revelou os dados seguintes43
Entre os HSH, 52.1% em Maputo, 61.9% na Beira e 45.5% em Nampula/Nacala já tinham feito o teste
de HIV. Nos 12 meses anteriores ao inquérito, 40.9% dos HSH em Maputo 24.3% na Beira e 43.8% em
Nampula/Nacala teve contacto com educadores de pares ou outros activistas de HIV/SIDA. Dos que tiveram estes contactos, 17.3%, 22.3% e 34.3% em Maputo, Beira e Nampula/Nacala teve contacto com
educador de pares HSH.
Como recomendação fundamental, as pessoas LGBT entrevistadas propõe o reconhecimento jurídico da
LAMBDA para garantir a expanão dos seus serviços de modo a abranger mais pessoas. O Estado deveria disponibilizar apoio à LAMBDA não só mediante o seu reconhecimento, mas, também, permitindo a formação
dos funcionários públicos e a comunidades em matéria dos direitos humanos relevantes para as pessoas LGBT.
42
Ministério da Saúde. Inquérito Integrado Biológico e Comportamental entre Homens que Fazem Sexo Com Homens,
Moçambique, 2011. Relatório Final., Pg 28.
43
Ministério da Saúde. Inquérito Integrado Biológico e Comportamental entre Homens que Fazem Sexo Com Homens,
Moçambique, 2011. Relatório Final., Pg 28 e seguintes.
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2.3.2. Acesso a Serviços de Prevenção, Tratatamento, Cuidados e Apoio de Saúde Sexual pelas
Mulheres Trabalhadoras de Sexo
Foram realizadas entrevistas com as mulheres trabalhadoras de sexo que prestam os seus serviços na Cidade
de Maputo, Rua do Bagamoyo em Maputo, e as que actuam de forma isolada em algums Bairros da mesma
Cidade.
Numa primeira abordagem, o contacto privilegiou as questões jurídicas referentes ao exercício da actividade,
tendo as mulheres trabalhadoras de sexo alegado que a falta de legalização da sua actividade as torna vítimas
de chantagem das autoridades policiais e de abusos de clientes contra os quais sentem-se incapazes de apresentar queixas dada a sua condição de actividade ilegal, o que segundo elas pode-lhes colocar numa situação
de risco. Algumas relatam casos de negociação de sexo como moeda de troca para soltura das celas das esquadras policiais.
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Contudo, deve frisar-se que das entrevistas efectuadas, infere-se que estes casos de violência policial não são
frequentes. Não foram reportados casos de violações pelos clientes, senão as situações negociadas em que
algumas MTS acabam aceitando ter contacto sexual sem protecção com os clientes que assim preferem. O
Inquérito Biológico e Comportamental das MTS44
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Resultados chave
• No geral, 14.2%, 26.6% e 37.2% das MTS em Maputo, Beira e Nampula, respectivamente, nao usou o
preservativo na última relação sexual com o cliente mais recente
• Uma percentagem consideravel de MTS não usou o preservativo na última relacao sexual com um parceiro fixo (40.7% em Maputo, 46.8% na Beira, e 46.4% em Nampula)
• Maior percentagem das MTS nas tres áreas urbanas ja ouviu falar do preservativo feminino, mas nunca
o usou, sendo 74.8% em Maputo, 63.3% na Beira e 65.9% em Nampula
As MTS que actuam na Baixa da Cidade de Maputo, beneficiam de serviços de saúde sexual e reprodutiva no
Centro de Saúde dos Caminhos de Ferro. É-lhes oferecido aconselhamento e testagem voluntária. Algumas
delas afirmam ser portadoras de um cartão de controlo. Segundo informação colhida nas entrevistas, não lhes
é oferecido um atendimento especial, excepto a partir das 18h em que elas são atendidas no referido Centro
de Saúde com alguma prioridade. Afirmam igualmente beneficiar de serviços de educação para a prevenção
de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis a partir de brigadas móveis de algumas organizações não
governamentais que com alguma frequência interagem com elas. Estas organizações oferecem-lhes insumos
como preservativos, bem como serviços de aconselhamento e testagem. No entanto, o Inquérito Biológico e
Comportamental indica que:
Resultados chave
• Nem todas MTS tinham um conhecimento abrangente sobre a transmissao e prevencao do HIV em Maputo (47.6%), na Beira (38.8%) e em Nampula (47.3%)
As MTS que operam de forma isolada nos bairros, desconhecem, a existência de serviços de saúde sexual e
reprodutiva oferecido pelo Centro de Saúde dos CFM. Devido à forma como operam, não têm tido qualquer
interacção com brigadas de aconselhamento e testagem de HIV. A informação de que dispõem é a que recebem
dos órgãos de informação ou em conversas.
A equipa de pesquisadores visitou alguns centros de saúde nos distritos da Manhiça, Magude (Xinavane) e
Maputo Cidade, para aferir a disponibilidade de serviços de saúde reprodutiva que pudessem ser acessíveis às
mulheres trabalhadoras de sexo. Da observação no terreno e entrevistas, foi possível concluir que a maior vi44
MISAU. Inquérito Integrado Biológico e Comportamental entre Mulheres Trabalhadoras de Sexo, Moçambique, 20112012, Relatório Final, pg 32 e ss.
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sibilidade dos serviços de saúde sexual e reprodutiva oferecida nas nossas unidades sanitárias é a relacionada
com os Serviços de Aconselhamento e Testagem Voluntária, Serviços de Saúde Materno Infantil, sobretudo na
abordagem do planeamento familiar e na educação para a testagem e adesão ao tratamento para a prevenção
da transmissão de HIV, bem como para efeitos de interrupção voluntária da gravidez.
As MTS consideram crucial para a sua actividade a acessibilidade económica e física de preservativos de
modo a facilitar a sua fácil disponibilidade, sobretudo, mediante distribuição gratuita em lugares onde elas
exercem a sua actividade.

2.3.3. Acesso a Serviços de Prevenção, Tratatamento, Cuidados e Apoio pelos Consumidores de
Drogas Injectáveis
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A equipa de pesquisadores trabalhou com os as pessoas utilizadoras de drogas injectáves (PID´s) no Bairro da
Mafalala. No que diz respeito às questões legais, os entrevistados afirmam que são vítimas de abusos da polícia e sentem-se constantemente perseguidos. São vítimas de preconceitos relacionados com a criminalidade,
pelo que se sentem estigmatizados e discriminados na sociedade, a partir da própria família da qual as vezes
são vítimas de agressões verbais e físicas. Estes dados são igualmente confirmados pelo Inquérito Biológico e
Comportamenal entre as Pessoas que Injectam Drogas45.

DR
A

Não têm acesso a qualquer serviço de prevenção de transmissão de HIV e SIDA como a disponibilização de
seringas e agulhas. Do mesmo modo, não tem beneficiado de qualquer acção de educação para a prevenção
de infecção por HIV, senão os conhecimentos gerais de têm a partir dos midia ou conversas. Mesmo assim,
a aplicação prática dos conhecimentos de prevenção de HIV está sujeita á vulnerabilidade do se estado, pois,
nos casos em que estejam sob influência de estupefacientes, podem não ser capazes de ter discernimento suficiente para evitar o risco.
Consideram ser essencial a criação de quiosques onde pudessem ter acesso a estes insumos e partilhar conhecimento, embora considerem que não é papel do Estado distribuir-lhes a droga que consomem. Durante os
seminários, foi partilhada a experiência das chamadas “Bocas” de consumo de drogas, ondem operam pessoas
experimentadas na injecção intravenosa de drogas àqueles que já não conseguem ter acesso às veias. Estes
serviços informais poderiam ser elevados a essa categoria de quiosques de disponibilização de meios de prevenção transmissão de HIV por partilha de seringas e agulhas.

2.3.4. Acesso Aos Serviços de Prevenção, Tratatamento, Cuidados e Apoio pelos Reclusos
De acordo com os Padrões Internacionais, os reclusos devem dispor de serviços de saúde equivalentes aos serviços disponíveis ás pessoas em liberdade. No âmbito da pesquisa, a equipa de pesquisadores escalou alguns
estabelecimentos penitenciários, incluindo o estabelecimento penitenciário para jovens em Boane.
No que diz respeito aos reclusos, os depoimentos obtidos em estabelecimentos de diferentes níveis foi de que
lhes é garantido o acesso a serviços de saúde, incluindo o tratamento antirretroviral para os que necessitam.
Aos reclusos que recebem tratamento antirretroviral, o depoimento obtido é de que os mesmos recebem refeições adicionais como forma de mitigar os efeitos da medicação
Em relação ao material de prevenção de transmissão de doenças, os reclusos entrevistados conformaram aos
pesquisadores que lhes é garantido material desinfectante como javel e creolina. Os pesquisadores tiverama
acesso às casas de banho e puderam observar que se apresentam razoavelmente limpas.
Não foi reportado qualquer caso de situações de HSH, embora se tenha ficado com a impressão de que quanto
a esta questão as respostas não eram credíveis, pois fora do contexto das entrevistas ouve-se falar de casos de
45

CNCS. Resposta Global à SIDA. Relatório do Progresso, 2016. Moçambique, Abril 2016, pg. 36 e seguintes.
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violações sexuais nos estabelecimentos penitenciários, bem como a existência de consumo de drogas injectáveis.

2.3.5. Acesso aos Serviços de Aos Serviços de Prevenção, Tratatamento, Cuidados e Apoio pelos
Jovens
Os Jovens são considerados população vulnerável e de alto risco de infecção por HIV e outras doenças de
transmissão sexual. No âmbito desta avaliação, a pesquisa procurou monitorar a existência de serviços dirigidos aos Jovens, quer através do sector da educação, quer através dos serviços de saúde.
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Em primeiro lugar deve registar-se o facto positivo de Moçambique dispor de uma Política Nacional de Saúde
Sexual e Reprodutiva com maior enfoque nos adolescentes e jovens. Durante a pesquisa, procurou-se analisar
como na prática se concretiza a educação sexual dos adolescentes e jovens através da educação formal. A este
respeito, foi possível constatar que a nível primário, os adolescentes beneficiam de informação nas disciplinas
de moral e cívica e Ciências Naturais. No ensino Secundário, os Currículas integram a matéria de saúde sexual
e reprodutiva nas disciplinas de Biologia.
A equipa de pesquisadores visitou escolas do ensino primário e secundário nos Distritos da Manhiça, Magude,
e Cidade de Maputo, bem como algumas escolas secundárias na Cidade de Maputo, tendo interagido com docentes e alunos, tendo por finalidade aferir a existência de actividades práticas de saúde sexual e reprodutiva.
Em todos os estabelecimentos visitados constatou-se que o Programa Geração Biz que era o mais activo nas
escolas já não é implementado. Igualmente, a componente de comunicação do Programa PSI já não existe,
permanecendo a componente de produção do preservativo Jeito.
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As actividades de educação sexual, aconselhamento e testagem são realizadas de vez em quando por brigadas
da saúde que se fazem às escolas. Na ausência destas brigadas, os jovens só beneficiam de actividades de
aconselhamento e testagem nos centros de saúde.
A este propósito, a equipa de pesquisadores procurou avaliar como eram realizadas as actividades de saúde
sexual e reprodutiva para jovens nos centros de saúde46. Em todos os centos de saúde visitados, foi possível
constatar a existência do Serviço do Amigo Adolescente e Jovem (SAAJ) que oferece serviços de saúde sexual
e reprodutiva para jovens. No entanto, o MISAU reconhece que nem todas as unidades sanitárias dispõem de
SAAJ´s.

2.3.6. Acesso aos Serviços de Prevenção, Tratatamento, Cuidados e Apoio a Pessoas Vivendo com
HIV e SIDA
O tratamento antirretroviral em Moçambique é oferecido ao abrigo do Guia de Tratamento Antiretroviral e
Infecções Oportunistas no Adulto, Adolescente, Grávida e Criança. Em termos legais, a Lei n.º 19/2014, de 27
de Agosto, garante o direito à assistência médica às pessoas vivendo com HIV e SIDA.
No terreno, o tratamento antirretroviral é oferecido por todos os níveis de estabelecimentos de saúde definidos
na Lei do Serviço Nacional de Saúde, a Lei n.º 25/91, de 31 de Dezembro. Todas as unidades sanitárias visitadas, entre postos de saúde, centros de saúde e Hospitais Gerais oferecem tratamento antirretroviral às pessoas
que carecem de tratamento.
As pessoas que vivendo com HIV entrevistadas confirmam a disponibilidade de tratamento antirretroviral.
Entretanto, algumas pessoas entrevistadas consideram que devido à falta de um atendimento especial nas
unidades sanitárias, o acesso ao tratamento não é fácil, na medida a forma de antendimento expõe a sua situação clínica. Porém, algumas das pessoas entrevistadas consideram adequado o atendimento que recebem
46
Foram visitados os centros de saúde da Manhiça, Xinavane, 3 de Fevereiro, Centro de Saúde da Polana Caniço, bem
como Hospital Geral de Mavalane,
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nas unidades sanitárias, o que faz concluir que o nível de atendimento e de confiança que os beneficiários de
tratamento antirretroviral têm em relação aos serviços de saúde variam de caso para caso.
Através da observação feita nas unidades sanitárias visitadas, foi possível constatar algumas situações de
graves deficiências na preservação da privacidade das pessoas vivendo com HIV e SIDA. Num dos postos de
saúde, existe uma caixa onde os pacientes deixam os seus cartões de atendimento num local visível e acessível a qualquer transeunte que sem grande esforço percebe tratar-se de casos de tratamento antirretroviral. Os
doentes aguardam o atendimento a uma distância e são chamadas para atendimento igualmente sem qualquer
preocupação em garantir a sua privacidade.
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Questionados sobre as causas de desistências do tratamento antirretroviral, os entrevistados apontaram casos
como a demora no atendimento hospitalar, o que as vezes se torna incompatível com o horário de trabalho.
Alguns apontam a vergonha de enfrentar as várias pessoas presentes nos locais de atendimento. A distância entre os locais de atendimento e tratamento antirretroviral e as residências dos beneficiários como uma barreira.
Porém, na maior parte dos casos, a pobreza e a falta de condições económicas para garantir uma alimentação
compatível com o tratamento são apontadas como as barreiras mais comuns que condiciona a aderência ao
atratamento. Outrossim, consideram que a retaliação e mau atendimento do pessoal médico contra doentes que
tenham abandonado o tratamento e tenham posteriormente recaídas graves, constitui um dos factores por que
as pessoas abandonam em definitivo o tratamento para evitar maus tratos.
Segundo informação colhida no local, em algumas unidades sanitárias os doentes recebem apoio nutricional
de farrinha de soja com vista a mitigar os efeitos da medicação nos casos em que não disponham de recursos
para garantirem uma alimentação equilibrada ou estejam em estado crítico. Na avaliação da implementação do
PEN III, a componente de apoio nutricional foi considerada fraca e de alguma forma inconsistente.
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Como recomendação, os beneficiários do tratamento antirretroviral entrevistados indicam a necessidade de
melhoria das condições de atendimento dos pacientes (respeito, presença constante do pessoal médico, evitar
casos de trafico de influencia no antedimento dos doentes), disponibilização de alimentos aos que não conseguem ter uma alimentação adequada aos medicamentos, intensificação e acções de educação cívica e maior
disponibilidade de medicamentos, bem como o melhoramento do atendimento das pessoas que tenham abandonado o tratamento, pois há casos de maus tratos pelo pessoal médico.

2.3.7. Conclusões sobre o acesso das populações chaves a serviços de apoio
De um modo geral e com a excepção dos reclusos, pode-se concluir que as demais populações chaves convergem na necessidade do seu reconhecimento legal, por consideraram que a ausência de protecção legal
torna-lhes vulneráveis a abusos de vária ordem, sobretudo da polícia. Devido à sua situação ilegal, sentem-se
desencorajados a denunciar e perseguir os abusadores perante as autoridades competentes. As populações chave dizem-se vítimas de estigmatização e discriminação a partir da própria família e na comunidade em geral.
Em relação ao acesso aos serviços, algumas MTS revelaram ser beneficiárias de palestras de prevenção de
HIV e SIDA no local das suas actividades por algumas organizações, sendo que algumas têm acesso a serviços designaram de controlo da sua saúde. Já os consumidores de drogas injectáveis, dizem não ter acesso a
qualquer serviço publico de prevenção de HIV, enquanto os HSH reclamam a necessidade de maior acesso
a insumos preventivos como gel lubrificante. Enquanto nos estabelecimentos de ensino, o fim do programa
geração biz e outros, compromete a disponibilidade constante de serviços de educação cívica e prevenção de
HIV entre jovens nas escolas.
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A Directriz 4 estabelece que os Estados devem rever e fazer reformas à legislação penal e sistemas prisionais
para garantir que sejam consistentes com as obrigações internacionais dos direitos humanos e não sejam mal
aplicados no contexto de HIV, o que implicaria que a legislação não se transforme num factor impeditivo de
medidas de prevenção aos utilizadores de drogas injectáveis47.
O PEN IV identifica as mulheres trabalhadoras de Sexo (MTS), os Homens Fazendo Sexo com Homens
(HSH), pessoas que usam drogas injectáveis e reclusos como a população chave para efeitos de resposta nacional à epidemia do HIV e SIDA48. No entanto, embora a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, inclua as MTS e
os HSH, nenhuma legislação lhes concede qualquer estatuto legal. A falta de reconhecimento da Associação
LAMBDA é um exemplo das implicações negativas da falta de definição do estatuto legal das pessoas LGBT.
Em relação aos toxicodependentes, o legislador consagrou um regime específico na Lei n.º 19/2014, de 27 de
Agosto, mas não estabeleceu direitos e deveres concretos que respondam às necessidades de prevenção, cuidados e tratamento de HIV e SIDA para as PID´s de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos.
Constatação e recomendação: É de saudar a realização dos IBBS das populações chaves MTS e HSH
realizada pelo MISAU, bem como a aprovação da Directriz para a Integração de Serviços de Prevenção,
Cuidados e Tratamento para Populações Chave no Sector da Saúde. Contudo, a análise do ambiente legal
mostra um desfasamento entre a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, e demais legislação com as políticas
públicas em vigor, nomeadamente, o Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV E SIDA aborda
de modo aberto e explícito todas as populações chave para efeitos de resposta nacional. É por isso recomendável a consagração dum regime que reconheça direitos e deveres a todas as populações chaves no
contexto da resposta de HIV e SIDA

47
48

Ver Directrizes pág 33; ver ainda UNAIDS. Manual para legisladores.
PEN IV, pg 22.
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A resposta nacional à epidemia de HIV em Moçambique

2.4.1. A Coordenação Institucional da Resposta Nacional ao HIV e SIDA
Nos termos da Directriz n.º 1, Os Estados devem estabelecer um quadro nacional eficaz para a sua resposta ao
HIV, que assegure uma abordagem coordenada, participativa, transparente e responsável, integrando responsabilidades por políticas e programas do HIV em todos os ramos do Governo.
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Em Moçambique, a coordenação da resposta nacional de HIV e SIDA é definida legalmente através do Decreto n.º 10/2000, de 23 de Maio, que cria o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) como Órgão
de coordenação e gestão dos Programas Multissectoriais de Combate ao SIDA, responsável para coordenação
da implementação da Estratégia Nacional de Combate ao SIDA49. O CNCS é superiormente dirigido pelo Primeiro-Ministro, com a função de Presidente, e integra o Ministro da Saúde, com a função de vice-presidente,
o Ministro dos Negócios Estrangeiro e Cooperação, o Ministro da Saúde, o Ministro da Economia e Finanças,
o Ministro do Género, Criança e Assuntos Sociais, individualidades da sociedade civil, cinco indicadas por
associações cívicas e três indicadas pelo próprio Conselho Nacional50.
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No artigo 18 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o Estado é responsável pela protecção dos direitos fundamentais das PVHS e alocação de meios necessários ao SNS para a resposta do HIV E SIDA, bem como garantir, nomeadamente, o cesso à informação sobre HIV, a implementação de políticas e programas específicos de
HIV, sangue seguro e assistência social da PVHS. O Estado assume, igualmente, a responsabilidade civil em
caso de acidentes relacionados com a transmissão ou infecção de HIV, por actos de funcionários e técnicos de
saúde no exercício de funções públicas. Dentro do Estado, cabe à Assembleia da República e ao Governo a
responsabilidade legislativa e regulamentar, respectivamente, incluindo o de aprovação de políticas públicas
de resposta ao HIV e SIDA. No quadro da implementação da Estratégia de Combate ao HIV E SIDA na Função Pública, as instituições públicas têm núcleos de HIV e SIDA, enquanto no sector privado, embora nem
todas disponham de programas de resposta da epidemia no local de trabalho, as empresas, particularmente as
grandes e algumas médicas empresas, implementam políticas e programas de HIV e SIDA.
Constatação a falta de uma política nacional de HIV e SIDA no local de trabalho, bem como o facto de a Lei
do Trabalho não impor a implementação de políticas e programas de HIV e SIDA no local de trabalho, limitam
a abrangência das acções de resposta no local de trabalho.
Contudo, a resposta nacional da epidemia é enfraquecida pela insustentabilidade financeira da intervenção
do Estado. Com efeito, a Medição dos Gastos em SIDA (MEGAS) feita em 2004, constatou que 82% dos
recursos alocados para a resposta nacional de HIV e SIDA são doações externas que foram complementadas
por 16% de recursos públicos e 2% de recursos do sector privado. Dez anos depois, na MEGAS de 201451,
mostrou que a situação de insustentabilidade financeira da resposta nacional mantém-se. Com efeito, dos US$
332.5 milhões gastos na resposta, o orçamento do Estado contribuiu apenas com US$ 16.2 milhões, correspondentes a 5% dos gastos.
Constatação: o quadro institucional de coordenação da resposta nacional é forte, por a responsabilidade
das instituições ser baseada na lei e ser compatível com os padrões internacionais sobre as Comissões
Nacionais de SIDA e observa a regra dos “three ones principles” porque é um órgão multissectorial descentralizado, superiormente dirigido pelo Primeiro-Ministro. Contudo, este quadro é enfraquecido pela
Para reforçar o regime das responsabilidades institucionais e financeiras do Estado, o legislador deve
domesticar legalmente algumas obrigações internacionais no domínio de HIV e SIDA, TB e Malária,
49
Artigo 1 do Decreto n.º 10/2000, de 23 de Maio – que cria o Conselho Nacional de Comante ao SIDA e o seu Secretariado Executivo.
50
Artigo 2 do Decreto n.º 10/2000, de 23 de Maio.
51
Vide com mais detalhe em CNCS MEGAS. Medição dos Gastos em SIDA, disponível em http://cncs.co.mz/wp-content/
uploads/2015/11/Desobr%C3%A1vel-vers%C3%A3o-portuguesa-OFFICE.pdf
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nomeadamente o compromisso de que o Estado assegura:
1.
A alocação de 15% do Orçamento do Estado para a Saúde;
2.
O acesso universal ao tratamento de HIV e SIDA
3.
A remoção de todas as barreiras legais, culturais ou de outra natureza que criam obstáculos aos
esforços de prevenção de HIV e SIDA

2.4.2. Política Nacional na Resposta à Epidemia de HIV e SIDA
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A Directriz n.º 2 insta os Estados a garantir, através de apoio político e financeiro, que a consulta comunitária
ocorra em todas as fases do desenho das políticas, implementação e avaliação de programas do HIV, e que
as organizações comunitárias sejam capazes de legar a cabo com eficácia as suas actividades, incluindo nos
campos da ética, legislação e direitos humanos. A natureza multissectorial do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, que inclui a sociedade civil, garante que a elaboração de legislação e políticas nacionais de
resposta de HIV e SIDA seja participativo. Contudo, a ausência dum procedimento legislativo que obrigue a
Assembleia da República a promover a audição pública na elaboração da legislação, pode criar obstáculos na
participação legislativa, visto que esta é meramente facultativa.
Actualmente, vigora o Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA (PEN IV 2015-2019), cujo
objectivo geral ao longo dos cinco anos da sua validade é reduzir significativamente o número de novas infecções por HIV, associado ao aumento da qualidade de vida das PVHS. Em termos específicos, o PEN IV visa
(i) reduzir a incidência de HIV por transmissão sexual de 30% até 2019 (passando de 320 para 224 novas infecções; (ii) reduzir a transmissão vertical do HIV de 8,7% em 2014 para menos de 5% até 2019, e (iii) reduzir
a mortalidade relacionada ao HIV e SIDA em 40% até 201952.
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Em termos de resultados, nos cuidados e tratamento, estima-se que em 2016, em Moçambique viviam 1.849.690
vivendo com HIV em Moçambique, os quais são atendidos por 1.292 Unidades Sanitárias com capacidade
para efectuar o TARV. A estimativa de cobertura do TARV em 2017 situava-se em pouco mais de 1.000.000 de
beneficiários, uma cobertura de 63% em adultos e 44% em TARV pediátrico53. Estes resultados são evolutivos,
o que mostra o esforço de todos os actores envolvidos.
As áreas estratégicas de intervenção oferecidas pela resposta nacional ainda incluem a mitigação das consequências (apoio nutricional e alimentar a pessoas vivendo com HIV e SIDA, inserção social de crianças órfãs
e vulneráveis), Melhoramento do Ambiente Favorável (redução de estigma e discriminação, redução da discriminação das mulheres no contexto de HIV, literacia legal, serviços legais associados ao HIV, Fortalecimento
do Sistema Nacional de Saúde (recursos humanos, laboratórios, logística, produtos médicos e equipamentos,
financiamento para a resposta, sistemas de informação, sector comunitário) e Monitoria e Avaliação54.

52
53
54

PEN IV, pg 20.
Relatório de HIV, Setembro, 2017, disponível em US – Embassy in Mozambique.
PEN IV págs. 24 a 57.
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A Resposta de HIV em direitos humanos

T

A resposta ao HIV baseada em direitos humanos significa o reconhecimento e o respeito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas vivendo com HIV ou SIDA. É uma resposta que não infringe a
esfera individual da pessoa55 sob o pretexto de preservação da saúde pública. A violação dos direitos humanos
das pessoas vivendo com HIV e SIDA aumenta a vulnerabilidade para a transmissão de HIV e exacerba o impacto de HIV e SIDA nas pessoas e nas comunidades. Daí que a protecção e realização dos direitos humanos
se apresentam como parte essencial duma respesta efectiva da epidemia de HIV56.
De um modo geral, o artigo 249 da Constituição da República de Moçambique consagra o princípio geral de
que a prossecução do interesse público não deve justificar a violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas. Por isso, embora o cidadão tenha deveres de promover a saúde pública, a prossecução
deste interesse público de promoção e defesa da saúde pública não pode ser feita em detrimento dos direitos
das pessoas.
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Artigo 249 da Constituição da República
(Princípios fundamentais)
1. A Administração Pública serve o interesse público e na sua actuação respeita os direitos e liberdades
fundamentais dos cidadãos.
2. Os órgãos da Administração Pública obedecem à Constituição e à lei e actuam com respeito pelos princípios da igualdade, da imparcialidade, da ética e da justiça.
Logo, por força deste dispositivo constitucional, as acções enquadradas na resposta nacional ao HIV e SIDA,
particularmente as de saúde pública, não podem servir de pretexto para justificar medidas punitivas ou violadoras de direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA.57
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O plano estratégico nacional de resposta ao HIV indica que as intervenções de apoio incorporam a dimensão
dos direitos humanos e da justiça do género, tendo em vista reduzir os índices de violação dos direitos humanos das PVHS, bem como contribuir na minimização e suprimento das iniquidades de género e violação
dos direitos individuais das mulheres58. Para o efeito, a política nacional de resposta identifica como grande
desafio a necessidade de promover a literacia legal através da divulgação da legislação sobre HIV e SIDA, e a
disponibilidade de serviços de apoio legal com programas que respondam aos assuntos específicos de direitos
humanos e HIV e SIDA.
Constatação e Recomendação: Moçambique dispõe de legislação que garante a protecção dos direitos humanos das PVHS no sector de saúde, designadamente, a Carta dos Direitos dos Doentes, aprovada pela Resolução n.º 76/2007, de 10 de Dezembro, do Conselho de Ministros, que consagra direitos e deveres fundamentais dos doentes. Esta carta consagra o respeito dignidade humana,
das convicções culturais, filosóficas e religiosas do doente. Consagra, ainda, entre outros, o direito de receber cuidados continuados e apropriados ao estado de saúde do doente, o direito à informação sobre os serviços disponíveis e sobre a sua situação de saúde. Este instrumento cria um ambiente de direitos humanos favorável a uma resposta do HIV e SIDA no sector da saúde baseada
em direitos humanos. Todavia, esta Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes é pouco conhecida,

55
Cameron, Edwin. Legal and Human Rights Responses to the HIV/AIDS Epidemic,
56
UNAIDS. Sustaining the HUman Rights Response to HIV.FInding Landscape and Community Voices. UNAIDS Reference, 2015
57
UNAIDS. Manual para Legisladores, ob. cit. pg 16
58
PEN IV pg 45.
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carecendo duma maior divulgação. Mas também, pelo facto de os direitos e deveres dos doentes constituírem matérias de direitos humanos, a respectiva Carta deveria ser integrada num instrumento normativo
hierarquicamente superior, como seja a Lei n.º 25/91, de 31 de Dezembro, Lei do Serviço Nacional de
Saúde.

2.

O Regime da Integração e Aplicação dos Direitos Humanos em Moçambique

O regime de integração e aplicação do direito internacional dos direitos humanos em Moçambique consta dos
artigos 17, 18 e 43 da Constituição

FT

Artigo 17
(Relações internacionais)
1. (…)
2. A República de Moçambique aceita, observa e aplica os princípios da Carta da
Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana.

