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PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

Decreto Presidencial n.º 12/2018 
 

Homenagem por ocasião da comemoração do 
quadragésimo terceiro aniversário da  

Independência Nacional 
 

Considerando o quadragésimo terceiro aniversá-
rio da proclamação da Indepêndencia Nacional, 
uma efeméride da nossa vida colectiva e secular e, 
convindo, através de reconhecimento pela Nação de 
alguns filhos que praticaram actos de relevo e de 
orgulho nacional. 

 
Tornando-se, pois, necessário, por ocasião da 

Comemoração desta efeméride, homenagear o Se-
nhor Geraldo Faustino Dias, por ter sido o primeiro 
pioneiro a hastear a Bandeira Nacional na Praça da 
Independência, no dia 12 de Julho de 1975, dia da 
proclamação da Independência de São Tomé e Prín-
cipe. 

 
Nesse sentido, nos termos do artigo 84.º, da 

Constituição da República, decreto o seguinte: 
 

Artigo 1.º 
Ato de homenagem 

 
É homenageado o Senhor Geraldo Faustino Dias, 

por ter sido o primeiro pioneiro a hastear a Bandeira 
Nacional na Praça da Independência, no dia 12 de 
Julho de 1975. 

 
Artigo 2.º 

Entrada em vigor 
 
O presente Decreto Presidencial entra imediata-

mente em vigor. 
 
Feito em São Tomé, 12 de Julho de 2018.- Presi-

dente da República, Evaristo do Espírito Santo 
Carvalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA NACIONAL 
 

Lei n.º 15/2018 
 

Lei de Prevenção, Tratamento e Controlo do 
VIH/SIDA 

 
Preâmbulo 

 
Tendo por objectivos estabelecer os direitos e de-

veres da pessoa vivendo com o VIH e SIDA e ga-
rantir as medidas necessárias para a protecção e 
tratamento da mesma; 

 
Visando estabelecer também os direitos e deveres 

do trabalhador ou candidato a emprego vivendo 
com VIH e SIDA; 

 
A Assembleia Nacional decreta, nos temos da 

alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte:  
 

CAPITULO I 
Objecto e Definições 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

 
A presente Lei regula os aspectos ligados à Pre-

venção, Tratamento e Controlo do VIH/SIDA.  
 

Artigo 2.º 
Definições 

 
Para efeitos do presente Diploma, entende-se por: 
 
a) Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH): 

vírus responsável pela infecção que pode 
provocar a SIDA;  

 
b) Síndroma de Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA): o estado caracterizado por uma 
conjugação de sinais e sintomas causados 
pelo VIH que ataca e que enfraquece o sis-
tema imunitário do corpo, tornando o indi-
víduo infectado vulnerável a outras infec-
ções potencialmente mortais; 

 
c) Teste de despistagem do VIH: teste de labo-

ratório feito a partir de uma amostra bioló-
gica de um individuo, visando determinar a 
presença ou ausência de infecção do VIH; 

 
d) Teste anónimo: procedimento adoptado no 

decurso do qual o indivíduo testado não re-
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vela a respectiva identidade, sendo o res-
pectivo nome substituído por um número ou 
símbolo, o qual permite ao laboratório e à 
pessoa testada conhecer o resultado;  

 
e) Teste de despistagem voluntária do VIH: 

teste efectuado a uma pessoa que voluntari-
amente aceitou submeter-se ao referido tes-
te; 

 
f) Despistagem obrigatória: teste de despista-

gem do VIH imposto a uma pessoa ou reali-
zado sem o seu consentimento ou cujo con-
sentimento tenha sido viciado, pelo uso de 
força física, de intimidação ou qualquer ou-
tra forma de coacção física ou psicológica;  

 
g) Procura do contacto: método utilizado para 

encontrar e assistir o parceiro sexual de uma 
pessoa cujo diagnóstico confirma uma in-
fecção sexualmente transmissível;  

 
h) Monitoramento VIH/SIDA: documentação 

e análise do número de infecções por 
VIH/SIDA;  

 
i) Prevenção do VIH/SIDA e controlo: medi-

das que visam proteger os não infectados 
pelo VIH e minimizar o impacto da doença 
sobre as pessoas que vivem com o 
VIH/SIDA;  

 
j) Seropositivo: pessoa cujo teste de despista-

gem revela infecção pelo VIH;  
 
