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ARVs  Medicamentos Antiretrovirais

ATV   Aconselhamento e Testagem Voluntário 

HIV   Virus da Imuno Deficiência Humana

ITSs  Infecções Transmitidas Sexualmente

OIT  Organização Internacional do Trabalho

PVHIV  Pessoas Vivendo com HIV

SAfAIDS Serviço de Disseminação de Informação sobre  
  HIV e SIDA na África Austral 

SIDA   Sindroma de Imuno Deficiência Adquirida

TB   Tuberculose
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1.1

Sobre o bem estar no local de trabalho
Doenças relacionadas com  o HIV são a  principal causa de 
morte entre homens e mulheres com idade entre  15 e 49 anos, 
na África Austral. A taxa maior de novas  infecções de HIV 
também é verificada neste grupo, que constitui a grande parte da 
força de trabalho da região. Segundo a UNAIDS 2010, adultos 
jovens (pessoas com idade 15-24)  representaram   41% de novas 
infecções  em adultos com mais de 15 anos de idade, em 2009.

O impacto do  HIV no local de trabalho inclui a perda de mão de 
obra qualificada, perda  de memória institucional, altos custos 
de  treinamento e recrutamento,  elevados níveis de absentismo,  
moral baixo no local de trabalho, diminuição de produtividade 
– tudo resultando em perdas significativas de lucro. A nível 
individual, a perda de um chefe da  família (ganha pão) pode 
ter consequências graves para o sustento da família inteira e  
probabilidades de sua sobrevivência.

A agência de trabalho das Nações Unidas estima que, 

em 2015, a África subsaariana terá perdido pelo menos 

12 por cento da sua força de trabalho por causa das 

doenças relacionados com HIV.

1.
Introdução



6 Evidências mostram que o investimento, e implementação de 
um programa de bem estar no local de trabalho eficaz produz  
benefícios  financeiros significativos  a longo prazo para o local 
de trabalho. Um estudo  de 2007, realizado entre empresas 
mineiras e agrícolas na Zâmbia descobriu que os benefícios 
globais financeiros da execução de um programa de bem estar 
no local de trabalho compensavam os custos do programa numa 
média de três vezes. (CHAMP, 2007). 

Um local de trabalho com um programa de bem estar efectivo 
irá responder às necessidades dos trabalhadores na prevenção, 
tratamento, cuidados e apoio,  conduzindo a uma redução no 
absentismo e perda de pessoal,  retendo assim as habilidades 
valiosas e reduzindo os custos de treinamento para a 
organização ou negócio.

1.2

Sobre este livro
O livro foi projectado para ser utilizado para o bem estar dos 
empregados e pontos focais, como uma ferramenta para apoiar o 
esforço de advocacia e melhorar  a  resposta no local de trabalho 

para a gestão do HIV e 
reforçar o bem estar. 

Fornece dicas e conselhos  
práticos para aumentar 
a sensibilização sobre a 
necessidade de um programa 
de bem estar eficaz no local 
de trabalho e melhorar os 
serviços de HIV  e bem estar 
para os empregados.
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2.1

O que é a advocacia? 
Advocacia é um processo de comunicação, ou um conjunto 
de acções, direccionadas directamente para as pessoas que 
tomam decisões (ex; empregadores, gerentes e o conselho de 
administração)ou pessoas que podem influenciar os tomadores 
de decisão (ex; empregados, um comité de trabalhadores ou 
sindicato, os mídia ou o público em geral).

O objectivo da advocacia é o de trazer mudanças positivas 
sobre a questão ou problema identificado. A advocacia pode ser 
conduzida por indivíduos ou grupos afectados por um problema, 
ou em seu nome. No entanto, assegurando um envolvimento 
significativo do grupo afectado é muito importante para garantir 
que os resultados de defesa sejam relevantes e apropriados.

A advocacia pode incluir muitas actividades diferentes tais como 
a mobilização de lobby, educação, pesquisa e trabalho em rede, 
e envolve:

• Identificar algo que precisa de ser mudado 
• Conceber como deve ser alterado para trazer uma 

melhoria da situação 
• Comunicar como deve ser alterado para aqueles que têm 

algum controle ou o poder  para  mudar. 