Artigo 18
(Direito internacional)
1. Os tratados e acordos internacionais, validamente aprovados e ratificados,
vigoram na ordem jurídica moçambicana após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado de Moçambique.

DR
A

2. As normas de direito internacional têm na ordem jurídica interna o mesmo
valor que assumem os actos normativos infraconstitucionais emanados da
Assembleia da República e do Governo, consoante a sua respectiva forma de recepção
Artigo 43
(Interpretação dos direitos fundamentais)
Os preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e integrados de harmonia
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
As normas internacionais dos direitos humanos entram em vigor depois da sua ratificação e publicação, conforme estabelece o artigo 18 da CRM. Neste sentido, Moçambique adopta um sistema monista de direito internacional, segundo o qual uma vez ratificadas as normas internacionais transformam-se em direito interno.
Não existe separação formal entre normas internas e normas internacionais. O monismo é combinado com um
sistema de recepção automática das normas internacionais dos direitos fundamentais. Este sistema de recepção automática tem a fraqueza de que as normas internacionais não imediatamente exequíveis possam ficar
sem mecanismo de aplicação se o legislador não adoptar nenhuma norma interna de execução.
Ademais, deve-se registar que o regime do artigo 18 da CRM foi pensado apenas paras os tratados e convenções internacionais, pois não é claro o regime aplicável ao chamado soft law, constituído por inúmeras declarações internacionais e regionais subscritas por Moçambique no domínio de HIV e TB. Estas normas não têm
por natureza um carácter vinculativo, pelo que só se pode conferir um carácter persuasivo. Mas, pelo facto
de o artigo 17 da CRM estabelecer que Moçambique aceita a Carta das Nações Unidas e a Carta da União
Africana, é defensável a ideia de que as Declarações Internacionais emanadas das ONU e da UA têm um valor
persuasivo reforçado, na medida em que se entende que as mesmas constituem uma concretização dos objectivos daqueles dois instrumentos estatutários das duas Organizações.
De acordo com o artigo 3 da CRM, a República de Moçambique é o Estado de Direito Democrático, baseado
no respeito e garantia dos direitos fundamentais. Ainda de acordo com o artigo 11, também, da CRM, constitui
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objectivo fundamental da República de Moçambique a promoção e defesa dos direitos humanos e a igualdade
dos cidadãos perante a Lei59. Assim, na esteira do disposto no artigo 17, n.º 2, Moçambique aceita e aplica os
princípios da Carta das Nações Unidas e da Carta Africana, o que significa que a Constituição acolhe formalmente o princípio do respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião constantes do artigo 55º da Carta das Nações Unidas,
bem como os princípios da igualdade dos géneros e do respeito pelos direitos humanos consagrados no artigo
4.º do Acto Constitutivo da União Africana.
Constatação: Apesar de Moçambique adoptar um sistema de recepção automática e monista do direito
internacional, a aplicação dos direitos humanos em Moçambique é enfraquecida por três situações:

T

1. O sistema de ratificação de tratados e convenções internacionais através de Resoluções da Assembleia
da República ou do Conselho de Ministro torna pouco claro o valor normativo do Direito Internacional.
Com efeito, o artigo 143 da CRM, apenas confere valor normativo às Leis da Assembleia da República, o
que significa que os demais actos deste Órgão são actos políticos. É por isso recomendável que os tratados
e convenções internacionais sejam directamente ratificadas por Lei da Assembleia da República ou por
Decreto do Governo.
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2. O sistema de recepção automática faz com que o legislador se distraia de incorporar no direito interno
algumas normas de tratados ou convenções internacionais cuja exequibilidade depende da aprovação dum
instrumento interno de aplicação.
3. A falta duma tradição consolidada de aplicação do direito internacional como instrumento normativo
faz com que as instituições de administração da justiça sejam pouco propensas à aplicação das normas
internacionais, daí ser recomendável a implementação de acções de formação dos magistrados, advogados
e demais actores responsáveis pela aplicação da lei.
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Com relevância para o ambiente favorável dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV ou para um
ambiente favorável de resposta à epidemia de HIV, Moçambique é parte nos seguintes instrumentos internacionais de direitos humano, dos quais se citam alguns exemplos:
Instrumento Internacional
Sistema Universal
Declaração Universal
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulher
Protocolo Opcional Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra Mulher
Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência
Protocolo Facultativo à Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Convenção dos Direitos da Criança
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Artigo 11, alínea e), da CRM.

Ano de Ratificação
Sistema Universal
Resolução nº 5/91 de 12 de Dezembro de 1991
(assembleia da República)
Ratificada pela Assembleia da República, resolução nº 4/1993 (BR, I Série, nº 22, de 2/6/1993):
Resolução nº 3/2008 de 30 de Maio de 2008
Resolução nº 29/2010 de 31 de Dezembro de
2010
Resolução nº 30/2010 de 31 de Dezembro de
2010
Resolução nº 19/90 de 23 de Outubro de 1990
(conselho de Ministros)
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Resolução nº 43/2002 de 28 de Maio de 2002
(Conselho de Ministros)
Resolução nº 6/2003 de 23 de Abril de 2003

Resolução nº 87/2002 de 11 de Dezembro de
2002
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Protocolo Facultativo a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança relativo à
Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia
Infantis
Convenção sobre a Proibição e Eliminação das
Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, relativo à
Prevenção e Punição do Tráfico de Pessoas, em
especial Mulheres e Crianças
Protocolo Adicional à Convenção das Nações
Unidas contra a Criminalidade Organizada
Transnacional, relativo à Prevenção e Punição
do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e
Crianças
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
1984
Protocolo Facultativo à Convenção Contra a
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes
Convenção Internacional das Nações Unidas
sobre a Protecção dos Direitos dos Trabalhadores
Migrantes e dos Membros das suas Famílias
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas
Convenção única sobre Estupefacientes, 1961
Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas
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Resolução n.º 8/91, de 20 de Dezembro (AR)
Resolução nº 23/2013 de 03 de Maio de 2013(AR)
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Resolução nº 1/2012 de 26 de Junho de 2012

Sistema Regional Africano
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos
Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos da
Mulher em Africa
Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos da
Criança e Bem-estar da Criança em Africa
Convenção da União Africana Sobre Protecção e
Assistência a Pessoas Interinamente Descolocadas em Africa, 2009
Convenção da OUA relativa a Aspectos específicos dos problemas dos refugiados e África, de
10/09/1969
Sistema da SADC
Tratado da SADC

Resolução nº 11/96 de 04 de Maio de 1996
Resolução nº 7/90 de 18 de Setembro de 1990
Resolução nº 8/90 de 12 de Setembro de 1990
(Assembleia da República)
Resolução nº 9/88 de 25 de Agosto de 1988
Resolução nº 28/2005 de 13 de Dezembro de
2005
Resolução nº 20/98 de 26 de Maio de 1998
Resolução n.º 21/2017, de 28 de Dezembro
Resolução nº 11/88 de 25 de Agosto de 1988 (assembleia da República)

Resolução nº 3/93 de 01 de Junho de 1993
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Protocolo sobre Saúde, 1999

Resolução nº 27/2000 de 31 de Outubro de 2000

Protocolo sobre Género e Desenvolvimento, 2008 Resolução nº 45/2010 de 02 de Novembro de
2010 (CM)
Protocolo sobre o Combate a Drogas Ilícitas,
Resolução nº 23/98 de 02 de Junho de 1998
1996
Carta dos direitos sociais fundamentais da
Resolução nº 34/2004 de 09 de Julho de 2004
SADC, 2003
Protocolo sobre a Facilitação da Circulação de
Resolução nº 31/2005 de 08 de Novembro de
Pessoas na Região da SADC
2005

T

2.1. Carta dos Direitos Fundamentais na Constituição de Moçambique e os direitos fundamentais relevantes para a resposta de HIV
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A materialização do princípio de que a República de Moçambique se baseia no respeito e garantia dos direitos
fundamentais é garantida pela consagração da Carta dos Direitos Fundamentais da Constituição, previsto no
Título III, sobre Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais. Esta Carta dos Direitos Fundamentais, baseia-se em vários princípios relevantes para a protecção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e
padecendo de TB, nomeadamente:
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a) Princípio da Universalidade e Igualdade (artigo 35 da CRM): que garante a protecção das pessoas
vivendo com HIV ou padecendo de SIDA ou TB contra qualquer forma de estigmatização e discriminação
baseada no seu estado serológico ou de doença. Contudo, seria importante que este dispositivo constitucional, introduzisse expressamente a proibição da discriminação em razão do estado de doença ou estado
serológico. Esta proibição expressa, seria útil, por exemplo, para combater a discriminação de que as
pessoas vivendo com HIV são alvo pelas seguradoras e nos Bancos
b) Princípio da Igualdade de Género (artigo 36 da CRM): como é sabido, um dos Aspectos que exacerba a situação do HIV sobre as mulheres, pela chamada feminização do HIV, são os desequilíbrios nas
relações de género, sobretudo, a garantia do acesso a iguais oportunidades, a necessidade de combate aos
casamentos prematuros que ensombram os direitos das raparigas, a necessidade de introdução de princípios de afirmação positiva em alguns domínios como o acesso ao ensino médio e superior pela rapariga, o
acesso ao emprego, etc.
c) Direito à vida (artigo 40 da CRM): Este dispositivo é muito relevante na medida em que vincula o
Estado moçambicano a garantir o direito à vida das pessoas vivendo com HIV ou padecendo de SIDA ou
TB através da garantia da respectiva assistência médica e sanitária, nos termos preconizados pelos artigos
87 e 116, ambos da CRM, que consagram o direito à saúde e o direito de assistência médica pelo Sistema
Nacional de Saúde.
d) Direito à reserva da vida privada – artigo 41 da CRM, este dispositivo protege as pessoas vivendo
com HIV contra intromissões indesejadas à sua intimidade, impondo ao Estado a tomada de medidas para
a protecção legal e material do direito à privacidade dos cidadãos.
e) O direito de acesso à informação: o artigo 48 da Constituição reconhece este direito fundamental que
deve ser exercido no quadro do respeito pela dignidade da pessoa humana. Na Carta dos Direitos Fundamentais do Doente, aprovada pela Resolução n.º 73/2007, de 18 de Dezembro, é consagrado o direito à
informação do doente como fundamental ao processo de diagnóstico e tratamento de doenças. O regime
de testagem de HIV preconiza o direito de consentimento informado voluntário, o que pressupõe a garan-
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tia do direito à informação sobre as implicações do despiste da infecção.
f) O princípio da vinculação do Estado aos Direitos Fundamentais (artigo 56 da CRM): nos termos
deste dispositivo legal, os direitos fundamentais gozam de aplicação directa e vinculam as autoridades
públicas e privadas60. Este princípio é importante para a garantia dos direitos das pessoas vivendo com
HIV, pois vincula o Serviço Nacional de Saúde e a Medicina Privada a respeitar os direitos fundamentais
dos cidadãos, como também o Estado fica vinculado a realizar todos os direitos fundamentais necessários
à protecção das pessoas vivendo com HIV, padecendo de SIDA ou TB. Ainda, nos termos do disposto
neste artigo, os direitos fundamentais só podem ser limitados nos casos expressamente admitidos pela
própria Constituição, apenas com o objectivo de protecção de outros direitos ou valores constitucionais61.
Como se sabe, a epidemia de HIV tem sido pretexto para a limitação injusta dos direitos fundamentais das
pessoas vivendo com HIV, como por exemplo as normas criminais que incriminam de modo diferenciado
a infecção de HIV com outras doenças infecto-contagiosas. Daí a relevância desta disposição como instrumento orientador do processo de revisão das normas.
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g) Direito à Saúde (artigos 89 e 116 da CRM): Todos os cidadãos têm o direito à assistência médica e
sanitária, nos termos da lei, bem como o dever de promover e defender a saúde pública. Esta assistência
é organizada através do Sistema Nacional de Saúde que beneficie a todo o povo de forma igual. Nestes
termos, as pessoas vivendo com HIV têm o direito fundamental à assistência médica e sanitária.
h) Direito de propriedade e herança: O Estado reconhece e garante constitucionalmente o direito à
propriedade (artigo 82 da CRM) e à herança (artigo 83) como direitos fundamentais de qualquer cidadão
independentemente de qualquer que seja a sua condição.

O Regime da Limitação dos Direitos Fundamentais
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3.

O regime da limitação dos direitos humanos faz parte das garantias individuais que a Constituição da República reconhece aos cidadãos nacionais.
Artigo 56 da Constituição da República
(Princípios gerais)
1. Os direitos e liberdades individuais são directamente aplicáveis, vinculam as entidades públicas e privadas, são garantidos pelo Estado e devem ser exercidos no quadro da Constituição e das leis.
2. O exercício dos direitos e liberdades pode ser limitado em razão da salvaguarda de outros direitos ou
interesses protegidos pela Constituição.
3. A lei só pode limitar os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição.
4. As restrições legais dos direitos e das liberdades devem revestir carácter geral
e abstracto e não podem ter efeito retroactivo.
Resulta do dispositivo em referência que os direitos e liberdades individuais são de aplicação obrigatória tanto
paras as autoridades públicas, como para as autoridades privadas. Por isso, o respeito pelos direitos humanos
das pessoas vivendo com HIV e SIDA encontra-se garantido por este preceito em todas as esferas das relações jurídicas. Estes direitos são de aplicação directa, o que significa que a sua validade e eficácia dependente
unicamente da sua inclusão na Constituição, independentemente da existência duma lei que os regulamente.
Na esteira do regime consagrado no artigo 29 da Declaração Universal, a Constituição Moçambicana acolhe
nos seus n.ºs 2 e 3 do artigo 56 os princípios da necessidade e proporcionalidade na limitação dos direitos e
liberdades fundamentais. Portanto, ainda que ao Estado seja reconhecida a margem livre do poder de decisão
60
61

Artigo 56, n.º 1, da CRM.
Artigo 56, n.º s 2 da CRM
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de restringir os direitos e liberdades fundamentais, este poder só pode ser exercido em caso de necessidade e
na medida exigível da protecção de outros direitos e liberdades fundamentais. E essa limitação só é admissível
nos casos em que for expressamente prevista na própria Constituição
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Constatação: o regime constitucional regulador da limitação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais é suficientemente adequado para garantir que os direitos e liberdades individuais das pessoas
vivendo com HIV e SIDA não sejam arbitrária e desproporcionalmente limitados em nome da preservação
da saúde pública.
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CAPÍTULO I
A LEI N.º 19/2014, DE 27 DE AGOSTO – LEI DA PROTECÇÃO DA PESSOA, CANDIDATO E RABALHADOR VIVENDO COM HIV E SIDA
1.1.

Aspectos Gerais do Regime da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto

A Comissão Global sobre HIV e SIDA insta os Estados a darem maior prioridade à legislação e de normas
internacionalmente recomendadas62 que promovem e defendem a consagração de direitos humanos. Com efeito, é generalizado o entendimento de que os países que foram mais eficazes na resposta ao HIV e SIDA são
aqueles cuja legislação baseava-se em direitos humanos63.
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Através da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o legislador estabelece um compromisso do Estado em relação
aos direitos humanos da pessoa vivendo com HIV e SIDA, embora não qualquer expressamente como lei de
direitos humano64. A consagração expressa dos direitos humanos não é indiferente, na medida em que não
só exterioriza o compromisso do Estado, como também orienta o regime na base do princípio dos direitos
humanos65, nomeadamente os princípios da dignidade humana, da igualdade e proibição da discriminação.
Contudo, embora a falta de referência aos direitos humanos seja criticável, a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto,
estabelece que Estado assegura à pessoa vivendo com HIV e SIDA o gozo e o exercício dos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República66, o que de certa forma coloca o Estado como
guardião dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA, por extensão do já citado artigo 43 da
Constituição da República.
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A Lei de HIV e SIDA impõe A lei impõe deveres de saúde pública às PVHS, nomeadamente, estabelecendo
imposições relativas a medidas de precaução para a prevenção da transmissão do HIV a terceiros67. Grosso
modo, os Aspectos jurídicos de HIV e SIDA são da mais variada gama, como seja, Aspectos de saúde pública,
a protecção contra a discriminação, a revelação do estado serológico, a protecção de populações chave como
consumidores de drogas injectáveis, homens que fazem sexo com homens, mulheres trabalhadoras de sexo,
mulheres vivendo com HIV e SIDA, saúde sexual e reprodutiva68, os direitos e deveres da pessoa vivendo com
HIV e SIDA69, as pessoas HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade70, designadamente, crianças ou adolescente vivendo com HIV e SIDA71, mulher vivendo com HIV e SIDA72, pessoa com deficiência vivendo com
HIV e SIDA73, pessoa toxicodependente vivendo com HIV e SIDA74.

62
Global Commission on HIV and the Law. Risks, Rights and Health, UNDP – HIV/AIDS Groups, NY, 2012, pg. 7.
63
UN General Assembly Summary of the 2008 high-level meeting on the comprehensive review of the progress achieved in
realising the Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the Political Declaration on HIV/AIDS (United Nations Headquarters, 10-12 June 2008): Note by the President of the General Assembly, 62nd session UN Doc A/62/895 (3 July 2008) para 27.
64
UNDP, Compêndio para Legisladores, pg 12.
65
A Lei modelo da SADC refere-se à conformidade da legislação interna com os padrões internacionais de direitos humanos.
66
Artigo 18, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
67
Por exemplo, o direito à indemnização por contaminação dolosa, a contrapartida do dever de as pessoas vivendo com
HIV SIDA não praticarem relações sexuais não protegidas, etc.
68
Vide, por todos, Glabe, Lance at al. Legal Aspects of HIV/AIDS, Global HIV/AIDS Program and Legal Vice Presidency,
The World Bank, Washington, D.C., 2007.
69
Título II, Capítulo I da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
70
Aquelas cujos rendimentos são abaixo da linha de pobrez. Ver Glossário da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
71
Artigo 7 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
72
Artigo 8 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
73
Artigo 11 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
74
Artigo 12 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
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Entretanto, apesar de o diploma legal em apreço conter no seu glossário o conceito de população chave, deixou
de fora do seu âmbito de aplicação pessoal e material as populações chaves correspondentes às categorias de
HSH e MTS cuja protecção legal é essencial para uma resposta mais eficaz. Aliás, pode dizer-se que o legislador discriminou estas duas categorias de população chave. Outrossim, nota-se o conceito de vulnerabilidade
não foi levado até as últimas consequências, na medida em a consagração de pessoas vivendo com HIV e
SIDA em estado de vulnerabilidade não foi acompanhada de reconhecimento de direitos sociais concretos.
Sobre esta matéria, a UNAIDS considera que os gays e outros homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e seus clientes, e pessoas que usam drogas injectáveis são as principais populações-chaves
em relação ao HIV. Muitas vezes essas populações estão sujeitas a leis punitivas ou políticas estigmatizantes
e têm mais probabilidade de exposição ao HIV. Seu envolvimento é crítico para uma resposta exitosa ao HIV
em qualquer lugar—são chave para a epidemia e chave para a resposta. Os países devem definir populações
específicas que são chave para a epidemia e para a resposta com base nos contextos epidemiológico e social75.
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Constatação e Recomendação: Na esteira do preconizado pelo PEN IV, a legislação sobre HIV e SIDA
deve consagrar princípios de direitos humanos e de justiça de género mais claros. A Lei n.º 19/2014, de 27
de Agosto, não consagra princípios claros de direitos humanos em que se orienta.
De igual modo, o legislador deve acolher formalmente o conceito de população-chave do ONUSIDA, de
modo a incluir no âmbito de aplicação da lei as MTS e os HSH, bem como reforçar o regime das pessoas
consumidoras de drogas injectáveis. Deve, ainda, dar respostas legais consentâneas com o estado de vulnerabilidade económica das PVHS em estado de vulnerabilidade.
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1.2. A técnica legislativa na formulação dos Direitos e Deveres da Pessoa Vivendo com HIV e
SIDA
A insuficiência da abordagem de direitos humanos na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, tem como consequência alguma fraqueza na regulação dos direitos das PVHS, como acontece com o artigo 5 que ao invés de
potenciar os direitos perante o Estado, incidiu mais no plano das relações jurídicas de carácter horizontal. A
resposta à epidemia baseada em direitos humanos tem como elemento fundamental a consagração de direitos
que a PVHS pode reivindicar contra o Estado. Nas situações em que a Lei n. º 19/2014, de 27 de Agosto, consagra direitos a serem garantidos pelo Estado, fá-lo através de normas com um conteúdo vago, como acontece,
por exemplo com o direito de assistência médica e medicamentosa que não tem um conteúdo claro.
A mesma situação pode levantar-se quanto ao direito à coabitação. A lei não diz em que consiste. O legislador
deveria indicar claramente que as pessoas vivendo com HIV e SIDA têm o direito de partilhar a habitação, o
local de trabalho, os estabelecimentos de ensino, etc. A formulação genérica constante da lei pode induzir ao
entendimento de que o direito à coabitação se limita apenas ao convício familiar. O dever de coabitação é uma
concretização do princípio da igualdade e não discriminação da pessoa vivendo com HIV e SIDA aplicável a
qualquer situação em que é necessária a coabitação.
Do mesmo modo, pode-se questionar o conteúdo do direito à educação. Este direito, também consagrado no
artigo 5, normalmente pretende garantir à pessoa vivendo com HIV o direito de acesso a qualquer estabelecimento de ensino, o direito de não ser separado das demais pessoas em virtude do seu estado, o direito de acesso
a bolsas de estudo. A lei foi dando conteúdo a este direito de forma dispersa, concretamente, no artigo 17 da
Lei em referência, que proíbe a discriminação em estabelecimento de ensino, e posteriormente no artigo 35.
Esta forma de legislar cria problemas de sistemática da própria lei.

75

ONUSIDA. Guia de Terminologia do UNAIDS. UNAIDS, 2017, pg 18,.
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Constatações e Recomendações: A formulação de direitos das PVHS constante da Lei n.º 19/2014, de 27
de Agosto, foi feita de uma forma muito indeterminada, por falta de um conteúdo normativo preciso, do
que resulta o risco de tornar-se num conjunto de proclamações programáticas insusceptíveis de exequibilidade imediata. Por isso, o legislador deve dar maior precisão ao conteúdo de alguns direitos, sob pena de a
sua interpretação ser dúbia e enfraquecer o nível de compromisso do Estado. Em boa técnica legislativa, o
legislador não deve repetir nesta lei direitos que já constam de outros instrumentos legais sem, no entanto,
dar-lhes um conteúdo especificamente aplicável ao contexto da resposta de HIV.

1.3. Deveres e Responsabilidades da Pessoa Vivendo com HIV E SIDA e das pessoas em
geral

FT

Por força do disposto nos artigos 45 e 89 da Constituição da República, todo o cidadão tem deveres de defender e promover a saúde pública. Esta obrigação aplica-se igualmente à PVHS, o qual deve abster-se de
quaisquer comportamentos que possam transmitir o HIV a terceiros, devendo igualmente colaborar com as
autoridades sanitárias através do cumprimento da prescrição médica e informação do estado serológico ao
clínico. Estes deveres constam do artigo 13 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Todavia, a preocupação em atingir os objectivos de saúde pública não deve ignorar o ponto fundamental da
sua acção que é a personalidade (dignidade) humana76. Por isso, na imposição de deveres legais de saúde
pública na resposta ao HIV e SIDA, a grande preocupação é evitar a adopção de medidas legislativas que
interfiram nos direitos e liberdades individuais das pessoas77.
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Nos deveres em geral, o legislador concretiza no artigo 14 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o princípio
da não discriminação, estabelecendo que todo aquele que conhecer alguém vivendo com HIV e SIDA estigmatizado ou discriminado pela família ou pela comunidade deve dar a conhecer aos órgãos do Estado ou aos
líderes comunitários, líderes religiosos ou parentes. Apesar das boas intenções deste dipositivo legal, o seu
conteúdo é contrário ao direito e dever de preservação do estado serológico. Com efeito, ao proceder a essa
denúncia, a pessoa estará a revelar o estado serológico da PVHS quando nos termos do mesmo diploma legal
ninguém pode informar, publicar ou divulgar o estado serológico de terceiro sem o prévio consentimento do
visado78.
Constatação: o dever imposto no artigo 13, alínea f), da Lei n.º 19/2014, de 27 de agosto, é de duvidosa
conformidade com os padrões internacionais, pois obriga a PVHS a revelar o seu estado. Esta obrigação
é uma contradição com o direito de preservação do estado serológico, previsto no artigo 6 da mesma lei.
O legislador deve encontrar uma formulação desta norma que respeite as liberdades individuais. A mesma
dúvida coloca-se em relação ao dever estabelecido no artigo 14, por contender com a proibição da revelação do estado serológico de terceiro sem o seu consentimento
Por outro lado, o legislador usa o termo educação no sentido de garantia do acesso ao ensino, para o que proíbe a exigência de teste serológico para como condição de admissão em estabelecimentos de ensino ou para
formação ou qualquer outra actividade no contexto académico ou de formação. Na expressão qualquer outra
actividade, pode entender-se enquadrada a proibição de deste de HIV e SIDA para efeitos de acesso a bolsas
de estudo.

76
77
78

Santos, João dos. Prevenir a Doença e Promover a Saúde.Edição Digital. Antlântico Press, 2014.
Cameron, Edwin. Legal and Human Rights Responses to the HIV/AIDS Epidemic. Supreme Court of Appeal,
Artigo 6, n.º 3, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
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Constatação e Recomendação: o legislador deve melhorar o regime sobre a educação, informação e
comunicação e direitos humanos com vista a torna-lo compatível com as recomendações internacionais,
as Directrizes Internacionais e a Lei Modelo da SADC.

1.3.

Matérias não reguladas pelo legislador

Algumas matérias importantes no quadro da resposta nacional de HIV e SIDA que o legislador não incluiu na
Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto que a sua regulação se mostra importante pela sua relevância nos esforços
de prevenção de novas infecções e para a garantia duma resposta eficaz a necessidades específicas, tal como
recomendando nas directrizes internacionais. Um desses casos refere-se ao conceito de populações chave
adoptada no diploma legal em análise que, apesar identificar os HSH e MTS como parte das populações chave,
não estabeleceu normas específicas aplicáveis a estas duas categorias de população chave.
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Também a questão dos certificados de óbito não foi abordada na Lei. Esta questão é importante para a protecção da privacidade das famílias das pessoas falecidas em virtude de SIDA a fim de resguardá-las de estigma e
discriminação por suspeita de estarem contaminadas com HIV. Do mesmo modo, o legislador não se referiu às
garantias de acesso aos seguros de vida e de saúde pelas pessoas vivendo com HIV e SIDA.
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Constatação e Recomendação:
a) O legislador deve conformar a legislação nacional com a Directriz n.º 4, relativa às Leis criminais e
sistemas correccionais, segundo a qual a legislação penal não deve impedir a provisão de serviços de prevenção e cuidados de HIV para as trabalhadoras de sexo.
b) Também foi deixada de fora a questão relativa à saúde reprodutiva e prevenção de HIV e SIDA para as
pessoas LGBT
c) O legislador de preservar a privacidade das causas da morte relacionadas com complicações com
SIDA nos certificados de óbito.
d) Devem ser asseguradas garantias de realização plena do direito humano ao seguro social e segurança
social para as pessoas vivendo com HIV e SIDA.
Esta análise vai incluir o regime da igualdade e não discriminação (1), o regime jurídico sobre a saúde (2), o
regime relativo à mulher, relações de desequilíbrio de género, praticas nocivas às relações de género e violência baseada no género (3), o regime sobre a juventude (4), a criminalização de populações chave (5), o HIV e
SIDA nas Relações de Emprego (6), Segurança Social, Seguros e HIV e SIDA (7).
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CAPÍTULO II
ANÁLISE DO QUADRO JURÍDICO DE HIV E SIDA POR REFERÊNCIA AOS
PADRÕES INTERNACIONAIS
Na análise que se segue, abordam-se os problemas jurídicos normalmente associados à epidemia de HIV e
SIDA, procurando-se problematizar o posicionamento das políticas públicas, legislação e práticas moçambicanas, bem como os desafios que é necessário ter em conta para o melhoramento do quadro jurídico. A
selecção dos problemas considera a proposta do “Compendio para Legisladores sobe HIV/Aids, Legilação e
Direitos Humanos” e “Manual Legal Aspects of HIV/AIDS, A Guide for Policy and Law Reform”.

2.1.

O regime da igualdade e não discriminação

DR
A

FT

Padrões Internacionais sobre Igualdade e Não Discriminação no Contexto de HIV E SIDA
a) Artigo 1 da DU todos os seres humanos nascem livres e iguais.
b) Artigo 2 da DU todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção baseada em qualquer situação
c) Artigo 3 da DU todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
d) Artigo 7 da DU todos são iguais perante a lei
e) Artigo 2 do PIDCP os Estados-Partes comprometem-se a garantir a todos os indivíduos os direitos
reconhecidos neste Pacto sem discriminação alguma por motivo de qualquer situação.
f) Artigo 3 do PIDCP os Estados comprometem-se a assegurar a igualdade entre homens e mulheres
g) Artigo 6 do PIDC o direito à vida é inerente à pessoa humana
h) Artigo 9 do PIDCP toda a pessoa tem direito à liberdade
i) Artigo 1 da CEDAW discriminação da mulher significa qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo com o objectivo de
j) Artigos 2 da CEDAW os estados condenam qualquer forma de discriminação contra a mulher
k) Directriz 5: Os Estados devem decretar ou reforçar leis anti discriminatórias e outras leis protectoras
que protejam da discriminação grupos vulneráveis, pessoas vivendo com HIV e pessoas com deficiência,
tanto no sector público como no privado; garantir privacidade e confidencialidade e ética em pesquisas
envolvendo seres humanos; enfatizar a educação e reconciliação e proporcionar soluções administrativas
e civis rápidas e eficazes
l) UNAIDS. Guidance Note. Reduction of HIV-Related Stigma and Disctrimination
A discriminação é um dos mais significativos abusos contra os direitos humanos na área de HIV e SIDA79,
pelo que as PVHS devem ser legalmente protegidas em todas as áreas, tais como atendimento à saúde, emprego, benefícios de bem-estar e previdência social, educação e treinamento, desporto, associações e clubes,
hospedagem, sindicados de trabalhadores, acesso a transportes, aposentadoria e seguros, provisão de bens e
serviços80, etc.
Considerando o sistema monista de direito internacional seguido pela Constituição da República, as disposições das normas internacionais ratificadas por Moçambique, sobre a proibição da discriminação, consideram-se em vigor, ao abrigo do disposto no artigo 18 da CRM.