k) Seronegativo: pessoa cujo teste de despista-

gem revela a ausência de infecção pelo 
VIH;  

 
l) Transmissão do VIH: contaminação de uma 

pessoa por uma outra já infectada, geral-
mente através de relações sexuais, transfu-
são de sangue, partilha de agulhas ou outros 
objectos infectados e a transmissão de mãe 
para filho;  

 
m) Transmissão voluntária do VIH: qualquer 

atentado à vida de uma pessoa pela inocula-
ção de substâncias infectadas pelo VIH, in-
dependentemente da forma como estas 
substâncias tenham sido utilizadas ou admi-
nistradas e das respectivas consequências. É 
considerada inoculação de substâncias in-

fectadas pelo VIH, a transmissão voluntária 
pela via sexual e ou sanguínea;  

 
n) Comportamento de risco: atitudes ou com-

portamentos adoptados por uma pessoa que 
aumentem o risco de transmissão ou de 
aquisição do VIH;  

 
o) Consentimento livre e esclarecido: acordo 

voluntário, escrito, verbal ou tácito, de uma 
pessoa que, após estar devidamente infor-
mada sobre o mesmo, concorda em subme-
ter-se a um determinado procedimento;  

 
p) Confidencialidade médica: relação de con-

fiança que existe ou deve existir entre um 
paciente, em geral, ou uma Pessoa Portado-
ra do VIH (PPVIH), em particular, e seu 
médico ou qualquer profissional de saúde, 
trabalhador de saúde, de laboratórios, de 
farmácias ou de outros serviços afins, assim 
como qualquer pessoa cujas prerrogativas 
profissionais ou oficiais permitam-na estar 
na posse de tais informações;  

 
q) Pessoa que vive com o VIH (PVVIH): pes-

soa cujo teste de despistagem revela directa 
ou indirectamente que ela está infectada pe-
lo VIH;  

 
r) Aconselhamento pré-teste: informações da-

das a uma pessoa antes de submeter ao teste 
de despistagem sobre os aspectos biomédi-
cos do VIH/SIDA, sobre os resultados pos-
síveis do teste, assim como a assistência 
psicológica e social que lhe deve ser presta-
da antes de se submeter ao teste de despis-
tagem;  

 
s) Assistência psicossocial pós-teste: informa-

ções dadas a uma pessoa no momento da 
entrega do resultado do teste de despista-
gem, sobre os aspectos biomédicos do 
VIH/SIDA, assim como a assistência psico-
lógica que lhe deve ser prestada;  

 
t) Profilaxia: o conjunto de medidas que vi-

sam prevenir o VIH/SIDA no indivíduo e 
na comunidade;  

 
u) IEC/CMC: Informação, Educação e Comu-

nicação / Comunicação para Mudança de 
Comportamentos em matéria de VIH/SIDA;  
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v) Meios de difusão pública: radiodifusão, te-
levisão, cinema, imprensa, redes sociais, te-
atro, prece, sermão, cartazes, exposição, 
distribuição de textos ou imagens de toda a 
espécie, discursos, cantigas e, de uma forma 
geral, todos os procedimentos destinados a 
veicular uma mensagem para o público.  

 
CAPÍTULO II 

Informação, Educação e  
Comunicação/Comunicação para Mudança de 
Comportamentos (IEC/CMC) em matéria de 

VIH/SIDA 
 

Artigo 3.º 
IEC/CMC da população em matéria de 

VIH/SIDA 
 

Todos os departamentos governamentais, institu-
tos públicos, Distritos e Região Autónoma do Prín-
cipe, organizações da sociedade civil, organizações 
religiosas, Associação de Apoio a VIH/SIDA, Rede 
VIH/SIDA-STP e outras, bem como os órgãos de 
comunicação social em colaboração com o orga-
nismo nacional de luta contra o VIH/SIDA, devem 
informar a população sobre o VIH/SIDA.  

 
Artigo 4.º 

IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA pelos 
serviços de saúde 

 
1. O conhecimento e as capacidades dos técnicos 

de saúde devem ser reforçados por uma difusão 
apropriada da informação e educação sobre o 
VIH/SIDA. 

 
2. Os serviços e estabelecimentos de saúde, pú-

blicos e privados, bem como os profissionais de 
saúde que neles trabalham, devem informar os be-
neficiários sobre as formas de transmissão, preven-
ção, tratamento e consequências da infecção pelo 
VIH. 

