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• Adoptar medidas legislativas que 
visem a igualdade de género.

• Rever a lei 8/04 de modo a 
reconhecer as mulheres como 
um grupo vulnerável. Tal revisão 
poderá observar as sugestões da 
Lei Modelo para o VIH da SADC. 

• Rever a Lei 8/04 sobre VIH/sida 
visando proteger as mulheres 
contra a discriminação.

• Rever a Lei 8/04 de modo a 
garantir a autonomia da mulher 
em relação às suas decisões 
sobre a sua saúde sexual e 
reprodutiva segundo os padrões 
de direito internacional dos Direitos 
Humanos.

• Adoptar medidas financeiras 
destinadas a garantir o acesso das 
mulheres aos serviços de saúde.

• Adoptar medidas para assegurar os 
direitos das mulheres; em particular 
das raparigas, à educação e 
informação com cobertura 
nacional, particularmente em 
relação aos seus direitos sexuais e 
reprodutivos.

• Eliminar as barreiras culturais e de 
direito costumeiro que impedem 
o pleno gozo das mulheres dos 
seus direitos, em específico 
aqueles relacionados com o 
direito à dignidade, ao direito à 
saúde, ao direito à saúde sexual e 
reprodutiva. 

• Realizar estudos jurídicos 
que visem compilar normas 

consuetudinárias 
que constituem 
práticas nocivas e 
que actuam como barreiras para 
que as mulheres desfrutem dos 
seus direitos.

• Fortalecer os instrumentos 
disponíveis, incluindo através 
do aumento do financiamento e 
a formação de profissionais da 
saúde, sistema policial, judiciário 
e penitenciário, de modo a 
assegurar uma implementação 
efectiva e sustentável da Lei contra 
a Violência Doméstica.

• Fortalecer os mecanismos 
sancionatórios (i.e. regimes 
disciplinares) para a polícia e 
penitenciário sobre a violência, 
abuso e uso injustificado da força.

• Adoptar medidas educativas 
nos sectores da saúde, policial, 
penitenciário e às autoridades 
tradicionais sobre igualdade de 
género e combate à discriminação 
contra a mulher.

• Considerar a revisão do Art 24.2 
do Código de Família que permite 
o casamento entre menores de 
idade.

• Fortalecer as políticas e estratégias 
nacionais, especificamente no 
Plano Nacional para o Combate de 

VIH/sida e a Estratégia Nacional 
para as Populações-chave 
e Vulneráveis no sentido de 
reconhecer a vulnerabilidade da 
mulher perante a epidemia de 
VIH/sida. 

• Fortalecer os mecanismos de 
coordenação institucional, em 
especial no que diz respeito à 
saúde sexual e reprodutiva e 
empoderamento da mulher.

• Envolver a sociedade civil, 
particularmente as mulheres, 
na elaboração de políticas e 
estratégias nacionais e locais.

• Instrumentos internacionais e regionais de 
Direitos Humanos

• Declaração Política sobre VIH/sida -2016--
• Lei Modelo sobre VIH da SADC
• 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
• Lei 25/12 sobre Protecção e 

Desenvolvimento Integral da Criança
• V Plano Estratégico Nacional VIH
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A inobservância dos direitos 
das mulheres alimenta a 
epidemia de VIH/sida e 
simultaneamente agrava o 

seu impacto. A desigualdade de 
género é causa e consequência das 
manifestações específicas de género 
da doença.
A Declaração Política sobre VIH e 
SIDA (2016) enfatiza que as mulheres 
e meninas são as mais afectadas pela 
epidemia de VIH/sida e observa que 
o progresso em direcção à igualdade 
de género e ao empoderamento 
de todas as mulheres e meninas tem 
sido “inaceitavelmente lento”. 
A Declaração reconhece também 
que a capacidade das mulheres e 
meninas para se protegerem do 
VIH continua a estar comprometida 
por diversos factores como, por 
exemplo, o factor fisiológico, as 

