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CICV BISSAU
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 de 
conflitos armados e outras situações de 
violência, assim como de prestar-lhes 
assistência. O CICV também se esforça 
para evitar o sofrimento por meio da 
promoção e 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. A organização dirige 
e coordena as atividades internacionais 
que o Movimento conduz nos conflitos 
armados e outras situações de violência.

SEGURANÇA ECONÓMICA

Produção agrícola

Após a instalação de 2 jardins no norte 
da GB em beneficio  de 250 mulheres, 
este ano o CICV as acompanhou através 
de apoios e conselhos técnicos na rea-
lização das suas actividades. O mesmo 
sucedeu com as 700 pessoas que vivem 
nas 3 tabancas onde foram reabilitados 
diques de retenção das águas salgadas. 
Elas beneficiaram também de apoios 
e acompanhamentos na produção 
arrizícola.

Saúde animal

O CICV fez 25 sessões de sensibilisação 
em benefício de 1’850 criadores de gado 
de 65 tabancas, dentre elas duas sessões 
gravadas e reproduzidas em radios 
comunitárias, sobre a importancia da 
vigilância sanitária dos animais na mel-
horia do rendimento das familias.

O CICV continua a assegurar um serviço 
veterinário de qualidade aos criadores 
de gado no Norte da Guiné-Bissau, por 
intermédio de 4 auxilares veterinários. 
Este ano eles foram formados em dia-
gnóstico e tratamento de doenças e 
técnicas de inspeção de carnes. 5’600 
pessoas beneficiaram das actividades 
dos auxiliares que desparasitaram 3’600 
animais, trataram 1’300 e vacinaram 
2’360.

Para assegurar uma boa conservação 
dos medicamentos, os auxiliares bene-
ficiaram do CICV um frigorífico e um 
sistema solar de fornecimento de ener-
gia eléctrica em São Domingos, Norte da 
Guiné-Bissau.

CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA 

Em Bissau, o Centro de reabilitação 
motora (CRM), apoiado pelo CICV, assu-
miu o encargo de tratamento de mais 
de 1’900 pessoas, dentre os quais 106 
amputados. O CRM confeccionou 170 
artigos ortopédicos (próteses e orté-
ses) para vítimas de minas e portadoras 

de outras dificiências e distribuiu 30 
cadeiras de rodas. O CRM introduziu 
um programa novo para tratamento de 
crianças com pés tortos que permitiu tra-
tar cerca de 50 crianças dificientes. 

DIFUSÃO

750 militares guineenses beneficairam 
de sessões de difusão sobre o Direito 
Internacional Humanitario e as activi-
dades do CICV no mundo em geral e em 
particular na Guiné-Bissau.

600 militares e policias do contingente 
de ECOMIB, força de alerta da CEDEAO, 
estacionada na Guiné-Bissau, também 
beneficaram de sessões de difusão sobre 
a mesma matéria com ênfase no dialogo 
entre o CICV e as forças de manutenção 
de paz.

COOPERAÇÃO

O CICV apoia os esforços da Cruz Ver-
melha de Guiné-Bissau (CVGB) no 
desenvolvimento das suas actividades 
nos dominios de assistência às popula-
ções vulneráveis, no  restabelecimento 
de laços familiares e na prestação dos 
primeiros socoros.
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Com apoio do CICV, o Centro de reabilitação motora em Bissau oferece 
diversos serviços, tais como a readaptação física e confeção de próteses 
ortopédicos.

Partida de basquetebol da Federação de desportos para pessoas com dificiên-
cias na Escola nacional dos desportos em Bissau. No local, o CICV construiu 9 
rampas para facilitar o acesso a cadeiras de roda nas instalações desportivas.