79
80

Manual para Legisladores, pg 61
Manual para legisladores, pg 62
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De modo geral, o quadro jurídico nacional protege as pessoas contra a discriminação através do princípio geral
constante do artigo 35 da CRM que consagra o princípio da universalidade e igualdade, bem como o princípio
da igualdade do género. De modo específico, as PVHS são protegidas contra a discriminação pelo artigo 4 da
Lei n.º 14/2019, de 27 de Agosto, segundo o qual:
(i) A pessoa vivendo com HIV e SIDA goza dos mesmos direitos e tratamento de qualquer outra pessoa;
(ii) E não deve ser discriminada ou estigmatizada em razão do seu estado de seropositividade.

FT

Este princípio é materializado por diversas normas, nomeadamente, o direito à coabitação, a proibição da
discriminação e maus tratos81 contra a pessoa vivendo com HIV e SIDA, de criança ou adolescente órfão de
pais, vítimas de SIDA, cônjuge viúvo vítima de SIDA, sendo que a violação da proibição da discriminação
pode gerar responsabilidade civil, criminar ou disciplinar82. É igualmente proibida a segregação das pessoas
vivendo com HIV e SIDA nos estabelecimentos do ensino através de constituição de escolas, turmas ou grupos
especiais de PVHS83. Ainda no quadro da proibição da discriminação no sector da educação, nenhum estabelecimento do ensino pode recusar o acesso aos serviços de ensino a PVHS84. No domínio das relações de
trabalho, artigo 4 da Lei n.º 23/2007, de 1 de Novembro, fixa o princípio geral da não discriminação em virtude
do estado de seropositividade.
Para além do sector da educação, o legislador estende o princípio da não discriminação para o sector da
saúde, impondo aos agentes do SNS o dever de abstenção de atitudes e comportamentos discriminatórios ou
estigmatização das pessoas vivendo com HIV ou SIDA85. No artigo 14 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o
legislador estabelece o dever de denúncia de qualquer acto de discriminação ou estigmatização contra a PVHS
de que qualquer cidadão tiver conhecimento.
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Neste sentido, a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, é consistente com a recomendação da Comissão Global que
insta os Estados a proibirem a discriminação em razão de a pessoa viver ou ser suspeita de viver com HIV E
SIDA86. Conforme refere a Comissão Global para HIV e Lei, a igualdade e não discriminação são qualificados
como direitos invioláveis e são pilares dos direitos humanos87, sendo fundamentais para uma resposta mais
eficaz à epidemia.
A indicação dos domínios onde a discriminação da pessoa vivendo com HIV E SIDA é proibida é meramente exemplificativa, pois existem outros domínios não incluídos na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, onde é
aplicável o princípio da não discriminação. A propósito da extensão deste princípio, no Comentário sobre a
Directriz 5, chama-se a atenção para que a amplitude das áreas cobertas pelas leis anti-discriminatórias seja a
maior possível, incluindo cuidados de saúde, segurança social, benefícios socais, emprego, educação, desporto, alojamento, clubes, sindicatos, órgãos de qualificação, acesso ao transporte e outros serviços88.

2.2. Os problemas Práticos de Estigma e Discriminação e algumas lacunas na legislação
nacional
O índice de estigma e discriminação revela que em Moçambique ainda ocorrem casos de discriminação em vários domínios, tais como no sector de saúde, emprego, comunidade, família, etc., conforme resulta do estudo
que apresenta o índice de discriminação das pessoas vivendo com HIV e SIDA. Estes focos de discriminação
81
82
83
84
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88

Artigo 16, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 16, n.º 2, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 17, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 17, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 33 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Global Commission on HIV and Law, pg 19.
Comissão Global e HIV E SIDA e Lei, pg. 15.
Directriz 5, Comentário (i), das Directrizes Internacionais sobre HIV E SIDA e Direitos Humanos.
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inibem as pessoas a procurarem ajuda ou a exercerem os direitos que a legislação nacional e internacional lhes
garante, daí ter de ser energicamente combatida. Segundo os dados dos índice de estigma e discriminação:
Parte dos inquiridos ficaram a saber de que certas pessoas falam mal de si (36,3%), outros foram
vítimas de pressão psicológica ou manipulação pelo cônjuge (36%), foram, também, verbalmente
ameaçados ou insultados (24,4%), excluídos de acções familiares (12,8%), exceptuados de actividades sociais (7,2%) e fisicamente atacados (5,1%). Cerca de 14,5% dos entrevistados considera que
perdeu emprego (sobretudo devido à deterioração do seu estado de saúde), (6%) confirmaram terem
sido forçados a mudar do seu local de residência, (5,4%) reportaram terem sido, eles próprios ou
os filhos despedidos, expulsos ou suspensos de uma instituição de ensino devido à sua condição de
PVHS, negados serviços de planeamento familiar, serviços de saúde e reprodutiva (3%)89.

FT

A proibição da discriminação das pessoas vivendo com HIV deve igualmente incluir a repressão de situações
em que ela sirva de factor de restrição a viagens e imigração, como critério de recusa de candidatos a refugiado
e a asilo, bem como a discriminação no acesso a benefícios públicos e privados. Em Moçambique não existe
qualquer proibição de entrada e saída do País de estrangeiros e candidatos a asilo baseada na testagem de HIV.
Nos benefícios privados, a legislação nacional deve ainda afastar expressamente a possibilidade de exclusão
das pessoas vivendo com HIV e SIDA de seguros de saúde e de vida. Segundo as Directrizes Internacionais, os
procedimentos o acesso a seguros, devem apenas relacionar-se com dados razoáveis da mortalidade de modo
evitarque o HIV não seja tratado de forma diferente de outras condições médicas90.
O regime jurídico deve estabelecer mecanismos que garantam a privacidade e confidencialidade da tramitação
processual das matérias relacionadas com casos de discriminação ou responsabilização civil no contexto de
HIV e SIDA. Deve-se garantir a preservação da privacidade das causas de morte relacionadas com complicações de SIDA nos certificados de óbitos.
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A Lei n.º 14/2019, de 27 de Agosto, inclui normas assentes em determinados princípios de direitos humanos
que o legislador poderia ter autonomizado, nomeadamente:
• O princípio da solidariedade91, que resulta do dever de solidariedade e do direito à assistência social
92
consagrados na lei.
• O princípio da privacidade, designadamente, na protecção da confidencialidade93, no regime que
condiciona o teste de HIV a consentimento informado voluntário da pessoa visada94.
• O princípio da liberdade que se traduz no direito ao livre consentimento para efeitos de testagem e
divulgação do estado serológico.
• O direito à informação, assistindo às pessoas o direito de serem informadas sobre os riscos e possibilidades de tratamento, bem como os efeitos secundários desse tratamento. Este direito à informação
deve ser garantido antes e depois do teste, conforme as políticas públicas determinam95.
Constatação e Recomendação: Todos os domínios da vida social e económica são abrangidos pelo princípio da não discriminação com base no disposto no artigo 35 da Constituição da República e artigo 6 da
Lei n.º 14/2019, de 27 de Agosto. Para reforçar as garantias contra a estigmatização e não discriminação,
o legislador deve:

89
90
91
92
93
94
95

Índice de Estigma e Discriminação
Directriz 5, Comentário (iv), das Directrizes Internacionais sobre HIV E SIDA e Direitos Humanos.
Alínea f) do artigo 5 Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 18, n.º 6, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 28 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 26, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Ver o Guia de Aconselhamento e Testagem
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a) Consagrar um regime de responsabilização civil por danos decorrentes da discriminação directa ou
indirecta e contra a pessoa vivendo com HIV e SIDA;
b) Consagrar um regime processual que garanta a confidencialidade da tramitação processual dos processos judiciais relacionados com questões de HIV e SIDA96;
c) Estender expressamente a aplicação do princípio da não discriminação a sectores que ainda se mostram problemáticos, como seja, o mercado de seguros e de acesso a créditos bancários;

2.3.

Regime Jurídico da Saúde e Saúde Pública

Padrões Internacionais sobre Saúde aplicáveis em Moçambique

FT

Artigo 25 da DU: toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar saúde e bem-estar
Artigo 12 da CEDAW: Os estados partes comprometem-se a tomar todas as medidas apropriadas para
eliminar qualquer discriminação da mulher no campo da saúde de modo a assegurar na base da igualdade
entre homens e mulheres o acesso aos serviços de cuidados de saúde, incluindo os relacionados com o
planeamento familiar
Artigo 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança: os Estados Partes reconhecem à criança o direito de gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos. Os Estados
garantem que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços.
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Artigo 25 da Convenção sobre as pessoas com deficiência: os Estados partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação
baseada na deficiência
Artigo 16 da carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos: toda a pessoa tem o direito ao gozo
do melhor estado de saúde física e mental que for capaz de atingir; os Estados comprometem-se a tomar
as medidas necessárias a proteger a saúde das suas populações e para assegurar-lhes assistência médica
em caso de doença
Artigo 14 do Protocolo Relativo aos Direitos da Mulher em Africa: os Estados partem devem assegurar que o direito à saúde da mulher, incluindo a saúde sexual e reprodutiva seja respeitada e promovida, o
que inclui o direito à autoprotecção contra HIV e SIDA, o direito de ser informada sobre a saúde do seu
parceiro, incluindo DTS e HIV e SIDA.
Protocolo da SADC relativo à Saúde

Directriz 3: os Estados devem rever e fazer reformas na legislação de saúde pública para garantir que
ela trate de forma adequada das questões de saúde pública levantadas pelo HIV e que as suas disposições aplicáveis a doenças transmitidas casualmente não sejam aplicadas de forma inapropriada ao HIV
e sejam consistentes com as obrigações internacionais dos direitos humanos.
Acesso Universal à Prevenção, Tratamento, Cuidados e Apoio97

96
Ver a lei modelo da SADC, princípio da não discriminação.
97
UNAIDS. Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support: From Countries to Regions t the Hight
Level Meeting on AIDS and Beyond. 2011 Road Map
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De acordo com a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, as PVHS têm um conjunto de direitos e deveres cuja
realização é assegurada pelos serviços de saúde98. Nos termos deste diploma legal, as PVHS têm direito à assistência médica e medicamentosa99, o direito de não ser submetido a exames médicos de HIV e SIDA sem o
seu conhecimento ou sem o seu consentimento100 informado e voluntário101, direito à privacidade e resguardo
do seu estado serológico102 e a confidencialidade do teste103. Para a realização destes direitos, a lei estabelece
responsabilidades institucionais que recaem sobre o Estado, que deve assegurar o gozo e exercício dos direitos fundamentais às PVHS104, a alocação de meios humanos, materiais e financeiras às unidades sanitárias do
serviço nacional de saúde105, bem como garantir o manuseamento seguro do sangue e seus derivados106 e a
protecção das PVHS contra a discriminação pelos agentes de saúde107.

FT

Nas entrevistas efectuadas no terreno, as pessoas que beneficiam do tratamento antirretroviral expressaram reservas quanto à preservação da sua privacidade em algumas unidades sanitárias, tendo considerado
que o processo de atendimento é susceptível de expor a sua situação a terceiros. Esta situação é considerada um dos factores que propicia a vergonha de procurar os serviços de saúde pelas pessoas vivendo com
HIV e SIDA.
Para além dos instrumentos normativos específicos de HIV e SIDA, o País dispõe de instrumentos de política
pública e programáticos especialmente desenhados ou que contribuem para a resposta ao HIV e SIDA no sector da saúde. Nestes instrumentos existe uma adesão expressa à perspectiva dos direitos humanos como pilar
fundamental da resposta nacional à epidemia de HIV e SIDA.

DR
A

Do acima exposto, resulta o reconhecimento do direito à saúde das PVHS (1), a atribuição de responsabilidades ao Sistema Nacional de Saúde para com as PVHS (2), e instituição deveres de saúde pública no contexto
de HIV e SIDA (3).

2.3.1. O Acesso aos Serviços de Saúde e a Realização do Direito à Saúde das Pessoas Vivendo com
HIV e SIDA
Na definição da OMS, a saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de enfermidade108. Na interpretação do Direito à saúde, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais afirma
que a saúde é um direito humano fundamental ao exercício de outros direitos humanos. Todo o ser humano
tem o direito de gozar de padrões elevados de saúde, que lhe permitam uma vida com dignidade. A realização
desde direito implica a adopção de uma série de diligências, tais como a formulação de políticas, implementação de programas de saúde e a adopção de um quadro jurídico apropriado109.

98
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Ver capítulo VI da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 5, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 6, n.º 2, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 26, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigos 6, n.º 3, e 27, ambos da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 28 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 18, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 18, n.º 2, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 18, n.º 3, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 33 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Ver em WHO. Constitutivo of WHO: Príncipes, disponível em www.who.int
CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (art 12).
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A respeito do quadro jurídico apropriado para a resposta ao HIV e SIDA, os artigos 89, 90 e 116 da Constituição da República garantem o direito à saúde a todos os cidadãos, incluindo, portanto, pessoas vivendo com
HIV E SIDA. Ao abrigo do disposto no artigo 89 da CRM, todos os cidadãos têm o direito à assistência médica e sanitária, nos termos da lei110. A Constituição limitou o conteúdo do direito à saúde, restringindo-o ao
direito à assistência médica e sanitária. Porém, este direito não se limita aos cuidados de saúde111. Felizmente,
nos termos do artigo 43 da Constituição da República, a interpretação e aplicação das normas sobre direitos
fundamentais consagrados na própria Constituição deve ser feita de harmonia com a Declaração Universal e
a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Com base neste dispositivo, o conteúdo dado ao direito
à saúde previsto na Constituição deve atender ao conteúdo dado ao mesmo direito consagrado no sistema universal e regional africano dos direitos humanos.
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Constatação e recomendação: o direito á saúde consagrado no artigo 89 da CRM pode ser entendido nos
termos da interpretação dada pelo Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, no Comentário
Geral n.º 14, segundo o qual o direito a saúde não significa o direito de saudável, mas antes um direito
que abrange liberdades e direitos, cujo conteúdo normativo inclui o direito à saúde materna, infantil e reprodutiva, o direito à higiene no trabalho e no meio ambiente, o direito à profilaxia, tratamento e controlo
de doenças, o direito a estabelecimentos, bens e serviços de saúde. Este conteúdo normativo, encontra-se
especialmente garantido às PVHS pela Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, nos termos acima exposto.
Por isso, é de se concluir que legislação doméstica e internacional em vigor em Moçambique garante formalmente o direito à saúde para as PVHS.
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No entanto, na regulação dos direitos da mulher, o legislador poderia considerar inclusão na Lei n.º
19/2014, de 14 de Agosto, do conteúdo do artigo 14 do Protocolo à Carta Africana relativo aos Direitos
da Mulher em África, segundo o qual: os Estados parte devem assegurar que o direito à saúde da mulher,
incluindo a saúde sexual e reprodutiva seja respeitada e promovida, o que inclui o direito à autoprotecção
contra HIV E SIDA, o direito de ser informada sobre a saúde do seu parceiro, incluindo DTS e HIV E
SIDA.

2.3.2. O Serviço Nacional de Saúde e a Garantia de Acesso aos Serviços de Saúde às pessoas vivendo com HIV e SIDA
Nas entrevistas obtidas no terreno, as pessoas vivendo com HIV e SIDA confirmam a acessibilidade e
disponibilidade de tratamento antirretroviral nos diversos níveis de unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde. Contudo, apontam como grande dificuldade a garantia de alimentação adequada que lhes
assegurem uma aderência efectiva ao tratamento, embora nalguns casos haja referência de algum apoio
nutricional com farinha de soja.
As questões sobre a saúde são abordas nas Directrizes Internacionais n.ºs 3 e 6. Na Directriz n.º 3 os Estados
são instados a desenvolverem legislação de saúde pública que não infrinja os direitos e liberdades individuais,
enquanto na Directriz n.º 6 apela-se aos Estados a tomarem medidas necessárias para garantir o acesso a produtos, serviços e informações adequadas, para a prevenção, tratamento, cuidados e apoio relacionados ao HIV.
Tanto por força do disposto no artigo 116 da Constituição da República, como pelo artigo 18 da Lei n.º
19/2014, de 27 de Agosto, o direito à saúde de todos os cidadãos em geral e das PVHS em particular é materializado pelo Serviço Nacional de Saúde. Nos termos do artigo 116 da CRM, a assistência médica e sanitária
é organizada através dum sistema nacional de saúde que beneficie a todo o povo moçambicano112 (incluindo

110
111
112

Artigo 89 da CRM.
Ver Parágrafo 4 do Comentário Geral n.º 14 (direito á Saúde), Comité dos direitos económicos e Sociais,
Artigo 116, n.º 1, da CRM.
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as pessoas vivendo com HIV) ao abrigo das modalidades fixadas na lei113, na base de igualdade de acesso de
todos os cidadãos ao direito à saúde114.
Contudo, apesar de a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, consagrar o direito à assistência médica e medicamentosa, deixou de consagrar expressamente que as PVHS têm direito a tratamento gratuito, o que constitui uma
violação do princípio do não retrocesso na realização dos direitos económicos e sociais. Com efeito, o artigo 4
da Lei n.º 12/2009, de 14 de Março, consagrava expressamente que a pessoa vivendo com HIV e SIDA tem direito a tratamento gratuito no Serviço Nacional de Saúde, formulação legal que deixou de existir na nova lei.
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Em cumprimento da obrigação decorrente da Constituição da República, o legislador aprovou a Lei n.º 25/91,
de 31 de Dezembro, que cria o Serviço Nacional de Saúde estruturalmente dependente do Ministério da Saúde
115
. Por força da lei, o SNS prossegue os seus objectivos através de acções de promoção, prevenção, assistência e de reabilitação, recorrendo à formação e pesquisa como meio essencial para o seu desenvolvimento116.
Embora a lei estabeleça que ao abrigo de acordos de gestão e outras formas de cooperação, o MISAU pode
colaborar com entidades privadas com vista a melhorar o funcionamento das instituições do SNS, não é claro
que o SNS integre o sector privado. Contudo, pela Lei n.º 26/91, de 31 de Dezembro, foi autorizada a prestação de cuidados de saúde pelo sector privado117, que pode ser lucrativo e não lucrativo.
Constatação e Recomendações (Políticas Públicas e Lacunas na Legislação):
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1. Tratamento e Cuidados de saúde às PVHS foi, pela primeira vez, regulada pelo Diploma Ministerial n.º 183 -A/2001, de 18 de Dezembro, que aprova as Normas de Organização do Serviço Nacional de
Saúde para o Atendimento e Tratamento de Pessoas Vivendo com HIV e SIDA, que estabelecia uma série
de direitos aos PVHS em relação à testagem e tratamento antiretroviral às pessoas vivendo com HIV E
SIDA. Este regime foi revogado e substituído pelo Diploma Ministerial n.º 201/2009, de 10 de Agosto,
que aprova o Regulamento do Aconselhamento e Testagem para o HIV aos Utentes do Serviço Nacional
de Saúde. Este diploma legal qualifica o HIV e SIDA como doença crónica. Tirando os aspectos relatados
no índice de discriminação, este instrumento é implementado no atendimento das pessoas vivendo com
HIV e SIDA.
2. Como instrumentos complementares, podem destacar-se o Guião de Tratamento Antirretroviral e
Infecções Oportunistas no Adulto, Adolescente, Grávida e Criança, publicado em 2014 pelo MISAU. Neste instrumento, a infecção de HIV foi formalmente qualificada como uma doença crónica. Esta
qualificação jurídica como um estado patológico crónico é importante para o encorajamento da adesão das
pessoas ao teste e tratamento antirretroviral.
3. Foi igualmente aprovada a Directriz Nacional de Melhoria de Qualidade dos Cuidados e Tratamento para HIV e SIDA.
4. Algumas fraquezas podem ser apontadas ao regime, designadamente:
4.1.
A lei deve consagrar expressamente que os portadores de HIV e doentes de SIDA têm o direito
de receber, gratuitamente, toda a medicação necessária ao seu tratamento118
4.2.
O facto de a legislação complementar que assegura a materialização do direito de acesso universal ao SNS ao cidadão em geral e às PVHS, constar de legislação avulsa, o que provoca a dispersão
legislativa que dificulta o manuseamento e o conhecimento da legislação sobre a saúde.
113
114
115
116
117
118

Artigo 116, n.º 2, da CRM.
Artigo 116, n.º 3, da CRM.
Artigo 1 da Lei n.º 25/91, de 31 de Agosto.
Artigo 2 da Lei n.º 25/91, de 31 de Dezembro
Artigo 1 da Lei n.º 26/91, de 31 de Dezembro – Autoriza a Prestação de Cuidados de Saúde por Privados.
Veja este respeito a Lei n.º 9.313, de 13 de Novembro de 1996, do Brasil
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4.3.
Alguma legislação relevante no domínio da resposta nacional ao HIV e SIDA foi aprovada por
instrumentos jurídicos hierarquicamente inferiores à lei e decretos, apesar de tratar de matérias que lidam
com matérias sensíveis relacionadas com os direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA;
4.4.
Há que registar ainda que a Política do Sector de Saúde 1995/99, aprovada pela Resolução n.º
4/95, de 11 de Julho, já se encontra fora do seu prazo de vigência há cerca de 20 anos. É de destacar que
esta Política não faz menção particular das questões de HIV e SIDA, embora elas constem de outros instrumentos de política pública que acabam suprindo essa lacuna.

2.3.3. A Testagem de HIV
Da observação no terreno e entrevistas realizadas, constatou-se que as unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde disponibilizam serviços de aconselhamento e testagem de HIV. Este serviço é orientado
pela Directriz Nacional para a Implementação do Aconselhamento e Testagem em Saúde119 Adicionalmente, algumas farmácias vendem o Quit de teste rápido de HIV.

FT

O legislador consagrou o regime de consentimento informado voluntário, que consiste na comunicação feita
ao paciente sobre os riscos e benefícios resultantes do teste com o objectivo de transmitir-lhe informação para
que possa tomar decisão na base duma informação suficientemente esclarecida sobre a aceitação ou não do
teste120. Portanto, regra geral, resultante do disposto no n.º 1 do artigo 26 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Dezembro, qualquer teste de diagnóstico de infecção de HIV deve ser previamente consentido. Este regime é
compatível com os padrões internacionais aplicáveis.
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No entanto, a lei estabeleceu excepções, nomeadamente, para fins clínicos, em caso de doação de sangue ou
outros fluidos, para fins processuais ou para realização de cirurgias. Nestes três últimos casos, com a intenção
do legislador de proteger terceiros, o legislador permite a realização de testes sem o consentimento do interessado.
Entretanto, o legislador estabeleceu como excepção ao teste não consentido, quando por consideração do
clínico, constar do expediente clínico a necessidade de se efectuar o teste de HIV para fins exclusivamente
relacionados com a saúde e tratamento do paciente; porém, em termos práticos este regime não se afigura
como uma excepção, por depender do poder discricionário do pessoal clínico. Diferentemente, nas demais
excepções, a razão da restrição do direito de livre consentimento é a protecção dos direitos de terceiros, o que
encontra cobertura constitucional no n. 2 e 3 do artigo 56 da CRM.
Constatação: O regime da excepção da alínea a) do n.º 1 do artigo 26 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto,
parece afastar-se do regime da limitação dos direitos fundamentais, consagrados no artigo 56 da CRM.

2.3.4. Testes médicos de HIV em crianças

Segundo a Directriz Nacional de Aconselhamento e testagem, normalmente a porta de entrada dos adolescentes e jovens na unidade sanitária é o SAAJ, assim sendo para casos de unidades sanitárias sem SAAJ
implementado, o adolescente e jovem podem ser aconselhados e testados em qualquer outro serviço que
tenha provedores preparados para esta actividade. Nas unidades sanitárias escaladas pelos pesquisadores,
foi constatada a existência dos serviços SAAJ.
A Comissão Global nota que em muitos países o acesso a serviços de saúde reprodutiva das crianças e jovens
119
MISAU. Directriz Nacional para a Implementação do Aconselhamento e Testagem em Saúde. Direcção Nacional de
Assistência Médica PNC ITS/HIV/SIDA, Maputo, 2015.
120
Bartthwell, Andrea G. at al. Screening for Infectious Disease Among Substance Abusers. US Department of Health and
Human Services, Rockville, pg 20.
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sem o consentimento dos pais é recusado121. Em Moçambique, a maioridade civil para efeitos de exercício de
direitos é atingida aos 21 anos de idade, o que significa que antes desta idade o jovem não pode tomar decisões
relativas à saúde sexual e reprodutiva, facto que pode ter implicações no acesso a programas de prevenção de
DTS e HIV e SIDA. A Comissão Global nota que esta situação se torna mais aguda quando se trata de adolescentes e jovens com orientação sexual de gay ou lésbicas e transexuais porque esta situação é escondida dos
parentes, o que os pode levar a terem receio de solicitar o necessário consentimento para a sua saúde sexual.
A fixação da idade de maioridade civil para o exercício de direitos constitui uma contradição no campo dos
direitos sexuais e saúde sexual reprodutiva, na medida em que não existem leis que proíbem os adolescentes e
jovens de praticarem relações sexuais antes dos 21 anos, que é a idade que legalmente lhes confere a capacidade para tomarem decisões neste domínio sem o consentimento dos parentes. A OMS considera adolescente
a pessoa entre a idade compreendida entre os 10 e os 19 anos122.
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Na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, só os menores de 11 devem obter o consentimento dos pais ou tutores
antes de se submeterem aos testes de HIV123. Dos 12 anos em diante, o legislador não exige o consentimento
dos Pais, o que de certa forma faz sentido, pois o facto de a incidência de HIV E SIDA nesta faixa etária demonstrar que muitas crianças se engajam em relações sexuais, justifica que eles possam autonomamente ter
acesso aos serviços de aconselhamento e testagem.
Constatação: A fixação da idade de 11 anos como o limite até ao qual as crianças carecem de consentimento dos pais ou tutores para efectuarem o teste, parece acompanhar a tendência que pretende que os
adolescentes tenham autonomia na decisão de aceder aos serviços de aconselhamento e testagem. Todavia, a fixação desta idade não deixa de ser problemática na medida em que um menor de 11 anos ainda não
dispõe de maioridade civil para o exercício de direitos.

DR
A

2.3.5. Testagem no âmbito de investigação e experiências médicas

O Ministério da Saúde dispõe duma Comissão de Bioética que zela pela protecção dos direitos das pessoas
no quadro das actividades de investigação científica e médica.
A Lei Modelo da SADC recomenda que os Estados devem estabelecer regras éticas e legais relativas a estas
actividades, designadamente o livre consentimento para a participação na investigação e experiências médicas
e a aprovação do processo por órgão que zela pela Ética124. Tais exigências decorrem do facto de a investigação
científica e experiências médicas envolverem questões jurídicas que o Estado deve acautelar para que ela não
se pratique com discriminação.
O legislador não aprofundou este regime na Lei n.º 19/2014, de 17 de Agosto. Limitou-se a consagrar uma norma programática, ao abrigo da qual o Estado garante a investigação científica e estudos com vista à prevenção,
controlo, tratamento e cura do HIV, cujo regime será regulamentado pelo Governo.
Constatação e Recomendação: o legislador não deveria deixar de regular por lei matéria tão importante
como a investigação e experiências médicas, como sejam a exigência de consentimento informado voluntário, as regras éticas relativas à investigação, tais como a proibição de discriminação na selecção dos
participantes.

121
122
123
124

Comissão Global, pg 73.
MISAU. Directriz Nacional para a Implementação de Aconselhamento e Testagam,ob. cit., pg. 24.
Artigo 26, n.º 2, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Vice pontos 38 e 39 da Lei Modelo.
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Normas de Saúde Pública e HIV e SIDA

Por força do disposto no artigo 89 da Constituição da República, o direito fundamental à saúde impõe a todos
os cidadãos o dever de promover e defender a saúde pública. Este dever também consta do leque dos deveres
do cidadão para com a comunidade, previstos no artigo 45 da Constituição125.
De acordo com a Directriz 3, os Estados devem rever e fazer reformas na legislação de saúde pública para garantir que ela trate de forma adequada as questões de saúde pública levantadas pelo HIV e que as disposições
aplicáveis a doenças transmitidas casualmente não sejam aplicadas de forma inapropriada ao HIV e sejam
consistentes com as obrigações internacionais dos direitos humanos126. Conforme anteriormente referido, o
artigo 56 da Constituição da República protege o cidadão contra as limitações desproporcionais dos direitos
fundamentais, sendo que o artigo 248 da Constituição estabelece que a realização do interesse público deve
atender o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais.
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Com o advento da epidemia de HIV e SIDA, afirma-se que a linguagem dos direitos humanos mostra ser um
instrumento de resposta a novos conflitos e, também, um paradigma para a construção de modelos mais adequados à prevenção, bem como o compartilhamento de deveres e obrigações entre o Estado-cidadão e entre
cidadão-cidadã127. Por isso que no contexto de saúde pública, existem muitas questões jurídicas relativas ao
HIV e SIDA, tais como as responsabilidades do Estado na resposta à epidemia, o regime da vigilância epidemiológica, o regime do manuseamento de sangue, etc.
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No regime da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, a única matéria de carece de maior compatibilização com
as normas internacionais é a referente à qualificação do HIV como doença de notificação obrigatória ao
parceiro. A lei moçambicana não define claramente se esta obrigação se impõe aos profissionais de saúde,
na medida em que as directrizes internacionais garantem a objecção de consciência destes.

