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Consulta das ONGs sobre o Estigma e a Discriminação 2010: Resumo de Dados 
 
Este é um relatório resumido dos dados recebidos de 1556 participantes numa consulta on-line realizada durante Março - Abril 2010 (1021 
dos que participaram responderam a todas as questões). Os dados aqui, complementados com comentários no inquérito, mais de 50 
entrevistas e 8 grupos temáticos, foram apresentados ao Conselho da ONUSIDA (ou Conselho Coordenador dos Programas – PCB) em 
Junho, no relatório anual das ONGs, disponível em unaidspcbngo.org. A Sara Simon e a Natalie Siniora, dos Serviços de Comunicação do 
PCB da Delegação das ONGs para a ONUSIDA, trabalharam com Laurel Sprague, analista de dados na Universidade de Wayne State, no 
desenvolvimento deste relatório resumido e de 5 relatórios regionais. Toda a informação é do domínio público e pode ser usado no vosso 
trabalho de advocacia. Por favor, faça referência à consulta sobre estigma e discriminação do PCB da Delegação das ONGs para a ONUSIDA 
 
I. Quem participou no questionário? 

 
a. Regiões 
Os participantes de cada região que tomaram parte no inquérito e a sua distribuição 
pelas regiões é bastante semelhante. O maior número de participantes vem da 
América Latina e Caraíbas.  
 
b. Género 
Em todas as regiões, houve mais 
homens a participar no inquérito 
do que mulheres. Na América do 
Norte, dois terços dos partici-
pantes foram homens. Quatro 
por cento dos participantes 
identificam-se como transgéneros 

e os comentários deixados no inquérito denotam as necessidades não satisfeitas das 
pessoas transgéneros no acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR).  

Gráfico 1: Discriminação de Participantes 
por Região
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c. Identificação 
Em todas as regiões, a maioria dos indivíduos e dos grupos que eles representam 
identificam-se com as pessoas que vivem com o VIH, ou trabalham com elas. Da amostra total, pelo menos 22% dos participantes 
identificaram-se como sendo seropositivos e/ou como pertencendo a uma rede de seropositivos. Há uma representatividade mais 
reduzida de pessoas que usam drogas em África e na América Latina e Caraíbas (ALC). A Ásia e o Pacífico têm a representatividade mais 
elevada de trabalhadores do sexo. Há uma representatividade mais forte de gays e lésbicas na América do Norte e na América Latina e 
Caraíbas. Apesar de um número mais reduzido de participantes da América do Norte, uma percentagem mais elevada de participantes 

Gráfico 2: Género dos participantes 
por região
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identificou-se com os transgéneros da América do Norte, ou com as pessoas que trabalham com eles, do que nas outras regiões Estes 
números também são elevados na Ásia e Pacífico, e na América Latina e Caraíbas. Os participantes africanos identificaram-se como 
estando a trabalhar com jovens e crianças em maior número do que participantes das outras regiões. Os participantes norte-americanos 
são mais representativos das populações mais idosas. A maior parte da representatividade dos migrantes vem da Europa, seguindo-se a 
Ásia e Pacífico. A representação das minorias étnicas e indígenas é bastante baixa em todos os lugares, mas mais forte na América do 
Norte. A elevada representação das pessoas com deficiências na América do Norte pode estar relacionada com o facto de o VIH/SIDA ser 
definido como uma deficiência nas leis anti-discriminação norte-americanas. 

 
Os participantes foram 
questionados sobre para 
que tipos de organizações 
é que trabalham: Os 
participantes da Ásia e 
Pacífico, e da América do 
Norte, vieram muito 
provavelmente de 
organizações a funcionar 
na comunidade; os 
participantes de África e 
Europa vieram muito 
provavelmente de ONGs 
nacionais e os partici-
pantes da América Latina 
e Caraíbas vieram muito 
provavelmente de organi-
zações de defesa dos 
direitos humanos.  
 