desigualdades de género, incluindo 
relações de poder desiguais entre 
homens e mulheres e entre meninas 
e rapazes, desigualdades em relação 
ao status económico, social e legal, 
acesso insuficiente aos serviços de 
saúde, incluindo a serviços de saúde 
sexual e reprodutiva, discriminação 
e violência nos âmbitos públicos e 
privados. 
A Comissão Global (2012) ressaltou 
que a desigualdade de género, 
a discriminação e o estigma, a 
violência, quando amparadas pelos 
costumes e pela lei, despojam 
às mulheres e meninas do poder 
que elas têm de decidir de forma 
autónoma, agravando assim o risco 
de infecção.
Em Angola, as normas 
discriminatórias contra a mulher, 
derivadas de padrões culturais 

reafirmados através de normas 
consuetudinárias, atentam em 
primeiro lugar contra a dignidade 
da mulher por que limitarem o seu 
poder de determinar de forma 
autónoma os seus direitos. 
Comité da CEDAW mostrou 
preocupação sobre o número 
desproporcionalmente alto de 
mulheres que vivem com VIH/
sida em Angola; o acesso limitado 
aos serviços básicos de saúde, em 
particular para as mulheres rurais; a 
existência de factores socioculturais 
que impedem as mulheres de 
aceder a esses serviços; a falta de 
infra-estrutura sanitária adequada e 
os insuficientes recursos humanos 
e financeiros alocados ao sector 
da saúde; as elevadas taxas de 
fecundidade e de gravidez na 
adolescência. 

A
DUDH reconhece que a igualdade de direitos 
de homens e mulheres é fundamental para 
o progresso social. A Comissão Global (2012) 
recomenda que os países tomem medidas para 

proteger os direitos das mulheres e meninas como 
por exemplo acabar com todas as formas de violência 
baseada no género. 
O Comité da CEDAW afirma que as questões 
em relação ao VIH/sida e outras DST são 
centrais para os direitos das mulheres 
e meninas adolescentes para a 
saúde sexual. O Comité da 
CEDAW recomendou que os 
Estados-membros devem 
assegurar, sem preconceito 
ou discriminação, o direito 
à informação sobre saúde 
sexual, educação e 
serviços para todas as 
mulheres e meninas, 
incluindo programas 
que respeitem o 
direito à privacidade e 
confidencialidade. 
A Directriz nº 5 de 
ONUSIDA/EACDH (2006) 
recomenda reduzir a 
vulnerabilidade das mulheres 
à infecção pelo VIH. A Directriz 

nº 8 de ONUSIDA/EACDH (2006) recomenda a criação 
de fóruns nacionais e locais que examinem a situação 
das mulheres no que diz respeito à sua vulnerabilidade 
ao VIH, incluído não só o seu papel na sociedade e 
no seio da família, mas também em relação às normas 
culturais que afectam negativamente a mulher.
O Comité dos DESC lembra aos Estados para respeitar 

o direito das mulheres de tomar decisões 
autónomas sobre a sua SSR. O DSSR 

implica que os Estados revoguem 
ou reformem leis e políticas 

que anulem ou limitem a 
capacidade das pessoas de 

decidir autonomamente 
em igualdade de 
condições. 
O Protocolo de Maputo 
estabelece assegurar à 
mulher os seus direitos 
sexuais e reprodutivos, 
por exemplo: o direito 
à protecção contra IST, 
incluindo VIH/sida.
No contexto da SADC, 
a Lei Modelo para VIH 
de 2008 reconhece as 

mulheres como um grupo 
vulnerável. 

Situação

Padrão Internacional 

A Constituição (2010) consagra 
o direito à igualdade e à não 
discriminação como princípios 
fundamentais do Estado 

Democrático de Direito, atribuindo 
ao Estado a tarefa de “Promover a 
igualdade, o respeito e a tolerância 
recíprocos entre o homem e a 
mulher”, sem qualquer discriminação. 
Ao abrigo do nº 3, Art 35 da 
Constituição (2010) “O homem e a 
mulher são iguais no seio da família, 
da sociedade e do Estado, gozando 
dos mesmos direitos e cabendo-lhes 
os mesmos deveres”. 
Lei 8/04 sobre o VIH e SIDA é omissa 
na questão relativa à igualdade do 
género. Na verdade, esta lei garante 
a “toda pessoa infectada pelo VIH” 
alguns direitos como a assistência 
sanitária pública gratuita. Contudo, 
a lei não considera a questão da 