2.
Compreender a Advocacia
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2.2

Porque é que a advocacia é importante no 
local de trabalho?

As políticas e os programas de bem estar no local de trabalho 
garantem o acesso a serviços  de saúde essenciais e direitos para 
os empregados. Todos os países da África Austral têm legislação 
e leis em vigor que orientam a gestão de HIV no local de trabalho. 

Embora estas variem de país para país, as leis incluem a protecção 
de empregados ou novos recrutas da discriminação com base no 
estado do HIV; políticas que regem o direito à confidencialidade 
no local de trabalho e as leis que proibem o teste obrigatório 
de HIV (excepto em circunstâncias muito específicas). Alguns 
governos na região têm leis que tornam obrigatório para todos 
os locais de trabalho e ter políticas de HIV.

As acções de defesa são um meio importante e eficaz de garantir 
que estes regulamentos sejam respeitados, assegurando que 
os direitos dos empregados sejam  cumpridos; apresentando 
mudanças nas circunstâncias onde não existiam; e influenciando 
as decisões para melhorar a saúde, bem estar e produtividade 
dos empregados.

A advocacia também é uma boa maneira de reduzir o  estigma 
e discriminação prejudicial relacionado com o HIV, uma vez 
que aumenta a sensibilização sobre os desafios e problemas 
enfrentados pelas pessoas que vivem com HIV (PVHIV) e ajuda 
a desfazer mitos e equívocos relativamente à infecção do HIV, tal 
como a de que as PVHIV estão demasiado doentes para  trabalhar 
ou que partilhando um ambiente de trabalho com uma PVHIV 
pode levar à infecção do HIV.
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Para que uma acção de advocacia tenha sucesso, ela deve ser muito 
bem pensada e planeada.Seguem-se várias medidas a considerar 
quando se inicia e se implementa uma acção de advocacia. 

3.1

Os primeiros passos
Identificar uma questão de advocacia: Advocacia não deve 
ser  realizada apenas para o seu bem, mas como um esforço para 
responder, e mudar um problema ou questão real e específica. As 
políticas e programas de bem estar no local de trabalho variam  
em escopo, mas geralmente incluem o seguinte: 

• Não-discriminação com base na situação real ou 
percebida de HIV, outras questões relacionadas com a 
saúde, ou género, no recrutamento, promoção ou rescisão  
– assumindo uma capacidade igual no desempenho das 
funções exigidas.

• O direito à confidencialidade em relação à situação de 
HIV e toda a outra informação ligada ao HIV.

• O teste de HIV  e exames para  infecções sexualmente 
transmissíveis (ITSs) devem ser disponibilizados a todos 
os empregados, mas devem ser voluntários, confidenciais 
e acompanhados  de aconselhamento. 

• O local de trabalho deve minimizar os riscos ocupacionais 
e providenciar todo o equipamento de saúde e segurança 
necessário para efectuar as tarefas necessárias.

3.
Medidas para uma advocacia de 
sucesso no local de trabalho



10 • Serviços de prevenção, tratamento, cuidado e apoio 
devem ser acessíveis a todos os empregados.

• O ambiente de trabalho deve promover o diálogo e 
abertura   pertinente  a questões de saúde. 

Se um ou mais destes elementos estiver ausente do seu  programa 
de bem estar no local de trabalho, você pode considerar 
apresentá-lo como uma questão de advocacia.

Definir a questão: Assim que tiver identificado uma questão 
ou problema relativo ao bem estar dos empregados no seu 
local de trabalho, continue a interrogar-se qual a razão do 
problema?Ao se interrogar, sobre o porquê, você pode garantir 
que você identificou  o motivo real do problema.Por exemplo, 
se o problema que você identificou é de que os empregados no 
seu local de trabalho não sabem qual é a sua situação de HIV, 
investigue se o problema é a falta de acesso aos serviços ATV, 
falta de tempo para visitar o centro de testes, falta de informação 
ou estigma e medo de discriminação. 