2.4.1. Responsabilidades do Governo em Matéria de Saúde Pública na Resposta ao HIV e SIDA
A Lei n.º 19/2014, de 14 de Agosto, atribui responsabilidades ao Governo na resposta nacional ao HIV e SIDA
nos domínios da regulação da vigilância epidemiológica, registo dos laboratórios ou bancos de sangue (1),
padronização de medicamentos (2) e do curriculum escolar (3).

2.4.1.1.
Regras sobre Vigilância Epidemiológica, Rastreamento de HIV e Registos de Laboratórios ou Bancos de Sangue
De um modo geral, os Aspectos jurídicos de HIV e SIDA que se enquadram na saúde pública são de vária
ordem, como sejam:
a) A vigilância epidemiológica:
O trabalho de campo realizado nas escolas e unidades sanitárias, onde normalmente são feitos testesde
vigilância epidemiológica, bem como a análise documental, permitem constatar que os inquéritos epidemiológicos realizados em Moçambique garantem o anomimado das epssoas testadas, podendo estes a seu
pedido ter acesso aos resultados mediante o aconselhamento específico.
Para a saúde pública, a colecta de dados epidemiológicos é uma forma de contenção da cadeia de transmissão,
monitoramento das tendências das doenças infecciosas em cadeias de contacto, monitoramento da incidência
e prevalência de HIV e SIDA a fim de planejar e avaliar programas preventivos e a aplicação efectiva de re125
Artigo 45, alínea e), da CRM.
126
Directrizes Internacionais sobre HIV E SIDA e Direitos Humanos, pg 18.
127
Ventura, Miriam. Direitos Humanos e AIDS: O Cenário Brasileiro, in Parker, Richar at al (Organizadores). Saúde, Desenvolvimento e Política. Respostas frente à AIDS no Brasil, ABIA ,São Paulo, Editora 34, 1999, pg 263
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cursos para controlar a epidemia128. Diante destes elementos de interesse público, as questões jurídicas que se
suscitam nesta matéria, com vista à protecção dos direitos humanos129, têm a ver com a opção entre o carácter
anónimo, nominado ou codificado da informação sobre os resultados dos testes de HIV ou registo de situações
clínicas de SIDA.
O legislador moçambicano optou pelo princípio de anonimato, estabelecendo que o Ministério que superintende na área da saúde deve estabelecer mecanismos uniformes de controlo e registo da vigilância epidemiológica que garantam anonimato e todas as outras situações excepcionais previstas por lei e definidas segundo
orientações da Organização Mundial da Saúde. Esta parte final da norma constitui uma cláusula aberta que
permite a adequação do regime jurídico da vigilância epidemiológica de HIV e SIDA dentro dos padrões internacionalmente aceitáveis, consoante a evolução que se registar ao longo do tempo.

FT

Constatação: o regime da vigilância epidemiológica em Moçambique baseia-se no princípio do anonimato da colecta e registo de dados. Neste sentido, deve-se concluir que o regime em vigor é compatível
com os padrões internacionais, que recomendam que a legislação de saúde pública deve assegurar que
os casos de HIV e SIDA reportados às autoridades públicas para fins epidemiológicos estejam sujeitos a
regras estritas de protecção e confidencialidade de dados
b)
Rastreamento e testagem de HIV e SIDA
De acordo com o princípio geral consagrado no artigo 26, n.º 1, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, é proibida
a realização de testes para diagnóstico do HIV sem consentimento informado voluntário, salvo quando considerações de saúde pública o exijam, nomeadamente, doação de sangue e seus derivados, incluindo a doação
de leite materno, órgãos e tecidos humanos, procedimentos judiciais previamente autorizados por autoridade
judicial competente, realização de qualquer intervenção cirúrgica.
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No entanto, no Guia de Tratamento Antirretroviral do MISAU, o Aconselhamento e Testagem Iniciado pelo
Provedor (ATIP), em momento algum se faz referência ao consentimento informado voluntário da pessoa
visada. Apenas refere-se que o aconselhamento e testagem como parte da rotina de cuidados é iniciado pelo
provedor e realizado como parte de um pacote de cuidados dos serviços de saúde. Na testagem diagnóstica
para o HIV, o teste é solicitado pelo profissional com parte da avaliação diagnóstica a pacientes que apresentem sintomas ou sinais atribuíveis a doenças relacionadas com o HIV130. Não se diz clara e expressamente
que nestes casos o doente tem o direito ao consentimento. Parece que este procedimento, encontra respaldo
na excepção constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 26 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto. Em todo o caso,
o fluxograma de testagem para a porta de entrada do serviço de urgência constante da Directriz Nacional de
ATS131, refere-se ao consentimento da pessoa visada, embora o texto explicativo do ATIP não se refira em
momento algum ao termo consentimento.
Constatação: Há uma necessidade de clarificar o direito ao consentimento em relação à testagem em
contexto clínico ATIP, a qual é imposta pelo princípio da privacidade, previsto no artigo 41 da CRM. Com
efeito, duvidamos da constitucionalidade e da consistência com padrões internacionais da norma constante da alínea a do n.º 1 do artigo 26 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, que permite o teste de HIV E
SIDA sem o consentimento do doente quando, por consideração do clínico, a exigência de o teste constar
do expediente clínico.

128
UNDP; Manual para Legisladores, pg 38
129
UNDP; Manual para Legisladores, pg 38
130
MISAU. Guia de Tratamento Antiretroviral e Infecções Oportunistas no Adulto, Adolescente, Grávida e Criança, Maputo, 2014, Pg 16.
131
MISAU, Directriz Nacional para a Implementação do Aconselhamento e Testagem em Saúde, Maputo, 2015. pg 31
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Registo de Laboratórios e Bancos de Sangue

No âmbito da sua obrigação de garantir a saúde pública, o Estado, através do Governo, deve proceder à vigilância epidemiológica de HIV e de casos de SIDA através de diversas formas de colecta de dados a partir das
unidades onde se faz a testagem. A vigilância epidemiológica refere-se, portanto, ao processo sistemático de
colecta, análise, interpretação e disseminação de informação sobre saúde pública. Neste sentido, a vigilância
de HIV rastreia os casos de infecção de HIV, enquanto a vigilância de SIDA acompanha os casos clínicos de
SIDA. Este processo suscita Aspectos jurídicos e de política pública que contendem com os direitos e liberdades individuais das pessoas porque implica uma tomada de posição entre um rastreamento e registos anónimos
ou identificados.
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As Directrizes Internacionais132 recomendam testagem de vigilância e outros testes não personalizados para
fins epidemiológicos e que os casos de HIV e SIDA reportados às autoridades públicas para este fim epidemiológico estejam sujeitos a regras estritas de protecção de confidencialidade. Neste sentido, a Lei n.º 19/2014,
de 27 de Agosto, ao encarregar ao MISAU o dever de estabelecer mecanismos uniformes de controlo e registo
para vigilância epidemiológica que garantam o anonimato133, os quais se estendem aos laboratórios e bancos
de sangue que fazem a testagem de HIV134, conforma-se com as directrizes internacionais aplicáveis.
Constatação: o regime de colecta e registo de dados para fins de vigilância epidemiológica conforma-se
com os padrões internacionais aplicáveis.

2.4.1.3.

Padronização de Medicamentos
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A Directriz n.º 6 insta os Estados a tomarem as medidas necessárias para garantir a todas as pessoas, numa
base equitativa e sustentável, a disponibilidade e acesso a produtos, serviços e informação da qualidade relacionados com o HIV, incluindo antirretrovirais e outros medicamentos que sejam seguros e eficazes.
De um modo geral, o quadro jurídico dos medicamentos e produtos farmacêuticos relacionado com o HIV e
SIDA e outras patologias é estabelecido pela Lei n.º 4/98, de 14 de Janeiro, que aprova a Lei do Medicamento.
Esta lei assenta em vários pressupostos, dos quais se destacam, primeiro, o pressuposto de que a qualidade dos
cuidados de saúde prestados à comunidade não depende exclusivamente de medicamentos, mas estes desempenham um papel fundamental. Em segundo lugar, o pressuposto de que a disponibilidade e a acessibilidade
aos medicamentos são parâmetros para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde e constituem indicadores sociais de justiça e equidade. Esta lei regula a produção, distribuição e comercialização do Medicamento.
A lei condiciona o uso de medicamentos no SNS à sua inclusão no Formulário Nacional de Medicamentos135,
que é o documento oficial contendo a listagem do conjunto de medicamentos considerados essenciais para
o País, seleccionados em função das patologias mais comuns136. A garantia da qualidade dos medicamentos
em circulação no País é da responsabilidade do Estado137. Todos os medicamentos em circulação devem estar
registados no MISAU através dum procedimento regulado Regulamento do Sistema de Registo do Medicamento, aprovado pelo Decreto n.º 22/99, de 4 de Maio, complementado pelo Diploma Ministerial n.º 42/2009,
de 18 de Março.

132
133
134
135
136
137

Directriz n.º 1, ONUSIDA. Directrizes Internacionais sobre HIV E SIDA e Direitos Humanos.
Artigo 30 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 30 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 13 da Lei n.º 4/98, de 14 de Janeiro – Lei do Medicamento.
Artigo 1, alínea f), da da Lei n.º 4/98, de 14 de Janeiro.
Artigo 4 da da Lei n.º 4/98, de 14 de Janeiro.
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Em termos específicos, a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, remete para o Governo a competência de padronização dos medicamentos a serem usados em cada estágio de infecção e doença no Serviço Nacional de Saúde,
bem como regulamentar a sua comercialização. Esta padronização é revista sempre que for necessário, em
função do conhecimento científico actualizado e à disponibilização de novas terapias no mercado. Este regime
é similar ao da Lei n.º 9.313, de 13 de Novembro de 1996, do Brasil, que lhe é atribuída parte dos méritos do
sucesso da resposta brasileira ao HIV e SIDA138. A lista dos medicamentos em uso para a resposta do HIV
e SIDA em Moçambique consta do Guia de Tratamento Antirretroviral e Infecções Oportunistas no Adulto,
Adolescente, Grávida e Criança139.
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Embora o quadro jurídico seja compatível com os padrões internacionais, a grande preocupação em relação
aos medicamentos anti-retrovirais tem a ver com a sustentabilidade financeira da resposta nacional. Segundo
a avaliação sobre as despesas nacionais com a resposta ao HIV e SIDA, NASA, cerca de 80% dos cuscos
de acesso ao tratamento antirretroviral dependem das doações externas. Este não é apenas um problema de
Moçambique. Um estudo realizado em Botswana, Africa do Sul, Swazilândia e Uganda coloca reservas em
relação à sustentabilidade dos programas de acesso universal de anti-retrovirais a longo prazo devido à sua
forte dependência externa140.
Constatação: O quadro jurídico referente aos medicamentos para HIV e doenças oportunistas é compatível com as directrizes internacionais. Porém, conforme referido no PEN IV, é necessário procurar formas
de aumentar a contribuição nacional para tornar financeiramente sustentável a resposta nacional de HIV
e SIDA.

2.4.1.4.

Deveres de saúde pública de pessoas vivendo com HIV e SIDA

2.4.1.5.
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No domínio de HIV e SIDA, os deveres de saúde pública aplicáveis às PVHS em Moçambique constam dos
artigos 13 e 50 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, nomeadamente, o dever de abster-se de prática de relações
sexuais sem a necessária protecção141, não passar a outrem lâminas, agulhas ou outros objectos cortantes ou
perfurantes, adoptar atitudes142 e comportamentos que evitem a transmissão a outrem143, em geral, e no local
de trabalho144, em particular, sensibilizar, de forma permanente, a outras pessoas vivendo com HIV e SIDA
ou não sobre os seus deveres quanto à doença, informar o seu estado serológico ao clínico, cumprir com a
prescrição médica, não doar sangue e seus derivados, leite materno, órgãos ou tecidos para uso terapêutico,
salvo no âmbito de investigação científica. Este regime não restringe de forma desproporcional os direitos das
pessoas vivendo com HIV e SIDA, daí ser compatível com os padrões internacionais.

Prevenção da transmissão vertical da mãe para a criança

No terreno, existe uma percepção de que o teste de HIV a mulher grávida é obrigatório.
As práticas e tendências mais comuns em diversas jurisdições nesta matéria variam entre o teste obrigatório
à mulher grávida, como forma de proteger os interesses superiores da criança a nascer, e a opção de teste
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UNDP HIV and the Law. Risks & Health, pg. 76.
139
A lista da Classes de Fármacos Antiretrovirais consta de Pgs. 34 a 49 do Guia de Tratamento Antiretroviral e Infecções
Oportunistas no Adulto, Adolescente, Grávida e Criança.
140
Lule, Elisabeth e Haacker, Markus. The Fiscal Dimension of HIV/AIDS in Botswana, South Africa, Swaziland, and
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voluntário à mulher grávida como reconhecimento da autonomia individual da mulher. Com vista a garantir
o interesse superior da futura criança, algumas legislações combinam o regime da autonomia individual da
mulher com a obrigatoriedade do teste do recém-nascido nos casos em que a mãe se tenha recusado ao teste145.
Segundo o PEN IV, no âmbito do compromisso global, Moçambique ratificou, em Junho de 2011, o Plano
Global de Acção para a Eliminação da Transmissão Vertical (ETV), o qual define como objectivos: (i) reduzir o número de novas infecções por HIV em crianças em 90% e (ii) reduzir o número de mortes maternas
relacionadas ao SIDA em 50%146. Para a concretização destes objectivos, o Quadro Referencial ETV no País
envolve 4 pilares: (i) a prevenção primária da infecção para HIV em mulheres em idade sexual e reprodutiva,
com especial atenção para adolescentes e jovens; (ii) a prevenção de gravidezes indesejadas, com atenção na
integração do PF em outros serviços como os cuidados e tratamento para HIV; (iii) a prevenção da Transmissão Vertical e (iv) a oferta de cuidados e tratamento antirretroviral para mulheres grávidas, lactantes e suas
famílias147.
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Do ponto de vista legal, a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, estabelece que a mulher grávida tem direito ao
acesso a aconselhamento pré e pós testagem, como parte do pacote de cuidados pré-natais, estando salvaguardada a confidencialidade148. Nesta redacção não fica claro se o legislador considera o teste pré-natal de
HIV obrigatório ou não, pois, refere-se apenas ao direito ao aconselhamento. Do mesmo modo, a Directriz
Nacional para Aconselhamento e Testagem de HIV, de 2015, somente refere que o MISAU recomenda fortemente o aconselhamento e testagem a todas as mulheres grávidas que se apresentem à primeira Consulta
Pré-Natal, não se fazendo referência clara ao direito ao consentimento. Da interpretação conjugada do artigo
26, n.º 1, com o artigo 27, n.º 1, ambos da Lei n.º 19/2014, de 10 de Agosto, conclui-se que o teste à mulher
grávida se baseia no princípio do livre consentimento. Contudo, dada a redacção ambígua do artigo 27, n.º 1,
em alguns círculos, o teste pré-natal de HIV é entendido como obrigatório149.
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No Guia de Tratamento Antirretroviral e Infecções Oportunistas no Adulto Adolescente, Grávida e Criança a
questão do livre consentimento não aparece claramente definida, porquanto, o Guia apenas refere que como
forma de prevenir a transmissão vertical, um pacote de cuidados deve ser oferecido a toda mulher grávida e
seu filho. Na consulta pré-natal, o pacote de cuidados inclui aconselhamento e testagem para toda mulher grávida com seroestado desconhecido, novo teste de 3 em três meses para todas as mulheres testadas negativas,
oferta de aconselhamento e testagem na maternidade antes e ou depois do parto150.
Constatação e Recomendação: dado o carácter ambíguo do regime do artigo 27 da Lei n.º 19/2014, de
27 de Agosto, o que suscita má percepção sobre a natureza obrigatória ou não do teste à mulher grávida,
o legislador deveria considerar:
1- Consagrar expressamente o princípio do livre consentimento informado do teste à mulher grávida;
2- Estabelecer o regime da obrigatoriedade do teste do recém-nascido nos casos em que a mãe tenha recusado fazer o teste pré-natal de HIV
3- Clarificar o Guia de Tratamento à Mulher Grávida sobre em relação ao direito a consentimento informado.
4- A consagração legal das acções estratégicas constantes do PEN de modo a transformá-las no pacote de
direitos inerentes aos cuidados pré-natais.
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Revelação da informação sobre o Estado serológico

A informação sobre a saúde é considerada parte do direito humano à intimidade privada, que é parte integrante
do direito à privacidade da pessoa. Por isso, a revelação da informação sobre HIV contende como detalhes
íntimos da saúde pessoal que o indivíduo pode desejar manter em privado151. Por isso que o estado serológico
é objecto de segredo protegido pelo princípio de confidencialidade, já que a divulgação pode causar danos à
privacidade com consequências negativas para a pessoa visada152. Daí que a regra geral sobre a informação
sobre o estado serológico seja a confidencialidade. Nos casos onde a revelação se mostre necessária, as Directrizes Internacionais recomendam que os Estado adoptem legislação que assegure que os casos de HIV e
SIDA reportados às autoridades de saúde pública para fins epidemiológicos estejam sujeitos a regras estritas
de protecção e confidencialidade de dados153; a legislação deve assegurar que a informação relativa ao estado
HIV de um indivíduo seja protegida da recolha não autorizada, uso ou revelação no centrou de saúde ou outro
local e que o uso de informação relacionada com HIV requer o consentimento informado da pessoa visada154;
ou divulgada no âmbito do regime de notificação do parceiro155.
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De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 6 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, ninguém deve informar,
publicar ou divulgar, por qualquer meio que seja, o estado serológico de qualquer pessoa vivendo com HIV
e SIDA a terceiros, sem o consentimento desta, sob pena de incorrer em sanções, salvo as excepções previstas
no artigo 28 da mesma lei, referentes à notificação do cônjuge ou a tutor ou representante legal do menor.
Constatação e Recomendação: A matéria da confidencialidade do estado serológico, embora não possa
ser considerada lacunosa na Lei, ela carece de ser arrumada de modo mais sistematizado e detalhado, porquanto, ela está dispersa em várias disposições da lei, nomeadamente o artigo 6, n.º 3, artigo 28 e artigo
45, o que dificulta a sua compreensão.

Notificação do parceiro pelo Clínico
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2.4.1.7.

A discussão sobre a necessidade de submeter as PVHS a estratégicas de saúde pública coercivas, quando se
trate de notificar o parceiro, tem sido objecto de debate jurídico, por um lado, na defesa da confidencialidade
como elemento central do relacionamento médico, bem como o carácter ineficaz e contraproducente de modelos coercivos156. Por outro, existem os que consideram que a notificação do parceiro oferece uma chance
para o aumento do número de pessoas que vão procurar tratamento, o que constitui um contributo no esforço
de proteger os parceiros contra riscos de saúde157. As directrizes internacionais recomendam a opção pela
notificação voluntária do parceiro, embora consagrem algumas excepções através das quais a legislação pode
autorizar, mas não obrigue, os agentes de saúde a notificar o parceiro, desde que: o pessoa HIV-positiva em
questão seja amplamente informada, o aconselhamento da pessoa positiva não alcançou mudanças de comportamento apropriadas, a pessoa HIV-positiva recusa notificar o parceiro, exista risco real de transmissão,
seja assegurado apoio às pessoas envolvidas. A prática sobre esta matéria estabelece variantes do regime de
notificação como:
• Dever de o paciente notificar ao seu parceiro após o conhecimento do seu estado serológico
• Dever do médico ou conselheiro notificar o parceiro.
• Poder de entidades públicas decidir coercivamente sobre essa notificação.
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Directriz 3, Parágrafo 20, alínea e), Directrizes Internacionais de HIV E SIDA e Direitos Humanos.
Directriz 3, Parágrafo 20, alínea f)
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O artigo 28 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, consagrou o princípio da confidencialidade, por força do qual
o clínico que realize o teste serológico de diagnóstico de HIV não deve divulga-lo a terceiro, salvo à pessoa
testada ou ao seu cônjuge. Esta norma tem uma dose de ambiguidade, primeiro, porque não esclarece se a
notificação ao cônjuge é obrigatória ou facultativa, segundo porque ao referir salvo à pessoa testada ou ao seu
cônjuge, esta redacção pode ser interpretada no sentido em que o conceito de notificação ao parceiro que é usada no contexto das normas de saúde pública. Com efeito, ela dá a entender que a informação pode ser dada ao
cônjuge para recebê-la em representação do parceiro testado-positivamente, como acontece com os menores.
Constatação e recomendação: o legislador deve indicar claramente se a notificação ao parceiro é ou não
obrigatória para os agentes de saúde. A opção recomendada pelos padrões internacionais é que os agentes
de saúde não sejam obrigados a fazê-lo, mas autorizados a notificar o parceiro, reunidas determinadas
condições, por exemplo, as constantes do Comentário da alínea g) à Directriz n.º 4 das Directrizes Internacionais de HIV e SIDA e Direitos Humanos.

Manuseamento do sangue e seus derivados, precauções de controlo universal

FT

2.4.1.8.
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Na avaliação documental e segundo depoimento de dadores de sangue, constatou-se que os estes são periodocamente submetidos a despistagem de HIV e todo o sangue doado é igualmente submetido ao controlo de HIV
As directrizes internacionais reconhecem que a legislação de saúde pública deve assegurar que o suprimento
de sangue, tecidos, órgãos esteja isento de HIV. Para evitar a contaminação de HIV nestes casos, a legislação de alguns países estabelece a obrigatoriedade do exame de sangue de doadores. Para a UNAIDS, os três
elementos vitais para garantir a segurança do sangue é o carácter não lucrativo e integração dos serviços de
sangue no SNS, a voluntariedade e não profissionalização da doação e a realização do teste doado em relação
ao HIV e outras doenças (hepatite B e C e Sífilis). Para o efeito de teste de HIV no contexto de doações, os
países têm seguido duas vias, uma que é a triagem anónima do sangue ou derivados doados, o qual é destruído se reagir positivamente ao teste. Neste caso, os doadores não são notificados. Outros sistemas adoptam o
modelo que exige aos agentes de saúde a notificação do doador do sangue considerado infectado com HIV158.
O serviço público de sangue está a cargo do Serviço Nacional de Sangue (SENASA), criado pelo Decreto
n.º 46/2015, de 31 de Dezembro, cujo Estatuto Orgânico foi aprovado pela Resolução n.º 15/2018, de 31 de
Maio. Este serviço subordina-se ao Ministério da Saúde. É ainda regulado pela Portaria n.º 325/77, de 11 de
Agosto, sobre doadores de sangue e aos direitos inerentes, o qual sobre exames médicos apenas estabelece o
direito de os doadores terem direito a exames médicos gratuitos159; e pelo Decreto n.º 14/88, de 30 de Novembro, que estabelece normas relativas a doação de sangue. Segundo este diploma legal, a obtenção de sangue
será realizada sob controlo e vigilância médicas e só pode ser efectuado em unidade sanitária para tal efeito
autorizada160, o que constitui uma garantia jurídica de controlo e despiste de HIV e SIDA no sangue doado.
Esta garantia, é dada específica e expressamente pelo artigo 18, n.º 3, da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, por
força do qual o Estado garante sangue seguro [de HIV] e seus derivados.
Constatação: O regime jurídico de sangue em Moçambique é consistente com os padrões internacionais,
pois garante a obrigatoriedade da realização de testes de HIV no sangue doado, e a respectiva actividade
de recolha, armazenamento e manuseamento não tem carácter lucrativo, por ser um serviço público, no
qual as doações são feitas a título voluntário.
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2.3.2. Profilaxia pós-exposição
O acesso fácil e rápido à profilaxia pós-exposição para aqueles que tenham sido expostos ao risco de contaminação, constitui ferramenta de evita a transmissão de HIV e SIDA. As leis e políticas nacionais é que definem
os grupos alvos desta profilaxia, normalmente para os casos de exposição profissional, vítimas de abuso sexual, etc.. A Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto é silenciosa nesta matéria.
Porém, o PEN IV 2016-2019 define como prioridade estratégica a provisão de profilaxia pós-exposição a todos os profissionais de saúde seronegativos, bem como a provisão de profilaxia pós-exposição a todos os casos
de violência sexual161.

2.3.2.1.

FT

Recomendação: o legislador deve considerar a integração desta matéria na Lei n.º 19/2014, de 27 de
Agosto, por versar sobre Aspectos fundamentais da cadeia de prevenção e tratamento de infecções de
HIV, sobretudo, porque as opções que categorizam determinados grupos constituem limitações de direitos
fundamentais dos grupos não elegíveis como prioritários.

Acesso a meios técnicos de prevenção (Preservativos):

Em Moçambique, a produção do preservativo encontra-se integrada no programa PSI na sua componente
de produção do Jeito. Nas entrevistas realizadas nos estabelecimentos de ensino visitados, os alunos e
professores consideram que os preços de venda de preservativos no País são relativamente altos.
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A regulação dos padrões de qualidade, bem como da disponibilidade e acesso dos preservativos é considerada
crucial como uma barreira efectiva à infecção de HIV e SIDA. Em resposta a esta necessidade, existem países
que aprovaram leis que regulam o acesso a preservativos em locais como clubes nocturnos, restaurantes, aeroportos, balneários públicos, dormitórios, supermercados, farmácias e locais de trabalho como componente
fundamental da prevenção e educação para o sexo seguro162.
As populações chaves consideram importante a disponibilização universal e gratuita de meios de prevenção
de HIV em função das especificidades de cada grupo.
A Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, é silenciosa quanto à regulação da qualidade e acessibilidade do preservativo. Só o PEN IV é que define o preservativo como prioridade estratégica de prevenção de HIV, referindo
que o uso consistente do preservativo masculino e feminino e lubrificantes compatíveis nas relações sexuais é
um elemento indispensável na redução das novas infecções pelo HIV e na prevenção da gravidez indesejada.
A sua promoção deve estar acompanhada de iniciativas de comunicação educativa para que homens e mulheres sexualmente activos compreendam que o preservativo é um elemento de protecção que deve ser usado de
forma responsável e com respeito mútuo163.
Constatação e Recomendação: o legislador deve considerar regular esta matéria na Lei n.º 14/2019, de
27 de Agosto, de modo a criar condições legais para o desejado contínuo reforço da capacidade logística
e da melhoria na cadeia de distribuição gratuita do preservativo feminino, masculino e lubrificantes a
todos os níveis, sobretudo, a nível do distrito e da comunidade preconizada pelo PEN IV. É importante
que a lei privilegie a adopção de mecanismos de acesso gratuito e distribuição anónima de preservativos,
lubrificantes e seringas/agulhas que preserve a privacidade e confidencialidade dos usuários.

2.3.2.2.
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Como recomendação internacional, insta-se os Estados a estabelecerem precauções universais de controlo de
infecção em locais de atendimento à saúde e outros locais em que há exposição ao sangue e outros fluidos
corporais. O conteúdo da legislação que regula estas matérias deve contemplar o treinamento de equipas, aquisição de material de protecção, agulhas e seringas descartáveis, o estabelecimento de protocolos de precaução
para profissionais, criando um padrão aplicável de cuidado.
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A OMS tem um conjunto de recomendações para a prevenção de transmissão de HIV nas unidades de cuidados
de saúde164, nomeadamente, medidas primárias de prevenção que compreendem a segurança do sangue, prevenção do uso de seringas e agulhas inseguras, emergência e cirurgias, precauções padrão, saúde ocupacional,
gestão de lixo. Também existem as medidas secundárias de prevenção como sejam a profilaxia pós-exposição.
Em Moçambique, a abordagem da segurança ocupacional é feita na base do Guia para a Prevenção e Profilaxia Pós-Exposição Ocupacional ao HIV, no qual estão estabelecidas orientações de higiene e segurança
no trabalho viradas para a prevenção de infecções, tais como orientação e educação dos trabalhadores de
saúde, uso de precauções básicas, manejo da exposição, tratamento imediato da ferida, avaliação do risco de
infecção para a tomada de decisão sobre a necessidade ou não da profilaxia pós-exposição165, etc.
O regime de saúde pública relacionado com o controlo de infecções atinentes à gestão de lixo biomédico encontra-se regulado no Regulamento sobre a Gestão de Lixos Bio-Médicos, aprovado pelo Decreto n.º 8/2003,
de 18 de Fevereiro. Este regulamento contempla várias matérias relevantes para a segurança ocupacional e
controlo de infecções nas unidades sanitárias e locais de depósito de lixo biomédico. Para garantir a higiene e
segurança ocupacional, as unidades sanitárias, institutos de investigação e empresas que manuseiam lixo bio-médico devem capacitar assegurar a protecção de todos os trabalhadores contra incidentes envolvendo lixos
e doenças resultantes da exposição ao lixo biomédico, os seus trabalhadores em matéria de saúde, segurança
ocupacional e ambiente166.
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O Regulamento imputa ao Ministério da Saúde a responsabilidade de garantir que se faça o tratamento do
lixo infeccioso antes da sua destruição167. Por definição legal, o lixo infeccioso é qualquer tipo de lixo que
tenha entrado em contacto com tecidos humanos, sangue ou fluidos do corpo humano e animal168. Este tipo de
lixo pode incluir condimentos, ligaturas, almofadas infectadas com tecido, sangue ou fluidos do corpo, papel
infectado com tecido, sangue ou fluidos do corpo, fraldas, sacos de sangue, seringas sem agulhas169. Para o
efeito, este tipo de lixo deve ser eliminado por recurso às formas de destruição fina através da esterilização por
autoclave, retalhação seguida de aterro do material inerte, incineração a alta temperatura, esterilização química seguida de aterro, incineração a baixa temperatura seguida de aterro dos resíduos e a deposição em aterro
sanitário sob supervisão técnica170. Este lixo, encontra-se ainda sujeito a normas técnicas de segregação171,
identificação e armazenamento172, incluindo o lixo cortante e ou perfurante.
Em termos específicos, o controlo de eventual infecção de HIV é orientado pelo Guia para a Prevenção e Profilaxia Pós-Exposição Ocupacional ao HIV.
Constatação: O Regulamento de Gestão de Lixos Bio-Médicos inclui todas as matérias recomendadas
nas directrizes internacionais para o controlo universal de infecções.
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Provisão de Serviços de Circuncisão masculina173

A circuncisão masculina é definida no PEN IV como prioridade estratégica nos esforços de contenção de novas infecções de HIV e SIDA. O Plano Estratégico do Sector de Saúde 2014-2019 preconiza a expansão rápida
da cobertura da circuncisão masculina, em Províncias com elevada prevalência de HIV e taxas reduzidas de
circuncisão masculina
Constatação: Nos centros e saúde visitados, encontram-se disponíveis os serviços de circuncisão masculina. Existem igualmente brigadas móveis que fazem campanhas de circuncisão masculina.