 
3. Os serviços de consulta pré-natal devem forne-

cer às grávidas a informação necessária sobre a 
infecção pelo VIH, o acesso à despistagem voluntá-
ria e o tratamento preventivo (Prevenção da Trans-
missão Mãe/Filho - PTMF). 

 
 
 
 
 
 

Artigo 5.º 
IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA relativa 

aos medicamentos 
 
O Ministério encarregue pelo sector da Saú-

de/Departamento da Farmácia deve adoptar as per-
tinentes medidas para garantir o controlo da quali-
dade e da eficácia dos medicamentos destinados ao 
tratamento da infecção pelo VIH, antes da sua dis-
ponibilização para o consumo. 

 
Artigo 6.º 

IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA para  
viajantes 

 
Os departamentos governamentais encarregues 

pelos sectores do Turismo, Negócios Estrangeiros, 
Justiça e Migração, em colaboração com o Ministé-
rio encarregue pelo sector da Saúde, devem adoptar 
medidas necessárias para assegurar que a informa-
ção sobre as causas, as formas de transmissão, a 
prevenção e as consequências da infecção do 
VIH/SIDA estejam disponíveis em todos os pontos 
de entrada e de saída do Território Nacional, bem 
como nos principais pontos turísticos e meios de 
informação turística. 

 
Artigo 7.º 

IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA nas  
cadeias e centros de detenção 

 
1. Os Ministérios encarregues pelos sectores da 

Justiça e da Saúde devem adoptar as medidas neces-
sárias para que a informação sobre as causas, as 
formas de transmissão, a prevenção e as consequên-
cias da infecção do VIH/SIDA seja fornecida em 
todas as cadeias e centros de detenção do País. 

 
2. Para efeitos do disposto no número anterior, as 

autoridades responsáveis pelas cadeias e centros de 
detenção devem prestar a necessária colaboração às 
ONG's que se dediquem a actividades de IEC/CMC 
em matéria de VIH/SIDA. 

 
Artigo 8.º 

IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA nos  
locais de trabalho 

 
1. As entidades empregadoras e representantes de 

trabalhadores devem prever, no respectivo quadro 
de actividades, acções de informação dos seus tra-
balhadores sobre as causas, as formas de transmis-
são, os meios de prevenção, os serviços de despista-
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gem e tratamento e as consequências da infecção 
pelo VIH/SIDA. 

 
2. O Organismo Nacional de Luta Contra o 

VIH/SIDA e o Departamento Governamental encar-
regue pelo sector do Trabalho devem assegurar que 
sejam organizadas, nos locais de trabalho campa-
nhas regulares de informação e prevenção do 
VIH/SIDA e das Infecções Sexualmente Transmis-
síveis (IST). 

 
Artigo 9.º 

IEC/CMC em matéria do VIH/SIDA dos  
intervenientes no sector dos transportes 

 
As autoridades encarregues pelo sector dos 

Transportes, nomeadamente as empresas de Trans-
porte Aéreo, Marítimo e Terrestre devem fornecer 
ao seu pessoal informações sobre os modos de 
transmissão, prevenção e consequências do 
VIH/SIDA.  

 
Artigo 10.º 

Educação em matéria de VIH/SIDA nas  
Instituições de ensino e formação 

 
1. Todos os Departamentos Governamentais que 

desenvolvam actividades de ensino e formação, 
bem como os estabelecimentos de ensino e forma-
ção públicos e privados, devem inserir nos respecti-
vos planos curriculares de todos os subsistemas de 
ensino conteúdos sobre os modos de transmissão e 
prevenção da infecção pelo VIH/SIDA e IST. 

 
2. Os conteúdos referidos no número anterior são 

adaptados a cada nível de ensino, após a sensibili-
zação das associações de pais e encarregados de 
educação, associações dos estudantes e alunos. 

 
3. Os professores e formadores receberão a for-

mação adequada antes de ministrarem acções de 
formação sobre o VIH/SIDA. 

 
Artigo 11.º 

Formação em matéria de VIH/SIDA 
 

1. O Governo e o Poder Local devem promover a 
formação sobre o VIH/SIDA de todos os agentes e 
funcionários públicos, bem como dos integrantes 
das comunidades. 