Tabela 1: Os participantes de grupos de população 
identificam-se com ou trabalham com*  

África 
Ásia e 

Pacífico 
Europa 

América do 
Norte 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Pessoas que vivem com o VIH 67% 64% 72% 82% 55% 

Mulheres e raparigas 53% 41% 34% 45% 32% 

Pessoas que usam drogas 16% 35% 36% 39% 13% 

Trabalhadores do sexo 29% 39% 28% 33% 25% 

Gay ou lésbica 23% 31% 32% 61% 52% 

Homens que têm sexo com homens 25% 44% 41% 57% 42% 

Transgéneros 13% 25% 17% 39% 29% 

Jovens 61% 49% 33% 37% 45% 

Crianças 37% 26% 11% 17% 12% 

Pessoas mais velhas 16% 10% 10% 34% 9% 

Requerente de refúgio ou de asilo 10% 8% 13% 11% 2% 

Deslocados Internos 11% 6% 6% 8% 3% 

Migrantes 11% 20% 23% 15% 8% 

Comunidades móveis (movimento temporário ou 
reintegração permanente) 

10% 12% 10% 6% 5% 

Comunidades indígenas e minorias étnicas 14% 15% 14% 21% 11% 

Pessoas com deficiências 19% 13% 13% 29% 9% 

Reclusos 17% 9% 15% 18% 13% 

Ex-reclusos 5% 7% 15% 24% 5% 

Trabalho 6% 12% 9% 4% 12% 

Religiosa 18% 9% 7% 15% 5% 

Sector Privado 8% 9% 4% 8% 6% 

Não respondeu 1% 2% 2% 3% 2% 

Número total de participantes  314 245 263 294 377 
* Respostas múltiplas possíveis      
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II. Como é que os participantes enfrentam estigma e discriminação? 
 
Os participantes responderam em seu nome pessoal ou em representação dos grupos com quem trabalham. Os participantes de todas as 
regiões reportam um elevado nível de experiências de estigma e discriminação. 

Tabela 2 : Sinais de estigma e discriminação sofridos pelos participantes ou pelos grupos com quem 
trabalham* 

África 
Ásia e

 
Os participantes reportam um elevado número de exclusão 
das actividades familiares, com mais de metade dos 
participantes em África, Ásia e América do Norte a dizer que 
eles, ou os grupos com quem trabalham, enfrentam a 
exclusão por parte das suas famílias. Os participantes da 
América Latina e Caraíbas observam em particular uma 
elevada exclusão nas escolas, em comparação com as outras 
regiões. Os participantes norte-americanos reportam uma 
exclusão religiosa mais elevada que as outras regiões e os 
participantes da Ásia e Pacífico e da América do Norte 
reportam uma exclusão social mais elevada. 

 
Pacífico 

Europa 
América 
do Norte 

América 
Latina e 
Caraíbas 

Atitudes e comportamentos negativos devidos à seropositividade ou da associação com certos grupos 80% 79% 81% 84% 76% 

Exclusão social 35%     44% 27% 42% 31%

Exclusão Religiosa 23% 26% 20% 33% 20% 

Discriminação no local de trabalho (exclusão ou divulgação forçada) 42%     57% 51% 40% 61%

Perda de emprego 37% 53% 46% 36% 56% 

Exclusão na escola 26%     26% 26% 22% 43%

Exclusão de actividades familiares 55% 51% 44% 55% 45% 

Profissionais de saúde não são prestáveis ou recusam-se a prestar cuidados 37%     49% 55% 34% 49%

Discriminação nas viagens ou na imigração 26% 38% 36% 27% 21% 

Divulgação involuntária do estatuto do VIH pelos profissionais de saúde, responsáveis governamentais, o
imprensa. 

u 
     30% 37% 41% 28% 34%

Detenção ou isolamento 12% 16% 12% 18% 8% 

Ameaças físicas 26%     26% 22% 31% 26%

Criminalização e outras leis discriminatórias 47% 51% 55% 64% 39% 

Nenhuma das anteriores 6%     4% 4% 7% 4%

Número total de participantes 213 180 192 225 271 
* Várias respostas possíveis           

Gráfico  3: Exclusão social, religiosa, escolar e familiar
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A discriminação no emprego é reportada como sendo incrivelmente 
elevada, com mais de 40% dos participantes a declararem que eles próprios 
ou os grupos com quem eles trabalham enfrentam discriminação no local 
de trabalho. Os participantes de todas as regiões reportam eles próprios, 
ou os grupos com quem eles trabalham, enfrentam perda de emprego 
(oscilando de 36 a 56% entre regiões).  

