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APRESENTAÇÃO / INTRODUÇÃO 
 
Este documento apresenta o Plano de Contingência (PC) da Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de 

Cabo Verde (CVCV) para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19) em caso de surto no 

Arquipélago e define o nível de resposta e da estrutura de coordenação correspondente a ser configurada 

em cada nível de resposta. A estruturação da resposta da CVCV em três níveis, é geralmente usada em 

planos de preparação e resposta em todas as suas intervenções. Deste modo, recomenda-se que as 

Estruturas Centrais e Locais a nível dos Municípios, bem como Departamentos e Coordenações de 

Unidades ou Áreas de intervenções, tomem nota deste PC na elaboração de seus planos internos e 

medidas de resposta. Todas as medidas a serem tomadas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. 

Este Plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 

Pública de âmbito nacional. Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus que pode 

ou não afectar Cabo Verde e o impacto na saúde pública. Questões importantes são consideradas nessa 

avaliação como por exemplo: Transmissão da doença, modo de transmissão, eficácia da transmissão 

entre reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível da 

comunidade e surtos; Propagação geográfica nacional do Coronavírus entre humanos, animais, como a 

distribuição global das áreas afectadas, a proporção das grandes mobilidades e viagens de nacionais e 

estrangeiros entre as áreas afectadas e o arquipélago; Gravidade clínica da doença, como complicações 

graves, internamentos e mortes; Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, 

grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças; Disponibilidade de medidas 

preventivas e possíveis tratamentos; e Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências 

científicas publicadas em revistas científicas. 

As informações cruciais para apoiar avaliação dos factores mencionados, como infecção, transmissão, 

taxa de complicações, letalidade, mortalidade, serão gradualmente disponibilizadas pelo Ministério da 

Saúde e da Segurança Social através a Direcção Nacional da Saúde. O risco será avaliado e revisto 

periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos científicos e situação em evolução, 

para garantir que o nível de resposta seja activado e as medidas correspondentes sejam adoptadas. 

Concernentes os níveis de resposta: o Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o 

risco de introdução do Covid-19 em Cabo Verde seja elevado e não apresente casos suspeitos; o Nível 

de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito, 

conforme previsto nas normas técnicas disponíveis sobre as condições para a promoção, protecção e 

recuperação da saúde, para atendimento de necessidades colectivas, urgentes e transitórias, decorrentes 

de situações 

de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias. O Nível de resposta de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional corresponde a uma situação em que há 

confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus Covid-19, no território nacional, 

através da Declaração da Direcção Nacional da Saúde. Importante salientar que no início da 

implementação desse Plano, que as definições serão suficientemente sensíveis e que, vão progredir para 

maior especificidade. 

Este documento retraça uma rápida visão geral das principais ferramentas e directrizes que a Cruz 

Vermelha de Cabo Verde dispõe, e que os voluntários precisam ter conhecimento e estarem cientes para 

a sua aplicação na planificação e abordagens em matéria de comunicação no quadro das operações de 

preparação e resposta à nova epidemia de Coronavírus. 
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Com o aumento crescente e rápido dos casos de infecção pelo Covid-19 por um lado, e por outro, com a 
ampliação do sentimento de medo entre a população e a disseminação constante de rumores ou boates 
nas redes sociais, é preciso promover de forma absoluta, dialogo e conversações de várias maneiras, 
com indivíduos, populações e comunidades para esclarecer e definir soluções com vista a implementar 
medidas eficazes para proteger os indivíduos, suas famílias e suas comunidades. 
 

O que, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde pode fazer como auxiliar dos Poderes 
Públicos?  
 

A Cruz Vermelha de Cabo Verde pode e deve auxiliar nas actividades de prevenção e intervenções de 
várias ordens no país, como foi os casos, em surtos anteriores semelhantes nos quais realizou várias 
actividades. De facto, nos últimos anos, o papel auxiliar da Sociedade Nacional ganhou muita importância 
em relação à preparação para desastres, resposta a desastres, serviços de saúde na comunidade e 
gestão de riscos de desastres e epidemias. A resolução "Agindo Agora Combatendo Juntos 
Epidemias e Pandemias", adoptada na XXIIIª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, realizada em Dezembro do ano transacto (2019), incentiva as Sociedades 
Nacionais a agirem em estreita coordenação e colaboração com as autoridades nacionais e outras 
organizações que combatem epidemias e pandemias. As Sociedades Nacionais fazendo parte integrante 
dos sistemas de gestão de riscos de desastres em seus respectivos países, querem por um lado, 
desempenhar um papel importante na gestão das epidemias e pandemias, e por outro lado, querem fazer 
parte, a todos os níveis, das estruturas nacionais e concelhios de coordenação com destaque para uma 
relação estreita com o Ministério da Saúde e outros parceiros no quadro da abordagem “Um Mundo, 
Uma Saúde”. 
 

No seio da rede Cruz Vermelha / Crescente Vermelho, os voluntários assumem diferentes papéis, desde 
simples voluntário não remunerado até o cargo remunerado de agente comunitário de saúde. Enquanto 
que os agentes comunitários de saúde são o elo de ligação entre a comunidade e o sistema de saúde 
local, os voluntários da Cruz Vermelha / Crescente Vermelho são os principais colaboradores na 
implementação das actividades a longo prazo visando a melhoria da saúde das comunidades, mas 
também, podem estar na linha de frente em caso de desastre. 
 

O que, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde, como auxiliar dos Poderes Públicos, 
pode fazer ou está fazendo para se preparar e lidar com a epidemia de coronavírus?  
 

A Cruz Vermelha de Cabo Verde está concentrar os seus esforços nas áreas em que pode trazer a mais-
valia de acordo com as suas competências, atribuições, orientações, e directrizes, em estrita obediência 
dos Princípios Fundamentais do Movimento Internacional Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. As 
intervenções a serem realizadas devem apresentar uma relação ou vínculo com os programas actuais da 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em matéria de 
preparação e prevenção à saúde ou com outras iniciativas de intervenção da Sociedade Nacional e 
serem realizadas em coordenação com o Ministério da Saúde, bem como, com outros parceiros e acções 
importantes. 
 

Para além de ser um documento orientador das acções de prevenção que define todas as 
responsabilidades a todos os níveis de intervenção da Sociedade Nacional, descrevendo a organização 
da sua resposta, esse Plano de Contingência descreve toda uma leque de acções formativas e de 
sensibilização dos voluntários para fazer face à epidemia. Todas as actividades devidamente 
orçamentadas.    
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I. ANÁLISE DO CONTEXTO DO PAIS 
 

I.1. MAPA DA REPUBLICA DE CABO VERDE   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONOMICA DE CABO VERDE 
 

I.2.1. Caracterização Geográfica1 
 
A República de Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, das quais 9 habitadas e 8 ilhéus, perfazendo 
uma superfície terrestre de 4.033,37 km2. Situadas na costa ocidental africana, a cerca de 500 
quilómetros a Oeste do Senegal, as ilhas de Cabo Verde estendem-se entre os paralelos 17º 12,5’ e, 14º 
48’ de latitude Norte e os meridianos 22º 44’ e 25º 22’ de longitude Oeste de Greenwich. 
 
País saheliano, o arquipélago de Cabo Verde tem um clima tropical seco que oscila entre árido e semi-
árido devido a sua posição geográfica e, influenciado pelos ventos alísios do Nordeste e das massas de 
ar continentais conhecidas por lestadas provenientes do Sahara. O clima é propício para o 
desenvolvimento de actividades “outdoors” e, a oferta de sol e praias é objecto de exploração turística. 
 
O arquipélago de Cabo Verde forma dois Grupos de ilhas, em virtude do sentido dos ventos alísios: o 
Grupo das ilhas de Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia2, São Nicolau, Sal, Boa Vista), 
mais os ilhéus (Brancos e Raso) e, o Grupo das ilhas de Sotavento (Maio, Santiago, Fogo, Brava), mais 
os ilhéus (Secos ou do Rombo: Grande, Cima, Luís Carneiro, Djeu) (Cf. Mapa da República de Cabo 
Verde) 
 
A ilha de Santiago, a maior de todas, com 991 km2, a seguir a de Santão Antão com 779 km2, a da Boa 
Vista com 620 km2, a do Fogo com 376 km2, a de São Nicolau com 343 km2, a do Maio com 269 km2, a 
de São Vicente com 227 km2, a do Sal com 216 km2, a da Brava com 64 km2, a da Santa Luzia com 35 
km2 e os ilhéus com 1,37 km2. 
 