 
2. A formação do pessoal de saúde deve incidir, 

entre outros aspectos, na ética no contexto do 

VIH/SIDA, na confidencialidade, no consentimento 
esclarecido, na prevenção e no dever de tratamento. 

 
3. Os empregadores devem promover acções de 

formação dos seus trabalhadores sobre a prevenção 
e tratamento do VIH/SIDA. 

 
4. As acções de formação previstas nos n.os 1 e 3 

incidem sobre temas como a confidencialidade no 
local de trabalho e o comportamento em relação às 
pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/SIDA. 

 
5. O Organismo Nacional de Luta Contra o 

VIH/SIDA orienta e apoia as acções de formação 
levadas a cabo pelas organizações da sociedade 
civil que visem a realização de programas de ani-
mação, assistência mútua e cooperação. 

 
6. Os promotores das formações que têm por ob-

jectivo a realização de programas de animação e 
auto-assistência devem estimular e criar as condi-
ções para a participação das pessoas que vivam com 
o VIH (PVVIH), não podendo, em caso algum, 
serem recusadas com base nas suas condições sero-
lógicas. 

 
CAPITULO III 

Medidas de Protecção e Assistência 
 

Artigo 12.º 
Exigências sobre a utilização de sangue,  

hemoderivados, tecidos ou órgãos 
 
1. Os laboratórios ou estabelecimentos de saúde 

similares não devem aceitar ou conservar sangue, 
hemoderivados, tecidos ou órgãos sem que uma 
amostra dos mesmos seja testada em relação ao VIH 
e o resultado do teste tenha sido negativo. 

 
2. O beneficiário do sangue, tecido ou órgão doa-

dos pode exigir um segundo teste antes que o san-
gue ou hemoderivados lhe sejam administrados ou o 
tecido ou órgão sejam transplantados.  

 
3. O sangue, hemoderivados, tecidos ou órgãos 

doados infectados com o VIH devem ser devida-
mente destruídos. 

 
Artigo 13.º 

Protecção dos trabalhadores de saúde contra a 
infecção pelo VIH 

 
1. O Ministério encarregue pelo sector da Saúde 

deve adoptar as medidas necessárias e disponibilizar 
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os meios e equipamentos adequados para garantir a 
prevenção e protecção contra a infecção pelo VIH 
dos trabalhadores do sector da Saúde. 

 
2. O Ministério encarregue pelo sector da Saúde 

emite normas e instruções relativas ao manuseio de 
cadáveres e restos mortais das pessoas seropositivas 
em relação ao VIH e vítimas do SIDA. 
 

CAPITULO IV 
Teste de Despistagem e Aconselhamento 

 
Artigo 14.º 

Consentimento ao Teste do VIH 
 
1. O teste de VIH/SIDA deve ser feito com con-

sentimento prévio, desde que não ponha em risco a 
transmissão da infecção para o terceiro. 

 
2. O teste de VIH/SIDA deve ser feito sem con-

sentimento (obrigatório) nos casos de: 
 
a) Violação sexual; 
 
b) Mulheres grávidas; 
 
c) Acidente ocupacional; 
 
d) Reclusos. 
 
3. A todo aquele que se submeta a um teste de 

despistagem do VIH é prestado um aconselhamento 
pré e pós-teste por profissionais qualificados. 

 
4. As entidades públicas adoptam as providências 

necessárias no sentido de encorajar e garantir a rea-
lização do teste voluntário, principalmente pelos 
indivíduos com comportamentos de risco. 

 
5. Nos casos de doação voluntária de órgãos, te-

cidos ou sangue, para transplantação e ou transfu-
são, presume-se o consentimento do doador em 
relação ao teste do VIH. 

 
Artigo 15.º 

Proibição da exigência do teste do VIH 
 
É expressamente proibida a exigência de qual-

quer teste do VIH como condição prévia ao empre-
go, à admissão nos estabelecimentos escolares ou 
universitários, ao exercício do direito de alojamen-
to, ao direito de entrada ou estadia no Território 
Nacional, ao exercício do direito de deslocação, 
bem como para a obtenção de atendimento médico 

ou qualquer outro serviço ou como condição para o 
exercício de qualquer direito ou beneficiar de um 
determinado serviço. 