Gráfico 4: Discriminação no Emprego
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Mais do que três quartos dos participantes de todas as regiões identificam 
experiências com atitudes ou comportamentos devidos à seropositividade 
ou por pertencerem a grupos afectados. Ameaças físicas são observadas 
por 22 a 31% dos participantes, em termos globais. Isto é 
extraordinariamente elevado, e as respostas tardias à pesquisa, que são 
indicativas de que as leis protectoras são desconhecidas ou não aplicáveis 
na maioria dos países, implicam o recurso limitado para tais ameaças.. 

Gráfico 5: Atitudes e Comportamentos Negativos
e Ameaças Físicas
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 Quando as pessoas interagem com instituições de cuidados de saúde ou 
do estado, não estão a receber protecção ou alívio, num contexto de 
estigma e discriminação que são sofridos a nível social. Em vez disso, a 
discriminação em cenários de cuidados de saúde, por parte de profissionais 
de saúde, é elevada em toda a parte e extremamente elevada na Europa, 
na Ásia e Pacífico, e na América Latina e Caraíbas. As mesmas três regiões 
reportam um grande número de violações de privacidade por parte dos 

profissionais de saúde e 
funcionários governamentais. A 
discriminação nas viagens ou na 
imigração é a mais mencionada 
pelos participantes da Ásia e 
Pacífico e na Europa. As leis 
discriminatórias são especial-
mente evidentes na América do 
Norte, seguida da Europa, Ásia e 
Pacífico e depois a África. 

Gráfico 6: Discriminação Legal, Governamental e do Profissional de Saúde
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III. Como é que o E&D têm impacto no acesso dos participantes à prevenção, tratamento e apoio do VIH?  
 
Quase 60% de todos os participantes reportam que eles próprios, ou os membros dos grupos com quem ele trabalham, enfrentam estigma 
e discriminação no acesso aos serviços de prevenção, aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, ao tratamento, cuidados e 
apoio.Curiosamente, os participantes reportam que eles próprios, ou os membros dos grupos com quem eles trabalham, enfrentam mais 
estigma e discriminação no acesso aos serviços de prevenção. Isto significa que as pessoas enfrentam barreiras mesmo antes de terem um 
diagnóstico positivo. Estes participantes reportam que mesmo assim têm acesso aos serviços, apesar do estigma e da discriminação. Cerca 
de um quinto dos participantes reportam que têm acesso aos serviços, com um mínimo ou mesmo nenhum estigma e/ou discriminação. O 
mínimo de estigma e discriminação parece ser sentido ao terem acesso aos serviços de tratamento. Infelizmente, de um quarto a um terço 
dos participantes dizem que eles próprios ou membros das comunidades que servem, não têm acesso aos serviços, seja porque têm receio 
ou porque lhes são completamente recusados. 
 
Os participantes da Ásia e Pacífico dizem, muito provavelmente, mais do que os participantes de outras regiões que enfrentam estigma e 
discriminação, mas ainda assim têm acesso aos serviços de prevenção. Os participantes norte-americanos têm, mais provavelmente, 
receio de aceder aos serviços e os participantes africanos, muito provavelmente, não vão aceder aos serviços de prevenção por outra 
razão qualquer, como por exemplo, os custos elevados dos transportes ou a longa distância até uma unidade de saúde. 
 