                                                           
1 2º Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-II) - 2005 – Instituto Nacional de Estatísticas / Ministério de Saúde de Cabo Verde 
2 Santa Luzia: Ilha não habitada 
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De origem vulcânica, de tamanho relativamente reduzido e dispersas, as ilhas de Cabo Verde possuem 
um relevo bastante acentuado, com o ponto de maior altitude na ilha do Fogo (o vulcão com 2.829 
metros). Nas ilhas de Santo Antão, Santiago e São Nicolau, encontram-se altas montanhas e vales de 
grandes profundidades. Enquanto, 3 das ilhas habitadas (Sal, Boa Vista e Maio) são relativamente 
planas. 
 

A variação média anual da temperatura oscila entre 20º e 26º. O arquipélago possui duas estações, a 
seca (a mais prolongada), de Novembro a Junho e, a das chuvas que se estende de Julho a Outubro, 
bastante irregulares e escassas. Tendo, no entanto, verificado, prolongados períodos secos com 
consequências dramáticas a nível demográfico (mortandades devido as fomes e epidemias), do tecido 
socioeconómico e do ambiental. Ainda, durante época das chuvas, a passagem da convergência 
intertropical vem originar fortes chuvadas, geralmente de curta duração, com efeitos nefastos a nível 
humano, económico e ambiental, pelas inundações e estragos, propiciados ainda pela configuração 
orográfica de algumas ilhas do país. 

 

I.2.2. Situação Política 
 

A Capital do País é a Cidade da Praia situada no externo Sul da ilha de Santiago e albergando cerca de 
um quarto da população residente com 132.317 habitantes3 (hoje, com uma estimativa de mais de 
175.000 habitantes), sendo simultaneamente a Capital Económica e Política. Independente desde 5 de 
Julho de 1975, Cabo Verde viveu durante os primeiros 15 anos em regime de partido único. Desde 1990, 
procedeu-se à abertura política. Com a mudança do regime a partir de 1991 e a adopção de uma nova 
Constituição em 1992, criaram-se reformas para o multipartidarismo e a democratização e, condições 
mais propícias ao desenvolvimento do poder local, cuja dinâmica reivindicativa, associativa e organizativa 
constitui hoje, uma das boas práticas da democracia cabo-verdiana, designadamente, pela aproximação 
do poder às populações. Cabo Verde é hoje uma República democrática parlamentária, com regime 
multipartidário com estabilidade política e social. 

                    

I.2.3. Situação Sociodemográfica 
 

País de emigração, Cabo Verde tem uma população residente de cerca de 491.875 habitantes (2010)4, 
dos quais pouco mais de metade (52%) são mulheres. Cerca de 52% da população tem menos de 20 
anos.  
 

O nível de alfabetização de adultos já é elevado em comparação com outros países da sub-região 
africana, com ganhos visíveis nos últimos anos, pois cerca de 97,9%5 de pessoas com idade 
compreendidas entre 15 anos e 24 anos, sabem ler e escrever. O País conta com uma taxa de 12,8% de 
analfabetos que abrange sobretudo, pessoais com mais de 50 anos. O desemprego mantem-se ainda 
elevado (15,8% em 2014)6, sendo 35,8% no seio da juventude. Aliado ao Programa de Alfabetização e de 
Educação de Adultos, também promove-se a formação profissional com vista a capacitar os cidadãos 
para o exercício de uma profissão. 
 

São visíveis e reconhecidos os ganhos em matéria de saúde, nomeadamente, no domínio da saúde 
reprodutiva, permitindo aos cidadãos cabo-verdianos, não só, maior longevidade, com melhor saúde, mas 
também, o poder de viver uma sexualidade em maior segurança e de escolher o número de filhos a ter, 
quando ter e com que espaçamento. País com melhor esperança de vida em África (73,9 anos)7 e 
distinguido em 2016 com o Prémio “Excellency’s African Leaders Malaria Alliance – ALMA 2016” ou 
“Excelência da Aliança de Líderes contra o Paludismo 2016”.   

                                                           
3 Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde (INE): Censo 2010 
4 Fonte: Censo 2010 - Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde - 2010  
5 Fonte: Dados do Inquérito Multiobjectivo do Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde - 2014 
6 Fonte: Dados INE/2015 
7 Indício de Desenvolvimento Humano (IDH) – Mo Ibrahim  
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I.2.4. Situação Económica 
 

O escudo cabo-verdiano é a moeda nacional e, tem paridade fixa em relação ao euro, valendo 1 euro por 
110,265 escudos, nos termos do acordo de cooperação cambial celebrado com Portugal, na segunda 
metade da década de noventa. A economia de Cabo Verde é hoje, predominantemente de serviços, a 
aferir pela contribuição destes na formação do PIB (63% em 2003) como também, na geração de 
emprego (55% em 2005). A trajectória de Cabo Verde é deveras marcante, nomeadamente, pelo facto 
de, em 41 anos de independência e, numa situação de inexistência de recursos naturais clássicos, o País 
já está classificado como pertencendo ao Grupo dos Países de Desenvolvimento Médio, desde 01 de 
Janeiro de 2008. Com efeito, no período 2003-2013, a economia cresceu em média de 6,7% ao ano. No 
período de uma década, o PIB nominal mais que duplicou passando de cerca de US$ 891 milhões para 
US$ 1,8 bilhões e, o PIB per capita passou de US$ 1.962 em 2003 para US$ 3.697 em 2013. Cabo Verde 
é o 4º País com maior crescimento do PIB per capita em África. 
 
O arquipélago de Cabo Verde é pobre em recursos naturais, facto que condiciona negativamente a 
actividade económica no País. Essa situação é agravada, ainda mais, devido ao isolamento do território e 
devido a exiguidade do mercado local. Consciente desse facto, desde a independência, Cabo Verde vem 
promovendo o seu desenvolvimento com base, sobretudo, em apoios oriundos da ajuda pública 
internacional e remessas dos imigrantes. Um dos graves problemas que o País enfrenta é a seca e a 
consequente escassez hídrico com efeitos nefastos a nível das actividades básicas da sua economia: 
agricultura, silvicultura e pecuária. Aliado a isso, condiciona-se uma reduzida disponibilidade do solo 
cultivável (38.980 hectares); 35.620 hectares das terras aráveis destinam-se às culturas do sequeiro e, 
3.360 hectares às culturas de regadio. 
 
O mar representa uma dimensão económica muito importante para Cabo Verde pois, a zona económica 
exclusiva é de aproximadamente 630.000 km e possui uma plataforma de 10.450 km. Para além disso, 
com as suas características e temperaturas, juntando às lindas praias, constitui uma aposta em termos 
de atracção turística, tendo em consideração a sua linha de costa que abrange cerca de 2.000 km. 

 
As actividades económicas que enformam a economia de Cabo Verde são a agricultura, a pecuária, a 
pesca, a indústria e os serviços. Pobre em recursos naturais, propensas à seca e com pouca terra arável, 
as ilhas de Cabo Verde conquistaram uma reputação de estabilidade política e económica dentro do 
Continente Africano através de uma economia de mercado optada pelas autoridades governamentais, 
favorável ao investimento estrangeiro. 
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11 II. ANÁLISE DOS RISCOS 

 

II.1. ANALISE DO RISCO “CORONAVIRUS - COVID 19” 
 

Em 29 de Dezembro de 2019, um hospital em Wuhan (China) admitiu quatro pessoas com pneumonia e 

reconheceu que os quatro indivíduos haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de 

Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao público. O 

hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controlo de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas 

de campo da China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de 

Dezembro, as autoridades de saúde da Província de Hubei notificaram esses casos ao CDC da China. A 

partir desse momento uma série de acções foram adoptadas e difundidas no mundo inteiro. 

 

II.1.1. Declaração de Emergência da Organização Mundial de Saúde 
 

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que, em geral, as 

evidências demonstram que restringir o movimento de pessoas durante emergências de saúde pública 

pode ser ineficaz. No entanto, em certas circunstâncias específicas, medidas que restringem o 

movimento de pessoas podem ser temporariamente úteis, como em ambientes com capacidades de 

respostas limitadas ou onde, há alta intensidade de transmissão entre populações vulneráveis. Em Cabo 

Verde, a orientação do Governo foi que viagens para países com índice altamente afectado sejam 

realizadas em casos de extrema necessidade. As recomendações aos viajantes visam reduzir a 

exposição e transmissão da doença. Sendo país signatário do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), 

as autoridades de saúde de Cabo Verde estão monitorando e seguindo as recomendações definidas 

pela OMS. Até o momento, não há indicação para aplicação de quaisquer restrições ao tráfego 

internacional com base nas informações disponíveis sobre esse evento, excepto o comunicado do 

Governo em relação às viagens de e para Itália, cujo, o número de afectados já ultrapassou os 5.500 com 

mais de 200 mortos. 