2.3.2.4.

Isolamento e quarentena
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A Lei n.º 14/2014, de 27 de Agosto, optou pelo regime de coabitação das pessoas vivendo com HIV e SIDA
com as demais pessoas no contexto familiar, escolar, etc. Neste sentido, o legislador tomou uma opção legislativa consentânea com as recomendações internacionais. No entanto, existem relatos de casos de isolamento
social das pessoas vivendo com HIV ou padecendo de SIDA.
O índice sobre estigma e discriminação revela que algumas pessoas que vivem com HIV e SIDA foram
vítimas de isolamento social por causa do seu estado de saúde.

2.4. Direitos da Mulher, Relações de Género, Práticas Nocivas às Relações de Género e
Violência Baseada no Género no contexto de HIV e SIDA
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A vulnerabilidade da mulher à infecção de HIV e SIDA não é apenas resultado de razões biológicas,
mas sobretudo consequência de fatores sociais como as desigualdades do género e discriminação
multas vezes baseada em práticas costumeiras que fundamentam a subordinação da mulher ao homem e exacerbam o acesso desigual a oportunidades sociais e económicas, como sejam casamentos
prematuros, violência doméstica, violência sexual fora e dentro do casamento, que demonstra a falta
de capacidade de as mulheres controlarem as suas vidas e consequentemente a sua saúde sexual, falta
de registo ou posse em nome próprio dos bens do casal, etc.
Do ponto de vista das normas internacionais que vinculam ao Estado Moçambicano, a mulher moçambicana beneficia dum quadro jurídico internacional que garante a sua protecção contra qualquer
forma de discriminação174, assegura-lhe o empoderamento jurídico necessário ao seu desenvolvimento.
2.4.1. Padrões Internacionalmente aplicáveis e em vigor em Moçambique
• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher (CEDAW), ratificada
pela Resolução n.º 4/93, de 2 de Junho
• Protocolo Opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher
(CEDAW), ratificada pela Resolução n.º 3/2008, de 30 de Maio
• Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, relativo à Prevenção
e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, ratificada pela Resolução n.º
• Protocolo Opcional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacio173
Gable, Lance at al Legal Aspects of HIV/AIDS, Guide for Policy and Law Reform, Global HIV/AIDS Program and Legal
Vice Presidency, The World Bank, 2007
174
Artigos 2 (corpo) da CEDAW, artigo 3 (1) (2), da carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, artigo 2 do Protocolo à Carta Africana relativo aos Direitos da Mulher em África,
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nal, relativo à Prevenção e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças,

• Protocolo da SADC sobre Género e desenvolvimento, ratificado pela Resolução n.º 45/2010,
de 2 de Novembro
• Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ratificado pela Resolução n.º
• Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativo aos Direitos da Mulher
em África, ratificado pela Resolução n.º 28/2005, de 13 de Dezembro
• Directriz 5, Comentário (f). Directrizes Internacionais sobre HIV e SIDA e Direitos Humanos
2.4.2. Quadro jurídico nacional da protecção da mulher
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• Lei n. 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família
• Lei n.º 29/2009, de 29 de Setembro – Lei sobre a Violência Doméstica
• Lei n.º 6/2008, de 09 de Julho – Estabelece o Regime Jurídico aplicável à Prevenção e Combate ao
Tráfico de Pessoas, em Particular Mulheres e Crianças,
• Lei n.º 34/2014, de 31 de Dezembro – Lei da Revisão do Código Penal
• Resolução n.º 19/2007, de 15 de Maio, do Conselho de Ministros – Aprova a Política de Género e Estratégia da sua Implementação
• Resolução n.º 57/2007, de 24 de Maio, do Conselho de Ministros – Aprova o Plano Nacional de Acção
Social para o Avanço da Mulher
• Resolução n.º 26/2009, de 31 de Dezembro, do Conselho de Ministros – Aprova a Estratégia de Género
na Função Pública 2009 - 2013
• Resolução n.º 63/2010, de 31 de Dezembro – Aprova o Plano Nacional para o Avano da Mulher
• Diploma Ministerial n.º 6/2017, Normas Clínicas sobre Aborto Seguro, Cuidados Pós-aborto e define
as condições em que a interrupção voluntaria da gravidez deve ser efectuada nas Unidades Sanitárias
• Decreto n.º 26/2013, de 10 de Julho – composição e funcionamento do Conselho Nacional para o
Avanço da Mulher

2.4.3. Aspectos jurídicos relevantes para a mulher no contexto de HIV e SIDA
As unidades sanitárias visitadas garantem o acesso igual a todas as pessoas ao tratamento antirretroviral.
As mulheres beneficiam de serviços pré e pós natal de aconselhamento, testagem e tratamento com vista
a evitar a transmissão de vertical durante a gravidez ou o eleitamento.
Os Aspectos jurídicos relevantes para a situação da mulher no contexto da epidemia de HIV e SIDA, são de
vária ordem, sendo de destacar o acesso a medicamentos (a), a garantia do direito de acesso à propriedade e
herança (b), a protecção contra a violência sexual marital (c), direitos reprodutivos (d), assédio sexual e violência (e) e práticas tradicionais nocivas (f)175.
a) Acesso da mulher a medicamentos: a alínea a) do n.º 1 do artigo 5, da Lei n.º 19/2014, de 27 de
Agosto, garantem sem distinção de sexo o direito à assistência médica e medicamentosa para todas as
pessoas vivendo com HIV e SIDA. Tratando-se de mulher em estado de vulnerabilidade, é-lhe garantida
prioridade no acesso ao tratamento. Ao abrigo do disposto na Lei n.º 2/77, 27 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 4/87, de 19 Janeiro, o acesso aos cuidados de saúde para
tratamento profilático no SNS é gratuito, excepto o internamento em hospitais centrais, provinciais e em
determinados casos nos hospitais gerais e rurais, que é objecto de taxas moderadas. Tratando-se de mulher
vivendo com HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade, é-lhe garantido o direito de isenção universal no
pagamento de serviços de saúde, ao abrigo da alínea c) do artigo 11 do Regulamento da Segurança Social
Básica, aprovada pelo Decreto n.º 85/2009, de 29 de Dezembro.

175

Ver Glabe, Lance. Legal Aspectos of HIV. A Guide for Police and Law Reform, ob. cit. pgs. 131 – 146.
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Quando aborda a matéria relativa ao tratamento das pessoas vivendo com HIV e SIDA, o legislador não
se compromete de modo expresso em garantir o tratamento antirretroviral. Esta questão foi abordada na
apresentação geral da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, alertando para o facto de o legislador não indicar
claramente o conteúdo do direito à assistência médica e medicamentosa. Contudo, a combinação do regime da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, com o direito à saúde, previsto na Constituição da República e as
convenções internacionais, nomeadamente, o permite concluir que é assegurado no direito de acesso ao
tratamento antirretroviral à mulher vivendo com HIV e SIDA.
Portanto, o acesso da mulher vivendo ao HIV e SIDA está garantido no âmbito do direito à saúde exercido
no quadro do SNS. No entanto, não podem ser deixadas de parte barreiras económico-sociais que podem
ensombrar este acesso, nos casos em que o acesso físico ao SNS esteja dependente de disponibilidade de
recursos de que a mulher pode não dispor. Esta problemática, enquadra-se na questão geral da protecção
social mais alargada em Moçambique
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Constatação: na regulação do direito de acesso ao tratamento, o legislador deve adoptar uma redacção
que reforça o compromisso do Estado, estabelecendo expressa e claramente que a pessoa vivendo com
HIV e SIDA tem direito ao tratamento antirretroviral. Tratando-se dum direito de natureza programático,
o regime a consagrar pode estabelecer o princípio da progressividade.
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b) Garantia do direito da mulher para o acesso à propriedade e herança: no pressuposto do princípio
da igualdade do género, previsto no artigo 36, segundo o qual o homem e a mulher são iguais perante a
lei em todos os domínios da vida política, economia, social e cultural, quando os artigos 82 e 83 também
ambos da CRM estabelece que O Estado reconhece e garante o direito de propriedade e o direito à herança
nos termos da lei atribuem o direito de a mulher ter direito à propriedade e herança em pé de igualdade que
o homem.
À luz do regime do direito de família, através do regime da comunicabilidade dos bens do casal, a mulher tem direito a 50% do património conjugal, ao abrigo do disposto nos artigos 150,153 e 202, todos,
da Lei da Família, tanto no regime da comunhão de adquiridos176, como na comunhão geral de bens177 e
na união de facto178. Em caso de morte do cônjuge, os herdeiros destes só podem herdar os 50% do património comum do casal a que o falecido marido tinha direito. A lei da família assegura ainda à mulher o
direito de apanágio, que consiste no direito de a mulher alimentar-se pelos rendimentos dos bens deixados
pelo marido179. No plano do direito da segurança social, a mulher tem direito à pensão de sobrevivência
em caso de falecimento do marido com quem esteve casado oficialmente ou vivia em união de facto180.
Entretanto, a regime sucessório é enfraquecido pelo facto de a mulher ser colocada em terceiro lugar na
linha dos sucessíveis do marido, um posicionamento que constitui um resquício de legislação baseada na
discriminação da mulher.
Este regime das normas internas é ainda reforçado pelas normas internacionais de que Moçambique faz
parte que garantem o direito de acesso à propriedade e herança, designadamente, a CEDAW, o Protocolo
à Carta Africana relativo aos Direitos da Mulher em África, o Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento.

176
Artigos 141 a 150 da Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família..
177
Artigos 151 a 156 da Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família.
178
Artigos 202 a 203 da Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família
179
Artigo 422, n.º 1, da Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto – Lei da Família
180
Artigo 40 e seguintes do Regulamento da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto n.º 51/2017, de 9 de
Outubro
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No entanto, para garantir que a mulher disponha de recursos económicos que lhe permitam ter acesso
físico aos centros de tratamento, cuidados e apoio em HIV e SIDA, precisa de empoderamento económico que devem ter garantias jurídicas sólidas. Por exemplo, um dos negócios de sobrevivência da mulher
são pequenas actividades informais de venda de alimentos, porém, estas actividades são combatidas por
autoridades municipais, o que as torna vulneráveis a abusos de expropriação dos seus bens, multas e corrupção. Ao invés de combater, as autoridades devem procurar capacitar as mulheres para exercerem as
actividades dentro de padrões técnicos e de higiene aceitáveis.
Constatação e Recomendação: os abusos de que a mulher é vítima não resultam da eventual ausência
de normas substantivas protectoras do direito à propriedade e herança das mulheres vivendo com HIV e
SIDA.
No entanto, deve registar-se que a legislação nacional é insuficiente em relação às medidas expeditas capazes de garantir a tutela jurisdicional efectiva em tempo real. A protecção da mulher em procedimentos
judiciais corre através de meios processuais lentos e pouco eficazes à luz do princípio do due diligence
que se impõe ao Estado.
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c) Protecção da mulher contra a violência sexual marital: A Lei da Violência Doméstica (Lei n.º
29/2009, de 29 de Setembro) integra o crime de violência sexual marital no crime de cópula não consentida, prevista e punida pelo artigo 17. Considera-se ter praticado o crime de cópula não consentida aquele
que mantiver cópula não consentida com cônjuge ou namorada, mulher com que tem uma relação amorosa duradoura, laços de parentesco ou consanguinidade ou mulher com quem habite no mesmo espaço.
Este crime é punido com a pena de prisão de seis a dois anos.
Apesar da existência da lei contra a violência doméstica, os dados estatísticos de 2017 indicam que no país
ocorreram 25 mil casos registados pelas autoridades.
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d) Direitos reprodutivos: De um modo geral os direitos reprodutivos incluem a liberdade individual para
determinar o número de filhos e o espaçamento, o direito de acesso à informação de planeamento familiar,
o direito a elevado nível de saúde sexual e reprodutiva.
Nos trabalhos de campo, conforme referiu-se nos capítulos anteriores, um dos programas mais
visíveis de saúde reprodutiva em Moçambique está associado aos cuidados pré-natais, incluindo o
planeamento familiar. As autoridades sanitárias oferecem serviços de palestras e de atendimento
médico especializado de saúde materno infantil.
A legislação moçambicana garante os direitos reprodutivos da mulher, no quadro da Política Nacional
de Saúde Reprodutiva e no Programa de Saúde Reprodutiva implementado pelo Ministério da Saúde no
âmbito do Plano Estratégico do Sector de Saúde. No quadro jurídico nacional, podem destacar-se vários
pacotes de serviços disponibilizados à mulher no âmbito da Saúde Reprodutiva:
•
•
•
•

Planeamento familiar;
Consultas pré-natais;
Protecção da maternidade no domínio da legislação laboral;
Aborto seguro em clínicas;

e) Práticas tradicionais nocivas, assédio sexual e violência:
Durante os seminários, foram apontadas como práticas nocivas aos direitos da mulher em Moçambique os
ritos de iniciação precoces, casamentos prematuros, poligamia, a união forçada da mulher viúva com um
familiar do falecido marido (Ku Txinga, PitaKufa), o obscurantismo.
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Por força do disposto no artigo 5 do Protocolo à Carta Africana relativo aos Direitos da Mulher em África,
é obrigado a condenar e a proibir todas as práticas nocivas que afectem os direitos humanos fundamentais
da mulher, sendo que para o efeito devem tomar as medidas legislativas e outras, a fim de:
• Sensibilizar todos os sectores da sociedade sobre as práticas nocivas por meio de campanhas e programas de informação, de educação formal e informal e de comunicação;
• Proibir, através de medidas legislativas acompanhadas de sanções, todas as formas de mutilação genital feminina, a escarificação, a medicação e a para medicação da mutilação genital feminina e todas as
outras práticas nocivas com vista à sua total erradicação;
• Prestar apoio necessário às vítimas de práticas nocivas, assegurando-lhes os serviços de base, tais
como os serviços de saúde, a assistência jurídica e judiciária, aconselhamento e a formação que lhes permita a auto-subsistência;
• Proteger as mulheres que correm o risco de serem sujeitas às práticas nocivas ou a todas as outras formas de violência, de abuso e intolerância.
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No quadro da implementação dessas obrigações, o País dispõe:
• Legislação contra a violência baseada no género
• Estratégia de Combate aos Casamentos Prematuros.
• Pune o coito com transmissão de doenças;
• Pune o aborto efectuado por pessoal não médico
• Pune criminalmente os actos contra a liberdade sexual (violação, violação de menor de doze anos,
actos sexuais com menores, atentando ao pudor e assédio sexual)
• Pune criminalmente o tráfico de pessoas, particularmente, as mulheres e crianças
• Pune no assédio sexual nas relações de trabalho
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Todavia, o quadro jurídico é enfraquecido por causa da ausência de legislação nalguns domínios tais como
• Inexistência de legislação que incrimine casamentos prematuros;
• Falta de legislação que regule as práticas de ritos de iniciação para não conflituarem com os direitos da
mulher e da criança que enfraquece o regime;
• A não incriminação do casamento forçado da mulher com parentes do falecido marido ( Ku Txinga e
Pita Kufa);
No entanto, existem obrigações internacionais específicas que Moçambique ainda não cumpriu as quais
deve adoptar para reforçar o quadro jurídico nacional. Com efeito, um dos maiores problemas enfrentados
pela Mulher adolescente em Moçambique são os casamentos prematuros cujo combate, apesar de contar
com instrumento estratégico, não é ainda acompanhado de legislação própria. No domínio da violência
doméstica, apesar da existência duma lei específica, a Lei n.º 29/2009, de 29 de Setembro, ela não dispõe
de um regime que estabeleça medidas cautelares de protecção da mulher para garantir-lhe uma resposta
rápida e a salvaguarda da sua integridade física após a apresentação da queixa. Formalmente, estas medidas existem na Lei n.º 15/2012, de 14 de Agosto-Lei que Estabelece Mecanismos de Protecção de Direitos
e Interesses das Vítimas, Denunciantes, Testemunhas e Declarantes – mas a sua aplicação no contexto da
violência doméstica é praticamente nula.
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Constatação e Recomendação:
1. O legislador deve aprovar legislação que materialize medidas concretas de proibição de práticas nocivas que perigam a saúde e o bem-estar da mulher, conforme imposto pela alínea a) do artigo 2 e do artigo
5, ambos do Protocolo à Carta Africana relativa aos direitos da Mulher em África (PCADMA). Há que
reforçar o quadro jurídico da Lei n.º 29/2009, de 29 de Setembro, para torna-la compatível com as obrigações decorrentes do artigo 4 do PCADMA, nomeadamente, aprovar legislação que proíbe qualquer forma
de violência, incluindo sexo não desejado ou forçado, medidas que garantam a prevenção, e erradicação
da violência, a integração nos curricula de conteúdos que ajudem a eliminar crenças culturais que aumentam a estereotiparão da mulher que exacerbam a persistência e tolerância da violência contra a mulher. No
que diz respeito especificamente ao HIV e SIDA, é preciso integrar na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto,
das medidas de protecção da saúde e direitos reprodutivos da mulher, previstos no artigo 14 do PCADMA.
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2. A Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, estabelece o dever de assistência em caso de abuso sexual, mas
este define de forma clara em que consiste este direito. No pacote de serviços oferecidos às vítimas de
violência sexual, as directrizes em vigor no MISAU asseguram a profilaxia pós exposição181. No Mecanismo Multissectorial de Atendimento, também, encontra-se elencando um pacote de atendimento à
mulher vítima de violência doméstica, designadamente, assistência médica e psicológica, medicina legal,
atendimento social em acção social, referenciamento, assistência legal, etc.182. Portanto, o legislador deveria elencar o conjunto de serviços que integram o pacote de assistência à mulher vítima de violência
doméstica. A consagração clara deste direito, tem o efeito pedagógico de as vítimas de violência sexual
procurarem imediatamente os serviços médicos.
3. Outrossim, as mulheres vítimas de violência doméstica no contexto de HIV e SIDA devem dispor de
protecção especial de acordo com o dever de due deligence.
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f) Mulher vivendo com HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade: A leitura das matérias consagradas
no artigo 8 da Lei n.º 19/2014, de 24 de Agosto, fica-se com a ideia de que este diploma legal não respondeu de forma integral aos problemas enfrentados pela mulher vivendo com HIV E SIDA. À semelhança
de outras disposições, alguns direitos atribuídos à mulher vivendo com HIV E SIDA tem um conteúdo
indeterminado.
Estudos específicos sobre esta matéria, dão conta de que muitas mulheres descobrem a sua situação de
seropositividade no contexto nos testes pré-natais, o que faz com que sejam as primeiras a saberem da
situação em relação ao homem. Por causa disso, elas são vítimas de violência doméstica e discriminação
pelos maridos que ainda não conhecem o seu estado serológico, acusando-as de serem responsáveis pela
contaminação183. Elas são expulsas dos lares ou despejadas dos bens quando o marido morre antes delas,
pois a família do falecido repudia-as por serem alegadamente responsáveis pela situação184. Há casos de
casais sero discordantes em que sendo o marido seropositivo obriga a mulher a ter contacto sexual não
protegido. Este são os problemas que a lei deve abordar.

181
MISAU, Guia para a Prevenção e Profilaxia Pós-Exposição Ocupacional ao HIV, Maputo, 2007
182
República de Moçambique, Mecanismo de Atendimento Multissectorial à Mulher Vítima de Violência Doméstica, Maputo, 2012.
183
Andrade, Rosário Gregório e Iriart, Jorge Alberto Bernstein. Estigma e Discriminação: Experiências de mulheres HIV
positivo nos bairros populares de Maputo, Moçambique. Cad. Saúde Público, Rio de Janeiro, 2015.
184
Taela, Kátia Taela. Análise da Documentação sobre o Estigma e Discriminação Relacionaos com o HIV E SIDA em
Moçambique, N´weti, Maputo, 2004, pg. 9.
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Regime Jurídico da Criança e Juventude no contexto de HIV//SIDA

Os adolescentes e jovens beneficiam dos Serviço Amigo do Adolescente e Jovens nas unidades sanitárias.
No entanto, o desaparecimento de acções como o Programa Geração Biz fez com que não ocorram actividades práticas de prevenção de HIV nos estabelecimentos de ensino. Contudo, os curriculas incluem estas
matérias na formação primária e secundária.
O facto de a prevalência de HIV em Moçambique aituar-se em torno de 13.2% em adultos entre os 15-49
anos de idade, demonstra, por um lado, que as crianças, adolescentes e jovens, estão entre as pessoas mais
vulneráveis à infecção ou ao impacto social e económico de HIV e SIDA. Por outro lado, é uma demonstração de que as necessidades desta faixa etária devem ser respondidas com seriedade e urgência.
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Os problemas jurídicos enfrentados pelas crianças e jovens infectados ou afectados pela epidemia de HIV
e SIDA são muito específicos. As crianças infectadas pelo HIV ou órfãs de parentes que pereceram devido
ao SIDA correm o risco de serem estigmatizadas e discriminadas nas suas comunidades escolares, bem
como o risco de serem despojadas da sua herança por adultos próximos. A orfandade por causa do SIDA
traz consequências traumáticas fortes, uma vez que as crianças convivem com o sofrimento e morbidade
dos parentes. Nalguns casos na sua idade tenra, são forçados a cuidarem de adultos doentes e a abandonarem a educação escolar. E quando estas situações ocorrem em famílias de baixa renda, as crianças
enfrentam privações de vária ordem que as deixam vulneráveis a abusos, sobretudo, as crianças do sexo
feminino.

DR
A

Para os adolescentes e jovens sexualmente activas, vários problemas jurídicos podem ser suscitados. Com
efeito, embora a lei possa não proibir directamente a actividade sexual de menores de 21 anos, a falta de
capacidade jurídica de exercício de direitos pode-lhes retrair na procura de serviços de saúde sexual e
reprodutiva porque para o efeito carecem do consentimento dos respectivos representantes legais a quem
muitas vezes têm receio ou vergonha de falar da sua intimidade sexual. Esta situação torna-os ainda mais
vulneráveis à infecção de HIV e suscita o problema jurídico da idade a partir da qual o menor deveria adquirir a sua maioridade para poder exercer livremente os seus direitos. Nas situações de menor em conflito
com a lei, a sua mistura com reclusos mais velhos, torna-os susceptíveis de abusos sexuais, para além de
comprometer a sua reabilitação social.
Para responder a estes e demais problemas, o quadro jurídico-legal da criança e juventude em Moçambique pode ser apresentado nos termos que se seguem, dividido entre padrões internacionais e normas
internas.

2.5.2. Padrões Internacionais Aplicáveis à Criança e Juventude no Contexto de HIV E SIDA
• Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pela Resolução n.º 19/90, de 23 Outubro.
• Convenção n.º 82, da OIT – Proibição e Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil (1999)
• Protocolo à Carta Africa relativa aos Direitos e Bem-Estar da Criança em África
• Carta Africana da Juventude, ratificada pela Resolução n.º 2/2008, de 30 de Maio
• Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil
• Regras Mínimas Padrão das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Criança e do Adolescente (Regras de Pequim)
• Regras das Nações Unidas para a Protecção de Jovens com Restrição de Liberdade
• No quadro da Declaração Política de 2011, os Estados devem garantir que as lideranças juvenis sejam
consideradas parceiras e envolvida em actividades visando alcançar o objectivo de acesso universal da
prevenção, tratamento, cuidados e apoio; deve-se garantir a emergência duma nova geração de líderes e
de ideias para aceleração dos progressos da resposta ao HIV185.
185
UNNAIDS. The Youth Track: Buidling a new generation of leadership for the AIDS response, disponível em http://www.
unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/201103_HLM_YouthTrack_en.pdf
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2.5.3. Quadro Jurídico Interno Regulador dos Direitos da Criança e Jovens no Contexto de HIV e
SIDA
2.5.3.1.

Legislação de Menores

2.5.3.2.

Legislação da Juventude
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• Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto – Lei do Trabalho
• Lei n,.º 8/2008, de 15 de Julho – Aprova a Lei da Organização Tutelar de Menores
• Lei n.º 7/2008, de 9 e Julho – lei de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança
• Lei n.º 6/2008, de 9 de Julho – Regime Jurídico Aplicável a Prevenção e Combate ao Trafico de Pessoas, em particular Mulheres crianças
• Lei n.º 6/99, de 2 de Fevereiro – Lei do Acesso de Menores a Recintos de Diversão Nocturna
• Decreto n. 5/89, de 10 de Abril – simplifica a tramitação processual da adopção e tutela • Decreto n.º
8/2009, de 31 de Março, cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança
• Decreto n.º 68/2017, de 1 de Dezembro – Lista de Trabalhos Considerados perigosos para as Crianças
• Decreto n.º 33/2015, de 31 de Dezembro – Regulamento de protecção alternativa de Menores
• Resolução n.º 23/79, de 26 de Dezembro – Aprova a declaração dos Direitos da Criança
• Diploma Ministerial n.º 278/2010, de 31 de Dezembro – Regulamento de Infantários e Centros de
Acolhimento à Criança em Situação Difícil
• Despacho de 10 de Abril de 2009, que cria secções de menores nos tribunais judiciais de algumas províncias
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• Decreto n.º 2/2010, de 8 de Março, criou o Instituto Nacional da Juventude, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 41/2015, de 31 de Dezembro
• Decreto n.º 23/2012, de 9 de Julho – aprova o Regulamento de Espectáculos e Divertimentos Públicos;
• Resolução n.º 6/2010, de 4 de Maio- Criou o Grupo Nacional de Jovens Parlamentares
• Resolução n.º 16/2013, de 31 de Dezembro – aprova a Política da Juventude e revoga a Resolução n.
4/96, de 20 de Março
• Diploma Ministerial n.º 56/2015, de 10 de Abril – Regulamento sobre os Critérios de Atribuição de
Bolsas de Estudo
• Resolução n.º 32/2006, de 21 de Setembro – Estratégia de Desenvolvimento Integral da Juventude
• Despacho n.º 10/2/2017 – Comissão Nacional de Avaliação e Recintos e Espectáculos
Normalmente, a avaliação do regime jurídico da criança e jovem no contexto de HIV e SIDA tem por objectivo aferir se ela responde eficazmente às questões mais candentes da problemática acima exposta, designadamente, a protecção das crianças órfãs, a protecção dos direitos sucessórios dos menores, o regime de registo
de nascimento, o serviços de assistência, a protecção contra a discriminação da criança vivendo com HIV e
SIDA no sector de educação, a protecção contra abusos sexuais, o problema da maioridade civil e a idade de
casamento, bem como a exploração sexual e económica das crianças e jovens186.
Constatação Geral: De uma forma geral, o ambiente jurídico de protecção de menores é garantido pelo
conjunto de convenções internacionais de que o País é parte, acima elencados.
De forma específica, a situação da criança no contexto da epidemia de HIV e SIDA pode ser abordada nos
termos seguintes:
a)
Quanto aos regimes da protecção e assistência da criança órfã, herança e registo civil de menores: Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do Código de Registo Civil, o nascimento é um facto de
registo obrigatório nas Conservatórias de Registo Civil (CRC). As crianças nascidas em hospitais podem ter o
186

Cfr Glabe, Lance. Legal Aspects, ob. Cit. pg. 151 a 164
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seu assento de nascimento lavrado pelo respectivo hospital, ao abrigo do disposto no artigo 17 do Código de
Registo Civil. Este registo é importante para a garantia de outros direitos, tais como direito à educação e direitos sucessórios da criança, pois, enquanto ela não for registada não poderá invocar a filiação que lhe habilita
a ser herdeiro, conforme resulta do disposto no artigo 2 do CRC.
Em relação à garantia dos direitos sucessórios, a criança goza do direito e capacidade de herdar os bens deixados pelos ascendentes187, nos termos do regime das sucessões, previsto no Código Civil. Em todos os casos em
que haja menores, é obrigatório fazer o inventário dos bens deixados pelos parentes. Este processo é dirigido
pela curadoria de menores através do Ministério Público.

