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• Fortalecer o ambiente jurídico e de políticas para 
VIH/sida em relação às populações-chave.

• Rever a Lei 8/04 sobre VIH/sida de modo 
a reconhecer e garantir a protecção das 
populações-chave, de modo geral e de modo 
específico.

• Aprovar a estratégia nacional para as populações-
chave e vulneráveis.

• Adoptar medidas sectórias para garantir às 
populações-chave a disponibilidade, acesso e 
qualidade dos serviços específicos de saúde 
ligados ao VIH/sida.

• Fortalecer os mecanismos de coordenação 
institucional e as ligações com as Organizações 
da Sociedade Civil e as populações-chave.

• Melhorar e implementar os programas contra a 
discriminação.

• Adoptar medidas financeiras para garantir os 
direitos das populações-chave.

• Formar os funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei sobre os direitos das populações-
chave.

• Formar os profissionais de saúde sobre os direitos 
das populações-chave.

• Instrumentos internacionais e regionais 
de Direitos Humanos

• Declaração Política sobre VIH/SIDA -2016-

• Directrizes (Consolidadas) da OMS para 
populações-chave -2016-

• Estratégia da SADC para Populações 
Chave -2018-

• Relatório da Comissão Global VIH e o 
Direito -2012- e o seu Suplemento -2018-

• Constituição da República de Angola 
2010

• Lei 8/04 sobre VIH/sida

• V Plano Estratégico Nacional VIH
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J U L H O ,  2 0 1 9

SITUAÇÃO - PADRÃO INTERNACIONAL - DIREITO ANGOLANO - LACUNAS E DESAFIOS

Avaliação do Ambiente Jurídico 
VIH/sida e Direitos

POPULAÇÕES 
CHAVE

RECOMENDAÇÕES



S
egundo as Directrizes 
consolidadas sobre 
prevenção, diagnóstico, 
tratamento e cuidados 

do VIH para as populações-
chave da Organização Mundial 
da Saúde (2016), “populações-
chave” são definidas como 
grupos que, devido a 
comportamentos específicos de 
alto risco, estão em situação de 
maior vulnerabilidade ao VIH, 
independentemente do tipo de 
epidemia ou do contexto local. 

Além disso, enfrentam questões 
legais e sociais relacionadas 
aos seus comportamentos que 
aumentam a sua vulnerabilidade 
ao VIH.

O Relatório da Comissão Global 
para o VIH e o Direito (2012) e 
seu Suplemento (2018) alertam 
que existe um elevado grau 
de estigma e discriminação, 
extrema violência, barreiras 
legais para formar associações, 
criminalização dos seus 
comportamentos, leis e normas 

morais atrozes que desumanizam 
estes grupos.

A marginalização das 
populações-chave cria um clima 
que favorece a violência civil e 
policial, tornando o recurso das 
populações-chave aos serviços 
públicos (e.g. informação, justiça, 
saúde) mais difícil pelo temor 
de ser ainda mais violentado 
física e moralmente. Isto leva as 
populações-chave a se afastarem 
dos programas de prevenção e 
tratamento.

O
s princípios que orientam a 
abordagem dos direitos sobre a 
orientação sexual e identidade 
de género são o princípio 

de igualdade e o princípio de não 
discriminação. O CDESC esclareceu 
que é expressão “outro status” conforme 
reconhecido no Art. 2.2 do Pacto que inclui a 
orientação sexual e identidade de género.

A Comissão Global recomenda aos Estados 
reformar a sua abordagem ao trabalho 
sexual através de medidas que garantam 
condições de trabalho seguras e o acesso a 
serviços eficazes ligados ao VIH e à saúde. 
Recomenda também que se sancionem a 
perseguição policial e a violência contra os 
trabalhadores do sexo. 

A Directriz nº 4 de ONUSIDA/EACDH orienta 
os países para adoptar sistemas correccionais 
que garantam aos prisioneiros (e pessoal 
prisional) acesso a informações sobre 
prevenção, educação, testagem voluntária 
e aconselhamento, meios de prevenção 
(preservativos, água sanitária e equipamentos 
de injecção limpa), tratamento e cuidados A 
alínea nº 1 da Regra nº 24 (regras de Mandela) 
prescreve que todos os reclusos devem 
gozar dos mesmos padrões de cuidados de 
saúde que estão disponíveis na comunidade, 
sem discriminação. A alínea nº 2 da mesma 

Regra estabelece 
que os serviços 
de saúde devem 
ser organizados em 
estreita relação com a 
administração geral 
da saúde pública e 
de forma que garanta 
a continuidade do 
tratamento e cuidados, 
inclusive para VIH, 
TB e outras doenças 
infecciosas, bem como para 
a dependência de drogas.

A CGVD (2012) recomendou que os países 
devem reformar a sua atitude em relação ao 
consumo de drogas no sentido de, por um 
lado, não criminalizar o consumo e, por outro 
lado, oferecer aos consumidores de droga 
acesso a serviços para o VIH e de saúde.

Situação

Padrão Internacional 

O Artigo 23.1 da CRA (2010) estabelece que 
“todos são iguais perante a Constituição e 
a lei”, para além disso, o novo Código Penal 
(ainda não publicado) estabelece o crime de 

“Discriminação”; EMBORA:

A Lei 8/04 sobre o VIH/sida é omissa em relação 
às populações-chave. Não existe uma lei geral 
sobre antidiscriminação nem programas 
específicos para a redução do estigma e 
a discriminação e a violência.

Os Programas de Educação e Informação 
para as populações-chave são 
insuficientes e não são implementados

A Estratégia Nacional para populações-chave e 
vulneráveis em Angola 2018-2022 ainda não foi 
aprovada. Não existem disposições que assegurem 
aos trabalhadores do sexo condições de trabalho 
seguras, nem acesso a serviços de saúde ligados a 
esta actividade.

Não existem disposições específicas na Lei 8/08 
(Lei Penitenciária) que garanta serviços 

de saúde ligados ao VIH e aos 
prisioneiros. 

A Lei 3/99 criminaliza o 
consumo, posse, e cultivo de 
drogas para uso pessoal.

• O ambiente jurídico e de políticas para as 
populações-chave ainda pode ser melhorado

• O rascunho da Estratégia Nacional para 
Populações-Chave e Vulneráveis em Angola 
2018-2022 destaca como factores que aumentam 
a vulnerabilidade das populações-chave: elevado 
grau de estigma e violência; serviços limitados 
de prevenção de VIH/sida; acesso limitado aos 

serviços de diagnóstico, cuidados continuados 
e tratamento do VIH; poucas evidências 
sobre populações-chave, vulneráveis e VIH; 
fraca integração e articulação multissectorial; 
necessidade de reforçar a capacidade e precária 
mobilização de recursos.

• O ambiente jurídico e de políticas deve garantir 
que esta situação adversa seja revertida.

Direito Angolano

Lacunas e Desafios

Melhorar o 
Ambiente jurídico 
é parte essencial 
da resposta 
nacional à 
epidemia  
de VIH/sida