 
II.1.2. Emergência Internacional 
 

Emergência de saúde pública de importância internacional significa um evento extraordinário que, nos 
termos do Regulamento Sanitário Internacional é determinado como: constituindo um risco para a 
saúde pública para outros países, devido à propagação internacional de doença e potencialmente 
exigindo uma resposta internacional coordenada. 
 

II.1.3 Cabo Verde está em risco?  
 

De momento não existe nenhum caso suspeito em Cabo Verde. Sendo no entanto, o país 
arquipelágico, com a sua localização geográfica no cruzamento dos continentes, com forte ligação à 
Europa, América e África, as transacções das frotas aéreas e marítimas conferem ao país, 
pressupostos bastantes para se considerar país ameaçado. Neste sentido, medidas já foram tomadas 
para proteger Cabo Verde, como a instalação pela Direcção Nacional da Saúde, de uma Equipa 
Técnica Nacional de Intervenção Rápida, em articulação com a Instância Nacional de Coordenação das 
Acções de Resposta a nível nacional para tratar do surto. Por enquanto, tudo o que pode ser feito é se 
precaver. 
 
 
 

https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
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II.1.4 Mas afinal, o que é o Coronavírus Covid-19? 

 
TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CORONAVÍRUS 

O novo vírus que anda apavorando o mundo 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

II.2. – CORONAVIRUS “COVID 19”, O QUE SE SABE?  
 

II.2.1. O que é Coronavírus?  
 

O Coronavírus é o mais novo viros integrante de uma família de vírus já conhecida e chamada 
Coronaviridae que causa infecções respiratórias. Importante saber que os primeiros coronavírus foram 
identificados em meados da década de 1960 com registo de terem causadas infecções respiratórias em 
seres humanos e em animais e, possuem variações que, vão desde um vírus simples que apenas causa 
gripe e, outros com maiores riscos à saúde. O novo vírus é apontado como uma variação da família 
coronavírus do seu nome científico 2019-nCoV e, a tal mutação que o teria originado, ainda não é 
conhecida. 
 
Outras variações mais antigas de coronavírus são conhecidas pelos cientistas, como SARS-CoV 
(Síndrome Respiratória Aguda Grave), que veio de felinos para humanos e que já tem causado doenças 
respiratórias leves a moderadas, semelhante a um resfriamento comum (como por exemplo, a infecção 
de mais de 8000 pessoas, deixando 800 mortos numa epidemia em 2002) e, MERS-CoV (Síndrome 
Respiratória do Médio Oriente) vindo de dromedários para humanos, identificado em 2012. 
 
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças mais 
propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 
humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 
 

O novo Coronavírus foi descoberto no final de 2019 com casos inicialmente registados na China. Provoca 
a doença chamada de Coronavírus ou “COVID-19”. Ela é formada por vírus que tiveram origem em 
animais. Alguns deles infectaram humanos e já causaram outras epidemias. (Anexo1) 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/24/pesquisa-sobre-mers-feita-com-macacos-aponta-que-remedio-pode-ser-util-contra-covid-19.ghtml
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II.2.2. Porque o nome de Coronavírus? 
 
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 
que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência da característica de se parecer, na 
microscopia, com um formato circular e de coroa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.2.3. Período de incubação do Coronavírus 
 

O período de incubação é o tempo em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a 
infecção por Coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias. 
 

II.2.4. Período de transmissão do Coronavírus 
 

De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas. É possível a 
transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é 
desconhecido para o coronavírus. Durante o período de incubação e casos assintomáticos não são 
contagiosos. 
 
II.2.5. Fonte de infecção do Coronavírus 
 

A maioria dos coronavírus geralmente infecta apenas uma espécie animal ou pelo menos um pequeno 
número de espécies proximamente relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV, 
podem infectar pessoas e animais. O reservatório animal para o coronavírus (COVID-19) ainda é 
desconhecido. 
 

II.2.6. Quando tudo começou? 
 

Em Dezembro do ano transacto (2019), uma pneumonia de causa desconhecida começou a se espalhar 
por Wuhan, Metrópole da China. O primeiro caso de morte foi registado este ano em Janeiro. Desde 
então, vem se espalhando rapidamente por outros países, como Coreia do Sul, Japão, Itália, Estados 
Unidos, Canadá, Austrália, Camboja, França, Alemanha, Malásia, Nepal, Sri Lanka, Singapura, Tailândia, 
Emirados Árabes, Vietnam, Finlândia, Índia e Filipinas, etc… entre outros que ainda esperam 
confirmação. 
 
Nessas últimas semanas, o mundo anda assustado com o novo Coronavírus e a rapidez que ele está se 
espalhando. A nova epidemia do novo vírus já matou mais de 3.500 pessoas e infectou mais de 100.000 
(Fontes: cna.asia/covid19 - 07 Março de 2020). Além disso, ela já se espalhou para outros continentes e 
está rapidamente se expandindo, atingindo mais de 75 países. É por esta razão que a Organização 
Mundial de Saúde declarou que o Coronavírus é uma Emergência de Saúde Internacional. 
 

https://blog.enem.com.br/wp-content/uploads/2020/01/capa-materia-corona.jpg
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II.2.7. Quais os sintomas?  
 

Os sintomas do Novo Coronavírus são bastante variados: (Anexo 2) 
 

 
 
 

 
 

Até agora os sintomas detectados foram tosse, febre, dificuldade em respirar ou até mesmo falta de ar. 
Além dos casos mais graves, que contam com pneumonia, insuficiência renal e síndrome aguda grave. 

 
 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/quais-sao-os-sintomas-da-doenca-causada-pelo-novo-coronavirus.ghtml


 

COVID 19 – PLANO DE CONTINGÊNCIA 
DEPARTAMENTO DE CATÁSTROFES, EMERGÊNCIAS E SOCORRISMO 
 

 

 
 

 

15 
OS MAIS COMUNS 

OS MAIS GRAVES 
Tosse 
(seca ou com secreção) 

Dificuldade 
Respiratória aguda 

Febre 
(acima de 37º) 

Insuficiência 
Renal 

OUTROS POSSÍVEIS SINTOMAS 
 

Dores no corpo 
Congestionamento nasal 
Inflamação na garganta 

Diarreia 

 
 

II.2.8. Como o vírus é transmitido? / Formas de transmissão 
 

A transmissão ocorre, em geral, pelo ar (disseminação de pessoa para pessoa) por meio de saliva, 
contaminação por gotículas expelidas na respiração, catarro (espiro, tosse e fala) ou, contacto directo ou 
indirecto com secreções. Qualquer pessoa que tenha contacto (cerca de 1 m) com alguém com sintomas 
respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. É importante notar que a disseminação de pessoa 
para pessoa pode ocorrer de forma contínua. 
 
Todavia, alguns vírus são altamente contagiosos (sarampo, tuberculose, entre outros). Os coronavírus 
apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe por exemplo.   
 