 

Gráfico 7: Serviços de Prevenção
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 Os participantes da Ásia e Pacífico dizem, uma vez mais, muito 
provavelmente, mais do que os participantes de outras regiões 
que enfrentam estigma e discriminação, mas conseguem ter 
acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Os 
participantes da Ásia e Pacífico reportam, muito provavelmente, 
mais do que os participantes de outras regiões que eles 
próprios, ou os grupos com quem eles trabalham, conseguem 
ter acesso aos Serviços SSR, com pouca ou nenhuma 
discriminação; porém, menos de 30% dos participantes 
africanos mencionam isto e números mais elevados reportam 
ter receio de aceder aos serviços ou acham o acesso difícil ou 
impossível por outra razão qualquer. Uma vez mais, os 
comentários de África referem as longas distâncias e os custos 
com os transportes como sendo barreiras de acesso a todos os 
serviços. Os participantes da Ásia e Pacífico têm, muito 
provavelmente, receio de aceder aos serviços, embora mais do 
que 20% dos participantes de todas as regiões refiram que o 
receio é uma barreira.  
 

Gráfico 8: Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva 
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Gráfico 9: Serviços de Tratamento
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Os participantes europeus e norte-americanos podem, muito 
provavelmente, dizer que conseguem ter acesso aos serviços de 
tratamento com pouca ou nenhuma discriminação. Mesmo 
assim, apenas 30% dos participantes mencionam que este é o 
caso. Os participantes da Ásia e Pacífico, ou aqueles com quem 
eles trabalham, dizem, muito provavelmente, que enfrentam 
estigma e discriminação, mas ainda assim acedem aos serviços 
de tratamento. Os norte-americanos têm, muito 
provavelmente, receio de aceder aos serviços de tratamento e, 
aos da Ásia e Pacífico, os serviços de tratamento são-lhes 
recusados, muito provavelmente. Uma vez mais, os 
participantes africanos, muito provavelmente, acham o acesso 
difícil ou impossível por outra razão qualquer(isto é, a distância 
e os custos com o transporte). 
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 Gráfico 10: Serviços de Cuidados e Apoio
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Os participantes norte-americanos podem, muito 
provavelmente, dizer que eles próprios ou os grupos com quem 
trabalham, conseguem aceder aos serviços de cuidados e apoio, 
com pouco ou nenhum estigma e discriminação. Os 
participantes da Ásia e Pacífico enfrentam, muito 
provavelmente, estigma e discriminação, têm receio de aceder 
aos serviços, ou que os mesmos lhes sejam recusados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos participantes que responderam 'com receio' ou 'acesso recusado' foram-lhes dadas quatro opções relativamente ao motivo porque: 
são identificados com um grupo que é discriminado; identificação do género ou orientação sexual; motivos de confidencialidade; ou 
profissionais de saúde que não são prestáveis ou recusam-se a prestar tratamentos. O gráfico abaixo mostra as respostas globais. Uma 
grande quantidade de participantes de todas as regiões referem que tudo isto são problemas para eles próprios ou para aqueles com 
quem eles trabalham, com mais participantes a referir a confidencialidade como o motivo principal para eles terem receio de aceder aos 
serviços ou para que os mesmos lhes sejam recusados. 
 

Gráfico 11: Motivos dados para terem 'Receio' ou os Serviços 'Recusados' 
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Devido a problemas técnicos no inquérito, em algumas versões em outras línguas faltou uma categoria de resposta separada para 
identificação do género ou a orientação sexual, por isso isto é uma contagem potencial por baixo do verdadeiro número de quem teria 
seleccionado aquela resposta.1 Para fins de comparação entre as regiões, os gráficos abaixo combinam as duas primeiras opções numa só. 
Estes gráficos demonstram a forte relação entre o estigma do VIH e outros estigmas (a associação com um grupo em particular e que é 
discriminado, a identificação do género ou a orientação sexual). 

 
Os participantes referem a confidencialidade como a principal 
razão para terem medo ou lhes serem recusados os serviços, 
principalmente no acesso aos serviços de prevenção. Os 
participantes norte-americanos referem mais o grupo, a 
identificação do género ou orientação sexual e motivos de 
confidencialidade como Barreirass aos serviços de prevenção do 
que outros participantes regionais. Os participantes africanos 
referem mais frequentemente o grupo ou a identificação sexual 
como barreiras no acesso aos serviços de prevenção do que a 
confidencialidade ou o tratamento por parte dos profissionais de 
saúde. 
 
