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Artigo 5 - Direitos – Sem prejuízo 
dos direitos consagrados na Cons-
tituição e nas demais leis, a pes-
soa vivendo com o HIV e SIDA tem 
os seguintes direitos específicos: 
a) Assistência médica e medica-

mentosa; 
b) Coabitação e educação; 
c) Participação na tomada de de-

cisões e em outros actos fami-
liares; 

d) Candidatar-se a cargos públi-
cos ou privados; 

e) Trabalho e formação profissio-
nal; 

f) Inviolabilidade da integridade 
sexual, moral e psíquica; 

g) Respeito pela sua privacidade 
no seio da família e da comu-
nidade 

h) Respeito da condição seroló-
gica; 

i) Solidariedade e assistência da 
família e da comunidade; 

j) Alimentos, nos termos regula-
mentados pela Lei da Família 
e por outra legislação aplicá-
vel.

Artigo 13 — Deveres – A pessoa vivendo com 
HIV e SIDA tem, entre outros, os seguintes 
deveres específicos: 
a) Abster-se da prática de relações sexuais 

sem a necessária protecção; 
b) Não passar a outrem lâminas, agulhas ou 

outros objectos cortantes ou perfurantes 
usados; 

c) Adoptar atitudes, hábitos e comporta-
mentos que evitem a transmissão a ou-
trem; 

d) Sensibilizar, de forma permanente, a ou-
tras pessoas vivendo com HIV e SIDA ou 
não sobre os seus deveres, quanto à 
doença; 

e) Cumprir com a prescrição médica; 
f) Informar o seu estado serológico ao clí-

nico; 
g) Dar a conhecer ao cônjuge ou parceiro se-

xual sobre a sua condição serológica. 
h) Não doar sangue e seus derivados, leite 

materno, órgãos ou tecidos para uso tera-
pêutico, salvo no âmbito da investigação 
científica.  

A pessoa vivendo com HIV e SIDA não deve 
doar sangue e seus derivados, leite materno, 
órgãos ou tecidos para uso terapêutico, salvo 
no âmbito de investigação científica. 

Artigo 13 — Dever do Estado   
1. O Estado assegura à pessoa 

vivendo com HIV e SIDA o 
gozo e o exercício dos di-
reitos e garantias funda-
mentais consagrados na 
Constituição e demais leis. 

2. O Estado assegura a aloca-
ção dos meios necessários 
às unidades sanitárias do 
Serviço Nacional de Saúde 
para o atendimento e tra-
tamento da pessoa vi-
vendo com HIV e SIDA. 

3. O Estado garante sangue 
seguro e seus derivados. 

Artigo 17 — Discriminação em 
estabelecimento de ensino    
1. É proibida a constituição 

de escolas, turmas e gru-
pos especiais para pessoas 
vivendo com HIV e SIDA.  

2. É, igualmente, proibida a 
recusa de acesso aos servi-
ços de ensino em institui-
ções públicas ou privadas 
do estudante vivendo com 
HIV e SIDA. 

Artigo 35 — Curriculum escolar 
– O Governo deve introduzir 

nos curricula das escolas pú-
blicas e privadas matérias 
sobre prevenção e combate 
ao HIV e SIDA e outras infec-
ções de transmissão sexual. 

Artigo 47 — Igualdade 
1. O trabalhador, candidato ao emprego, funcionário e agente do Estado não deve 

ser discriminado nos seus direitos de trabalho, formação, promoção e progresso 
na carreira por ser portador de HIV e SIDA. 

2. A todo o trabalhador, candidato ao emprego, funcionário e agente do Estado 
deve ser assegurado o princípio de igualdade de direitos, de oportunidades, em 
função do seu mérito e capacidade de desempenhar a sua função laboral.

Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a Emprego Vivendo com HIV e Sida (Lei n.º 
19/2014 de 27 de Agosto)  
A presente Lei tem por objecto estabelecer os direitos e deveres da pessoa vivendo com HIV e SIDA, bem como garantir 
a promoção de medidas necessárias para a prevenção, protecção e tratamento da mesma.
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Artigo 49 — Direitos do trabalhador vivendo com HIV 
e SIDA    
O trabalhador vivendo com HIV e SIDA tem os seguin-
tes direitos específicos: 
a) assistência médica e medicamentosa; 
b) coabitação e educação; 
c) formação profissional; 
d) progressão na carreira; 
e) respeito pela sua condição serológica; 
j) solidariedade e assistência dos colegas; 
g) denunciar às entidades competentes em caso de 

estigmatização e discriminação pela entidade em-
pregadora ou pelos colegas; 

h) participar nas actividades de prevenção e combate 
ao HIV e SIDA no local de trabalho; 

i) apoio e assistência social; 
j) receber a devida indemnização em virtude de con-

taminação dolosa por terceiro ou resultante de 
erro, negligência ou incúria médica ou de tercei-
ros. 

Artigo 63 - Sanções e multas 
O trabalhador vivendo com HIV e SIDA tem os seguintes di-
reitos específicos: 
1. Todo aquele que violar as disposições do artigo 51 (Di-

reitos do candidato a emprego) da presente Lei é conde-
nado na pena de multa correspondente entre quinze a 
trinta salários mínimos. 

2. A pena de multa prevista no nº 1, é agravada até cin-
quenta salários mínimos, sempre que se tratar de rein-
cidência. 

3. Todo aquele que quebrar a confidencialidade prevista 
no artigo 45 (Confidencialidade) da presente Lei é con-
denado na pena de multa correspondente entre quinze 
a quarenta salários mínimos, se pena mais grave não 
couber. 

3. Todo aquele que violar o disposto no nº 1 do artigo 46 
(Consentimento) da presente Lei é condenado na pena 
de multa correspondente entre quarenta a sessenta sa-
lários mínimos. 

4. Incorre na pena de multa correspondente a cem salários 
mínimos, todo aquele que violar o disposto no artigo 47 
(Igualdade) da presente Lei.
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Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a Emprego Vivendo com HIV e Sida  
(Lei n.º 19/2014 de 27 de Agosto) 

Cartas para jogar e aprender
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… NÃO POSSO SER
DISCRIMINADO POR
SER SEROPOSITIVO?

Sabia que…

... TENHO DIREITO 
AO REGIME ESPECIALDE ASSISTÊNCIA?

Sabia que…

Desenhos: www.freedigitalphotos.net

NINGUÉM PODE DISCRIMINAR 

O TRABALHADOR SEROPOSITIVO!

A LEI 12/2009, ART. 42 

GARANTE O DIREITO DE TRABALHAR, DE

FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E PROGRESSÃO

DE CARREIRA!

QUEM DESRESPEITAR O SEU DIREITO PODE

SER CONDENADO À PRISÃO E MULTA!

DENUNCIE AOS SEERVIÇOS 

DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA! 

O SERVIÇO É GRATUITO E SIGILOSO!
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NINGUÉM ALÉM DA PESSOA SEROPOSITIVAPODE REVELARO SEU ESTADO DE DOENÇA!
A LEI 12/2009, NO ARTIGO 49 GARANTE A CONFIDENCIALIDADEDO SEU ESTADO DE SAÚDE!QUEM DESRESPEITAR O SEU DIREITO PODE

SER CONDENADO À PRISÃO E MULTA!DENUNCIE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA! O SERVIÇO É GRATUITO E SIGILOSO!

SE TENHO A SENSAÇÃO QUE MEUS DIREI-
TOS NÃO ESTÃO SENDO RESPEITADOS,

POSSO RECORRER À ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS.O ART. 44 DA LEI 12/2009 ME GARANTEUM SERVIÇO DE 
APOIO JURÍDICO E JUDICIÁRIO GRATUITO. A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE SABER ME INFORMAR

ONDE POSSO TER ESSE AUXÍLIO.O INSTITUTO DO ESTADO QUE OFERECE
ESSE SERVIÇO É O IPAJ! MAS HÁ OUTRAS ALTERNATIVAS: 

IAJ (ORDEM DOS ADVOGADOS),  
A LDH (LIGA DOS DIREITOS HUMANOS), 

ENTRE OUTROS...
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