O vírus é contraído por humanos pelo contacto directo como abraço, beijo e aperto de mão. Objectos e 
superfícies contaminados (celulares, teclados de computadores, corrimão, puxadores, toque nas varas 
nos transportes públicos, etc…) ou, ainda, com outras espécies, sendo a principal suspeita do animal que 
deu início é a cobra, o morcego também é investigado como possibilidade. Os cientistas suspeitam que o 
início foi por meio de uma sopa de morcego e carne de cobra. 
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16 FORMAS DE TRANSMISSÃO 
 

PELO AR 
Por saliva, catarro e gotículas expelidas pela boca 

(espirro, tosse e fala) 

 
POR CONTACTO 

 
Abraço 
Beijo 

Aperto de mão 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTOS E SUPERFÍCIES CONTAMINADOS 
 

Botões 
Celulares 

Puxadores 
Corrimão 

Apoios de transportes públicos 
Teclas 

 
VIA ANIMAIS 

 
Origem na China é associada ao consumo de carne de animais salvagens 

 
Pesquisas apontam que o vírus teve origem em um animal selvagem vendido no mercado de Wuhan, 
mas ainda não foi confirmada qual espécie. Os animais selvagens vendidos em ponto de origem do novo 
vírus são: 
 
1. Cobra, morcego e pangolim (Foram apontados como possíveis transmissores em três pesquisas) 
2. Sapo 
3. Escorpião 
4. Porco 
5. Galinha 
6. Peixe 
7. Crocodilo 
(Fontes: Ho Yeh Li, da Faculdade de Medicina da USP; Rosana Richtmann e Wladimir Queiroz, do Instituto Emílio Ribas; OMS e Ministério da 
Saúde) 

 
 

II.2.9. Como se prévenir do vírus Covid-19 / Prevenção / Precauções 
 

Como evitar se contaminar ou transmitir o vírus? (Anexo 3) 
 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/como-o-coronavirus-e-transmitido.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/13/coronavirus-especialista-recomenda-evitar-abracos-e-beijos.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/13/coronavirus-especialista-recomenda-evitar-abracos-e-beijos.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/13/coronavirus-especialista-recomenda-evitar-abracos-e-beijos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/quanto-tempo-o-novo-coronavirus-vive-em-uma-superficie-ou-no-ar.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/quanto-tempo-o-novo-coronavirus-vive-em-uma-superficie-ou-no-ar.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/07/pangolim-possivel-hospedeiro-intermediario-do-coronavirus-dizem-cientistas-chineses.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/23/coronavirus-como-e-wuhan-a-cidade-chinesa-onde-surgiu-a-epidemia-de-coronavirus-e-que-foi-isolada.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/26/coronavirus-a-corrida-para-encontrar-animal-que-foi-origem-do-surto.ghtml
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PREVENÇÃO / PRECAUÇÕES 
 

1. Lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas 
2. Usar álcool 70% para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e boca 
3. Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo 
4. Evitar multidões 
5. Usar máscara caso apresente sintomas 
6. Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos 
7. Manter a distância de um metro de pessoas espirrando ou tossindo 
8. Limpar com álcool objectos tocados frequentemente 
9. Evitar cumprimentar com aperto de mãos, abraço ou beijo no rosto 
10. Evitar sair de casa, caso apresente algum sintoma da gripe 
11. Utilizar lenço descartável quando estiver com nariz escorrendo 
12. Se informar sobre os métodos de prevenção e passar informações correctas 
 
II.2.10. Como prevenir o Coronavírus? 
 

Até o momento, os casos mais severos não possuem vacina. Mas existem formas simples de se 
precaver, como a limpeza constante das mãos (principalmente antes de consumir alguns alimentos), 
cobrir a boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos após tossir ou espirrar, manter os ambientes bem 
arejados e ventilados, não compartilhar objectos de usos pessoais, evitar contacto com pessoas que 
apresentam algum tipo de sintoma ou que está com alguma constipação. 
 
Obviamente que na China e em países com alto índice de contaminação, a prevenção está sendo mais 
rígida, com o uso de máscara, proibição da circulação em vários locais com suspeita do vírus e outros 
meios de prevenção. Apesar de não existir ainda vacina, alguns países como a China, países asiáticos e 
a Rússia já iniciaram estudos para a criação de uma vacina para o vírus. 
 
A verdade é que quase todos nós já entramos em contacto com algum vírus da família corona sem que 
nada tivesse acontecido, apenas uma tosse ou febre. No entanto, ocorreram mutações nesse novo vírus, 
que de facto preocupam. Por enquanto, tudo o que pode ser feito é se precaver. 
 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/como-o-coronavirus-e-transmitido.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/playlist/videos-coronavirus-o-que-e-quais-os-sintomas-e-o-que-voce-precisa-saber.ghtml#video-8357810-id
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/mascaras-servem-para-protecao-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/26/que-produtos-de-limpeza-matam-o-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/13/coronavirus-especialista-recomenda-evitar-abracos-e-beijos.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/01/28/veja-o-que-e-fato-ou-fake-sobre-o-coronavirus.ghtml
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II.2.11. Medidas de prevenção e de controlo / Precauções Padrão 

 

Actualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por Covid-19. A melhor maneira de prevenir a 
infecção é evitar ser exposto ao vírus. De momento, não há confirmação que o Coronavírus está 
circulando em Cabo Verde, portanto não há precauções adicionais recomendadas para o público em 
geral. No entanto, o Ministério da Saúde está sempre recomendado acções preventivas diárias para 
ajudar a prevenir a propagação de vírus, incluindo nomeadamente: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. 

 Se não houver água e sabão, usar um desinfectante para as mãos à base de álcool. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contacto próximo com pessoas doentes. 

 Ficar em casa quando estiver doente. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

 Limpar e desinfectar objectos e superfícies tocados com frequência. 
 
Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo 
Coronavírus. 
 
II.2.12. Recomendações aos viajantes (para o exterior) 
 

Qualquer viajante que vai para exterior (estrangeiro), deve seguir as recomendações das autoridades 
locais de saúde e devem tomar as seguintes medidas de prevenção e controlo referente à infecção 
humana através do Coronavírus:  
 Evitar contacto com pessoas com sintomas respiratórios. 

 Evitar contacto com animais (vivos ou mortos). 

 Evitar o consumo de produtos de origem animal cru ou mal cozido. 

 Evitar visitas de locais com registros de transmissão de casos suspeitos ou confirmados para a 
infecção humana pelo Coronavírus. 

 Caso necessite de atendimento no serviço de saúde, informar detalhadamente o histórico de 
viagem e sintomas. 

 
Caso um indivíduo viajou para qualquer país com índice de caso de suspeitas elevado em termo de 
contaminação, no decorrer dos últimos 14 dias e ficou doente com febre, tosse ou dificuldade de 
respirar, deve procurar atendimento médico imediatamente e informar de forma detalhada o percurso 
da sua viagem recente e sintomas anotados. 
 

  



 

COVID 19 – PLANO DE CONTINGÊNCIA 
DEPARTAMENTO DE CATÁSTROFES, EMERGÊNCIAS E SOCORRISMO 
 

 

 
 

 

19 
II.2.13. Perfil das vítimas devidas a Coronavírus 

 

Dos estudos já realizados, a OMS declara que a maioria dos mortos tinha mais de 60 anos e outros 
problemas de saúde. 
 

 
                                              97%                                                       80%                                                     75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fontes: Ho Yeh Li, da Faculdade de Medicina da USP; Rosana Richtmann e Wladimir Queiroz, do Instituto Emílio Ribas; OMS e Ministério da 
Saúde) 

97% dos casos fatais estão em Hubei, na China - 75% tinham outras doenças, como diabetes e ou hipertensão, além de problemas respiratórios - 80% dos 
mortos tinham 60 anos ou mais 

 
 
  

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/24/homens-idosos-e-com-problemas-de-saude-sao-mais-da-metade-dos-mortos-por-coronavirus.ghtml
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II.2.14. Fake News sobre Coronavírus / Boates / Mitos e Verdades 
 

Informações falsas causam pânico na população e atrapalham os trabalhos de vigilância 
epidemiológica e de investigação das autoridades competentes. A medida faz parte das acções 
preventivas da Cruz Vermelha de Cabo Verde para combater o Coronavírus se um caso for confirmado 
no país. É da responsabilidade do Ministério da Saúde e seus parceiros nessa luta incluindo a 
Sociedade Nacional desmentir diversos boatos que começaram a circular na internet sobre o 
Coronavírus. É neste sentido que o Ministério da Saúde vem realizando monitoramento diário da 
situação em estreita cooperação com a OMS que acompanha o assunto desde as primeiras 
notificações em Dezembro de 2019. Por isso, deve o Ministério da Saúde manter, periodicamente, a 
população informada a respeito do Coronavírus, fornecendo informações na sua Plataforma, com 
números de casos suspeitos, confirmados e descartados e, eventuais mudanças que ocorrem em 
relação à situação epidemiológica do Coronavírus no país.  
 
O Ministério da Saúde já criou uma Equipa Técnica Nacional de Intervenção Rápida (ETNIR) para 
preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos em Cabo Verde. A sua 
estruturação permite a análise de dados e de informações para subsidiar a tomada de decisão dos 
gestores e técnicos, na definição de estratégias e acções adequadas e oportunas para o enfrentamento 
de emergência em saúde pública. A activação dessa estratégia está prevista no Plano Nacional de 
Contingência COVID-19 do Ministério da Saúde. (Fontes: COVID-19 – Plano Nacional de Contingência 
– Direcção Nacional da Saúde / Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde – Janeiro 
2020)   
 
II.2.15. Como é definido um caso suspeito de Coronavírus? 
 