 
Os participantes da Ásia e Pacífico, da Europa e da América Latina 
e Caraíbas muito provavelmente mencionam, com maior 
frequência, o grupo ou a identidade sexual como barreiras aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva do que a confidencialidade 
ou os profissionais de saúde não serem prestáveis. Os 
participantes africanos e norte-americanos, mais provavelmente, 
mencionam a confidencialidade. 
 
 
 
 

                                                      

Gráfico: 12: Serviços de Prevenção
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Gráfico 13: Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva
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1 Dos participantes que responderam às questões constantes dos gráficos 12 a 14, a segunda opção de resposta (identificação do género ou orientação sexual) não foi 
incluída em aproximadamente 3% dos inquéritos de África, 7% dos inquéritos da Ásia e Pacífico, 25% dos inquéritos da Europa e 78% dos inquéritos da América Latina 
e Caraíbas. Para tornar possível as comparações em todas as regiões, as primeiras duas respostas estão combinadas nestes gráficos. 
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 Gráfico 14: Serviços de Tratamento
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Todas as regiões aqui, muito provavelmente, estão 
associadas a um grupo ou a uma identificação sexual, como 
barreiras aos serviços de tratamento para eles próprios ou 
para os grupos com quem eles trabalham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 15: Serviços de Cuidados e Apoio
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Os participantes da Ásia e Pacífico, da América do Norte, e 
da América Latina e Caraíbas reportam, muito 
provavelmente, um grupo ou a identificação sexual como 
uma barreira aos serviços de cuidados e apoio. Os 
participantes africanos e europeus mencionam, muito 
provavelmente, motivos de confidencialidade como uma 
barreira para eles próprios ou para os grupos com quem 
eles trabalham. 
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Em todas as regiões, o maior problema que foi 
identificado pelos participantes é que as leis não são bem 
conhecidas. O problema é reportado como sendo 
particularmente sério em África (61% dos participantes 
seleccionaram esta resposta) e a América Latina e 
Caraíbas (71% dos participantes seleccionaram esta 
resposta). Os participantes dizem também que as leis não 
são aplicadas nem seguidas em muitos casos.  

No seu todo, existe geralmente um elevado conhecimento das leis de protecção. Tal como mostrado no gráfico, o conhecimento é mais 
baixo em África e na Ásia e Pacífico. À excepção da Europa, poucos participantes tinham conhecimento das leis que criam barreiras ao 
acesso por parte das pessoas afectadas.  
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Gráfico 16: Conhecimento das Leis que Protegem as 
PLVIH contra a Discriminação
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Gráfico 17: Conhecimento das barreiras legais para as 
populações afectadas

35%
52%

78%

38%
52%

65%
48%

22%

62%
48%

África Ás ia  e
Pacífi co

Europa América
do Norte

América
Latina e
Cara íbas

não

sim

IV. Os participantes têm conhecimento da existência dos serviços ou das leis de protecção?  

 
 

 
 
 
 

Gráfico 18: Quão conhecidas, seguidas, ou aplicadas são as 
leis anti-discriminatórias?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Estas  leis
são muito

conhecidas

Estas  leis
são

apl icadas

Estas  leis
são

respeitadas

Estas  leis
NÃO são

conhecidas

Estas  leis
NÃO são

apl icadas

Estas  leis
NÃO são

respeitadas

África Ásia e Pacífico Europa América do Norte América Latina e Caraíbas

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O inquérito colocou questões acerca de serviços específicos, tais como serviços jurídicos e programas de sensibilização. Para cada um 
destes serviços, uma grande quantidade de participantes dizem que não sabem, o que significa que estes serviços são de difícil acesso, se 
existem e não são muito conhecidos. A maioria dos participantes tinham conhecimento da existência de programas que dão formação às 
PLVIH (pessoas que vivem com o VIH) em relação aos seus direitos, pelo menos em algumas partes dos seus países.2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
2 Esta questão não foi incluída em 2% dos inquéritos preenchidospor indivíduos nas regiões asiática e africana que responderam à questão 13 (Cada uma destas 
regiões teve 4 participantes que responderam às outras questões 13, mas a quem esta questão não foi colocada). 