FT

A protecção e assistência da criança órfã e vulnerável é regulada pelo Regulamento da Segurança Social
Básica, aprovada pelo Decreto n.º 85/2009, de 29 de Setembro, no âmbito do regime da protecção social da
criança em situação difícil188, beneficiando de prestações de risco que podem ser pecuniárias ou em espécie189
que compreendem bens, produtos, pagamento de serviços190 quando esteja na situação de órfã e vulnerável191.
As crianças órfãs e vulneráveis beneficiam da acção social de saúde que lhes garante o acesso universal a cuidados primários de saúde192. Beneficiam ainda da acção social escolar que garante o acesso gratuito ao ensino
primário, fornecimento de alimentação escolar, acesso gratuito ao livro escolar, apoio em material escolar,
cuidados de saúde, etc.193. A criança órfã de ambos os progenitores pode ser adoptada plenamente, bem como
integrada em famílias substitutas ao abrigo do regime da protecção alternativa, previsto no artigo 27 da Lei
da Protecção de Menores e regulada pelo Regulamento de Protecção Alternativa de Menores, aprovado pelo
Decreto n.º 33/2015, de 31 de Dezembro.
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Constatação e Recomendação: Moçambique dispõe dum quadro jurídico suficientemente equipado para
garantir a protecção dos direitos da criança no contexto de HIV e SIDA. No entanto, a legislação da
protecção social e assistência da criança e adolescente em situação difícil é pouco conhecida a nível das
estruturas de base onde ocorrem as situações que carecem de intervenção dos serviços sociais.
b)
A protecção da criança e jovem vivendo com ou afectada pelo HIV e SIDA contra a discriminação no sector da educação, e a educação escolar sobre a prevenção de HIV: esta protecção é garantida pela
Lei n.º 19/2014, de 24 de Dezembro, a qual garante formalmente a proibição da discriminação das pessoas
vivendo com HIV e SIDA no sector da educação. Portanto, todos os estabelecimentos de ensino devem aceitar
crianças e qualquer pessoa vivendo com HIV e SIDA no Sector de Educação.
No que diz à educação para a prevenção de novas infecções, assume-se que trabalhar para a resposta de HIV
em associação com jovens é a maior esperança de conter a epidemia194, daí a educação escolar sobre os Aspectos relativos aos direitos reprodutivos e saúde sexual ser um elemento essencial para evitar que os adolescentes
e jovens enveredem pelo sexto não seguro. O facto de as taxas de prevalência de HIV cobrirem a faixa etária
entre os 15 – 49 anos, mostra como os adolescentes e jovens constituem um grupo de alto risco para os quais
se deve prestar atenção especial. Por isso, é salutar o compromisso legal assumido pelo Estado com vista à
ministração de matérias de HIV e SIDA e outras infecções de transmissão sexual nos curricula das escolas
públicas e privadas195.
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Artigo 2033.º do Código Civil
Artigo 1, n.º 1, alínea a), do Regulamento da Segurança Social Básica.
Artigo 2, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento da Segurança Social Básica.
Artigo 6, n.º 1, do Regulamento da Segurança Social Básica.
Artigo 7, n.º 1, alínea a), do Regulamento da Segurança Social Básica.
Artigo 10 do Regulamento da Segurança Social Básica.
Artigo 13 do Regulamento da Segurança Social Básica.
UNDP. Manual para Legisladores, pg. 93
Artigo 38 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
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Na Política Nacional de Direitos Reprodutivos e Saúde Sexual, o Governo definiu como prioridade a promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e jovens através da divulgação da informação e fortalecimento dos serviços para atenção a este grupo alvo. Por isso, embora o conceito de escola usado pelo
legislador na Lei n.º 19/2019, de 27 de Agosto, possa ser tomado no seu sentido amplo, de modo a abranger as
instituições do ensino superior, mostra-se conveniente que o legislador inclua o ensino superior de forma expressa, de modo a vincular as instituições do ensino superior a introduzir no seu conteúdo curricular temáticas
de HIV SIDA, visto que a população académica destes estabelecimentos faz parte do grupo de elevado risco.
Nos instrumentos de política pública sobre a educação e ensino superior, as questões de HIV e SIDA encontra-se reflectidas no Plano Estratégico da Educação 2012-2016, cuja análise é feita no capítulo seguinte.
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Constatação e Recomendação: a vinculação legislativa do Estado a integrar a educação em HIV e SIDA
através dos conteúdos curriculares das escolas é salutar. Esta vinculação deve ser expressamente estendida
aos estabelecimentos do ensino superior e de ensino técnico profissional de modo a permitir que os conteúdos curriculares nestes níveis incluam obrigatoriamente a educação em direitos reprodutivos e saúde
sexual
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c)
Protecção contra abusos sexuais e exploração sexual: O artigo 63 da Lei de Protecção de Menores concede aos menores o direito à protecção em relação à prostituição e outras práticas sexuais ilícitas. O
Código Penal reforça este regime através da consagração de crimes específicos contra a liberdade sexual de
menores, designadamente, através da previsão do crime de violação de menores de 12 anos previsto e punido
no artigo 219 do Código Penal, do crime de actos sexuais com menores, previsto e punido pelo artigo 220 do
Código Penal. Além destes crimes, o Código Penal contém vários crimes que protegem os menores contra
abusos, designadamente, na secção dos crimes de subtracção e ocultação de menores e exposição e abandono
de menores. O menor encontra, ainda, protecção contra abusos nos termos da punição do crime de tráfico de
pessoas, previsto e punido no 198 do Código Penal, bem como de forma especial na Lei n.º 6/2008, de 9 de
Julho, relativo à prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular das mulheres e crianças.
d)
Protecção contra exploração económica: A imposição do dever de protecção contra a exploração
económica do menor consta do artigo 65 da Lei de Protecção de Menores. No cumprimento desta imposição,
Moçambique é parte na Convenção n.º 138 da OIT, sobre a idade mínima para o trabalho, bem como na Convenção n.º 182, sobre as piores formas de trabalho infantil
e)
O problema da maioridade civil e a idade de casamento: A maioridade civil em Moçambique é
atingida aos 21 anos, ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Código Civil. No entanto, nalguns casos, como
em relação à capacidade de exercício de direitos matrimoniais196 e eleitorais, a lei fixa a idade de 18 anos. Em
relação à idade nupcial, a lei permite o casamento de menores com idade compreendida entre os 16 e 18 anos,
desde que sejam para o efeito emancipados pelos pais ou tutores.
Em relação à idade mínima de casamento, bem como a questão mais problemática dos casamentos prematuros, Moçambique dispõe duma Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros
(2016-2019), cuja análise é feita no capítulo seguinte.
Sobre os Aspectos relacionados ao teste de HIV, o MISAU considera: OMS considera adolescentes os indivíduos com idade compreendida entre 10 e 19 anos. Para a realidade do nosso país, refere-se que os adolescentes sexualmente activos, casados ou vivendo maritalmente, grávidas, chefes de família, podem dar seu
próprio consentimento para a realização do teste rápido de HIV. Contudo, a administração do teste a crianças e
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Artigo 30, n.º 1, alínea a), da Lei da Família.
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adolescentes menores de 11 anos e os mentalmente incapacitados apenas pode acontecer com o consentimento
dos pais ou responsáveis legais destes (Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto)197
Constatação: a permissão legal do casamento de menores com idade inferior a 18 anos, constitui um risco
de ocorrência de casamentos prematuros, o que igualmente representa o risco de estes menores contraírem
matrimónio com pessoas mais velhas já infectadas com o vírus de HIV.
f)

Criança e adolescente vivendo com HIV e SIDA

FT

A situação da criança vivendo com HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade encontra-se definida no artigo
7 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, que assegura o gozo dos direitos e garantias previstas na Constituição
da República e nas convenções internacionais, designadamente a Declaração dos Direitos da Criança e Carta
Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. É de saudar esta remissão, porém, é possível questionar o que
se está a consagrar em termos concretos o artigo 7 em referência198, porquanto, tanto a Constituição como os
instrumentos internacionais aqui referidos constituem um dado adquirido no ordenamento jurídico nacional.
Parece que o legislador deveria ter regulado no artigo 7 o modo de exercício ou o mecanismo de acesso efectivo dos direitos da criança ou adolescente vivendo com HIV e SIDA, referidos na Constituição e nos instrumentos.
Na mesma senda, o Legislador estabelece no n.º 2 do artigo 7 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, que a família assegura a criança ou adolescente vivendo com HIV e SIDA tenha assistência. Não restam dúvidas que
a família é a instituição responsável da protecção da criança vivendo com HIV e SIDA. Como é que a família
assegura esta assistência? O mais importante é a regulação dos direitos que esta criança tem diante do Estado
cujo acesso vai permitir às famílias a garantia dos direitos da criança.

2.6.
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Constatação e Recomendação: O que nos parece que o legislador deve regular nesta matéria são as
medidas de apoio social que o Estado garante às famílias com crianças e adolescentes vivendo com HIV
e SIDA para que se lhes assegure a educação, saúde, alimentação. É preciso estabelecer de forma precisa
os direitos da criança vivendo com HIV E SIDA em estado de vulnerabilidade, os mecanismos de acesso
a estes direitos e as instituições responseis pela garantia de tais direitos.

Regime Criminal no contexto de HIV e SIDA e Criminalização das Populações Chave

A Directriz n.º 4 insta os Estados a rever e a fazer reformas à legislação penal e sistemas prisionais para garantir que eles sejam consistentes com as obrigações internacionais dos direitos humanos e que não sejam mal
aplicados no contexto de HIV ou que visem grupos vulneráveis. Neste sentido, os Estados são recomendados
a não aprovarem legislação que incrimine a transmissão intencional ou deliberada do HIV, devendo, nestes
casos, usar as sanções penais gerais. Sobre esta matéria, é relevante que os Estados tenham em conta os Guidelines da UNAIDS relativas à Criminalização e HIV.
A legislação deve abster-se igualmente de sancionar certos comportamentos sexuais como adultério, sodomia,
fornicação e sexo comercial entre adultos sob consentimento, sendo que no caso de sexo comercial e consumo de drogas injectáveis, a legislação não deve penalizar a provisão de serviços de prevenção, tratamento e
apoio dos respectivo grupos de praticantes, impondo-se, por consequência, que as autoridades penitenciárias
tomem medidas para providenciar aos reclusos medidas de prevenção de HIV, particularmente aos que HSH
e consumidores de drogas.
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MISAU, Directriz Nacional para a Implementação do Aconselhamento e Testagem em Saúde, Maputo, 2015, pg. 24
Artigo 7 da Lei n. 19/2014, de 27 de Agosto.
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Constatação: a legislação penal moçambicana não criminaliza as pessoas LGBT, nem as MTS. Porém,
embora não criminalize estas populações chave, a lei não lhes atribui nenhum reconhecimento oficial,
nem lhes atribui nenhum estatuto jurídico na legislação sobre HIV e SIDA, apesar de estarem referidas no
conceito de populações chave previstas na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Assim, os Aspectos jurídico-penas e penitenciários relacionados com o HIV e SIDA são os seguintes:

2.6.1. Infracções e Penalizações
De um modo geral, no regime às penalizações criminais, os padrões preconizam que não existam leis criminais que tenham por escopo reprimir de modo particular as condutas de pessoas vivendo com HIV e SIDA, encorajando a adopção de legislação que criminalize a transmissão do HIV à generalidade das ofensas do mesmo
género. No caso moçambicano, o Código Penal trata da transmissão do HIV E SIDA como uma circunstância
agravante especial e criminaliza de modo particular aquele que transmite conscientemente o HIV e SIDA,
distinguindo a respectiva punição da punição da contaminação de outras doenças sexualmente transmissíveis.
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Contrariamente às recomendações internacionais, a legislação criminal moçambicana incrimina:
• Com agravação especial da pena o coito com transmissão de HIV ( artigo 18, nº 2, da Lei da Violência
Doméstica e artigos 222, n.º 2, e 249, n.º 2, ambos do Código Penal)
• Como cúmplice aquele que apoiar outrem para o consumo de droga, o que significa que pratica crime
aquele que distribuir seringas e agulhas para consumidores de droga

2.6.2. Pessoa toxicodependente vivendo com HIV E SIDA e SIDA em estado de vulnerabilidade e
os consumidores de drogas injectáveis
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Os toxicodependentes, consumidores de drogas injectáveis, integram o conceito de população chave porque
são considerados um grupo de alto risco de infecção e transmissão de HIV e SIDA, por causa da troca de seringas e agulhas. Por isso, as directrizes internacionais sobre a matéria recomendam que as leis penais não devem
constituir obstáculo para as medidas levadas a cabo pelos Estados para reduzir o risco de transmissão de HIV
entre os utilizadores de drogas injectáveis e para fornecer cuidados e tratamento relacionados com o HIV aos
utilizadores de drogas injectáveis, sendo recomendado que a legislação seja revista para:
• A autorização ou legalização e promoção de programas de troca de agulhas e seringas;
• A rejeição de leis que criminalizem a posse e distribuição e dispensa de agulhas e seringas.
No artigo 12 da Lei n.º 19/2014, de 2014, o legislador moçambicano deu um passo gigantesco, ao consagrar
que a pessoa toxicodependente vivendo com HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade, para além dos direitos consagrados na Constituição da República, nas convenções internacionais e nas demais leis, tem direito
a ser atendida na família e, excepcionalmente, em famílias substituídas ou em instituições vocacionadas.199
Teoricamente, pode-se afirmar que o legislador acolhe, formalmente, os padrões internacionais de direitos
humanos aplicáveis à situação específica das pessoas toxicodependentes vivendo com HIV e SIDA ou para a
prevenção de HIV aos consumidores de drogas. Pode-se dizer, ainda, que garante a este grupo programas de
prevenção e tratamento.
De um modo geral, a formulação aberta do artigo 12 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, implicitamente prevê a garantia de programas de prevenção através de actividades recomendadas nas Directrizes Internacionais.
Contudo, este entendimento conflitua com o regime de combate ao tráfico e consumo de drogas, aprovado pela
Lei n.º 3/97, de 13 de Setembro.
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Artigo 12, n.º 1, da Lei n.º 19/2019, de 27 de Agosto.
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Constatação:
1. O acolhimento implícito das recomendações internacionais em matéria de prevenção de infecção e
transmissão de HIV e SIDA aos toxicodependentes é insuficiente, atendendo ao facto de Moçambique
dispor de legislação sobre o combate ao consumo e tráfico de estupefaciente.
2. Seria prudente que o legislador estabelecesse na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, a possibilidade de
prevenção de HIV através de programas de distribuição de seringas e agulhas, o que implicaria a reformulação do artigo 43 da Lei n.º 3/97, de 13 de Setembro- Lei de Combate ao Tráfico e Consumo de Estupefacientes – que pune com pena de prisão de 2 a 8 anos de prisão maior e multa o auxílio ou facilitação do
consumo de drogas

2.6.3. Estabelecimento Penitenciário e HIV e SIDA

FT

De acordo com os padrões promovidos pela UNODC sobre HIV e SIDA nas prisões, os Estados devem promover legislação e políticas prisionais que proporcionem uma resposta efectiva e sustentável da epidemia no
sector prisional, o que passa por criar um ambiente legislativo que possa facilitar o exercício de actividades de
prevenção e tratamento de HIV E SIDA200.
Na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o legislador garante a disponibilização de informação com vista à prevenção de HIV e SIDA nos estabelecimentos penitenciários201 e a assistência médica aos reclusos vivendo com
HIV e SIDA nos estabelecimentos penitenciários202. Estas matérias constituem apenas uma parte das que as
directrizes internacionais recomendam que sejam objecto de atenção por parte dos Estados, cujas autoridades
prisionais devem tomar as medidas necessárias, incluindo afectação de pessoal adequado, vigilância eficaz e
medidas disciplinares apropriadas para proteger os prisioneiros contra violação, violência e coerção sexual.
Recomenda-se que estas autoridades providenciem às pessoas recluído meias de prevenção203.

2.7.
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Recomendação: é necessário proceder à avaliação da legislação penitenciária, por sinal antiquada, para
aferir a sua compatibilidade com os padrões internacionais de direitos humanos em geral e com os direitos
das pessoas vivendo com HIV e SIDA nos estabelecimentos penitenciários em particular; ou pelo menos
que seja adoptada uma política nacional de HIV e SIDA no sector penitenciário.

HIV E SIDA e Relações de Emprego

A observação e revisão bibliográfica apontam para o facto de só as grandes empresas e algumas médias,
bem como organizações não governamentais terem políticas e programas de HIV e SIDA no local de
trabalho. No sector público e ao abrigo da Estratégia de HIV e SIDA na Função Pública, as instituições
públicas dispõem de núcleos de HIV no local de trabalho.
Os Aspectos jurídicos mais relevantes relacionados com o HIV e SIDA no contexto das relações de trabalho
incluem a protecção contra a discriminação, as regras de higiene e segurança no trabalho contra infecções
de HIV no local de trabalho ou para tratar Aspectos concernentes à redução da capacidade para o trabalho, a
garantia de indemnização em caso de acidente ocupacional, o enquadramento do HIV como doença crónica,
portanto, de duração prolongada.

200
United Nations Office on Drugs and Crime. HIV/AIDS Prevention, Care, Treatmete and Support in Prison Settings. A
Framework for an Effective National Response.
201
Artigo 39 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
202
Artigo 40 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
203
Directriz n.º 4, Directrizes Internacionais de HIV E SIDA e Direitos Humanos.
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2.7.1. Padrões Internacionais aplicáveis HIV e SIDA e Relações de Trabalho em vigor em Moçambique
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1) Convenção n.º 29 – Trabalho Forçado
2) Convenção n.º 81 – Inspecção do Trabalho
3) Convenção 087- Liberdade de Associação
4) Convenção n.º 98 – Negociação Colectiva
5) Convenção n.º 100 – Igualdade Salarial
6) Convenção n.º 105 – Abolição do Trabalho Forçado
7) Convenção n.º 111 – Discriminação (Emprego e Ocupação)
8) Convenção n.º 138 – Idade Mínima
9) Convenção n.º 144 – Consulta Tripartida
10)Convenção n.º 182 – Piores Formas de Trabalho Infantil
11) Código de Boas Práticas sobre HIV e SIDA e o Mundo de Trabalho (OIT)
12)Recomendação n.º 200, concernente ao HIV E SIDA e o Mundo do Trabalho (OIT)
13)Código da SADC sobre HIV e SIDA e Emprego
14)Carta dos Direitos Sociais Fundamentais da SADC

2.7.2. Quadro Jurídico Nacional Aplicável ao HIV e SIDA e Relações de Trabalho
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1) Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto – Lei do Trabalho
2) Decreto n.º 31/89, de 10 de Outubro – Normas Reguladoras da Criação e Funcionamento de Postos e
Centros de Saúde no Local de Trabalho
3) Decreto n.º 62/2013, de 4 de Dezembro – Regime Jurídico dos Acidentes e Doenças Profissionais
4) Despacho de 16 de Março e 2018- Aprova as bases técnicas aplicáveis ao cálculo de remissão de pensões por acidentes de trabalho
5) Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto – Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
6) Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2018, de 5 de Fevereiro
7) Decreto n.º 14/2018, de 28 de Março – Aprova o Regulamento de Higiene e Segurança na Administração Pública
8) Resolução n.º 15/2018, de 24 de Maio – aprova o Código de Conduta dos Funcionários e Agentes do
Estado
9) Estratégia Nacional sobre HIV E SIDA na Função Pública
De um modo geral, as directrizes internacionais recomendam que a legislação laboral seja revista de modo a
incluir204:
a)
A proibição de testes de HIV para efeitos de recrutamento ou manutenção de emprego: A Lei do Trabalho, aplicável às relações de trabalho no sector privado, regula no seu artigo 7 os testes e exames médicos
para efeitos de certificação da capacidade física do trabalhador. Por sua vez, o Estatuto Geral dos Funcionários
e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, condiciona o acesso à função
pública à sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na Administração
Pública205.
Nestes dois regimes, o legislador não proibiu expressamente o exame médico de HIV E SIDA como condição de acesso ou manutenção no emprego. Com efeito, a disposição legal aplicável nas relações de trabalho,
estabelece de modo aberto que O empregador pode, para efeitos de admissão ou de execução do contrato,
204
205

UNDP, Manual para Legisladores
Artigo 13, alínea a), do EGFAE.
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exigir ao candidato a emprego ou trabalhador a realização ou apresentação de testes ou exames médicos,
para comprovação da sua condição física ou psíquica, salvo disposição legal em contrário.
Nesta formulação, caberia a possibilidade de realização de testes médicos de HIV para a aferição da capacidade física do trabalhador, porém, o artigo 52 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, estabelece expressamente
que é proibida a exigência de teste serológico para a candidatura ao emprego em instituições públicas e
privadas, para a manutenção da relação jurídico-laboral ou ainda para acções de formação profissional ou
qualquer outra actividade206. Por isso, esta norma deveria ser expressamente inserida na Lei do Trabalho e
no EGFAE.

FT

Constatação e Recomendação: as formulações legais adoptadas pelo legislador na Lei do Trabalho e no
EGFAE, ao não proibirem expressamente o teste de HIV, deixam margens para dúvidas. É recomendável
que o legislador acolha nestes diplomas legais a norma constante do artigo 52 da Lei n.º 19/2014, de 27
de Agosto.
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b)
A protecção contra a discriminação: o artigo 4 da Lei do Trabalho estabelece o princípio da proibição
da discriminação em razão da orientação sexual ou de se ser portador de HIV E SIDA, estabelecendo como
sanção contra actos de discriminação o regime de nulidade, responsabilidade civil e criminal do empregador
ou trabalhador que os praticar207. Diversamente, o EGFAE não consagra expressamente o princípio da não
discriminação, nem o princípio de igualdade, embora no conteúdo de algumas normas estes princípios estejam
patentes, como seja, o dever de respeitar a Constituição da República e demais leis208 e o dever de combater
a discriminação com base no sexo e outras formas209. Aliás, a Estratégia de HIV E SIDA na Função Pública
consagra o princípio da não discriminação, segundo o qual: no espírito do trabalho digno e no respeito pelos
direitos do homem e pela dignidade das pessoas infectadas pelo HIV ou doenças degenerativas incluindo o
SIDA, os funcionários não devem ser vítimas de discriminação por motivo do seu estatuto serológico, quer
este seja real ou suposto, pois a discriminação e a estigmatização das pessoas que vivem com o HIV e SIDA
constitui um obstáculo aos esforços de sua prevenção210.
A protecção contra a discriminação do trabalhador vivendo com HIV e SIDA encontra-se especialmente regulada na alínea b) do artigo 51 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, que reconhece ao trabalhador público
e privado o direito de não ser discriminado no seu direito ao trabalho por ser portador de HIV e SIDA. De
igual modo, a protecção contra a discriminação encontra-se garantida pela Convenção n.º 111 da OIT contra a
Discriminação nas Relações de Trabalho cujas normas o legislador deveria incorporar formalmente no ordenamento jurídico nacional para a consagração de garantias sancionatórias à sua violação.
Recomendação: o EGFAE deve acolher formalmente o princípio da não discriminação, para além de que
a Estratégia de HIV e SIDA na Função Públia está fora do prazo já passam 9 anos, sendo recomendável
a sua avaliação e reformulação.
c)
A confidencialidade da informação médica: A Lei do Trabalho dispensa uma secção específica para
regular a protecção da dignidade do trabalhador através da garantia do direito à privacidade, impondo ao
empregador o dever de respeitar os direitos de personalidade do trabalhador, com especial atenção para a
intimidade da vida privada, não devendo aceder, nem divulgar Aspectos relacionados com a vida íntima e
206
207
208
209
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Esta
Artigo 4, n.º 3, da Lei do Trabalho.
Artigo 42, alínea a), do EGFAE.
Artigo 43, alínea i), do EGFAE.
Artigo 7, n.ºs 1 e 2, da Lei do Trabalho.
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o estado de saúde do trabalhador211. São igualmente protegidos os dados pessoais do trabalhador na posse do
empregador, sendo que os dados pessoais obtidos sob reserva de confidencialidade, como seria a informação
sobre o estado serológico do candidato a emprego ou trabalhador, não podem ser divulgados a terceiro sem o
consentimento do trabalhador.
No EGFAE, não estão previstas normas equivalentes às da Lei do Trabalho no que tange à protecção da privacidade do funcionário e agente do Estado, o que deixa os trabalhadores públicas numa situação de vulnerabilidade.
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Recomendação: o regime da protecção da privacidade do trabalhador na função pública é fraco, comparativamente ao da do Trabalho, sendo, por isso, recomendável a uniformização dos dois regimes nesta
matéria.
d)
Acesso à informação relacionada com HIV no local de trabalho: nos termos do disposto no artigo
6 da Lei do Trabalho:
1. O empregador não pode exigir ao trabalhador, no acto de contratação ou na execução do contrato de
trabalho, a prestação de informações relativas à sua vida privada, excepto quando particulares exigências
inerentes à natureza da actividade profissional o exijam, por força da lei ou dos usos de cada profissão, e seja
previamente fornecida, por escrito, a respectiva fundamentação.
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2. A utilização dos ficheiros e dos acessos informáticos relativos aos dados pessoais do candidato a emprego
ou trabalhador ficam sujeitos à legislação específica.
3. Os dados pessoais do trabalhador obtido pelo empregador sob reserva de confidencialidade, bem como
qualquer informação cuja divulgação violaria a privacidade daquele, não podem ser fornecidos a terceiros
sem o consentimento do trabalhador, salvo se razões legais assim o determinarem
Embora esta disposição não se refira especificamente ao HIV e SIDA, ela conforme uma cobertura legal à
proibição de pedido de informação relativa ao estado serológico enquanto informação da vida privada do trabalhador. Este regime é ainda reforçado pelo do artigo 5 da mesma lei que impõe ao empregador o dever de
respeitar a intimidade privada do trabalhador, em particular o estado de saúde.
Esta cobertura legal às questões de intimidade privada, particularmente, a relacionada com as questões de
saúde não encontra paralelo no EGFAE.
Constatação e Recomendação:
1. Mais uma vez, o regime do EGFAE nesta matéria está aquém dos padrões internacionais e da lei do
trabalho. sendo recomendável o melhoramento do regime.
2. Outro aspecto de não menos importância, é que a Lei do Trabalho remete a matéria do uso de ficheiros
e acessos informáticos relativos aos dados pessoais do trabalhador a legislação específica que ainda não
existe. É, pois, recomendável que o legislador aprove a lei que regula o regime da protecção e acesso a
dados pessoais.
e)
Protecção contra o despedimento discriminatório: Nem a lei do trabalho, nem o EGFAE contêm
uma proibição específica do despedimento do trabalhador ou funcionário ou agente do Estado em virtude do
seu estado serológico positivo. Na lei do trabalho, esta protecção encontra apenas respaldo no princípio geral
211

Artigo 7, n.ºs 1 e 2, da Lei do Trabalho.
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da não discriminação da pessoa vivendo com o HIV E SIDA, previsto no artigo 4 da Lei do Trabalho.
A protecção específica contra o despedimento do trabalhador vivendo com HIV e SIDA é dada pelo artigo 60
da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o qual considerara sem justa causa, conferido direito à indemnização e
reintegração, o despedimento em virtude do conhecimento ou suspeita do estado serológico. Conforme anteriormente referido, a fraqueza deste regime da protecção contra o despedimento está nas dificuldades de prova
de despedimento discriminatório em virtude de ser portador de HIV. Para mitigar este feito, o legislador deve
inverter o ónus de prova, estabelecendo que todo o despedimento de trabalhador portador de HIV e SIDA
presume-se sem justa causa.
Recomendação: o legislador deve consagrar um regime que inverte o ónus de prova de despedimento
em virtude de HIV, devendo qualificar como discriminatório o despedimento do trabalhador vivendo com
HIV e SIDA, salvo se o empregador provar o contrário.
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f)
Segurança no trabalho: tanto nas relações de emprego público, como nas de emprego privado existem normas específicas de Higiene e Segurança no Trabalho (HST) com vista à protecção do trabalhador
contra acidentes e doenças profissionais, através do Decreto n.º 14/2018, de 28 de Março e do Decreto n.º
62/2013, de 4 de Dezembro, impondo medidas de prevenção de acidentes e doenças profissionais, incluindo
seguros contra acidentes e doenças profissionais, o dever de assistência e de reparação em caso de acidente e
doença profissional.
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Em relação às medidas específicas para a prevenção, tratamento e cuidados de HIV e SIDA na empresa,
encontram-se previstas na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, o legislador estabelece que as entidades empregadoras que explorem laboratórios, clínicas médicas, unidades sanitárias ou outras equiparadas e cujos
trabalhadores entrem ou possam entrar em contacto com lixos hospitalares e fluidos corporais, devem tomar
as necessárias medidas de precaução, protecção e prevenção para evitar a infecção de HIV212.
A Lei do Trabalho integra as questões de HIV nas relações de trabalho no regime dos acidentes e doenças
profissionais, estabelecendo que dentro dos limites da lei, as empresas podem estabelecer políticas de prevenção de prevenção e combate ao HIV E SIDA e outras doenças endémicas no local de trabalho, devendo
respeitar, entre outros, o princípio do consentimento do trabalhador para o efeito de testes de seroprevalência.
Este princípio encontra-se dentro do regime da HST, o que significa que o legislador trata a matéria de HIV
dentro da temática da saúde ocupacional. A OIT recomenda que a melhor abordagem de HIV E SIDA no local
de trabalho é no quadro do regime da saúde ocupacional, por melhor colocar-se para não só para a extensão
do acesso ao tratamento e cuidados de saúde ao trabalhador vivendo com HIV e SIDA213, como também para
a aderência dos trabalhadores ao tratamento214.
A lei do trabalho não estabelece medidas especiais de protecção contra a infecção de HIV no local de trabalho,
deixando a cobertura da HST para efeitos de prevenção de HIV ao regime geral. Contudo, através da norma
cima referida, permite-se que os empregadores possam implementar políticas e programas de HIV e SIDA
na empresa, visando a prevenção e combate ao HIV e SIDA. Os empregadores podem, ainda, criar postos e
centros de saúde na empresa ao abrigo do Decreto n.º 31/89, de 10 de Outubro, nos quais podem providenciar
tratamento e cuidados de saúde aos trabalhadores.