Perante a confirmação de caso suspeito de doença pelo Coronavírus em Cabo Verde e considerando a 
dispersão do vírus no mundo, cabe ao Ministério da Saúde informar da situação com vista a passar a 
vigorar as definições operacionais para a saúde pública nacional. 
 
II.2.16. Como notificar o Coronavírus? 
 
De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, a infecção humana pelo Covid-19 é uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Neste sentido, trata-se de um 
evento de saúde pública de notificação imediata por qualquer indivíduo. Não somente da 
responsabilidade das instâncias do Ministério da Saúde. 
 
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 
horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. Seguintes meios 
para receber a notificação de casos suspeitos do novo coronavírus e outros eventos de saúde pública 
junto das Estruturas do Ministério da Saúde são: Meio telefónico local (Delegacia de Saúde), Meio 
telefónico nacional (ETNIR); Meio electrónico (por meio do correio eletrónico). 
 
II.2.17. Como é feito o diagnóstico do Coronavírus? 
 
O diagnóstico do Coronavírus é da única e inteira responsabilidade das estruturas do Ministério da 
Saúde, nomeadamente os Hospitais Centrais e Regionais, com competências e atribuições na matéria. 
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II.2.18. Como é feito o tratamento do Coronavírus? 
 

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. Todo o processo 
de tratamento incumbe ao Ministério da Saúde através dos hospitais. Assim que os primeiros sintomas 
surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o 
tratamento. 
 

II.2.19. Outras dúvidas sobre o Coronavírus? 
 

Qual a diferença entre gripe e Coronavírus? 
 

No início da doença, não existe diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo 
Coronavírus em comparação com os demais vírus. Por isso, é importante ficar atento às áreas de 
transmissão local. Neste momento, apenas pessoas  com histórico de viagem para os países 
afectados nos últimos 14 dias e que apresentem febre e sintomas respiratórios podem ser 
considerados suspeitos. 

 

Quais cuidados devo ter se for viajar para os países afectados? 
 

Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional, aumentando o nível de alerta para alto em relação ao risco global 
do Coronavírus, o Ministério da Saúde orienta que viagens para os países afectados devem ser 
realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Essa recomendação vale até que o quadro 
todo esteja bem definido. 

 

Quais são as orientações para portos e aeroportos? 
 

Aumentar a sensibilidade na detecção de casos suspeitos do Coronavírus de acordo com a 
definição de caso. Além disso, reforçar a orientação para notificação imediata de casos suspeitos 
nos terminais. Outra medida é a elaboração de avisos sonoros com recomendações sobre sinais, 
sintomas e cuidados básicos. Também é importante intensificar procedimentos de limpeza e 
desinfecção e utilização de equipamentos de protecção individual (EPI), conforme os protocolos, 
sensibilizar as equipas dos postos médicos quanto à detecção de casos suspeitos e utilização de 
EPI e ficar atento para possíveis solicitações de listas de viajantes para investigação de contacto. 
Foram reforçadas as orientações para notificação imediata de casos suspeitos do coronavírus nos 
pontos de entrada do país, além da intensificação da limpeza e desinfecção nos terminais. 

 

Existe alguma restrição internacional? 
 

O Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Nacional de Saúde Público (INSP) estão divulgando as 
informações em seu site oficial (www.insp.gov.cv) e rede social (facebook: 

https//www.facebook.com/saudepublica.cv/), especialmente para orientar os viajantes sobre as 
medidas de precaução para doença causada pelo Coronavírus (COVID-19). As recomendações aos 
viajantes visam reduzir a exposição e transmissão da doença. Sendo país signatário do 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI), as autoridades de saúde de Cabo Verde estão 
monitorando e seguindo as recomendações definidas pela OMS. 

 

Qualquer hospital ou Centro de Saúde pode receber paciente com Coronavírus? 
 

Para um correcto diagnóstico clínico, contactar os serviços de saúde desde os primeiros momentos 
é preciso considerar e diferenciar cada caso. Os casos graves devem ser encaminhados a qualquer 
hospital ou Centro de Saúde para isolamento e tratamento. Os casos suspeitos leves podem não 
necessitar de internamento, sendo acompanhados pela estrutura de saúde competente e instituídas 
medidas de precaução domiciliar. Porém, é necessário avaliar cada caso. 

https://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/
http://www.insp.gov.cv/
https://www.saude.gov.br/
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Por quanto tempo o coronavírus pode ficar incubado? 
 
A doença pode ficar incubada até duas semanas após o contacto com o vírus. O período médio de 
incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até a 12 dias. 

 

Qual exame detecta o Coronavírus? 
 

O diagnóstico laboratorial para identificação do Coronavírus é realizado exclusivamente pelas 
estruturas de saúde por meio das técnicas internas próprias em tempo real e sequenciamento 
parcial ou total do genoma viral. É importante seguir as orientações em relação aos procedimentos 
para o diagnóstico laboratorial. 

 

Tive contacto com pessoas que vieram dos países afectados recentemente. O que devo fazer? 
 

Deve-se ficar atento ao aparecimento de febre e sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para 
respirar, entre outros). Caso manifeste algum desses sintomas deve-se procurar atendimento 
médico imediatamente e informar a respeito do contacto com pessoa que tem histórico recente de 
viagem aos países afectados. 

 

Como Cabo Verde está se preparando para actuar com um possível caso do Coronavírus? 
 

O Ministério da Saúde realiza diariamente monitoramento da situação junto à Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que acompanha o assunto desde as primeiras notificações de casos em Wuhan, 
na China, no dia 31 de Dezembro de 2019. 
 
O Governo de Cabo Verde adoptou diversas acções para o monitoramento e o aprimoramento da 
capacidade de actuação do país diante do episódio ocorrido na China. Entre elas, está a adopção 
das medidas recomendadas pela OMS; a notificação das áreas dos Portos e Aeroportos; a 
notificação da área de vigilância animal do Ministério da Agricultura e Ambiente; e a notificação às 
Delegacias de Saúde, Aos Hospitais e Centros de Saúde, demais Estruturas Sanitárias a nível dos 
Municípios e demais órgãos centrais do Ministério da Saúde com base em dados oficiais, evitando 
medidas restritivas e desproporcionais em relação aos riscos para a saúde e trânsito de pessoas, 
bens e mercadorias. 
 
O Ministério da Saúde também instalou a Equipa Técnica National de Intervenção Rápida (ENTIR) - 
Coronavírus (Covid-19) que tem como objectivo preparar a rede pública de saúde para o 
atendimento de possíveis casos em Cabo Verde, além de outros órgãos. Desta forma, o país 
poderá responder de forma unificada e imediata à entrada do vírus em território cabo-verdiano. 
Para melhor monitoramento do novo Coronavírus (Covid-19), o Instituto Nacional de Saúde Pública 
(INSP) faz uso da sua Plataforma através do seu site oficial www.insp.gov.cv, rede social facebook: 
https//www.facebook.com/saudepublica.cv/) e uma linha verde (800.11.12) (Anexo 4), esta 
ferramenta integra as informações produzidas pelos Sistemas de Informação em Saúde 
gerenciados pela Direcção Nacional da Saúde e apresenta os principais indicadores de saúde. 
Gestores e trabalhadores da saúde, bem como a população em geral, podem facilmente conhecer a 
situação de saúde em Cabo Verde. Contribui para o aprimoramento da vigilância em saúde, 
entendida como processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e 
disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando a planificação e 
implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e actuação em 
condicionantes e determinantes da saúde, para a protecção e promoção da saúde da população, 
prevenção e controlo de riscos, danos e doenças. 
 

 

https://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/
http://www.insp.gov.cv/
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Quais cuidados os voluntários devem ter durante qualquer intervenção da Sociedade Nacional 
no quadro da implementação das suas intervenções na luta contra o Covid-19? 

 

Voluntários da Cruz Vermelha em qualquer actividade, devem utilizar medidas de precaução 
padrão, de contacto e de gotículas, e para algumas situações, medidas de precaução por 
aerossóis. As orientações, conforme cada etapa de atendimento, estão descritas no tópico das 
medidas de prevenção e controlo para atendimento de casos suspeitos ou confirmados. 
Acções de capacitação em todas as latitudes em direcção dos voluntários são planificadas neste 
Plano de Contingência e, todo e qualquer voluntário em acção no quadro de combate contra o 
Coronavírus será devidamente assegurado através do sistema internacional de seguro da 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.    

