
  

Working for the LINKAGES 
Project has been 
transformative for 
Majestade* and Rogério 
Vaduca in very different ways. 

As a homosexual, Majestade, 30, was suffering 
discrimination within his own strongly religious 
family. Vaduca, supervisor with LINKAGES partner 
the Forum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção 
da SIDA, (FOJASSIDA), struggled with his own 
prejudice against members of the lesbian, 
gay, bisexual, transgender, intersex, and queer 
(LGBTIQ) community. 

But through working as a peer educator and 
advocate with FOJASSIDA, Majestade gained 
the courage to sensitize his family about 
homosexuality.  He told them about his peer 
education and how he could help others in the 
community lead healthier lives. He spoke about 
how discrimination can lead to marginalization and 
even death, whether through homophobic attacks, 
risky living, or suicide.  As a result, family relations 
improved. 

And once Vaduca received training and began 
working with men who have sex with men (MSM) 
his prejudice disappeared. 

“In the beginning, it was hard to be comfortable 
with gay people,” he said.  “I had an internal 
conflict listening to men talking about their male 
partners and their desire to raise children. Today, 
as a result of the project training and working 
with gay men and men who have sex with other 
men, my beliefs have changed.  The stigma has 
disappeared.”

Changing Hearts and Minds: Fighting Discrimination 
and HIV 
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The Linkages across the Continuum of HIV Services for Key Populations Affected by HIV Project 
(LINKAGES) is the first U.S. Agency for International Development (USAID)-funded project that focuses 
on HIV services specifically for key populations: people who inject drugs, men who have sex with men, 
transgender persons, sex workers, and prisoners. In Angola, Management Sciences for Health (MSH) 
implemented LINKAGES from 2015 to 2019. 

LINKAGES aims to strengthen the ability of partner governments, key population-led civil society 
organizations, and private-sector providers to plan, deliver, and optimize comprehensive HIV prevention, 
care, and treatment services to reduce HIV transmission among key populations and help those who are 
HIV positive to live longer. 

FOJASSIDA peer educator and lay counselor recognized for their teamwork. October 2019 

“They thought hard. I feel 
that the discrimination that I 
suffered has diminished, even 
with my neighbors.” 
- Majestad, peer educator



He said that he has tried to influence others to adopt 
positive behaviors, such as respecting and accepting 
LGBTIQ individuals.

Majestade and Vaduca might not have undergone such 
transformations without the organizational change that 
FOJASSIDA itself underwent to ensure institutional 
awareness and safe reporting were made possible within 
the organization.

For Majestade, being a positive example is as important as 
raising awareness about HIV and other sexually transmitted 
infections.  “We must be what we teach,” he said. 

Along with LGBTIQ community partners such as the IRIS 
Association, the Angolan Identity Archive, and the I Am 
Trans Movement, LINKAGES supported various trainings, 
lectures, and group talks to bring key populations closer 
to civil society organizations, health facilities, and police in 
Luanda Province. LINKAGES and its partners provided 
education about gender identity, sexual orientation, and 
risky behavior, communicating how prejudice, stigma, 
and discrimination increases the risk of key populations 
contracting HIV. 

The project trained 550 health sector staff, including health 
providers, doctors, and administrators from 21 health 
facilities. With additional financial support from the United 
Nations Development Program (UNDP), LINKAGES and 
another partner, the Associação de Solidariedade & Ajuda 
Mútua (ASCAM), also trained 77 leaders of departments 
of domestic violence, civic and moral education, and 
victim support, and trained 523 police from more than 18 
municipal and district police stations between 2017 and 
2018.

*Pseudonym to protect identity.

550
health sector staff trained in 21 

health facilities in Luanda Province

This work was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for 
International Development (USAID) and the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). The contents are the 
responsibility of the LINKAGES Project and do not necessarily reflect the views of USAID, PEPFAR, or the United States 
Government. LINKAGES, a five-year cooperative agreement (AID-OAA-A-14-00045), is led by FHI 360 in partnership with 
IntraHealth International, Pact, and the University of North Carolina at Chapel Hill.

Ilha Health Center staff after completing training on key populations, 
stigma, and discrimination facilitated by LINKAGES in partnership with the 
Eu Sou Trans Movement in June 2018.