Em seguida, articule as suas metas e objectivos de defesa de 
forma clara e em linguagem simples.Por exemplo, em vez de ‘os 
nossos motoristas estão a morrer de doenças relacionados com 
o HIV’, o seu objectivo geral poderia ser: ‘aumento no acesso 
aos serviços de prevenção, tratamento, cuidado e apoio do 
HIV para os empregados’ e os seus objectivos podiam incluir:  
Conduzir sessões mensais sobre informação de HIV  para todos 
os empregados; Distribuir preservativos masculinos e femininos 
para todos os empregados através de pacotes salariais; 
Identificar clínicas parceiras para ATV e tratamento para todos 
os empregados. A organização pode negociar taxas favoráveis e 
contribuir para clínica se assim for necessário.



11Relevância: Antes de advogar por uma questão, considerar se 
é algo que o seu grupo alvo de advocacia (seu empregador) tem o 
poder de mudar.Se não, talvez o seu empregador possa considerar 
ajudá-lo  a defender aos tomadores de decisão quem pode fazer 
a mudança(ex. Se as PVHIV  no seu local de trabalho não forem 
capazes de ter acesso aos medicamentos antiretrovirais (ARVs), 
isto pode ser um problema por eles não terem tempo suficiente 
para visitar os serviços provedores de saúde, caso em que é 
uma questão de advocacia que o empregrador pode mudar).
No entanto, pode ser que os provedores de serviço de ARV 
na sua área não estão a aderir à política nacional estipulando 
ARVs gratuitos para todas as PVHIV. Se este for o caso,  o seu 
empregador pode estar disposto a envolver-se em actividades de 
advocacia para resolver esta lacuna em nome dos empregados. 

Seja realista: Para que as suas  demandas para a mudança 
sejam realizadas, elas devem  ser realistas. Considerar os recursos 
que o seu o local de trabalho tem e tentar identificar uma solução 
realista para o problema. Por exemplo, os locais de trabalho mais 
pequenos podem não ter os recursos para pagar exames médicos 
e rastreio de HIV a ser efectuados no local, mas eles poderiam 
identificar parceiros que possam fornecer exames gratuitos e ATV 
e facilitar  a visita a todos os empregados.  

Compreender o seu mandato: Considerar se você é a 
pessoa  indicada para liderar a iniciativa de advocacia, e se você 
tem todas as habilidades necessárias. Identificar competências 
que eventualmente lhe faltem e identificar outras pessoas que 
o possam apoiar. Se você tem uma pessoa como ponto focal 
de bem estar na organização, ou um comité de bem estar, eles 
devem tomar a liderança na defesa. 
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3.2

Compreender a Questão

O ambiente de políticas: Se o seu local de trabalho tem 
uma política de bem estar em vigor, eles já se comprometeram 
a fornecer certos benefícios de saúde para os empregados. 
Se certas áreas não estão sendo cumpridas, ou se sentir que 
precisam de ser melhoradas, usar a política como a base  para a 
sua campanha de  advocacia.

Cada país também tem diferentes políticas nacionais e 
regulamentos de emprego diferentes relacionados com a saúde 
dos empregados e gestão do HIV no local de trabalho. Pesquisar 
as suas leis nacionais de trabalho e emprego para compreender 
o que é que o seu empregador está juridicamente obrigado a  
providenciar em termos de saúde e bem estar dos empregados.

Recolha de Dados: Ter informações precisas e dados ao 
seu alcance é fundamental para ganhar credibilidade, e para o 
sucesso de uma campanha de advocacia. Colectar e analisar os 
dados  e evidências tanto quanto possível, incluindo estatísticas, 
estudos de caso, histórias de sucesso e relatos pessoais. 

3.3

Desenvolver um Plano de Implementação 
de Advocacia
O seu plano de implementação de advocacia deve detalhar os 
grupos alvo, actividades, mensagens, prazos, pessoas responsáveis 
e recursos necessários para a sua acção de advocacia.



13

Grupo alvo: O seu grupo alvo principal pode ser o seu 
empregador ou gerentes, mas pode haver outros grupos alvos 
secundários que você precisa de envolver também, para incluir  
o maior número possível de pessoas. Estas  incluem:

Apoiantes potenciais: quanto mais apoio você poder 
beneficiar,  maior será o impacto e as probabilidades da sua acção 
de defesa ser bem sucedida. Enviar uma  mensagem ou e-mail a 
todos os empregados, ou convocar um encontro para todos que 
possam participar, indicando os seus objectivos e planos de defesa 
e  reunir o seu apoio. Lembre-se de destacar os benefícios para 
todos os empregados de modo a que a sua acção seja bem sucedida. 