 

II.3. – APRESENTAÇÃO DOS CENARIOS  
 

II.3.1. Indicadores de alerta/Eventos ou elementos detonadores/Consequências humanitárias/ 
Actividades previstas no Plano de Contingência 
 

Cabo Verde sendo já afectado com um caso pelo vírus e, ainda, estando grandemente exposto ao risco 

de transmissão, a Sociedade Nacional, no seu processo de planificação de emergência operacional vem 

estruturando a sua intervenção no terreno através de três (3) questões fundamentais simples: O que vai 

passar? (Indicadores de alerta e factores detonadores); Como vamos reagir? (Consequências 

humanitárias); O que podemos fazer antecipadamente em termos de preparação? (Acções 

previsíveis). 

 

Conceber cenários é uma das melhores vias para reflectir aos possíveis impactos pois, com fundamentos 

em cenários realistas, é possível elaborar um plano que define a dimensão da intervenção e proporcione 

os recursos necessários a serem mobilizados. O Plano de Contingência operacional da CVCV apresenta 

com evidência, uma relação com outros planos sectoriais, sistemas ou orientações do Governo, dos 

parceiros e das componentes do Movimento a todos os níveis (nacional, regional e mundial), tomando 

sobretudo em consideração a planificação da continuidade das actividades pois, hoje em dia, a evolução 

dos factores aleados ao Coronavírus necessita a implementação de um processo contínuo e interactivo. 

 

 
CENÁRIOS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 

Alerta 
(0 – 10 Casos) 

 
 

 Criação de uma Equipa Nacional de Coordenação sob as orientações e 
responsabilidades do   Disaster Manger (DM); 

 Elaboração de um Plano de Contingência da Sociedade Nacional para Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus «Covid-19»; 

 Criação de Equipas de Coordenação a nível de todos os Conselhos Locais; 

 Mobilização de fundos juntos dos parceiros a nível nacional; 

 Mobilização de recursos no seio do Movimento para apoiar a Sociedade 
Nacional na preparação e resposta à epidemia; 

 Aquisição de material e equipamentos necessários (Equipamentos de 
Protecção Individual – EPI); 

 Capacitação dos voluntários sobre as técnicas de sensibilização (Orientações 
sobre os comportamentos a observar); 

 Capacitação dos voluntários, pessoal e colaboradores da CVCV sobre questões 
de segurança e de bem-estar; 
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 Sensibilização do público através da utlização das novas tecnologias (Midia 

nacional, rádios comunitárias, redes sociais devidamente estruturadas e 
controlodas, outdoores, paineis publicitários nos transportes públicos e 
privados, spotes publicitários com ecrãs gigantes nos pontos estratégicos dos 
centros urbanos, aeroportos e portos, …) sobre comunicação de riscos e 
engajamentos  comunitários; 

 Criação de pontos de lavagem das mãos em lugares estratégicos (Mercados, 
escolas, jardins de infância, escolas, hospitais, ….) / Campanha de promoção 
de higieno das maõs e da saúde; 

 Tomar parte nas reuniões de coordenação nas diversas instancias a nível 
nacional e local; 

 Criação de serviços de apoio de voluntários às actividades de depistagem, 
quarentena levadas a cabo pelo Ministèrio de Saúde nos aeroportos 
internacionais, domésticos e portos nacionais do país; 

 Prestação de serviços em matéria de primeiros socorros; 

 Apoio psicosocial aos grupos vulneráveis e público em geral (através linhas 
telefónicas). 

 
 
 
 
 
 

Périgo Iminente 
(11 – 50 Casos) 

 
 
 
 

 Activação das Equipas Nacional e Comunitárias de Resposta às Catástrofes 
(NDRT e CDRT) sob as orientações e responsabilidades do DM; 

 Mobilização de recursos no seio de Movimento para apoiar a Sociedade 
Nacional na preparação e resposta à epidemia; 

 Mobilisação de fundos a nível internacional no quadro da cooperação bilateral ; 

 Aquisição de materiais e equipamentos de intervenção e de protecção; 

 Reforço da sensibilização do público através da utlização das novas tecnologias 
(Midia nacional, rádios comunitárias, redes sociais devidamente estruturadas e 
controlodas, outdoores, paineis  publicitários nos transportes públicos e 
privados, spotes publicitários com ecrãs gigantes nos pontos estratégicos dos 
centros urbanos, aeroportos e portos, …) sobre comunicação de riscos e 
engajamentos comunitários; 

 Sensibilização porta-a-porta; 

 Intensificação das acções de lavagem das mãos em pontos estratégicos 
(Mercados, escolas, jardins de infância, escolas, hospitais, ….) / Campanha de 
promoção de higieno das maõs e da saúde; 

 Capacitação dos voluntários sobre a utilização dos EPI e das técnicas de 
transporte de cadavéres; 

 Distribuição de massa de EPI (Máscaras faciais) e técnicas da sua utilização 
adequada; 

 Capacitação dos voluntários sobre técnicas de cloração de água para lavagem 
das mãos, desinfecção de roupas e limpeza com cuidados; 

 Coordenação com as autoridades nacionais e locais sobre apoio no transporte 
de cadavéres; 

 Tomar parte nas reuniões de coordenação a nível nacional e local; 

 Serviços de apoio de voluntários às actividades de depistagem e quarentena 
levadas a cabo pelo Ministèrio de Saúde nos aeroportos internacionais e portos 
nacionais do país; 

 Apoio psicosocial aos grupos vulneráveis e público em geral (através linhas 
telefónicas). 

Emergência de 
Saúde Pública de 
Âmbito Nacional 

(+ 51 Casos) 

 Planificação na continuidade das actividades de acordo com a evolução da 
pandemia no caso de infecção a grande escala.  
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II.3.1.1. Indicadores de alerta e factores detonadores 

o Anúncio de um caso positivo pelas autoridades sanitárias e Mídia 
o Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde 
o Maus práticas de higiene individual e colectivas agravadas com não conhecimento das 

formas de transmissão das doenças a risco epidémico 
o Aumenta dos preços de bens de primeira necessidade 

 

II.3.1.2. Consequências humanitárias 
o Aumenta da mortalidade e morbidade 
o Limite das capacidades de acolhimento das infraestruturas sanitárias e comunitárias 

existentes 
o Deslocação interna da população 
o Não funcionamento dos meios de transportes e comércios 
o Dificuldades de abastecimento em géneros de primeira necessidade (água, alimentos, 

medicamentos…) 
o Perdas de vidas humanas, separação dos membros de famílias e pessoas assinaladas 

desaparecidas 
o Aumenta do nível de stress na população 

 

II.3.1.3. Acções / Intervenções previstas 
o Activação do Comité de Crise do Conselho Executivo da Cruz Vermelha de Cabo 

Verde 
o Mobilização do pessoal da Cruz Vermelha de Cabo Verde com conhecimento em 

matéria de saúde 
o Mobilização das equipas de emergências de acordo com a repartição geográfica a 

nível dos Conselhos Locais 
o Análise técnica dos resultados de avaliação pelo Comité de Crise do Conselho 

Executivo da Cruz Vermelha   
o Tomadas de decisções pelo Comité de Crise do Conselho Executivo 
o Arranjos operacionais de acordo com o nível de intervenção proposta atendendo a 

gravidade da situação (Médio – Crítico - Catastrófico) 
o Gestão de acumulação de frustrações de acordo com a gravidade da situação (Médio – 

Crítico - Catastrófico) 
 

De uma forma geral, a Cruz Vermelha de Cabo Verde pode auxiliar nas actividades de prevenção e em  
outras intervenções, a semelhança do que tem acontecido nas epidemias anteriores (Dengue, Zika…). 
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27 III. ANÁLISE DAS VULNERABILIDADES 
 

III.1. CABO VERDE: PAIS AMEAÇADO E VULNERAVEL AO RISCO “CORONAVIRUS - 
COVID 19” 
 

Desde de Dezembro do ano transacto (2019), o mundo vem sendo confrontado com um grave problema 
derivado do surgimento e alastramento do novo Coronavírus, ainda conhecido por Covid-19: agente 
causador da doença, com uma propagação exponencial, altamente transmissível e, capaz de evoluir para 
formas de apresentação clínica mais graves e complicadas. O Covid-19 já causou e vem causando 
consideráveis danos às pessoas, Estados e instituições, sendo neste momento, presente em todos os 
continentes. 
 