The Forum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA 
(FOJASSIDA) was created in 2001. It aims to promote 
human rights and prevent HIV, malaria, and tuberculosis, 
especially among youth. Its programs enhance youth civic 
and political participation, building partnerships with 
churches, international organizations, and provincial and 
national governments. FOJASSIDA has implemented 33 
projects benefitting 1.5 million people.

The organization contributed to LINKAGES from 
2016-2018, providing prevention and testing services to 
1,926 men who have sex with men and 20 transgender 
individuals in Luanda. In 2018, it supported LINKAGES 
in Bié Province in partnership with the US Department 
of Defense, the Program to Fight HIV / AIDS and Other 
Sexually Transmitted Infections of the Angolan Armed 
Forces, the Provincial Health Directorate, and provided 
HIV-prevention and -testing services for 1,046 female sex 
workers. 

http://www.fojassida.org/
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Aos 30 anos de idade, era a primeira 
vez que Majestade  trabalhava 
como educador de par na 
sensibilização para prevenção do 
VIH de outros membros da sua 

comunidade de homens que fazem sexo com 
homens (HSH). Fazia parte do quadro do Fórum 
Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA 
(FOJASSIDA), organização da sociedade civil 
contratada no âmbito do projecto LINKAGES. O 
projecto lhe ajudou a ter uma percepção mais 
abrangente sobre comportamentos de risco 
em relação o VIH e SIDA. Para Majestade, no 
trabalho de sensibilização é fundamental não só 
informações sobre VIH e infecções de transmissão 
sexual (ITS), mas sim o próprio exemplo, ou seja, 
“devemos ser o que ensinamos”, diz.

Para além dos benefícios que o projecto trouxe 
para sua comunidade, o projecto mudou a vida 
de Majestade. Antes do projecto, Majestade vivia 
uma situação de discriminação dentro da família, 
fortemente religiosa, que sabia que Majestade 

Mudando Corações e Mentes: Lutar Contra a 
Discriminação é Lutar Contra o VIH
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O Projecto Ligações na Cadeia de Serviços do VIH (LINKAGES), liderado mundialmente pela FHI 360, 
foi implementado em Angola entre os anos de 2015 a 2019 pela Management Sciences for Health 
(MSH), com fundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) sob 
o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR).

O LINKAGES teve como objectivo apoiar as populações-chave (PC)- trabalhadoras do sexo (MTS), 
homens que fazem sexo com homens (HSH) e mulheres transgénero - para acessarem todo o 
continuum de serviços de prevenção e testagem do VIH. Para tanto, trabalhou com organizações da 
sociedade civil (OSC), o Gabinete Provincial de Saúde de Luanda (GPSL) e do Bié (GPSB) e o Instituto 
Nacional de Luta contra a SIDA (INLS) para alcançar o controle da epidemia e promover mudanças 
estruturais na sociedade.

era homossexual. O trabalho como educador 
de par e o apoio do FOJASSIDA deram a 
Majestade a motivação e força para sensibilizar 
sua família. Explicou aos familiares a natureza do 
seu trabalho de educador de par, como poderia 
ajudar outras pessoas da comunidade a ter uma 
vida mais saudável. Falou sobre as consequências 
da discriminação na vida de um homossexual 
que pode levar à marginalização e até morte. 
Isso ajudou a mudar a visão de alguns membros 
familiares e o relacionamento melhorou: “Eles 
reflectiram bastante. Sinto que as práticas de 
discriminação que sofria diminuíram, até com os 
meus vizinhos”, sublinha. 

Rogério Vaduca, supervisor do FOJASSIDA no 
âmbito do LINKAGES também passou por 
um processo de mudança interna. Ele diz: “No 
começo, era difícil me sentir confortável entre os 
gays. Tive um conflito interno ao ouvir homens 
falando sobre seus parceiros masculinos e seu 
desejo de criar filhos. Hoje, como resultado 
dos treinamentos oferecidos pelo projeto e do 

FOJASSIDA educador de pares e conselheiro leigo reconhecido por seu trabalho em equipe. Outubro 2019 



trabalho em conjunto com gays e homens que fazem sexo 
com outros homens, minhas crenças mudaram. O estigma 
desapareceu. Não há nada de errado com a comunidade 
LGBTIQ. Com muito esforço e comprometimento, tentei 
fazer minha parte e influenciar outras pessoas a adotar 
comportamentos positivos, como respeitar e aceitar 
membros da comunidade LGBTIQ.”