vulnerabilidade das 
mulheres e raparigas 
em relação à infecção pelo VIH.
O Regulamento sobre o VIH/sida, 
Emprego e Formação Profissional 
(Decreto n.º 6/01) é omisso em 
relação à igualdade de género.
A Lei 25/11 “Lei contra a violência 
doméstica” tem como finalidade, 
entre outras, proteger a sociedade 
de actos de violência contra a 
mulher, homem, criança, idoso e 
adolescente, enquanto sujeitos 
vulneráveis à agressão. O seu 
âmbito de aplicação não se reduz 
ao seio familiar, senão que abarca 
outros espaços como os hospitais, 
as escolas ou aqueles espaços de 
relevante interesse comunitário ou 
social, e na base onde concorram 
razões de proximidade, afecto, 
relações naturais e de educação.

A Lei é 
complementada 

pelo respectivo 
Regulamento (Decreto Presidencial 
n.º 124/13), o Plano Executivo Contra 
a Violência Doméstica, bem como o 
seu Cronograma de Acções. 

Segundo o Código da Família, 
a idade mínima para contrair 
matrimónio é 16 anos para os 
homens e 15 para as mulheres. Ao 
abrigo da Lei nº 25/11, o casamento 
tradicional ou não entre menores de 
14 anos é considerado um crime. 

O rascunho de Estratégia Nacional 
para as Populações-chave e 
Vulneráveis não reconhece as 
mulheres como grupo vulnerável.

O Plano de Prevenção de 
Transmissão Vertical 2019-2022 está 
em fase de aprovação.

• Existência de atitudes patriarcais e patrões culturais 
muitas vezes perpetuados no direito costumeiro. Por 
exemplo, padrões masculinos de comportamento 
que incluem a tolerância ao uso da força (violência 
doméstica) é ainda muito forte.

• A implementação da lei contra a violência 
doméstica é ainda insuficiente, por falta de 
recursos financeiros e recursos humanos, 
insuficiência de infra-estruturas e outros 
elementos instrumentais nos sectores da 
saúde, da ordem interior e da justiça. 

• Não existem disposições efectivas 
que permitam o empoderamento da 
mulher e a discriminação que estas 
sofrem actua como barreira para a 
realização da igualdade de género. 

• A eliminação da violência sofrida pelas 
mulheres através das autoridades policiais 
constitui um desafio ainda maior. Este desafio 
verifica-se na impunidade destas autoridades 
perante atitudes violentas contra as mulheres.

• Constitui um desafio importantíssimo a falta 
de consciencialização, tanto por parte dos 
tomadores de decisões, funcionários públicos, 
profissionais de saúde e população em geral 
que o direito da mulher à sua dignidade passa 
pela capacidade que esta tem de determinar 
de forma autónoma a sua saúde sexual e 

reprodutiva e que todas as disposições contra esta 
autonomia (p.ex. criminalização do aborto, casamento 
precoce, violência, discriminação) constituem 
violações de Direitos Humanos.

• A falta de informação e educação em matéria 
de igualdade de género, e fundamentalmente 

em matéria de saúde sexual e reprodutiva, 
continua a ser um desafio, particularmente 
nas zonas rurais do país, onde a tendência 

e a falta de informação abrange o 
desconhecimento da legislação, 
políticas e mecanismos de efectivação 
dos direitos da mulher.

• A vulnerabilidade da mulher perante 
a infecção de VIH não esta reconhecida de 

forma expressa na lei sobre VIH/sida.
• O PEN V aponta como um constrangimento 
a fragilidade das mulheres para a tomada 
de decisão sobre a sua SSR e uso de 
métodos preventivos; bem como o fraco 
empoderamento da mulher para negociar 
sexo seguro e desenvolver uma vida sexual e 
reprodutiva saudável. 
• O PEN V dedica grande atenção às 
mulheres grávidas, à transmissão vertical, 
ao melhoramento de um ambiente jurídico 
favorável, em especial no que diz respeito à 

eliminação da discriminação e à violência.

Direito Angolano

Lacunas e Desafios