A localização geofísica de Cabo Verde, país arquipelágico, situado no cruzamento dos continentes, com 
fortes ligações à Europa, as Américas e África, as transacções das frotas marítimas e aéreas, conferem 
ao país pressupostos bastantes fortes para ser considerar País Ameaçado, conhencendo às suas 
fragilidades internas. Neste sentido, prioridade absoluta deve ser dada à situação da pandemia do novo 
Coronavírus, sendo que Cabo Verde, pela sua inserção no mundo internacional e sua interligação ao 
mundo, apresenta-se como país com elevado índice de probabilidade de penetração e propagação deste 
virus. 
 
A epidemia do Covid-19, já é uma realidade nacional não só, por um lado, pelos números de casos 
suspeitos registados e confirmados pelas análises laboratoriais como negativos, mas por outro lado, 
pelas acções que as autoridades públicas, nomeadamente o Ministério da Saúde vem se desdobrando 
com vista à prevenção do risco de contágio e a forma de lidar com eventuais situações, sendo elas 
indesejáveis. Mais ainda, pelo desastre que pode se avizinhar se não for encarada esta luta como uma 
guerra total contra o vírus causador da doença cujo seu principal vector é o Covid-19. É possível travar a 
propagação da virose do Coronavírus, primeiro, e sustê-la depois. Por isso, vai ser necessário que toda a 
sociedade se conscientize da natureza desta doença infecciosa causada por um vírus e, da ameaça que 
ela constitui para os indivíduos tomados individualmente e para a comunidade considerada no seu todo. 
 

III.2. QUE ESTA A CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE FAZENDO FACE AO RISCO DO 
COVID-19 EM CABO VERDE 
 

Com a declaração da OMS que afirma o novo Coronavírus, uma emergência internacional de saúde 
pública, todos os países do mundo elevaram o nível de alerta, traçando medidas mais assertivas  em 
matéria de prevenção e controlo da doença. Neste contexto, enquanto Auxiliar dos Poderes Públicos e 
parte integrante do Movimento Internacional humanitário, a Cruz Vermelha de Cabo Verde, para auxiliar o 
Governo em razão da matéria em causa, vem agindo no quadro das orientações da FICV (Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho) e das directrizes emanadas 
do Plano de Contingência do Governo, com a elaboração deste Plano de Contingência, debatendo com 
os Dirigentes, Voluntários e Colaboradores,  esta problemática, partilhando informações com as 
Entidades de Saúde  e  alinhando orientações quanto ao posicionamento, delimitação do campo de 
actuação e eventuais intervenções da Sociedade Nacional face à esta situação do novo Coronavirus - 
COVID-19. 
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28 IV. OBJECTIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

IV.1. OBJECTIVOS GERAIS 
 Apoiar e ajudar no combate à epidemia de Covid-19. 

 Contribuir para prevenir as comunidades da propagação do Covid-19. 

 Contribuir auxiliando os Poderes Públicos na execução do Plano de Governo 
 

IV.2. OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
 Sensibilizar as comunidades no sentido de se prevenir, dificultar e eliminar a propagação do vírus 

engajando-se nas acções de luta contra a epidemia. 

 Prestar primeiros cuidados de saúde às pessoas infectadas quando necessário. 

 Contribuir para reduzir o máximo possível, a vulnerabilidade das populações. 

 Apoiar com recursos (humanos, materiais, financeiros) as estruturas governamentais, entidades 
camarárias e estruturas hospitalares no combate à doença.   

 

IV.3. OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
Doença até então desconhecida no Arquipélago, o novo Coronavírus, transmitido pelo “Covid-19” está 
assuntando as populações de Cabo Verde. Tratando-se de uma doença dinâmica, que vai evoluindo 
rapidamente da forma branda para mais grave, o novo Coronavírus, desde o seu aparecimento em 
China, nos finais de Dezembro do ano transacto, já tem feito milhares de infectados e mortos no mundo 
inteiro, sem no entanto, ainda ter havido um caso confirmado no país. 
 
Todavia, a situação é tão grave e assustadora que o Governo já tomou medidas preventivas importantes 
e acertadas e já solicitou urgentemente, apoio e intervenção internacional, nomeadamente à Organização 
Mundial de Saúde pois, trata-se de uma questão de saúde pública de âmbito nacional. A acção é de 
todos e de cada um e, o cidadão precisa entender que o comportamento mais simples para se prevenir 
do Coronavírus, é evitar ser infectado, já que não existe vacina específica que combata a contaminação. 
Há uma tarefa gigantesca pela frente por fazer. A população, apesar das campanhas sanitárias já em 
curso, não está ainda consciente do seu papel determinante neste combate. 
 
É neste sentido que a Cruz Vermelha de Cabo Verde, nas suas tarefas de auxiliar dos Poderes Públicos, 
quer: 

 Prontificar ainda mais, o seu contributo, para além do que já está sendo feito, sobretudo na 
questão de sensibilização das comunidades com actividades de prevenção e intervenções de 
diversas formas a curto, médio e longo prazos, redobrando, desta forma, os cuidados preventivos, 
virados para a eliminação da propagação desse vector, que se reproduz, principalmente, nos 
locais mais frequentados pela população, tanto dentro como fora da casa. 

 Chamar a atenção das pessoas, particularmente nas zonas mais vulneráveis, para seguiram as 
medidas preventivas que as Delegacias de Saúde do país têm estado a transmitir. 

 Constituir equipas de intervenção rápida no combate ao Covid-19. 

 Multiplicar campanhas de sensibilização com vista a contribuir para diminuir ou acabar com a 
propagação do Coronavírus no país. 
 

Este Plano de Contingência que a Cruz Vermelha de Cabo Verde quer levar a cabo, não será possível 
sem a assistência incondicional e indispensável dos seus voluntários e colaboradores espalhados pelo 
todo a Arquipélago. Também, este Plano de Contingência da Cruz Vermelha contra a epidemia do 
Coronavírus constitui uma contribuição da previsão da resposta global da Sociedade Nacional, incluindo 
a mobilização de assistência técnica e de recursos junto dos tradicionais parceiros do Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
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29 V. COORDENAÇÃO 
 

V.1. MANDATO E PAPEL DA CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE 

 

Em conformidade com os seus Estatutos e as Convenções de Genebra assinadas pelo Estado, a Cruz 
Vermelha de Cabo Verde (CVCV) tem como principal mandato: melhorar as condições de vida e aliviar os 
sofrimentos das pessoas mais vulneráveis em todos os tempos e circonstancias, sem discriminação de 
qualquer natureza que seja, nomeadamente de sexo, religão, condições sociais ou adesão política ou 
etnicas. 
 
A Cruz Vermelha de Cabo Verde encontra-se estruturada de seguinte forma: 

 A Sede Nacional sita na Praia (Ilha de Santiago)  

 Os Conselhos Locais a nível os Municípios (19), isto é a nível de todas as ilhas 
 
Face à uma situação de emergência, a CVCV intervem nas áreas prioritárias seguintes: 

 Avaliação da situação de emergência (Recenceamento das vítimas, identificação das 
necessidades  de base das populações afectadas…). 

 Socorros/Distribuição da assistência (Funcionamento das estruturas de primeiros socorros, 
distribuição de géneros alimentícios e no food - NFI -). 

 Saúde (Apoio dos voluntários na prestação de serviços especializados de saúde como 
sensibilização, doação de sangue…) 

 Restabelecimento de Laços Familiares – RLF) (Identificação de Crianças Não Acompanhadas, 
distribuição de Mensagens Cruz Vermelha, busca de pessoas assinaladas desaparecidas, etc…) 

 Abrigos (Gestão de campos de acolhimento de deslocados ou de refugiados, abrigos 
comunitários e assistência às vítimas na construção dos seus abrigos familiares provisórios). 

 Água, saneamento e promoção de higiene. 

 Logística e transporte.  

 Actividades sociocomunitárias (Animação dos grupos de mulheres, jovens, crianças, 
deficientes, crianças não acompanhadas, viuvos e viuvas, orfãos, pessoas com necessidades 
especiais, pessoas idosas, pessoas portadoras de VIH/SIDA) no quadro da protecção. 

 
A Cruz Vermelha de Cabo Verde, confrontada com a situação de todas estas necessidades, conta o 
apoio inestimável dos seus voluntários, seus parceiros locais no país, as Componentes do Movimento 
Internacional Cruz Vermelha / Crescente Vermelho e das Sociedades Nacionais Parceiras (SNP). Pode 
também solicitar apoio técnico e/ou financeiro da Federação Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho (Dakar, Nairobi, Genebra) ou do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha (Dakar, Genebra) através dos mecanismos internos de mobilização de recursos Cruz Vermelha 
(DREF, apelo ou mobilização de DRDT, ERU, FACT, etc…). 
 