 
Artigo 16.º 

Estabelecimentos de despistagem e teste de 
despistagem anónimo 

 
1. Deve ser criado e implementado pelo Sistema 

Nacional de Saúde um sistema de despistagem anó-
nima do VIH, o qual garantirá o anonimato e a con-
fidencialidade médica na realização dos testes.  

 
2. A prestação do serviço de despistagem do VIH 

pelos estabelecimentos de saúde está sujeita à auto-
rização do Organismo Nacional de Luta Contra 
SIDA que estabelece as condições da prestação 
desse serviço. 

 
3. O Ministério encarregue pelo sector da Saú-

de/Organismo Nacional de Luta Contra SIDA pro-
moverá o desenvolvimento e reforço das capacida-
des de despistagem do VIH dos estabelecimentos de 
saúde que prestam esse serviço, assegurando a for-
mação do pessoal habilitado para o efeito. 
 

CAPITULO V 
Serviços de Saúde e de Assistência 

 
Artigo 17.º 

Serviços hospitalares 
 

As pessoas que vivem com o VIH têm direito a 
serem assistidas e a receberem todos os cuidados de 
saúde, incluindo as melhores técnicas e tratamentos 
especializados, em todos os estabelecimentos públi-
cos e privados de saúde, não lhes podendo ser nega-
do, com base na sua condição serológica, o atendi-
mento e internamento, quando necessário.  
 

Artigo 18.º 
Serviços no seio das comunidades 

 
As estruturas e serviços do Estado vocacionados 

para o efeito, em coordenação com as Organizações 
Não Governamentais, as pessoas que vivem com o 
VIH/SIDA e os grupos sujeitos a maior risco de 
infecção pelo VIH devem efectuar actividades de 
prevenção e responsabilização psicossocial no seio 
das comunidades.  
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Artigo 19. ° 
Reforço do controlo das infecções sexualmente 

transmissíveis 
 
O Ministério encarregue pelo sector da Saú-

de/Organismo Nacional de Luta Contra SIDA, em 
colaboração com outros sectores e parceiros con-
cernentes e as organizações da sociedade civil, deve 
adoptar as providências necessárias para o reforço 
das medidas de prevenção, responsabilização, con-
trolo e tratamento das IST, visando a diminuição da 
sua propagação.  
 

CAPITULO VI 
Confidencialidade 

 
Artigo 20.º 

Confidencialidade 
 

1. Todos e quaisquer profissional que, em virtude 
da respectiva actividade, tenham ou possam ter 
acesso a processos individuais, resultados de testes 
de despistagem ou processos médicos relativos, 
designadamente à identidade e ao estatuto serológi-
co de pessoas que vivem com o VIH não devem, 
sob pena de quebra do sigilo profissional, revelar 
quaisquer dados a que tenham acesso relativamente 
a pessoas que vivam com o VIH.  

 
2. Os estabelecimentos de saúde, públicos ou pri-

vados, garantem a confidencialidade das informa-
ções médicas, financeiras e administrativas, que 
detenham sobre as PVVIH.  

 
3. Ninguém pode ter acesso às informações refe-

ridas no n.º 2, sem autorização expressa do próprio 
doente, salvo em caso de procedimento judicial em 
que a revelação das mesmas seja considerada essen-
cial para o processo e sem que o anonimato da pes-
soa que viva com o VIH, garantido por lei, seja 
posto em causa. 

 
4. Não constitui violação do sigilo profissional: 
 
a) O cumprimento de normas e exigências 

epidemiológicas; 
 
b) A prestação de declarações em procedimen-

to judicial, em que a determinação do esta-
tuto serológico seja considerada essencial. 

 
 
 
 

Artigo 21.º 
Resultados do teste de despistagem 

 
O resultado do teste de despistagem do 

VIH/SIDA é confidencial e somente deve ser entre-
gue:  

 
a) À pessoa que for submetida ao teste; 
 
b) A um dos progenitores do menor que for 

submetido ao teste; 
 
c) Ao tutor de pessoas incapazes ou órfãos que 

forem submetidos ao teste;  
 
d) À autoridade judicial que requerer, nos ter-

mos da lei, o teste.  
 

Artigo 22.º 
Revelação do resultado ao cônjuge ou parceiro 

sexual 
 
1. Qualquer pessoa que vive com o VIH deve in-

formar sobre o seu estatuto serológico ao seu cônju-
ge ou parceiro sexual o mais cedo possível, não 
devendo este prazo ultrapassar as seis (6) semanas a 
partir da data em que tomou conhecimento do seu 
estatuto serológico ao VIH. 