212
Artigo 57 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
213
Ver ILO: Employment crucial for successful HIV/AIDS treatment, disponível em http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_230774/lang--en/index.htm
214
ILO. The Impacto f Employment on HIV Treatment Adherence, Genebra, 2013
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Constatação: o quadro jurídico-laboral em vigor garante a protecção jurídica do trabalhador contra acidentes e doenças profissionais e dispõe de medidas específicas para a prevenção dos riscos de infecção
ocupacional de HIV no local de trabalho. Por isso, pode-se concluir que o regime jurídico é adequado para
a criação de ambiente seguro, conforme a Recomendação n.º 200, de 2010, da OIT, bem como o Código
da SADC sobre HIV e Emprego.
Contudo, recomenda-se:
1. A ratificação da Convenção n.º 155 da OIT sobre Segurança e Saúde.
2. A aprovação da Política Nacional de HIV e SIDA no local de trabalho com vista à uniformização das
políticas e programas de HIV e SIDA nas empresas através dos princípios contidos nos instrumentos internacionais (Código de Boas Práticas de HIV no Mundo de Trabalho, Código da SADC sobre HIV e SIDA
e Emprego e a Recomendação n.º 200 da OIT)
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g)
Acesso adequado ao atendimento à saúde e outras formas de apoio financeiro em caso de perda
de capacidade para o trabalho: A Recomendação No. 200 da OIT estabelece como Standard Internacional
a igualdade de acesso aos serviços de tratamento, cuidados e apoio dos trabalhadores vivendo com HIV e
SIDA. Esta matéria é regulada pela Convenção n.º 161, da OIT, sobre Serviços de Saúde, da qual Moçambique
não é parte.
No entanto, a legislação laboral, concretamente o artigo 219 da Lei do Trabalho estabelece o regime jurídico
da saúde dos trabalhadores no local de trabalho, impondo às grandes empresas, isto é, as que tenham acima de
100 trabalhadores215, a obrigatoriedade de disporem de serviços médicos na empresa. A lei cria, ainda, a possibilidade de as empresas poderem associar-se para a instalação de serviços de assistência no local de trabalho
para várias empresas. O regime geral da criação e funcionamento de serviços de saúde na empresa consta do
Decreto n.º 31/89, de 10 de Outubro.

DR
A

De acordo a Recomendação n.º 200, da OIT, e do Código de Boas Práticas sobre HIV e SIDA e o Mundo do
Trabalho, os serviços de saúde ocupacional são o melhor instrumento de intervenção da empresa no apoio à
extensão do acesso dos trabalhadores vivendo com HIV e SIDA aos serviços de tratamento, cuidados e apoio.
Para pôr-se em prática esta recomendação, torna-se necessário promover junto das empresas a necessidade de
implementação de programas de HIV e SIDA para garantir acções de prevenção, tratamento, cuidados e apoio
aos trabalhadores, suas famílias e as comunidades circunvizinhas.
Entretanto, existe nesta matéria uma relativa divergência entre a Lei do Trabalho, a qual não obriga aos empregadores a disporem de políticas e programas de HIV e SIDA no local de trabalho, deixando esta matéria à liberdade da política empresarial, diferentemente da perspectiva adoptada Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto. Por
força deste diploma legal, as entidades empregadoras devem estabelecer políticas e programas de prevenção
e combate ao HIV e SIDA no local de trabalho. Esta imposição legal é audaciosa, na medida em que interfere
com as liberdades de gestão da empresa, por impor um custo obrigatório ao empregador por um problema
de saúde pública que é matéria de interesse público. Para que este regime seja conforme com o disposto nos
artigos 82 e 249, ambos da Constituição da República, é importante estabelecer uma ligação formal entre a
imposição de as empresas estabelecerem programas de HIV e SIDA no local de trabalho com o regime da Lei
n.º 4/94, de 13 de Outubro – Lei do Mecenato – de modo a permitir que os empregadores, querendo, possam
proceder à dedução fiscal dos respectivos custos.

215

Cfr artigo 34 da Lei do Trabalho
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Constatação e Recomendação: Moçambique dispõe dum quadro jurídico que garante o mínimo de direitos e obrigações dos empregadores no quadro da saúde ocupacional. Todavia, para o seu reforço, é
recomendável:
a) A ratificação da Convenção n.º 161, de 1985, da OIT, sobre os Serviços de Saúde Ocupacional, e da
Convenção n.º 197, sobre a Promoção do Quadro da Segurança e Saúde, bem como a adopção da Recomendação n.º 197.
b) A promoção da expansão do Acesso ao tratamento, cuidados e apoio ao trabalhador vivendo com HIV
e SIDA e suas famílias através dos serviços de saúde ocupacional na empresa216;
c) A divulgação do regime da Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro – Lei do Mecenato como forma de encorajamento das empresas a aderirem a programas de HIV e SIDA na empresa mediante a possibilidade de
dedução dos respectivos custos fiscais.
d) Necessidade uniformização entre o regime de assistência médica e medicamentosa em vigor no sector
público, aprovado pelo Decreto n.º 21/96 com o regime da segurança social obrigatória, aprovada pelo
Decreto n.º 51/2017, sem prejuízo de se pensar na criação dum fundo nacional de assistência médica e
medicamentosa para os trabalhadores, na esteira do regime pensado pelo legislador na Lei n.º 4/87, de 19
de Janeiro.
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h)
Obrigações dos empregadores no contexto de HIV e SIDA: O facto de a OIT ter colocado o HIV E
SIDA na lista de doenças profissionais217, enquadra as obrigações dos empregadores para com o HIV E SIDA
no quadro da saúde ocupacional. O regime jurídico nacional dispõe de um quadro jurídico suficientemente
adequado para impor obrigações aos empregadores compatíveis com uma resposta ao HIV E SIDA no local de
trabalho baseado em direitos. Tanto a Lei do Trabalho como a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, impõem que
as políticas e programas de HIV E SIDA no local de trabalho sejam implementados dentro dos limites da lei,
entendendo-se aqui o dever de respeito por todas as imposições legais que visam proteger os direitos humanos
do trabalhador vivendo com HIV e SIDA. Exemplificadamente, a Lei do Trabalho indica o princípio do consentimento do trabalho como o que, entre outros, deve presidir à implementação de políticas e programas na
empresa.
i)
De um modo geral, a legislação moçambicana estabelece o seguinte quadro de deveres laborais relativos à saúde ocupacional:
• Respeitar os direitos e garantias do trabalhador
• Garantir a observância das normas de higiene e segurança no trabalho, bem como investigar as causas
dos acidentes e doenças profissionais, adoptando medidas adequadas à sua prevenção.
• Proporcionar ao trabalhador boas condições físicas e morais no local de trabalho
• O dever de assistência e de reparação em caso de ocorrência de acidente ou doença profissional
Em aditamento a este quadro geral, o empregador tem as seguintes obrigações específicas em relação ao HIV
E SIDA no local de trabalho, conforme a seguir se descrevem:
j)
Protecção do Trabalhador e Candidato Vivendo com HIV e SIDA na Lei n. º 19/2014, de 27 de
Agosto

216
ILO. Expanding Access to HIV/AIDS treatment, care and support through occupational health services, disponível em
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_117805.pdf
217
ILO. ILO Listo f Occupational Diseases (revised 2010), disponível em : ww.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--protrav/---safework/documents/publication/wcms_125137.pdf
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O regime jurídico-laboral relativo aos Aspectos de HIV e SIDA, contemplam as seguintes matérias:
a) Direito ao trabalho e à formação profissional218;
b) Direito à privacidade219 e confidencialidade220 do seu estado;
c) Direito a consentimento para a divulgação do seu estado ao empregador221 ;
d) Direito de requerer o teste de HIV e de não de ser submetido ao teste para efeitos de emprego222 ;
e) O trabalhador vivendo com HIV tem direito a igualdade de tratamento223 e de protecção contra a discriminação224 no local de trabalho;
f) Proibição de testes de HIV e SIDA como condição de acesso ou manutenção de emprego225;
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g) Direitos à assistência médica e medicamentosa, coabitação, educação formação profissional, progressão na carreira, respeito pela condição serológica, solidariedade e assistência pelos colegas, participação
nas actividades de prevenção, denúncia a comportamentos de estigma e discriminação, apoio e assistência
social, indemnização em caso de contaminação ocupacional226;
h) Garantir a assistência médica, disponível no País, ao trabalhador infectado com HIV e SIDA mesmo
quando impossibilitado de trabalhar227;
i) Estabelecer políticas e programas de prevenção e combate ao HIV e SIDA no local de trabalho228;
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j) Implementar programas de responsabilidade social no âmbito de HIV e SIDA, criando serviços de
informação, educação, comunicação, aconselhamento e testagem no local de trabalho229
k) Subscrever um seguro de saúde que possa cobrir situações de infecções ocupacionais230
l) Prover serviços e meios que evitem ou diminuam o risco de infecção ocupacional
m) Garantir assistência médica e medicamentosa ao trabalhador infectado no local de trabalho231
n) Pagar indemnização ao trabalhador infectado por HIV e SIDA no local de trabalho232
o) Tomar medidas de precaução específicas no caso dos serviços que explorem laboratórios, clínicas e
unidades sanitárias e outras actividades em que os trabalhadores podem entrar em contacto com lixo hospitalar ou fluidos corporais.
218
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Artigo 5, alínea e), da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 44 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 45 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 46 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 51 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 47 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigos 48 e 51, alínea a), da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 52 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 49 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 53, n.º1, da da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 53, n.º3, da da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 53, n.º4, da da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Artigo 53, n.º6, da da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 53, n.º5, da da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
Artigo 54 e 56 da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto
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No âmbito das relações de Trabalho, existem três instrumentos internacionais de referência que o País não
deve deixar de parte na regulação dos Aspectos de HIV e SIDA no local de trabalho, nomeadamente, o Código
de Boas Práticas sobre HIV e SIDA e o Mundo de Trabalho, A Recomendação n.º 200 da OIT sobre HIV E
SIDA e o Mundo de Trabalho e o Código da SADC sobre HIV e SIDA e Emprego. A Recomendação n.º 200
da OIT refere-o claramente que os Estados, na adopção de políticas nacionais, devem ter em conta o Código
de Práticas da OIT sobre HIV e SIDA. Estes instrumentos cobrem variadas matérias do contexto laboral, tais
como discriminação e igualdade de oportunidades e tratamento, prevenção, tratamento e cuidados, apoio,
testagem, privacidade e confidencialidade, saúde ocupacional, educação, treino, informação e consulta, etc.
Os padrões internacionais aplicáveis, recomendam aos Estados para disporem duma política nacional de HIV
e SIDA no local de Trabalho. Apesar de Moçambique ter adoptado legislação sobre HIV e relações de trabalho
desde 2002, ainda não criou uma política nacional em observância das recomendações internacionais. Esta
política é muito importante para a criação dum instrumento orientador para a adopção de políticas e programas
de HIV e SIDA nas empresas.
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Analisando o conteúdo da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, conclui-se que de um modo geral, o legislador
consagrou as medidas mais importantes internacionalmente recomendadas nessa matéria.
Existem matérias em que o legislador poderia tomar uma posição sobre elas, designadamente:

2.8.
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Constatação e Recomendação:
a) O Estabelecimento dum regime compensatório das empresas que comparticipam na luta contra HIV
através do regime do Mecenato da Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro, tendo em conta a imposição aos empregadores do dever de estabelecimento da políticas e programas de prevenção e combate ao HIV e SIDA,
por força do n.º 3 do artigo 53, da Lei n.º 14/2014, de 27 de Agosto.
b) A questão dos testes médicos de HIV e SIDA impostos por motivos de higiene e segurança no trabalho,
pois, actualmente, o regime da Lei do Trabalho, constante do artigo 7, é muito vago.
c) Com vista a um colhimento formal e mais sistematizado nas normas internacionais sobre HIV e SIDA
e relações de emprego, Moçambique deve aprovar uma Política Nacional de HIV e SIDA nas Relações de
Trabalho.

O Regime da Segurança Social e a Epidemia de HIV E SIDA

• Decreto nº 51/2017 de 09 de Outubro de 2017- Aprova o Regulamento de Segurança Social Obrigatória e revoga o Decreto n.§ 53/2007, de 3 de Dezembro
• Resolução nº 18/2016 de 30 de Dezembro de 2016 Ratifica a Convenção sobre Segurança Social entre
a República de Moçambique e a República Portuguesa
• Diploma Ministerial nº 94/2015 de 09 de Outubro de 2015-Aprova o Regulamento Interno do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
• Decreto n§ 27/2010 - Aprovou o Regulamento da Providência Social dos Funcionários e Agentes do
Estado, abreviadamente designado por REPFAE
• Lei nº 31/2014, de17 de Dezembro de 2014 Lei de Revisão da Lei do Estatuto, Segurança e Previdência do Deputado
• Decreto nº 46/2014 de 05 de Setembro de 2014-Aprova o Regulamento da Implementação da Segurança Social Básica pelas Instituições Religiosas e Organizações Não-Governamentais e Estrangeiras que
desenvolvem actividades na República de Moçambique
• Decreto nº 52/2011 de 12 de Outubro de 2011 Cria os Programas de Segurança Social Básica a serem
implementados pelo Ministério da Mulher e da Acção Social, através do Instituto Nacional de Acção Social
• Decreto nº 27/2010 de 12 de Agosto de 2010 Aprova o Regulamento da Providência Social dos Funcionários e Agentes do Estado, abreviadamente designado por REPFAE
• Resolução nº 17/2010 de 27 de Maio de 2010-Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica
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• Decreto nº 85/2009 de 29 de Dezembro de 2009, Regulamento da Segurança Social Obrigatória
A protecção social das pessoas vivendo com HIV e SIDA encontra-se prevista no Regulamento da Protecção
Social Básica, aprovada Decreto n.º 85/2009, de 29 de Dezembro.
Nos termos do artigo 1 deste Regulamento, a segurança social básica dirige-se às pessoas incapacitadas para
o trabalho, sem meios próprios de satisfação de necessidades básicas e em situação de vulnerabilidade, designadamente, as pessoas em situação de pobreza absoluta, crianças em situação difícil, pessoas idosas em
pobreza absoluta, pessoas portadoras de deficiência e as pessoas com doenças crónicas e degenerativas, como
é o caso das pessoas vivendo com HIV e SIDA. Estas pessoas beneficiam de prestações de risco que entre outros direitos incluem o acesso universal e gratuito a cuidados de saúde primárias, para além de transferências
monetárias a quem reunir requisitos.

2.9.
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Constatação: em termos formais, a protecção social das pessoas vivendo com HIV E SIDA está garantida,
quando integrarem o grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade. A questão de fundo em a ver com os
níveis de cobertura real dos programas, pois ela ainda não abrange a universalidade das pessoas que deveriam
beneficiar da protecção social básica.

Edução e Acesso à informação e à Educação

Declaração UNIVERSAL
Artigo 19°
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão.
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Artigo 26
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao
ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do
seu mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem
e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as
nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações
Unidas para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escholher o género de educação a dar aos filhos.
CARTA AFRICANA
Artigo 9
1. Todas as pessoas têm direito à informação.
2. Todas as pessoas têm direito de exprimir e de divulgar as suas opiniões dentro das leis e dos regulamentos.
Artigo 17
1.Todas as pessoas têm direito à educação.
2. Toda a pessoa pode tomar livremente parte na vida cultural da Comunidade.
3. A promoção e a protecção da moral e dos valores tradicionais reconhecidos pela Comunidade constituem um dever do Estado no quadro da salvaguarda dos Direitos do Homem.
A Constituição da República o direito fundamental à informação no artigo 48, assegurando o exercício do
direito livre de qualquer censura. Por sua vez, o direito fundamental à educação encontra previsto no artigo
88, nos termos do qual Na República de Moçambiqe a educação constitui direito e dever de cada cidadão,
do que resultar ainda por força da Constituição que O Estado promove a extensão da educação à formação
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profissional contínua e a igualdade de acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito.
Tanto ao abrigo do disposto na Declaração Universal, como na Carta Africana, aplicáveis nos termos do artigo
43 da Constituição da República, os direitos à educação e à informação são extensíveis às pessoas vivendo
com HIV e SIDA.
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As questões de educação para a saúde e o controlo sanitário são reguladas pelo Regulamento de Saúde Escolar, aprovado pelo Decreto n.º 46504, de 27 de Agosto, cujo preâmbulo esclarece que “a escola, com imensas
oportunidades de conservar e melhorar a saúde dos indivíduos que a frequentam, desempenha papel de revelo
nas tarefas clàssicamente incluídas na saúde pública, prosseguindo, no entanto, finalidades e métodos essencialmente pedagógicos, deve, através do serviço de saúde escolar, promover o desenvolvimento de regras conducentes a uma vida escolar saudável num programa essencialmente prático e eficaz de promoção de saúde
pública, cuja execução terá lugar no âmbito da rede geral do ensino”. Como se pode ver, a implementação
do Regulamento de Saúde Escolar constitui uma boa oportunidade de institucionalização de actividades de
saúde pública nos estabelecimentos de ensino, incluindo actividades de educação prevenção de HIV e outras
doenças de transmissão sexual.
Conforme acima referido, no trabalho de campo constatou-se que as actividades de educação cívica para a
prevenção de HIV e SIDA, bem como acções de aconselhamento e testagem ocorrem de forma esporádica e
são realizadas pelo pessoal de saúde que se faz aos estabelecimentos escolares. O fim do programa Geração
Biz fez desaparecer as actividades de educação de pareces que ocorriam nas escolas. Contudo, os curricula
do ensino primário do segundo grau, bem como do ensino secundário, incluem matérias atinentes à educação
sexual e saúde reprodutiva.
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No capítulo VII do Título II, ao regular a matéria sobre a educação e acesso à educação, o legislador revela
mais uma vez dificuldades de sistematização coerente da lei, por misturar dois temas diferentes, apesar de
partilharem simultaneamente o termo educação.
Por um lado, o legislador trata de educação no sentido em que o termo é usado no contexto de divulgação de
informação de prevenção e combate ao estigma e discriminação. Esta matéria consta dos n.ºs 1 e 2 do artigo 35
da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, nos termos dos quais o Estado assume uma posição de compromisso de
promoção de informação, comunicação e educação cívica, visando o estímulo do aconselhamento, testagem,
prevenção e combate à estigmatização e discriminação, e incentiva a aderência ao tratamento.
Porém, diversamente do que é recomendável, não estabeleceu os padrões aplicáveis à realização do direito à
educação no contexto de HIV e SIDA. Sobre esta matéria, a Lei Modelo de HIV e SIDA da SADC regula quatro níveis de educação, designadamente, educação e informação em HIV e SIDA, educação de HIV e SIDA em
instituições de ensino, educação e informação em HIV e SIDA nos serviços de saúde, educação e informação
nos Mídias. As Directrizes internacionais instam os Estados a produzirem legislação para regular produtos,
serviços e informações relacionados com HIV, de modo a garantir a ampla disponibilidade de medidas de
prevenção e serviços de qualidade, informação adequada sobre prevenção e cuidados com HIV e medicação
segura e eficaz a um preço comportável233.
É de frisar que no âmbito do disposto no artigo 78 da Constituição da República, a educação e informação em
HIV e SIDA pode ser prestada por associações e organizações comunitárias, no âmbito da sua missão, designadamente, a contribuição para a realização dos direitos e liberdades dos cidadãos, bem como para a elevação
da consciência individual e colectiva no cumprimento dos deveres cívicos234.

233
234

Directriz 5, Directrizes Internacionais sobre HIV E SIDA e Direitos Humanos.
Artigo 78, n.º 1, da Constituição da República.
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O direito de acesso à informação em matéria de saúde é garantido pela Carta dos Direitos e Deveres do Doente, aprovado pela Resolução n.º 73/2007, de 18 de Dezembro do Conselho de Ministros, que lhe confere o direito de ser informado de todos os apesctos relacionados com o seu diagnóstico, tratamento e efeitos colaterais
do tramento, bem como as alternativas médicas disponíveis. Ainda, no quadro do regime de aconselhamento
e testagem, é formalmente garantido direito à informação. Porém, dum modo geral, o direito à informação
encontra-se regulado pela Lei n.º 34/2014, de 31 de Dezembro – Lei do Direito à Informação – e o respectivo
Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 35/2015, de 31 de Dezembro.
Diversamente, a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, limitou-se a tratar da matéria de educação, informação e
comunicação em HIV E SIDA apenas com o objectivo de estabelecer o compromisso do Estado em relação
à obrigação de promover e disponibilizar informação, e finalmente descreve os objectivos que se pretendem
com essa comunicação, informação e educação. O legislador não estabeleceu normas relativas ao conteúdo da
informação a ser transmitida, nem os requisitos que os educadores devem apresentar.
Em todo o caso, deve registar-se que o País dispõe duma certa gama de instrumentos programáticos na área de
comunicação e HIV e SIDA, designadamente:
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Estratégia Nacional de Comunicação para o Combate ao HIV e SIDA;
Plano de Acção da Estratégia de Comunicação;
Plano Operacional de Comunicação para o PEN IV;
Manual Orientador de Boa Comunicação.
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•
•
•
•
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1.
A Directriz Sobre Serviços De Apoio Legal e o Direito De Acesso À Justiça Em
Moçambique
A Directriz VII recomenda que os Estados devem implementar e promover serviços de apoio legal que: eduquem pessoas afectadas pelo HIV e SIDA sobre os seus direitos, desenvolvam perícias sobre questões relativas ao HIV, e utilizem meios de protecção, além dos tribunais, tais como escritórios dos Ministérios da Justiça,
os Provedores de Justiça, as unidades de denúnicas contra a saúde e as comissões de Direitos Humanos.
De um modo geral, o sistema jurídico moçambicano garante o direito de acesso à justiça, quer através dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, quer mediante o acesso aos tribunais constituídos por juízes
revestidos de garantias de independência e imparcialidade235. As disposições constitucionais relevantes sobre
o acesso à justiça incluem:
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Artigo 4
(Pluralismo jurídico)
O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade
moçambicana, na medida em que não contrariem os valores e os princípios fundamentais da Constituição.
Artigo 69
(Direito de impugnação)
O cidadão pode impugnar os actos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e nas demais
leis.
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Artigo 70
(Direito de recorrer aos tribunais)
O cidadão tem o direito de recorrer aos tribunais contra os actos que violem os
seus direitos e interesses reconhecidos pela Constituição e pela lei.
Provedor da Justiça

Artigo 245
(Solicitação de apreciação de inconstitucionalidade)
O Conselho Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade das leis
e a ilegalidade dos demais actos normativos dos órgãos do Estado, em qualquer momento da sua vigência.
Artigo 253
(Direitos e garantias dos administrados)
1. Os cidadãos têm o direito de serem informados pelos serviços competentes da Administração Pública
sempre que requeiram sobre o andamento dos processos em que estejam directamente interessados nos
termos da lei.
2. Os actos administrativos são notificados aos interessados nos termos e nos prazos da lei e são fundamentados quando afectam direitos ou interesses dos cidadãos legalmente tutelados.
3. É assegurado aos cidadãos interessados o direito ao recurso contencioso fundado em ilegalidade de
actos administrativos, desde que prejudiquem os seus direitos
Apesar da existência de garantias jurisdicionais, é praticamente inexistente a jurisprudência nacional relacionada com Aspectos jurídicos de HIV e SIDA, o que mostra a necessidade de formação dos profissionais do
sector da administração da justiça nesta matéria. Felizmente, no Módulo de Direitos Humanos do Centro de
Formação Jurídica e Judiciária, foi integrado o conteúdo dos Aspectos jurídicos de HIVe SIDA. Contudo, esta
formação deve ser estendida aos magistrados já em exercício e aos advogados, através de cursos de pequena
duração.
235

Cfr artigo 217, n.ºs 1 e 2, da CRM
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2.
As Políticas Públicas para a Promoção da Literacia Legal e o Conhecimento
Dos Direitos
Nos termos da Directriz VII os Estados devem promover a educação jurídica das pessoas vivendo ou afectadas com HIV para que conheçam os seus direitos e se defendam contra possíveis violações.
O acesso a lei enquanto componente do direito de acesso à justiça, visa assegurar que ninguém fique privado
do conhecimento e exercício ou defesa dos seus direitos em virtude da sua condição social ou cultural ou
mesmo de insuficiência de recursos económicos. Em termos práticos e, como responsabilidade do Estado, o
acesso ao direito implica o dever de divulgação da Constituição da República e das leis sob a forma de rádio,
televisão, campanhas cívicas, cinema, entre outros, de modo que os cidadãos conheçam os seus direitos para
um melhor exercício e protecção dos mesmos.
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O meio oficial de divulgação de leis no ordenamento jurídico moçambicano é o Boletim da República, redigido e publicado em língua portuguesa. Pode-se ter acesso ao Boletim da República em formato electrónico,
através do portal do governo236, ou em formato físico, na Imprensa Nacional, através do pagamento de um
valor que depende do número das páginas requisitas. Em ambos os casos, o utente deve conhecer o ano, o
número, a série e a página do Boletim ao qual precisa aceder.
A legislação também está disponível on-line por meio de sites do governo e privados, em língua portuguesa.
O acesso a sites privados é pago Mas os dados sobre a utilização da Internet no mundo apontam que apenas
17,2% da população em Moçambique tem acesso à Internet237.
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No entanto, como dissemos, a língua da legislação é exclusivamente portuguesa. O website Etnologue identifica um total de 43 línguas usadas em todo Moçambique238. Mas também estima-se que cerca de 90% dos
moçambicanos não se identificam o português como língua materna239. Alguns deles, e especialmente as
populações nas áreas rurais, falam apenas suas línguas nativas e não são fluentes em português240. Segundo
dados recentes, 41,2% da população - cerca de doze milhões de pessoas no país, não é capaz de ler ou escrever
em português241. Além disso, a linguagem legal é muito técnica e a legislação é muitas vezes difícil de entender, mesmo por aqueles que têm a habilidade de usar a língua portuguesa.
Não entender a língua e a terminologia das leis é uma das maiores barreiras no exercício dos direitos e liberdades garantidos por essas mesmas leis. A fim de garantir o acesso à lei por todos os cidadãos, o Estado moçambicano deve implementar acções para disseminar a legislação relevante para os cidadãos, inclusive em línguas
locais, bem como facilitar e promover a participação de outros actores não estatais na disseminação de leis.
A Assembleia da República já se tem pronunciado sobre a necessidade de traduzir as leis nas línguas nacionais242, assim como as organizações da sociedade civil (OSC) viram-se preocupadas com a fraca divulgação
das leis principalmente em línguas nacionais, tendo chegado a conclusão de que também a Carta Africana
sobre a Democracia e Direitos Humanos deve ser traduzida para as línguas nacionais para que mais número de
cidadãos se aproprie do seu conteúdo e participe conscientemente dos processos governativos243.
236
United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to Human
Rights-Based Approach to Access to Justice, 2005.
237
Disponível em: https://www.internetworldstats.com/stats1.htm (acessado aos 11 de Setembro de 2018).
238
Disponível em: https://www.ethnologue.com/country/mz (acessado aos 11 de Setembro de 2018).
239
Disponível em: http://clubofmozambique.com/news/90-of-mozambicans-prefer-mother-tongue-to-portuguese/ (acessado
aos 11 de Setembro de 2018).
240
Vide dado disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/em-mocambique-idioma-portugues-se-mistura-com-as-linguas-maternas.shtml (acessado aos 11 de Setembro de 2018).
241
Vide dado disponível em: https://countrymeters.info/en/Mozambique (acessado aos 11 de Setembro de 2018).
242
Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/45193-lei-de-direito-a-informacao-sucesso-na-implementacao-depende-da-sua-divulgacao.html (acessado aos 11 de Setembro de 2018).
243
Democracia e Direitos Humanos: Carta Africana deve estar nas línguas nacionais. Jornal Noticias. 9 de Outubro de
2017.
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No domínio de HIV e SIDA; o Plano Estratégico Nacional PEN IV aborda a literacia legal nos seguintes termos:
A literacia legal informa e educa o indivíduo para que se consciencialize sobre os seus direitos (incluindo os
seus deveres) ao acesso a serviços de prevenção, cuidados, tratamento e apoio. De igual modo, dá-lhe ferramentas para, de forma informada e educada, identificar, analisar e ponderar Aspectos críticos inerentes aos
seus direitos de cidadania e agir em conformidade. Os serviços legais devem apoiar as pessoas no acesso à
justiça de forma a garantir a protecção do indivíduo e dos seus direitos.
Como forma de dar sentido à literacia legal, o PEN IV projecta actividades como o fortalecimento e capacitação das redes de PVHS com respeito ao direito a herança, da obrigação de tratar, ao direito ao respeito e à
confidencialidade, e à protecção de menores244.
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Ao nível do Estado, a responsabilidade institucional de promoção de direitos humanos em Moçambique recai
sobre o Instituto Patrocínio e Assistência Jurídica, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 1 do Estatuto
Orgânico, aprovado pelo Decreto n.º 54/95, de 13 de Dezembro. A Ordem dos Advogados de Moçambique,
através do Instituto de Assistência Jurídica, também promove acções de educação cívica como parte da sua
missão de promoção dos direitos e liberdades fundamentais. No entanto, apesar de o plano estratégico preconizar acções de divulgação da lei, não estabeleceu mecanismos de articulação com as instituições mais apropriadas. De igual modo, as instituições vocacionadas, não têm pessoal especializado em questões jurídicas de
HIV e SIDA.
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Igualmente, várias organizações da sociedade civil na área de direitos humanos promovem a literacia legal.
As organizações que mais contribuem em acções de divulgação da lei e direitos humanos são, nomeadamente,
a Liga dos Direitos Humanos (LDH), a MULEIDE, o Fórum da Mulher, a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica (AMMCJ) e a Assoociação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família (AMODEFA).
No domínio da divulgação de direitos relacionaos com a saúde, particularmente, no contexto de HIV e SIDA,
pode-se destacar organizações como e a MONASO, Homens pela Mudança (HOPEM), Empresários Contra
o SIDA (ECOSIDA), N´weti (Comunicação para a Mudança), KINDLIMUKA – Associação das Pessoas
Vivendo com HIV e SIDA, etc.
Constatação e Recomendação: CNCS deve estabelecer mecanismos de articulação com o IPAJ e as Organizações da Sociedade Civil para a divulgação da Lei de HIV e SIDA e de outros instrumentos jurídicos
relevantes para a resposta. Deve-se garantir a formação do pessoal do IPAJ em questões jurídicas de HIV
e SIDA

3.
MECANISMOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E ACESSO AOS
SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO
3.1.

