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Maputo, 20 Out (AIM) – 
O governo moçambicano 
aprovou esta terça-feira o novo 
Plano Estratégico Nacional de 
Combate ao HIV/SIDA, que 
visa, entre vários objectivos, 
reduzir o índice de mortalidade 
desta doença em 40 por cento 
até 2019.

O Plano Estratégico Na-
cional de Resposta ao HIV/
SIDA (PEN-IV), que substitui 
o que vinha sendo implemen-
tado no período 2010/2014, 
foi aprovado no decurso da 
37ª sessão do Conselho de 
Ministros, que teve lugar esta 
terça-feira, em Maputo.

O novo Plano é um in-
strumento que vai vigorar 
no período 2015/2019 e tem 
também como objectivos a 
diminuição da incidência do 
HIV/SIDA em pelo menos 35 
por cento e a redução da taxa 
de transmissão vertical de 8,7 
por cento registada em 2014 
para menos de cinco por cento 
em 2019.

Para o alcance destas me-
tas, segundo a porta-voz da 37ª 
sessão do Conselho de Min-
istros, Ana Comoane, o PEN 
define princípios orientadores 
inovadores, nomeadamente “a 
descentralização dos proces-
sos, a moçambicanização das 
mensagens que são passadas 
aos cidadãos e a multisectorie-
dade nas abordagens em torno 
da matéria, entre outros”.

Governo aprova novo plano estratégico para resposta 
ao HIV/SIDA

“O Plano Estratégico Na-
cional tem em vista articular 
uma resposta que conjuga a 
provisão de serviços de pre-
venção, cuidados e tratamentos 
e de mitigação das consequên-
cias do HIV adaptados aos 
contextos social e às condições 
do país, tendo como horizonte 
uma sociedade saudável, com 
melhor qualidade de vida livre 
do risco de novas infecções 
de transmissão sexual, par-
ticularmente do HIV/SIDA”, 
explicou.

Nesta sessão, o Conselho 
de Ministros abordou a situação 
do professor, na sequência do 
encontro que o Chefe de Estado 
moçambicano manteve com 
representantes daquela classe 
profissional por ocasião do Dia 
do Professor celebrado a 12 de 
Outubro corrente. 

No referido encontro, 
os professores apresentaram 
algumas preocupações, que 
merecem uma atenção do gov-
erno, particularmente no que 
diz respeito aos atrasos que 
se registam no pagamento de 
salários e horas extras, nomea-
ções, progressões e mudança 
de careiras.

Nesta sessão, o governo 
aprovou uma série de decre-
tos, com destaque para os que 
aprovam o Regulamento do 
Regime Especifico de Tribu-
tação e de Benefícios Fiscais 
das Operações Petrolíferas 
o Regulamento do Regime 
Específico de Tributação e 
de Benefícios Fiscais para a 
Actividade Mineira.

Estes regulamentos pre-
tendem estabelecer discip-
lina sobre a determinação do 
valor do petróleo e produto 

mineiro, respectivamente, e 
a clarificação dos Impostos 
sobre Rendimento das Pessoas 
Colectivas nos dois sectores. 

O Conselho de Ministros 
aprovou ainda o Regulamento 
de Protecção Alternativa de 
Menores, bem como o Decreto 
que aprova os Estatutos da 
Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos e a resolução que 
ratifica o Acordo de sobre a 
Concessão de Visto para estu
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