Você pode também identificar apoiantes externos, tais como 
grupos de campanha das PVHIV, grupos de direitos dos 
empregados, ou membros do pessoal de locais de trabalho ali 
próximos que estão preocupados com questões semelhantes. 

Oposição potencial: você pode achar que há certos grupos 
contrários à sua acção. Por exemplo, alguns empregados podem 
preferir que as disponibilidades sejam gastas em outros benefícios 
para os empregados, em vez de no bem estar do programa  
local de trabalho. Abordar os grupos de oposição potenciais e 
apresentar as evidências que recolheu sobre os benefícios dos 
programas de bem estar. Se você não pode  incluir a oposição, 
esteja preparado para ter respostas prontas a quaisquer reacções 
negativas que você pode enfrentar. 

Actividades: Algumas actividades de advocacia adequadas 
para o ambiente de trabalho incluem: 

• partilhar informação com todo o pessoal para construir 
consenso; 

• fazer circular uma petição para assinatura de todos os 
empregados; 



14 • apresentar as suas questões durante uma reunião do 
pessoal; 

• escrever uma carta ao seu empregador em nome de todos 
os empregados;

• descrevendo o seu pedido para a mudança; 
• solicitar uma reunião  privada com a gerência ou o Conselho. 

Algumas acções são mais conflituosas que outras, por isso 
recomenda-se que métodos menos conflituosos sejam usados 
inicialmente (como levantar as  questões durante uma reunião 
do pessoal ou por escrito ao seu empregado) e os métodos mais 
conflituosos (como uma petição ou apresentação ao Conselho)  fica 
reservado para uso apenas quando os outros métodos falharem.

Mensagens: As suas mensagens devem ser apropriadas para o 
grupo-alvo  em relação ao tom que usa, o que você quer transmitir, 
e seu nível de linguagem e compreensão. Por exemplo, uma 
mensagem destinada a mobilizar o apoio entre outros empregados 
pode ser ‘Melhor saúde para todos nós. Junte-se à causa!’, enquanto 
uma mensagem para o seu empregador possa ser. ‘Aumentando a 
saúde e bem estar do empregado poupa  dinheiro às empresas’.

Prazos: Definir prazos realistas para cada acção e respeitá-los para 
garantir que a sua acção de advocacia é gerenciada de forma eficaz.

Pessoas Responsáveis:Identificar pessoas diferentes para 
diferentes tarefas, papéis e responsabilidades, garantindo que as 
tarefas definidas para cada pessoa estão em linha com os seus 
pontos fortes.

Recursos: Considerar os recursos que você tem, e aqueles que 
você pode exigir. As pessoas e o tempo são recursos-chave: Você 
tem pessoas suficientes para apoiar a acção?Você pode  fazer 
com que cada pessoa envolvida se comprometa a disponibilizar   
algum tempo em cada semana para actividades de mobilização?
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3.4

Implementar uma Acção de Advocacia

Quando se trata da implementação da sua acção de advocacia, 
lembre-se destas dicas cruciais para o sucesso: 

Esteja disposto a negociar: Lembre-se que nem todas 
as suas demandas podem ser acordadas de imediato. Esteja 
preparado para negociar e encontrar um “meio termo”. 
Esteja pronto para perguntas: Dê tempo para pensar sobre todas 
as perguntas que lhe são colocadas e esteja pronto a responder.

Fique calmo: Ser agressivo é susceptível a criar oposição e 
resistência às suas demandas.Sempre mantenha a calma, seja 
respeitoso e compreensivo. 

Seja claro: Usar uma linguagem que seja facilmente 
compreendida e evitar siglas e calão.

Experiência pessoal: Aproveitar as experiências pessoais, 
sempre que possível, pois isso ajuda a dar um rosto humano à 
questão. Se não houver ninguém no seu local de trabalho que 
possa partilhar experiências pessoais, tentar procurar pessoas 
de outros quadrantes, ou buscar histórias pessoais online.

Perseverância: Pode levar algum tempo a convencer o seu 
público-alvo.Não desista, mas antes  dê-lhe mais tempo.
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