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CRUZ VEMELHA DA GUINE-BISSAU 

 

RESPOSTA A PANDEMIA DE COVID-19 
 

No âmbito da implementação do Plano de Contingência da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau, relativa  

prevenção e combate à Pandemia do COVID 19, foram realizadas as seguintes actividades:   

1. COORDENAÇÃO 

 

✓ Participação da Sociedade Nacional (SN) da Cruz Vermelha na reunião do Centro de 

Coordenação de Emergência Sanitária (COES); 

✓ Encontro de advocacia com as autoridades Nacionais (Alto Comissariado para Assuntos de 

COVID-19, UNICEF e PNUD); 

✓ Promoção, ao nível de SN, de dez (10) encontros de coordenação dos técnicos de Comando 

Operacional nos quais foram Coordenadas todas as actividades ligadas à execução do Plano 

de Contingência; 

✓ Realização de quatro (4) encontros “on-line” com parceiros de Movimento Internacional da 

Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, destinados à partilha de informações, analise e 

seguimento das actividades no terreno; 

✓ Execução de doze (12) encontros de sensibilização e do engajamento no processo de 

prevenção e combate ao COVID-19 com líderes de opiniões, representantes das associações 

das mulheres, jovens e representantes das confissões religiosas.     

 

2.  FORMAÇAO 

✓ Formação de cento e vinte (120) voluntários pertencentes as regiões de Biombo, 

Cacheu, Bafatá, Bissau, Quinará, Tombali, Cacheu e Gabu 
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3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DOMÍNIO DE HIGIENE, AGUA E SANEAMENTO 

 

✓ Realizada a formação e recrutamento de 30 voluntários nas três (3) Regiões, distribuídos 

em número de dez (10) cada, por um período de quatro (4) meses, encarregues de 

promover a mobilização social em medidas preventivas (saúde e higiene) nos mercados, 

supermercados, postos de saúde, paralisações. Transporte público, centros de caridade 

e nas comunidades vulneráveis; 

✓ Adquiridos doze (12) kits de higiene para voluntários envolvidos nas actividades de 

mobilização comunitária; 

✓ Realizada a formação de 2 dias em matéria da construção de latrinas, destinada a 30 

membros da comunidade Inicialmente, foi programada a divisão de 30 graduados para 

as três regiões mais afectadas pela pandemia do COVID-19, sendo 10 para cada região. 

No entanto, com a dinâmica de evolução da pandemia, decidiu-se proceder à seguinte 

distribuição: (10 membros da comunidade do SAB, seis (6) de Biombo, seis (6) de 

Cacheu, três (3) de S. Domingos, três (3) de Bafatá, três (3) de Gabú, três (3), de 

Quinara e três (3) de Tombali; 

✓ Efetuado a compra de baldes grandes para abastecimento de água para lavagem das 

mãos em áreas de grande concentração de público; 

✓ Atingido um total de 37.859 pessoas sensibilizadas, entre as quais 11.229 homens e 

13.784 mulheres e ainda 12.846 crianças nas 8 regiões beneficiárias. 
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4. COMUNICAÇAO DE RISCO E ENGAJAMENTO COMUNITARIO 

 

✓ Produção e difusão de 4 programas / TV; 

✓ Produção e difusão de 12 programas de rádio; 

✓ Publicações de 10 comerciais de TV; 

✓ Compra e distribuição de 125 megafones para transmissão de mensagens nas comunidades 

(circulação de veículos); 

✓ Realização de 8 programas Teatro radiofónicos; 

✓ Realização de 6 entrevistas com representantes de associações de mulheres e jovens; 

✓ Realização de 4 reuniões de sensibilização com directores de rádios comunitárias; 

✓ Produção de 10 vídeos de diferentes tema sobre aconselhamento em medidas preventivas e 

combate à pandemia do COVID-19; 

✓ Produção de 6 reportagens de rádio sobre sensibilização para medidas preventivas; 

✓ Confecção de 500 camisetas para voluntários recrutados para actividades de conscientização; 

✓ 11. Produção de 2000 flyers e stickers com logo CVGB / FICR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PARCERIA 

✓ Os principais parceiros da implementaçao das atividades sao: Governo, CICR, FICR/CR, 

UNICEF, UNHCR, PNUD. 

 

Bissau, 05/08/2020 

 
 