Gráfico 19: Mecanismos para documentar a 
discriminação do VIH existem no seu país
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Gráfico 20: Mecanismos para abordar a 
discriminação do VIH existem no seu país
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Gráfico 22: Serviços jurídicos grátis ou 
reduzidos existem no seu país
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Gráfico 21: Programas para educar as PLVIH 
acerca dos seus direitos existem no seu país²
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V. O que é que os participantes identificam como sendo os barreiras para a resolução do estigma e/ou a discriminação? 
 

Tabela 3: Quais são os limites dos 
programas do estigma e da discriminação? 

África Ásia e Pacífico Europa América do Norte 
América Latina e 

Caraíbas 
Posição Geral 

  Posição % escolhidas Posição % escolhidas Posição % escolhidas Posição % escolhidas Posição % escolhidas  

Falta de recursos 1 76% 1 76% 1 74% 1 71% 1 82% 1 

Falta de apoio do governo 4 49% 2 67% 2 62% 2 55% 2 64% 2 

A falta de pessoal ou de outras pessoas que 
se dedicam ao trabalho nesta área 

5 45% 3 52% 3 49% 3 54% 3 56% 3 

Barreiras culturais no seu país 3 54% 5 49% 5 35% 4 46% 5 47% 4 

Fraca capacidade técnica do pessoal para 
implementar os programas de forma eficaz 

2 57% 4 49% 4 40% 8 24% 7 44% 5 

Falta de envolvimento dos parceiros no 
terreno 

5 45% 7 45% 6 35% 7 32% 8 42% 6 

Barreiras religiosas no seu país 7 41% 9 32% 8 26% 5 41% 4 49% 7 

Atitudes ou comportamentos 
estigmatizantes por parte dos funcionários 

8 37% 8 40% 7 28% 6 36% 6 47% 8 

Barreiras legais no seu país 9 28% 6 48% 9 24% 9 23% 9 26% 9 

Não sabe 10 3% 10 2% 10 4% 10 10% 10 3% 10 

Número total de participantes  197  175  179  214  247  

 
 
Os participantes de quatro das cinco regiões as mesmas três principais barreiras à resolução do problema do estigma e da discriminação: 
Falta de recursos; falta de apoio do governo; e a falta de pessoal para trabalhar neste problema. Em África, a fraca capacidade técnica do 
pessoal e as barreiras culturais são problemas que estão numa posição mais elevada do que a falta de apoio do governo observada nas 
outras regiões. A América do Norte, a América Latina e Caraíbas, e a África mencionam mais provavelmente barreiras religiosas, ao passo 
que a Ásia e pacífico manifestam mais preocupação com as barreiras legais. 
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VI. Quais são as prioridades principais para fazer face ao estigma e à discriminação?  
 

 
Tabela 4: Principais Prioridades por Região 

Região Posição Prioridade Participantes
1 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 16%
2 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 12%Global 
3 Financiar organizações da sociedade civil 10%

        
1 Financiar organizações da sociedade civil 12%
2 Dar apoio às PLVIH e promover uma maior e significativa participação 12%África 
3 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 11%

        
1 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 18%
2 Financiar organizações da sociedade civil 12%Ásia e Pacífico 
3 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 10%

        
1 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 16%
2 Financiar organizações da sociedade civil 15%

América Latina e 
Caraíbas 

3 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 11%

        
1 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 16%
2 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 15%Europa 
3 Dar apoio às PLVIH e promover uma maior e significativa participação 11%

        
1 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 19%
2 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 14%América do Norte 
3 Defesa dos direitos das PLVIH 11%

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas as regiões referem a sensibilização e o conhecimento do público sobre o VIH nas suas três prioridades principais. Todas as 
regiões, à excepção de África, dão prioridade às alterações das políticas e leis prejudiciais. A Europa dá prioridade ao apoio às PLVIH e a 
América do Norte dá prioridade à defesa dos direitos da PLVIH sobre os financiamentos das organizações da sociedade civil, o que é 
prioridade em todas as outras regiões.  
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