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O Conselho de Ministros realizou, nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2020, na Cidade de 
Pemba, Província de Cabo Delgado, a sua 4.ª Sessão Ordinária, alargada aos Membros 
do Governo Provincial, Administradores Distritais e Personalidades Influentes de Cabo 
Delgado. 
 
Nesta Sessão, o Governo auscultou os membros dos Governos Provincial e Distrital e 
Personalidades Influentes sobre a situação de segurança em alguns distritos da 
Província de Cabo Delgado, devido a acção dos malfeitores. 
 
O Governo vai continuar a trabalhar na identificação e motivação dos insurgentes, com 
vista à restaurar a segurança e tranquilidade das populações.  
 
Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou a Situação Geral de Emergência 
da Época Chuvosa e Ciclónica 2019/2020, em particular na Província de Cabo Delgado, 
com destaque nas principais actividades no âmbito da monitoria, gestão e resposta dos 
eventos extremos registados entre 22 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2020, sobretudo 
na Zona Norte do País. 
 
O Governo apreciou e aprovou a Resolução que aprova a Estratégia de Resposta ao 
HIV e SIDA na Função Pública II – 2020-2024, e revoga a Resolução n.º 44/2009, 19 de 
Agosto. 
 
A Estratégia de Resposta ao HIV e SIDA na Função Pública, que integra o respectivo 
Plano de Monitoria e Avaliação, fornece um quadro estrutural para a resposta às doenças 
crónicas e degenerativas no sector publico, na medida em que se centra no aumento da 
produtividade, redução do estigma, discriminação e melhoria dos resultados de saúde e 
bem-estar dos funcionários e agentes do Estado e reafirma o compromisso das 
instituições da Administração Publica na expansão da resposta ao HIV e SIDA. 
 
Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou a informação sobre situação do 
Município da Ilha de Moçambique, por morte do respectivo Presidente e o processo da 
sua substituição definitiva nos termos da lei. 
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