
RESPOSTA HUMANITÁRIA À COVID-19 
E À VIOLÊNCIA ARMADA

CICV MOÇAMBIQUE

RESPOSTA DE SAÚDE À 
COVID-19 

• Reabilitação e construção de dois centros de tratamento 
da COVID-19 na Cidade de Pemba (província de Cabo 
Delgado), com capacidade para cerca de 200 pacientes 
(alas e instalações sanitárias);

• Doação de leitos e artigos de higiene e limpeza para os 
centros de tratamento;

• Doação de artigos de higiene e limpeza para o 
Município da Cidade de Pemba.

ACTIVIDADES DE PREVENÇÃO 
DE CONTÁGIOS 

• Produção e difusão de mensagens de higiene sobre 
como prevenir a transmissão da COVID-19 através de 
campanhas de rádio, cartazes e redes sociais, em estreita 
parceria com a Cruz Vermelha de Moçambique (CVM).

• Produção e difusão de cartazes, mensagens de rádio 
e clipes para desfazer rumores e fake news sobre a 
COVID-19.

• Difusão de informações relativas às obrigações segundo 
o Direito Internacional Humanitário (DIH) em tempos de 
COVID-19 através de vídeos nas redes socias do CICV.

MEDICINA LEGAL 
HUMANITÁRIA

• Compartilha de diretrizes de médicos forenses sobre 
a COVID-19 e apoio às autoridades e à Cruz Vermelha 
de Moçambique em relação às orientações técnicas 
forenses e plano de contigência.
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RECUPERAÇÃO DOS MEIOS 
DE SUBSISTÊNCIA

• Distribuição de utensílios domésticos básicos (utensílios 
de cozinha, lonas, cobertores, artigos de higiene, etc.) 
a mais de 1,6 mil famílias (8 mil pessoas) obrigadas a 
fugir da violência armada na província de Cabo Delgado.
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CONTROLE DE INFECÇÃO 
EM CENTROS DE DETENÇÃO

• Entrega de kits de higiene pessoal a 12 estabelecimentos 
penitenciários da província de Cabo Delgado, 
beneficiando assim 1.031 pessoas privadas de liberdade. 

• Produção e distribuição de cartazes de higiene sobre 
prevenção da COVID-19 em centros de detenção, 
incluindo sessões de conscientização a funcionários e 
pessoas privadas de liberdade.

PARCERIA COM A CRUZ VERMELHA 
DE MOÇAMBIQUE (CVM)

• Campanhas de promoção de saúde e higiene em 
colaboração com a CVM. 

• Formação e desenvolvimento de habilidades para 
voluntários da CVM sobre cuidados, acesso seguro e 
técnicas de prevenção da epidemia.

• Entrega de equipamentos de protecção (máscaras e 
luvas) e artigos de higiene e limpeza a voluntários.

• Apoio à CVM em seus esforços de conscientização da 
população sobre medidas de prevenção ao risco de 
transmissão e à estigmatização pela COVID-19 através 
de spots de rádio e cartazes.

MISSÃO

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização 

imparcial, neutra e independente cuja missão exclusivamente humanitária 

é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos armados e de outras 

situações de violência, assim como prestar-lhes assistência. O CICV também 

se esforça para evitar o sofrimento por meio da promoção e do fortalecimento 

do direito e dos princípios humanitários universais.  Fundado em 1863, o 

CICV deu origem às Convenções de Genebra e ao Movimento Internacional 

da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.  Dirige e coordena as actividades 

internacionais que o Movimento conduz em conflitos armados e outras 

situações de violência.
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