Mecanismos de Resolução de Conflitos

De acordo com o disposto nos artigos 4 e 212, ambos da Constituição da República, a resolução de conflitos
em Moçambique tanto pode ser com recurso a mecanismos formais e mecanismos alternativos resolução de
conflitos.

3.1.1. Mecanismos Formais de Resolução de Conflitos
Os mecanismos formais de resolução de conflitos previstos na Constituição da República assentam na função
jurisdicional dos tribunais, os quais têm por objectivo garantir e reforçar a legalidade como factor da estabilidade jurídica, garantir o respeito pelas leis, assegurar os direitos e liberdades dos cidadãos, assim como
244
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os interesses jurídicos dos diferentes órgãos e entidades com existência legal245, mediante a composição de
conflitos através de decisões que são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e autoridades246 Cabe
ainda na função dos tribunais a função educacional, ao abrigo da qual os tribunais educam os cidadãos e a
administração pública no cumprimento voluntário e consciente das leis, estabelecendo uma justae harmoniosa
convivência social247.
De acordo com a Constituição da República, na República de Moçambique existem os seguintes tribunais:
a) O Tribunal Supremo que é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, incumbindo-lhe
garantir a aplicação uniforme da lei na esfora da sua jurisdição e ao serviço dos interesses do povo moçambicano248.
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b) O Tribunal Administrativo, órgão superior da hierarquia dos tribunais administrativos, fiscais e
aduaneiros, cabendo-lhe o controlo da legalidade dos actos administrativos e da aplicação das normas
regulamentares emitidas pela Administração Pública, bem como a fiscalização da legalidade das despesas
públicas e a respectiva efectivação da responsabilidade civil por infracção financeira249. A Organização e
funcionamento da jurisdição administrativa rege-se pela Lei n.º 24/2013, de 1 de Novembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 7/2015, de 6 de Outubro.
c) Os tribunais judiciais cuja organização e funcionamento dos tribunais judicais rege-se pela Lei n.º
24/2007, de 20 de Agosto (Lei da Organização Judiciária). Grosso modo, os tribunais judiciais dirimem
conflitos emergentes das relações privadas no âmbito das relações de família (casamento e menores), relações sucessórias, relações de trabalho, relações comerciais, relações contratuais, direitos relacionados
com a propriedade e posse de bens, as questões de responsabilidade civil por danos patrimoniais e não
patrimoniais, bem como assuntos de natureza criminal.
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d) Tribunais de existência facultativa: a Constituição prevê igualmente a possibilidade de existência de
tribunais administrativos, de tribunais de trabalho, tribunais fiscais, tribunais aduaneiros, tribunais marítimos, tribunais arbitrais e tribunais comunitários.
e) Conselho Constitucional: embora não definido como tribunal, o Conselho Constitucional é um órgão
com funções de natureza jurisdicional ao qual compete administra ajustiça em matérias de natureza jurídico – constitucional250, nomeadamente, apreciar e declarar a inconstitucionalidade das leis251, a pedido
do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, de um terço dos deputados da Assembleia da República, do Primeiro Ministro, do Procurador-Geral da República, do Provedor da Justiça
e de dois mil cidadãos252.
Em entrevistas efectuadas a magistrados da área laboral e criminal, indica-se que a jurisprudência em
matéria de direitos das pessoas vivendo com HIV e SIDA é ainda incipiente. Contudo, existem casos
pendentes nos tribunais. Aliás, nos seminários foram apresentadas experiências de algumas organizações

3.1.2. Mecanismos Alternativos de Resolução de Conflitos
Embora integrados no leque dos tribunais de existência facultativa, os tribunais arbitrais e os tribunais
comunitários constituem mecanismos alternativos de resolução de conflitos, por serem considerados o meio
245
246
247
248
249
250
251
252

Aritigo 212, n.º 1, da Constituição da República.
Artigo 215 da Constituição da República.
Artigo 213 da Constituição da República.
Ver artigos 223, 225, 226 e 227.
Artigos 223, alínea b), 228, 229 , 230, 231, 232 e 233, todos da CRM
Artigo 241 da Constituião da República.
Artigo 244, n.º 1, alínea a), da Constituição da República.
Artigo 245 da Constituição da República.
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opcional de acesso à justiça diferente dos Tribunais Judiciais ou os Tribunais da Justiça Administrativa.
Nos termos do n.º 2 do artigo 212 da Constituição da República, podem ser definidos por lei mecanismos institucionais e processuais de articulação entre os tribunais e demais instâncias de composição de interesses
e de resolução de conflitos, o que pressupõe que a Constituição está aberta a mais mecanismos alternativos
de resolução de conflitos, tais como a mediação, conciliação, etc. Aliás, nos termos do artigo 4, também, da
Constituição, O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na
sociedade moçambicana, na medida em que não contrariem os valores e princípios fundamentais da Constituição.

3.2.

Acesso aos Serviços de Apoio Jurídico

O PEN IV estabelece como política pública de apoio jurídico no domínio de HIV e direitos humanos que:

FT

As práticas socioculturais que promovem a violência de género têm um contributo no agravamento da
vulnerabilidade da mulher no contexto do HIV e SIDA. Como forma de minorar a violência de género,
o PEN IV promoverá serviços de informação legal, bem como de assessoria legal, tendo em vista os seguintes propósitos: Confrontar as práticas de violência baseada no género e discriminação que expõe a
mulher e rapariga à vulnerabilidade da infecção com HIV e SIDA; e, Ajudar a resolver ou minorar disputas nas comunidades, onde os tabus em torno do HIV e SIDA continuam a influenciar a separação de
casais, a destruição da célula base da família, a culpabilização da mulher sobre o infortúnio familiar e
sua expulsão do lar, em condições em que os seus direitos não só são silenciados pelo sistema patriarcal
predominante, mas também suplantados pelos medos de exposição da sua situação de saúde.
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Com esta abordagem busca-se, igualmente, um investimento na consciência colectiva visando influenciar
mudanças positivas nas normas tradicionais perniciosas e no recurso a uma cada vez mais actuante litigação estratégica
A Constituição e as leis estabelecem vários mecanismos institucionais através dos quais os cidadãos podem
obter apoio jurídico, designadamente, o Ministério Público, o Provedor da Justiça, a Comissão Nacional de
Direitos Humanos, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, e o Instituto de Assistência Jurídica da Ordem dos Advogados. Ainda, no âmbito do regime das associações, algumas organizações não-governamentais
prestam assistência jurídica a cidadãos carenciados ou em casos de violação de direitos humanos.

3.2.1. O Ministério Público

O Ministério Público constitui uma magistratura hierarquicamente organizada, subordinada ao Procurar-Geral
da República, que tem como função a representação do Estado junto dos tribunais e defender os interesses que
a lei determina, controlar a legalidade, os prazos das detenções, dirigir a instrução preparatória dos processos-crime, exercer a acção penal e assegurar a defesa jurídica dos menores, ausentes e incapazes.

3.2.2. O Provedor da Justiça
O Provedor da Justiça é um órgão independente253, eleito pela Assembleia da República254 que tem como
função a garantia dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na actuação da Administração
Pública255.
Ao abrigo do disposto no artigo 259, o Provedor da Justiça aprecia os casos que lhe são submetidos, sem poder
253
254
255

Artigo 258 da CRM.
Artigo 257 da CRM.
Artigo 256 da CRM
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decisório, e produz recomendações aos órgãos competentes para reparar ou prevenir ilegalidades ou injustiças.
No âmbito da sua actuação, o Provedor da Justiça pode remeter informação sobre irregularidades ou violações
graves à Assembleia da República, ao Procurador- Geral da República e a Autoridade Central ou Local256.
A Lei n.º 7/2006, de 16 de Agosto, estabelece o Âmbito de Actuação, Estatuto, Competêcias e o processo de
funcionamento do Provedor da Justiça.

3.2.3. A Comissão Nacional de Direitos Humanos
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A Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) foi criada pela Lei n.º 33/2009, de 22 de Dezembro, a
qual aprova os respectivos Estatutos Orgânicos. De acordo com o disposto nos artigos 3 e 4 da Lei da CNDH,
esta é uma instituição de direito público que tem como funções promover e proteger os direitos humanos no
País, desenvolver e conduzir programs de informação de promoção dos direitos fundamentais previstos na
Constituição, colaborar com as autoridades competentes na adopção de medidas no âmbito de assistência
jurídica e judiciária de cidadãos financeiramente desfavorecidos em causas relativas à violação de direitos
humanos.
Nos procedimentos do seu funcionamento, a Comissão Nacional de Direitos Humanos recebe queixas de violação de direitos humanos que, depedendo da sua gravidade, podem ser remetidos para a Procuradoria-Geral
da República para os devidos efeitos legais. As vítimas podem ser ainda encaminhadas a instauração de procedimentos cíveis ou administrativos, consoante for o caso257.

3.2.4. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica
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Os serviços de Apoio Jurídico são regulados pela Lei n.º 6/94, de 13 de Setembro – Lei do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ). Esta entidade é tutelada pelo Ministério que superintende a área da Justiça.
Segundo o diploma legal em referência, o IPAJ tem por função garantir a concretização do direito de defesa
constitucionalmente consagrado, proporcionando ao cidadão economicamente desprotegido, o patrocínio judiciário e a assistência jurídica de que carecer.
Para o cumprimento da sua missão, o IPAJ tem as seguintes atribuições:
a) Coordenar o exercício do patrocínio judiciário e assistência jurídica pelos seus membros
b) Coordenar o serviço cívico a realizar pelos advogados estagiários;
c) Zelar pelo cumprimento das regras de deontologia profissional dos seus membros e pela dignidade e
respeito da actividade;
d) Exercer jurisdição disciplinar sobre os seus membros;
e) Participar no estudo e divulgação das leis e promover o respeito pela legalidade;
f) Elevar o nível de conhecimentos técnicos e profissionais dos seus membros;
g) Promover o estreitamento de relações com organizações estrangeiras congéneres.

3.2.5. Serviço de Assistência Jurídica da Ordem dos Advogados
A Lei n.º 28/2009, de 29 de Setembro, aprova Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), de
acordo com o qual constitituem atribuições da agremiação, entre outras, defender o Estado de Direito Democrático, os direitos e liberdades fundamentais e participar na boa administração da justiça, promover o acesso à
justiça, nos termos da Constituição e demais legislação, contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica,
para o conhecimento e aperfeiçoamento do Direito258.
256
257
258

Artigo 259 da CRM.
Artigo 4 dos Estatutos da CNDH.
Artigo 4 do Estatuto da Ordem dos Advogados.
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De acordo com o disposto no artigo 89 do Estatuto da OAM, a assistência judiciária, destinada aos carentes de
meios financeiros, regula-se por legislação específica, observadas as disposições pertinentes do Estatuto em
referência. Para o efeito de assistência judiciária, o Serviço de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados
podem nomear Advogado. Esta nomeação pode ser feita por um juiz.

3.2.6. Assistência Jurídica por Organizações não governamentais
De acordo com o disposto no artigo 78 da CRM, as organizações sociais, como formas de associação com
afinidades e interesses próprios, desempenham um papel importante na promoção da democracia e na participação dos cidadãos na vida pública. No exercício desta sua função, organizações sociais contribuem para a
realização dos direitos e liberdades dos cidadãos259 através de vários meios, incluindo a assistência jurídica de
cidadãos carentes ou de vítimas de violação de direitos humanos.
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A prestação de assistência jurídica deve fazer parte do objecto social da associação, no quadro do regime das
associações aprovado pela Lei n.º 8/91, de 18 de Julho – Lei das Associações.
Constatação e Recomendação: De um modo geral, a garantia de acesso à justiça de qualidade para as
pessoas vivendo ou afectadas por HIV e SIDA implica a formação de pessoal que opera no sector de administração da justiça – os agentes responsáveis pela aplicação da lei no seu sentido mais lato – em matérias
de HIV e SIDA. Nesta matéria, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária pode e deve desempenhar um
papel importante, atento o facto de já ter introduzido o módulo de direitos humanos.
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Mostra-se, igualmente, necessário o estabelecimento de parcerias estratégicas entre o CNSC e o IPAJ e
organizações da sociedade civil capazes de implementarem serviços de apoio jurídico.

259

Artigo 78, n.º 1, da Constitituição da República
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1.

Resposta Nacional Institucional e Orçamental à Epidemia de HIV E SIDA

1.1.

A nível Institucional

A resposta Nacional de HIV e SIDA em Moçambique é orientada pela Estratégia Nacional de Combate ao
SIDA, instrumento programático de carácter multissectorial, implementado sob a Coordenação do Conselho
Nacional de Combate ao SIDA, através de um sistema de partilha de responsabilidades entre o Estado, Sector
Privado e a Sociedade Civil.
Recomendação: o quadro institucional do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, não se encontram incluídas duas instituições nacionais de promoção e protecção dos direitos humanos, designadamente, a Comissão
Nacional de Direitos Humanos e o Provedor da Justiça, por terem sido criadas depois da criação do Próprio
Conselho.

A nível de cobertura das despesas da Reposta Nacional de HIV e SIDA
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1.2.

O maior desafio à resposta nacional à epidemia de HIV e SIDA tem a ver com a sustentabilidade do programa,
na medida em que mais de 90% dos fundos têm origem em financiamento externo, 84% dos quais dependem
de um único doador que é o Programa PEPFAR.
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Constatação e recomendação: o défice, tanto do financiamento do sector da saúde, como da resposta nacional ao HIV e SIDA é uma realidade que só pode ser contornada através da materialização do desiderato
estabelecido na Lei n.º 4/87, de 1 de Janeiro e na Política Nacional de Saúde (1995-1999), no sentido de
aumentar os níveis de recuperação de custos na provisão de serviços de saúde através do pagamento dos
utentes ou pelas seguradoras. Para isso, há passos que podem ser dados, nomeadamente:
1. O Estado moçambicano deve honrar o compromisso de alocação de 15% do Orçamento do Estado para
o sector da saúde.
2. Maior mobilização das empresas para intervirem na resposta nacional de HIV, providenciando serviços de prevenção, tratamento, cuidados e apoio aos trabalhadores vivendo com HIV. Esta mobilização
deve incluir a divulgação da Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro – Lei de Mecenato – de modo a permitir que
as empresas possam fazer a dedução fiscal dos custos na provisão de serviços de saúde aos trabalhadores
e na implementação de programas de HIV e SIDA na empresa através, o que poderá funcionar como um
factor catalisador da intervenção do sector privado;
3. Aumentar os níveis de cobertura do seguro de saúde através da eliminação de eventuais barreiras enfrentadas pelas pessoas vivendo com HIV e SIDA, sendo necessária a proibição legal expressa do teste de
HIV como condição de acesso ao seguro, devendo impor-se legalmente que as seguradoras determinarem
o risco através das estatísticas nacionais, tal como preconizam as directrizes internacionais.
4. A regulação e transformação dos esquemas informais de financiamento da saúde através de associações mutualistas que operam a nível familiar ou mercados informais em fundos formais de saúde.

2.

O Quadro Jurídico Nacional de Resposta ao HIV E SIDA

2.1. Pontos Fortes
2.1.1. Ambiente Favorável aos Direitos Humanos das Pessoas Vivendo com HIV E SIDA
O elemento mais forte do quadro jurídico da resposta nacional à epidemia de HIV e SIDA em Moçambique
advém do facto de o País dispor duma Constituição da República que integra direitos, liberdades e garantias
fundamentais, direitos políticos, direitos económicos, sociais e culturais relevantes para a resposta ao HIV e
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SIDA baseado em direitos humanos. Tal como resulta do artigo 43 da Constituição da República, a interpretação e aplicação das normas dos direitos fundamentais deve ser feita de harmonia com a Carta Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos, bem como a Declaração Universal.
Para além do quadro jurídico dos direitos fundamentais constantes da Constituição da República, o quadro jurídico nacional é fortalecido pelo conjunto de normas internacionais e regionais de direitos humanos, também,
aplicáveis ou relevantes para o HIV e SIDA, de que Moçambique é parte. Contudo, existem normas internacionais relevantes de que o País ainda não é parte, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Económicos,
Sociais e Culturais. Este instrumento é muito importante no domínio da protecção dos direitos sociais das
pessoas vivendo com HIV e SIDA, designadamente, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à segurança social, etc. Moçambique também não é parte na Convenção n.º 111, da OIT, relativa à discriminação nas
relações de trabalho. No mesmo domínio, nota-se que o País não tem ratificado os protocolos opcionais que
permitem aos cidadãos nacionais o acesso à jurisdição dos órgãos internacionais.
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Constitui ponto forte mais importante o facto de o País dispor da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto – Lei da
Protecção da Pessoa, Candidato e Trabalhador Vivendo com HIV e SIDA – que estabelece um quadro jurídico
mínimo de protecção dos direitos fundamentais no contexto da epidemia de HIV e SIDA. O regime jurídico
sobre HIV e SIDA é reforçado por outra legislação que ajudar a criar um ambiente favorável aos direitos
humanos das pessoas vivendo com HIV e DAS. Infelizmente, esta lei é pouco conhecida, pelo que deve ser
objecto de maior divulgação.
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Recomendação: Moçambique deveria considerar a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, bem como a Convenção n.º 111, da OIT, para além de outros instrumentos
internacionais julgados relevantes, designadamente, os que permitem o acesso dos cidadãos nacionais à
jurisdição de órgãos internacionais. É igualmente necessário apostar na divulgação da Lei n.º 14/2014, de
27 de Agosto.

2.2.2. Quadro Jurídico relativo ao Direito à Saúde das Pessoas Vivendo com HIV e SIDA
A legislação relativa ao direito à saúde e à saúde publica é na sua grande maioria compatível com os padrões
internacionais de acesso à saúde e a protecção de direitos humanos face ás preocupações de saúde pública no
contexto da epidemia de HIV e SIDA
Recomendação: De um modo geral, é necessário rever a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, antes da
respectiva regulamentação, de modo a adequar-se o seu regime aos padrões internacionais. É igualmente
necessário o melhoramento da legislação em relação às garantias de acesso gratuito, anónimo e confidencial a preservativos, géis lubrificantes e seringas. E ainda necessário clarificar o regime do teste de HIV
a mulheres grávidas para evitar interpretações deturpadas. Igualmente, é necessário melhorar o regime
excepcional de teste de HIV sem o consentimento do doente em contexto clínico, prevista no artigo 26 da
Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.

2.2.3. Regime das Relações de Trabalho
Um dos pontos fortes do regime jurídico de resposta ao HIV e SIDA em Moçambique relaciona-se com a protecção do candidato e do trabalhador nas relações de trabalho. De uma forma geral, o regime jurídico laboral
moçambicano conforma-se com as directrizes internacionais sobre a matéria. Esta constatação não dispensa
a necessidade de introdução de algumas melhorias com vista ao fortalecimento do regime nos termos que se
seguem:
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Contudo, recomenda-se:
1. A revisão do artigo 7 da Lei do Trabalho, na medida em que a redacção actual é demasiado ambígua,
deixando em aberto a possibilidade de realização de testes de HIV E SIDA ao candidato ao emprego ou
ao trabalhador
2. A aprovação da Política Nacional de HIV e SIDA no local de trabalho com vista à uniformização das
políticas e programas de HIV e SIDA nas empresas através dos princípios contidos nos instrumentos internacionais (Código de Boas Práticas de HIV no Mundo de Trabalho, Código da SADC sobre HIV e SIDA
e Emprego e a Recomendação n.º 200 da OIT)
3. Em relação à protecção do trabalhador contra o despedimento discriminatório em virtude do estado de
seropositividade, o legislador de estabelecer um regime que facilite ao trabalhador a impugnação judicial,
devendo para o efeito consagrar o regime de inversão da prova. Neste caso, o despedimento do trabalhador vivendo com o HIV E SIDA presume-se como despedimento de justa causa.
4. O legislador deve considerar a uniformização do regime laboral com o regime da função pública nas
matérias relativas à protecção da privacidade do trabalhador
5. A ratificação da Convenção n.º 155 da OIT sobre Segurança e Saúde.
6. A ratificação da Convenção n.º 161, de 1985, da OIT, sobre os Serviços de Saúde Ocupacional, e da
Convenção n.º 197, sobre a Promoção do Quadro da Segurança e Saúde, bem como a adopção da Recomendação n.º 197.
7. A promoção da expansão do Acesso ao tratamento, cuidados e apoio ao trabalhador vivendo com HIV
E SIDA e suas famílias através dos serviços de saúde ocupacional na empresa260;
8. A divulgação do regime da Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro – Lei do Mecenato como forma de encorajamento das empresas a aderirem a programas de HIV e SIDA na empresa mediante a possibilidade de
dedução dos respectivos custos fiscais.
9. Necessidade uniformização entre o regime de assistência médica e medicamentosa em vigor no sector
público, aprovado pelo Decreto n.º 21/96 com o regime da segurança social obrigatória, aprovada pelo
Decreto n.º 51/2017, sem prejuízo de se pensar na criação dum fundo nacional de assistência médica e
medicamentosa para os trabalhadores, na esteira do regime pensado pelo legislador na Lei n.º 4/87, de 19
de Janeiro.

2.2. As Fraquezas do Quadro Jurídico

O quadro jurídico da resposta ao HIV e SIDA, é ensombrado por diversos fatores que importa registar.

2.2.1. Estigmatização das Pessoas Vivendo com HIV e SIDA
Continuam a verificar-se muitos casos de discriminação das pessoas vivendo com o HIV e SIDA em Moçambique, apesar da existência dum quadro jurídico que protege as pessoas contra a discriminação e estigmatização
em virtude da sua situação de seropositividade. Os episódios de estigma e discriminação são exacerbados pela
persistência de alguns mal-entendidos sobre o HIV e SIDA, o que indicia que a educação cívica é deficitária.
A avaliação do regime jurídico fez notar-se que a legislação nacional é deficitária na regulação do regime de
educação cívica com vista à garantia de que a informação divulgada seja convenientemente adequada e eficaz
para combater o estigma.
Recomendação: a existência de elevados índices de estigma e discriminação das pessoas vivendo com
HIV E SIDA, justifica a adopção de determinadas medidas:
c) Necessidade de fortalecimento da educação cívica para o combate ao estigma e discriminação. No
entanto, esta deve ser guiada por estratégias adequadas e devidamente regulamentadas, para que determinadas mensagens não sejam mal atendidas e propiciem o estigma e discriminação. Para o efeito, deve-se adequar o regime da Formação e Educação Cívica constante dos Capítulos V (artigos 22 a 24) e
260
ILO. Expanding Access to HIV/AIDS treatment, care and support through occupational health services, disponível em
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_117805.pdf
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VII (artigos 35 e 36) da Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, aos padrões internacionalmente recomendados
nesta matéria, designadamente, a Directriz 6, e a Parte I da Lei Modelo da SADC sobre HIV e SIDA, que
recomendam que os Estados devem produzir legislação para regular produtos, serviços e informações relacionados com HIV, de modo a garantir ampla disponibilidade de medidas de prevenção e cuidados com
o HIV.
d) É necessária a adopção de medidas que considerem a domesticação das Directrizes da ONUSIDA
sobre a Redução de Estigma e Discriminação Relacionadas com HIV, bem como o Plano de Acção para
o combate ao Estigma e Discriminação onde sejam previstos passos concretos para o combate a este mal.
Para o efeito, pode-se ter como referência o Plano de Acção para o Combate ao Estigma e HIV E SIDA
em África261.

2.2.2. A Discriminação das Pessoas Vivendo com HIV e SIDA em determinados serviços
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O âmbito de aplicação do princípio da não discriminação das PVHS não se encontra estabelecido de forma
suficientemente adequado para permitir a sua aplicação em qualquer sector de actividades ou tipo de relações
jurídicas. Por causa desta ambiguidade, as pessoas vivendo com HIV e SIDA são excluídas de benefícios de
seguros de saúde e de vida em razão do seu estado de seropositividade. Desta exclusão resulta a limitação de
exercício de outros direitos, como seja a falta de acesso a serviços de saúde através de seguros,
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Recomendação:
1. O legislador deve conformar a legislação nacional com a Directriz n.º 4, relativa às Leis criminais e
sistemas correccionais, segundo a qual a legislação penal não deve impedir a provisão de serviços de prevenção e cuidados de HIV para as trabalhadoras de sexo.
2. Também foi deixada de fora a questão relativa à saúde reprodutiva e prevenção de HIV e SIDA para as
pessoas LGBT
3. O legislador de preservar a privacidade das causas da morte relacionadas com complicações com
SIDA nos certificados de óbito.
4. Devem ser asseguradas garantias de realização plena do direito humano ao seguro social e segurança
social para as pessoas vivendo com HIV e SIDA.

2.2.3. Populações Vulneráveis e Populações chaves

Embora o Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA baseia-se no conceito de populações prioritárias, nomeadamente, as populações vulneráveis e populações chave, diagnosticando os problemas que
enfrentam e propondo soluções concretas, já a Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto, apenas consagra um regime
jurídico baseado no conceito de populações vulneráveis vivendo com HIV E SIDA, mas, mesmo neste caso,
fá-lo de forma incompleta conforme a seguir se destacam alguns pontos. Resulta desta situação que as respostas preconizadas no Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA para as populações chaves não se
baseiam em direitos, por falta de base legal para o efeito.
Recomendação: o legislador deve integrar no regime da Lei nº 19/2014, de 27 de Agosto, as matérias
referidas no PEN IV referentes às populações vulneráveis e populações chaves, designadamente, as questões referentes às raparigas dos 15 aos 24 anos, os trabalhadores moveis, migrantes e refugiados, bem
como os homens fazendo sexo com homens e mulheres trabalhadoras de sexto.

2.2.3.2. Criminalização das Populações Chave
Diferentemente do que acontece com alguns países africanos, a legislação penal moçambicana não criminaliza
as pessoas LGBT, nem as MTS. Porém, embora não criminalize estas populações chave, a lei não lhes atribui
261
O Plano de Acção para o Combate ao Estigma e HIV E SIDA em África, disponível em http://data.unaids.org/pub/report/2001/20011115_advocacy_doc_pt.pdf
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nenhum reconhecimento oficial, nem lhes atribui nenhum estatuto jurídico na legislação sobre HIV e SIDA,
apesar de estarem referidas no conceito de populações chave previstas na Lei n.º 19/2014, de 27 de Agosto.
Apesar de falta de incriminação destas actividades, o facto de o legislador não se referir a elas em termos permissivos, dificulta o entendimento do posicionamento do País nestas matérias.
A Associação LAMBDA que congrega pessoas LGBT ainda não foi legalizada pelo Governo dada a ambiguidade da lei face à questão de saber se é permitida a prática.
Os serviços penitenciários não permitem a distribuição de preservativos no sector prisional, alegadamente
porque o Pais ainda não tomou uma posição em relação à prática de Homens fazendo Sexo com Homens

2.2.3.2. Criminalização da Infecção de HIV e SIDA ou de algumas actividades relacionadas com
as populações chave

FT

A legislação penal moçambicana já não é consistente com as directrizes internacionais, uma vez que, por um
lado, criminaliza com agravação especial da pena o coito com transmissão de HIV (artigo 18, nº 2, da Lei da
Violência Doméstica e artigos 222, n.º 2, e 249, n.º 2, ambos do Código Penal).
Por outro, incrimina como cúmplice aquele que apoiar outrem para o consumo de droga, o que significa que
pratica crime aquele que distribuir seringas e agulhas para consumidores de droga como mecanismos de prevenção de HIV na população chave usuária de drogas injectáveis.
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Recomendação: O legislador deve rever a legislação penal acima referida com vista a adequa-la às directrizes internacionais para evitar que ela não limite os esforços de contenção de novas infecções de HIV
e SIDA. Deve igualmente considerar a necessidade de domesticação das Directrizes da ONUSIDA em
Matéria de Criminalização no Contexto de HIV.
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