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CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA 

Em Bissau, o Centro de reabilitação motora 
(CRM), apoiado pelo CICV, assumiu o 
encargo do tratamento de mais de 1’800 
pessoas. O CRM confeccionou 165 artigos 
ortopédicos (próteses e ortéses) para 
vítimas de minas e portadoras de outras 
de�ciências e distribuiu 62 cadeiras de 
rodas e 82 pares de muletas.
O CRM continuou a assumir o tratamento 
dos amputados vindos de Ziguinchor, 
Senegal, ao abrigo do acordo estabelecido 
entre o centro nacional de ação anti-minas de 
Senegal (CNAMS) e o CICV; 63 amputados, 
vitimas de minas ou engenhos explosivos 
receberam próteses produzidas no CRM, 
facilitando desta forma a sua re-inserção 
em actividades sociais e económicas. 

O CRM, apoiado pelo CICV, continuou 
em 2016 o tratamento de crianças com 
pés tortos. Cerca de 50 novas crianças 
de�cientes foram tratadas (totalizando 
101 crianças desde o início do projecto 
no ano passado). Foram distribuídas 52 
ortóteses para os pacientes, em diferentes 
estádios do tratamento, e foram apoiadas 
13 crianças nos tratamentos de �sioterapia. 
Para além disso, foram realizadas 22 cirurgias 
levadas a cabo pela equipa de cirurgiões 
ortopédicos do hospital nacional Simão 
Mendes em Bissau. 

PREVENÇÃO

630 militares guineenses foram sensibi-
lizados sobre o Direito Internacional 
Humanitario e informados das activi-
dades do CICV no mundo em geral e em 
particular na Guiné-Bissau.
350 militares e policias do contingente 
de ECOMIB, força de alerta da CEDEAO, 
estacionada na Guiné-Bissau, também 
bene�caram de sessões de difusão sobre 
a mesma matéria com ênfase no diálogo 
entre o CICV e as forças de manutenção 
de paz.

O CICV continua a assistir as famílias de 
refugiados senegaleses no norte de 
Guiné-Bissau bem como às famílias de 
acolhimento na melhoria da saúde animal 
graças aos serviços viterinários prestados 
pelos 4 auxiliares por ele formados. Estes 
últimos bene�ciaram de uma sessão de 
reciclagem e de uma subvenção em medi-
camentos viterinários para o seguimento 
do gado de mais de 800 famílias de 
criadores de gado. 3 emissões foram 
difundidas nas rádios comunitárias e 20 
encontros organizados para sensibilizar 
os criadores de gado sobre a importancia 
da saúde animal na melhoria da segurança 
alimentar. Esta sensibilização permitiu aos 
auxiliares vacinarem 4’805 animais e de 
desparasitar 8’100 animais bene�ciando 
5’600 pessoas.

COOPERAÇÃO

O CICV apoia os esforços da Cruz 
Vermelha de Guiné-Bissau (CVGB) no 
desenvolvimento das suas actividades 
nos domínios de assistência às populações 
vulneráveis, no restabelecimento de laços 
familiares e na prestação dos primeiros 
socoros. Uma simulação transfronteiriça 
nestes domínios regrupou em Cuntabane, 
sul do país, dezenas de volontários da 
Cruz Vermelha da Gambia, do Senegal e 
da Guiné-Bissau.
Também uma formação sobre o Movi-
mento Internacional da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho e a boa gover-
nação foi efectuada a favor dos novos 
responsáveis da Sociedade Nacional.

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 con�itos 
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. 
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Exercícios de readaptação �síca no Centro de reabilitação 
motora de Bissau, no dia internacional de pessoas di�cientes.

Com apoio do CICV, o Centro de reabilitação motora em Bissau 
oferece diversos serviços, tais como a readaptação física e 
confeção de próteses ortopédicos.

Simulação de primeiros socorros em Cuntabane com voluntários  das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha da Guiné-Bissau, 
da Gambia e do Senegal.
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