REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA
SECRETARIADO EXECUTIVO

1 de Dezembro de 2017
Dia Mundial de Luta contra a SIDA

Termos de Referência
1. Contextualização

No Dia 1 de Dezembro comemora-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA.
Esta data foi instituída, em 1988, pela Conferência Mundial sobre programas de
prevenção do HIV e SIDA com os seguintes objetivos: Reforçar a solidariedade,
tolerância, compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV e SIDA e
reflectir sobre os esforços nacionais e mundiais na Prevenção Primária, Cuidados e
Tratamento.

Em Moçambique, as comemorações do Dia 1 de Dezembro de 2017 irão realizar-se
após o lançamento do último Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV e
SIDA (IMASIDA 2015) que revela uma tendência crescente da prevalência de HIV na
população dos 15-49 anos, tendo passado de 11.5% em 2009 para 13.2% em 2015. O
mesmo inquérito revela um decréscimo do conhecimento da população em geral sobre
as principais formas de prevenção do HIV e SIDA.

2. Actividades

As comemorações do Dia 1 de Dezembro decorrerão entre os dias 27 de Novembro a
3 de Dezembro de 2017. Para assinalar o acto central das comemorações, Sua
Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, Irá dirigir a Reunião do
Conselho Directivo do CNCS Alargada a outros actores da Resposta Nacional ao HIV e
SIDA.
Durante a semana comemorativa, as organizações comunitárias de base, associações
juvenis, associações de pessoas vivendo com o HIV e SIDA, sociedade civil, sector
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público, sector privado e organizações internacionais de cooperação devem promover
as seguintes actividades:

a) Divulgação

da

campanha

nacional, multimédia, sobre Saúde Sexual e

Reprodutiva e Prevenção do HIV, “Aqui para ti”, liderada pelo Governo, através
da Geração Biz;
b) Programas de rádio e televisão que abordam e divulgam os diferentes métodos
de Prevenção Primária, Cuidados e Tratamento do HIV;
c) Programas de entretenimento e Feiras de Saúde que incluem a disseminação de
informação sobre o HIV e SIDA, oferta de serviços de Aconselhamento e
Testagem em Saúde e distribuição do preservativo feminino e masculino;
d) Actividades desportivas, incluindo marchas pelas cidades, vilas e bairros para
disseminar mensagens sobre os métodos de Prevenção, a importância de fazer
o teste e de aderir aos Cuidados e Tratamento do HIV;

Para

a

implementação

das

actividades

acima

descritas, recomenda-se o

envolvimento coordenado dos seguintes actores e instituições:

a) Líderes locais e pessoas influentes nas áreas da política, desporto, arte e
cultura, religião, comunicação, desenvolvimento comunitário e outros sectores
relevantes para a Resposta Nacional ao HIV e SIDA;
b) Escolas, organizações comunitárias de base, organizações juvenis e estudantis,
organizações de pessoas vivendo com HIV, sectores público e privado e
organizações internacionais de cooperação.
3.Lema:
“Priorizando a Prevenção para Acelerar o Combate ao HIV e SIDA”
4. Programa das comemorações
Os actos oficiais das comemorações ao nível das províncias e distritos serão presididos
pelos Governadores Provinciais e Administradores Distritais, respectivamente, e
cumprirão um programa previamente estabelecido pelo Núcleo Provincial de Combate
ao HIV e SIDA e pelos Pontos Focais.
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5. Local para a Cerimónia Central

Local: Província de Maputo, Distritos da Manhiça ou Marracuene.


As dificuldades financeiras que ainda persistem, não permitem deslocações
para outras províncias.
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