 
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os serviços 

competentes devem prestar todo o apoio psicossoci-
al necessário à pessoa infectada pelo VIH, seu côn-
juge ou parceiro sexual.  

 
3. Se a pessoa cujo estatuto serológico é positivo 

não puder ou não quiser revelar pessoalmente ao 
seu cônjuge ou parceiro sexual o resultado do teste, 
pode pedir ao médico assistente ou outro profissio-
nal de saúde qualificado que o faça, os quais estão 
sujeitos ao dever de sigilo ou de confidencialidade 
nos termos desta lei. 

 
4. Se a pessoa cujo estatuto serológico é positivo, 

após ter recebido todos os apoios e aconselhamen-
tos necessários, se recusar a revelar o seu estado ao 
seu cônjuge ou parceiro sexual e o risco de trans-
missão para estes seja real, o médico ou outro pro-
fissional qualificado da estrutura sanitária que o 
atendeu pode revelar esse resultado aos mesmos, 
com respeito das regras éticas pertinentes e sem 
violar as normas relativas ao sigilo profissional.  

 
5. Em caso de morte de uma pessoa infectada pe-

lo VIH, o médico ou outro profissional qualificado 
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da estrutura sanitária que a atendeu pode revelar o 
seu estado ao cônjuge ou parceiro sexual. 

 
Artigo 23.º 

Anúncio do resultado a menores e outros in-
capazes 

 
1. O menor cuja idade e maturidade intelectual 

lhe permita compreender as implicações do seu 
estatuto serológico será dele informado, bem como 
dos actos e exames necessários ao seu estado de 
saúde. Serão igualmente informados os respectivos 
representantes legais.  

 
2. O maior incapaz será informado do seu estado 

pela forma adequada. Serão igualmente informados 
os seus representantes legais. 

 
3. O médico ou outro profissional qualificado as-

segura que o resultado seja comunicado pela forma 
apropriada e que sejam utilizados os meios adequa-
dos a eventuais dificuldades de compreensão da 
pessoa que deva receber a informação. 

 
CAPITULO VII 

Actos Discriminatórios 
 

Artigo 24.º 
Discriminação nos locais de trabalho 

 
1. É proibida a discriminação, sob qualquer for-

ma, contra uma pessoa cuja seropositividade ao 
VIH seja real ou suposta, nomeadamente em maté-
ria de acesso ao emprego, contratação, manutenção 
do posto de trabalho, promoção e aposentação, sen-
do, designadamente: 

 
a) Proibida a exigência ao trabalhador/a da re-

alização do teste de despistagem do VIH 
como condição prévia para beneficiar de 
uma promoção, de uma formação ou de 
qualquer outro tipo de regalia;  

 
b) É ilegal qualquer despedimento de um tra-

balhador/a ou seu afastamento do local de 
trabalho motivado pela sua seropositivida-
de, real ou suposta. 

 
2. As pessoas infectadas pelo VIH/SIDA devem 

ser consideradas e tratadas como qualquer outro 
doente crónico, devendo, neste caso, beneficiar de 
todos os direitos, garantias e tratamentos previstos 
na lei. 

 

3. Todas as entidades patronais devem velar para 
que no local de trabalho se abstenha de praticar 
quaisquer actos que visem a rejeição ou humilhação 
da pessoa infectada pelo VIH/SIDA. 

 
Artigo 25.º 

Discriminação nos estabelecimentos de ensino. 
 
Nenhuma instituição educativa pode recusar a 

admissão, sancionar ou afastar qualquer aluno ou 
estagiário com base no seu estatuto serológico ao 
VIH positivo, real ou suposto.  

 
Artigo 26.º 

Impedimentos aos direitos de deslocação e de 
alojamento 

 
1. Ninguém pode colocar, sob que forma for, 

quaisquer impedimentos ao direito de deslocar den-
tro do Território Nacional, bem como para o exteri-
or ou de alojamento de uma pessoa cujo estatuto 
serológico ao VIH é real ou suposto. 

 
2. Ninguém pode ser colocado de quarentena, em 

isolamento, interdito de entrar no Território Nacio-
nal ou ser expulso, com base no seu estatuto seroló-
gico ao VIH, real ou suposto. 