As transformações que viveram Majestade e o Rogério 
não teriam sido possíveis sem aos esforços de mudança 
organizacionais feitos pelo FOJASSIDA. Apesar de não 
ser liderada por membros da comunidade LGBTIQ, o 
FOJASSIDA fez um trabalho interno de educação para 
assegurar um sistema e procedimento de reporte e 
atenção a denúncias de estigma e discriminação dos seus 
funcionários. 

A promoção de mudanças de corações e mentes foi 
a tónica do LINKAGES. Ao longo dos seus 4 anos, 
juntamente com seus parceiros comunitários da 
comunidade LGBTIQ como a Associação IRIS, o Arquivo 
de Identidade Angolano (AIA) e o Movimento Eu Sou 
Trans, o LINKAGES apoiou várias formações, palestras e 
rodas de conversa para aproximar as populações-chave a 
organizações da sociedade civil, unidades sanitárias e polícia 
na província de Luanda e para educar sobre identidade 
de género, orientação sexual, comportamento de risco e 
como o preconceito, o estigma e discriminação aumentam 
o risco das populações-chave em contrair o VIH. 

No total, 550 funcionários do sector saúde entre os quais 
técnicos de saúde, médicos e pessoal administrativo de 21 
unidades sanitárias da província de Luanda foram treinados. 
Com apoio financeiro adicional do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o LINKAGES e 
mais um parceiro, a Associação de Solidaridade Cristã & 
Ajuda Mútua Angolana (ASCAM) treinaram entre 2017 – 
2018 também 77 chefes dos departamentos de violência 
doméstica, apoio a víctima e educação moral e cívica assim 
como 523 patrulheiros de mais de 18 esquadras policiais 
municipais e distritais na província de Luanda. 

*Pseudónimo para proteger a identidade.

550
pessoal do centro de saúde 

treinado

Este trabalho foi tornado possível pelo generoso apoio do povo norte-americano por intermédio da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e do Plano de Emergência do Presidente para a Ajuda contra a 
SIDA (PEPFAR). Os conteúdos são da responsabilidade do projeto LINKAGES e não refletem necessariamente as opiniões 
da USAID, do PEPFAR ou do Governo dos Estados Unidos. A LINKAGES, um acordo cooperativo quinquenal (AID-
OAA-A-14-00045), é liderado pela FHI 360 em parceria com a IntraHealth International, a Pact e a Universidade da Carolina 
do Norte em Chapel Hill. 

Funcionários do Centro de Saúde da Ilha após terminar a formação 
sobre populações-chave, estigma e discriminação que foi facilitada pelo 
LINKAGES em parceria com o Movimento Eu Sou Trans em Junho de 2018. 

O FOJASSIDA, Forum Juvenil de Apoio à Saúde e 
Prevenção da SIDA, foi criado em Abril de 2001 com 
missão de prevenir o VIH, malária e tuberculose, 
especialmente entre jovens. Para este fim, desenvolve 
programas para jovens de promoção da cidadania 
participação na vida pública e política. Estabelece 
parcerias com Igrejas, organizações internacionais 
e governo provincial e nacional. Ao longo dos anos, 
implementou 33 projectos que beneficiaram 1.5 milhão 
pessoas.

O FOJASSIDA contribuiu para o projecto LINKAGES 
entre 2016-2018. Neste período, prestou serviços de 
prevenção e testagem a 1.926 homens que fazem sexo 
com homens e a 20 mulheres transgénero em Luanda. 
Em 2018, apoiou o LINKAGES na província do Bié em 
parceria com o Departamento de Defesa Americano, o 
Programa de Combate ao VIH/SIDA e Outras ITS das 
Forças Armadas Angolanas (FAA) e a Direcção Provincial 
de Saúde, com a prestação de serviços de prevenção e 
testagem do VIH a 1.046 trabalhadoras do sexo. 

http://www.fojassida.org/

Para Mais Informações

Management Sciences for Health Angola 
Travessa Nicolau Castelo Branco,  # 14-16, Maculusso
Luanda, Angola
T. +244 945-641-552

Arquivo de Identidade Angolano (Biblioteca Virtual)
https://www.arquivodeidentidadeangolano.com/kutanga

FOJASSIDA
Tel. +224 923-415-832, +224 923-689-776
E-mail: fojassida@yahoo.com.br

http://www.fojassida.org/