 
Artigo 27.º 

Acesso a cargos públicos ou electivos 
 
A ninguém poderá ser negado, sob qualquer for-

ma, o direito de se candidatar a uma função electiva 
ou a uma função pública, com base na sua seroposi-
tividade confirmada ou suposta. 

 
Artigo 28.º 

Acesso ao crédito e aos seguros 
 

A ninguém pode ser recusado o acesso ao crédito 
e aos empréstimos, assim como aos seguros de do-
ença, acidentes e de vida, com base na sua seroposi-
tividade ao VIH, confirmada ou suspeita, desde que, 
neste caso, o indivíduo não tenha ocultado o seu 
estado serológico à companhia de seguros. 

 
Artigo 29.º 

Discriminação nos estabelecimentos de saúde 
 
A ninguém pode ser recusado o acesso a serviços 

nos estabelecimentos de saúde, públicos ou priva-
dos, nem pagar um preço mais elevado pelos mes-
mos serviços, devido ao seu estatuto serológico ao 
VIH. 



 
1460   SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - DIÁRIO DA REPÚBLICA            N.º 103 – 24 de Julho de 2018 
 

CAPITULO VIII 
Disposições Penais 

 
Artigo 30.º 

Transmissão voluntária de VIH 
 
1. Quem transmitir voluntariamente o VIH é pu-

nido nos termos dos tipos legais incriminadores 
desse comportamento previstos no Código Penal 
vigente. 

 
2. A Gestante seropositiva que de livre vontade 

(recusa do tratamento) transmitir o VIH ao seu bebé 
é punida pela lei vigente. 

 
Artigo 31.º 

Descriminação das pessoas infectadas pelo 
VIH 

 
Quem praticar qualquer acto discriminatório con-

tra pessoa portadora do VIH ou que se suspeite seja 
portadora do VIH é punido pelo crime de discrimi-
nação previsto e punido nos termos do artigo 161.º 
do Código Penal. 

Artigo 32.º 
Difusão de informações erróneas e falsas em 

matéria do VIH/SIDA 
 
1. Quem, através de qualquer meio, divulgar in-

formações falsas ou erróneas relativas ao 
VIH/SIDA é punido com pena de prisão até 1 ano 
ou com pena de multa até 200 dias. 

 
2. Incorre na mesma pena o responsável do meio 

de difusão pública que serviu de suporte à divulga-
ção destas informações. 

 
Artigo 33.º 

Violação do dever de confidencialidade 
 
1. Quem, estando sujeito ao dever de sigilo pro-

fissional ou de confidencialidade, revelar o estado 
serológico de uma pessoa infectada pelo VIH é 
punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena 
de multa até 150 dias. 

 
2. O procedimento criminal depende de queixa 

do ofendido. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
Disposições Finais 

 
Artigo 34.º 

Regulamentação 
 
O Governo deve adoptar leis e regulamentos ne-

cessários à regulamentação da presente Lei. 
 

Artigo 35.º 
Entrada em vigor 

 
A presente Lei entra em vigor nos termos legais. 
 
Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 15 de 

Março de 2018.- O Presidente da Assembleia Naci-
onal, José da Graça Diogo, 

 
Promulgado em 21 de Maio de 2018.- O Presi-

dente da República, Evaristo do Espírito Santo 
Carvalho. 

 
 

GOVERNO 
 

Decreto-Lei n.º 12/2018 
 

QUE APROVA A ORGÂNICA E O 
ESTATUTO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE 

MIGRAÇÃO E FRONTEIRA 
 
Tornando-se necessário dar existência jurídica ao 

Serviço de Migração e Fronteira (SMF), definindo a 
sua natureza, atribuições, competências e organiza-
ção geral, definindo igualmente as suas autoridades 
e órgãos; 

 
Considerando a necessidade de transformar o 

Serviço de Migração e Fronteira numa instituição, 
moderna, funcional, eficaz e adaptada à realidade 
económico-social do País e que satisfaça aos ansei-
os de segurança e da protecção das pessoas que 
entram e saem do território nacional; 

 
Nestes termos, no uso das faculdades conferidas 

pela alínea c) do artigo 111.º da Constituição da 
República, o Governo decreta o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Aprovação da orgânica 
 
É aprovada a Orgânica e o Estatuto de Pessoal do 

SMF, anexa ao presente diploma e dele faz parte 
integrante. 