V.2. ASSISTENCIA DAS COMPONENTES DO MOVIMENTO INTERNACIONAL DA CRUZ 
VERMELHA E DO RESCENTE VERMELHO 
 

Dentro das suas atribuições conferidas pelo Acordo de Sevilha, em adesão à mobilização da Cruz 
Vermelha de Cabo Verde, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho (IFRC), mostrou a sua total disponibilidade, através do seu Bureau para a Região África sita em 
Nairobi (Quénia) a apoiar todas as Sociedades Nacionais através de desbloqueamento, por parte da 
referida Instituição Humanitária Internacional, de um fundo de acordo com as necessidades manifestadas 
pelas próprias Sociedades Nacionais, através de um Plano de Urgência Operacional. 
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30 
Ainda, a Cruz Vermelha de Cabo Verde, através da cooperação bilateral com as suas congéneres do 
Movimento (Sociedades Nacionais Parceiras), também, vai solicitar uma assistência tanto em recursos 
financeiros, materiais e humanos com o propósito de ajudar na implementação do seu Plano de 
Contingência. Essas mobilizações no quadro da cooperação e coordenação no seio do Movimento Cruz 
Vermelha e Crescente Vermelho vão ser essenciais para que, a Cruz Vermelha de Cabo Verde consiga 
dar resposta de forma satisfatória no quadro da luta contra o Coronavírus.  
 

V.3. COORDENAÇÃO OPERACIONAL DA CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE NA LUTA 
CONTRA A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 
 

A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde, como organização humanitária auxiliar dos 
poderes públicos, preocupada em aliviar o sofrimento do ser humano também, vai dar a sua contribuição 
nesse combate. Através dos seus Conselhos Locais que vão trabalhar em estreita cooperação com as 
Coordenações Municipais, vai desencadear acções em três frentes: 

 Comunicação dos riscos e engajamentos comunitários através de campanhas de higiene das 
mãos e promoção de saúde, sensibilização comunitária “porta-a-porta”, informação, educação e 
comunicação. 

 Serviços de apoio específicos na despistagem e quarentena nos pontos de entradas e saídas do 
país auxiliando os agentes do Ministério de Saúde nos controlos nos aeroportos e portos.  

 Planificação na continuidade das actividades atendendo a evolução potencial da epidemia. 
 
Essas actividades serão levadas a cabo pelos voluntários da CVCV, sempre com humanidade e 
dedicação que o seu compromisso exige pois, são a imagem de uma organização de prestígio que 
voluntariamente e de modo altruísta, se compromete a acompanhar e orientar a comunidade frente a um 
grande problema de saúde em Cabo Verde. As suas acções estarão sempre de acordo com os Princípios 
Fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, respeitando 
sempre o ser humano, sem discriminação de nenhum tipo. A CVCV vai privilegiar sempre as parcerias, 
tanto a nível nacional como a nível local, sobretudo a nível local para, entre outros aspectos, mobilizar os 
membros da comunidade para conseguir uma participação activa e efectiva; promover comportamentos 
saudáveis a nível familiar e comunitário e encaminhar os doentes aos serviços sanitários apropriados.             
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V.3.1. Estrutura de coordenação operacional interna à Cruz Vermelha de Cabo Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Intersectorial do 
Conselho Executivo 

 
 
A coordenação a nível do Conselho Executivo é assegurada por diferentes membros 
desse Órgão e, tem como composição: 

 O Presidente da Cruz Vermelha 
 O Vice-Presidente 
 O Secretário-Geral 
 O Responsável do Departamento de Saúde 
 O Membro do Conselho Executivo Responsável pelo Pelouro de Gestão de 

Catástrofes 
 O Conselheiro Jurídico 
 O Representante Nacional da Juventude 

 
 
Tem entre outras competências: 

o Pronunciar-se sobre o Plano de Contingência de Combate ao Covid-19. 
o Coordenar e controlar todo o processo de implementação de combate ao Covid-

19da CVCV 
o Manter contactos com as autoridades ou instituições nacionais ligadas as 

questões de combate à epidemia de Coronavírus em Cabo Verde. 
o Procurar meios e recursos a nível nacional e junto dos parceiros internacionais 

no quadro da implementação do Plano de Contingência da Sociedade Nacional 
no combate ao Covid-19. 

o Aprovar o relatório final da Equipa de Coordenação Nacional de Resposta ao 
Covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa de Coordenação 
Nacional de Resposta ao Covid-
19 

 
 
A coordenação a nível nacional é assegurada por uma Equipa composta pelo: 

o Secretário-Geral com funções de Coordenador Nacional 
o Director do Departamento de Catástrofes, Emergências e Socorrismo com 

funções de Coordenador Disaster Manager (DM) 
o Um elemento de RDRT / NDRT 
o Director Administrativo, Financeiro e Patrimonial 
o Técnico Responsável pela área da Juventude 
o Técnico Responsável pela área de Logística 

 
A Equipa de Coordenação Nacional de Resposta ao Covid-19 tem por funções: 

o Promover uma intensa acção de mobilização dos Conselhos Locais. 
o Coordenar e controlar todo o processo de implementação de combate ao 

Coronavírus a nível das Comissões Locais de Coordenação de combate ao 
Coronavírus. 

o Manter contactos com os parceiros locais ligados às questões de combate à 
epidemia de Coronavírus em Cabo Verde. 

o Apoiar a Coordenação Intersectorial do Conselho Executivo na procura de meios 
e recursos para a implementação do Plano de Contingência. 

o Capacitar todos os formadores/facilitadores da Cruz Vermelha sobre as normas e 
directrizes relacionadas com a implementação do Plano de Contingência. 

o Garantir o stock apropriado de materiais e equipamentos necessários para a 
intervenção da Cruz Vermelha no quadro de combate ao Covid-19. 

o Garantir uma comunicação apropriada para manter os diferentes sectores da 
Cruz Vermelha e os parceiros locais, conscientes das suas responsabilidades 
nas actividades de prevenção do Coronavírus em estreita sinergia com a 
Coordenação Intersectorial do Conselho Executivo.   

o Aprovar os planos de actividades das Comissões Concelhias Locais de 
Coordenação de combate ao Covid-19 (Conselhos Locais). 

o Aprovar os relatórios finais das Comissões Locais de Coordenação de combate 
ao Covid-19. 
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Comissão Concelhia Local de 
Coordenação de Combate ao 
Coronavírus 

 
 
A nível de cada Conselho Local é criada uma Comissão Concelhia Local de Coordenação 
das acções de combate ao Coronavírus que deve ser constituída por máximo 5 (cinco) 
elementos escolhidos entre os membros do Conselho Local. Também, pode ser integrada 
por elementos de diversos parceiros locais da Cruz Vermelha, agentes de protecção civil. 
A Comissão Concelhia será sob as orientações de um Coordenador Concelhio na pessoa 
do Presidente do Conselho Local.   
 
A Comissão Concelhia tem, entre outras competências: 

o Promover uma intensa acção de mobilização dos voluntários a nível dos 
respectivos Conselhos Locais. 

o Coordenar e controlar todo o processo de implementação do Plano de 
Contingência a nível dos respectivos Conselhos Locais. 

o Procurar meios e recursos complementares a nível local para a implementação 
das actividades do Plano de Contingência. 

o Capacitar os voluntários sobre as normas e directrizes relacionadas com a 
implementação a nível local do Plano de Contingência.   

o Gerir convenientemente todos os meios e recursos afectos ao respectivo 
Conselho Local no quadro das acções de intervenção da Cruz Vermelha no 
Combate ao Coronavírus. 

o Manter contactos com os parceiros locais, organizações da sociedade civil, 
agentes locais de protecção civil e grupos associativos no quadro da 
implementação do Plano de Contingência de combate ao Covid-19. 

o Apresentar à Equipa de Coordenação Nacional de Resposta ao Covid-19 para 
apreciação, o respectivo plano de actividades da Comissão Concelhia Local 
como também, os relatórios                 parciais e final da sua intervenção no 
combate ao Coronavírus. 

o Actuar em estreita parceria a nível de cada Município com os respectivos 
Programas Municipais Operacionais de Combate à Epidemia de Coronavírus. 

o Identificar com as autoridades locais, informações sobre fontes de grandes riscos 
de pessoas afectadas e identificar vias para possíveis encaminhamento para os 
hospitais ou sítios de acolhimentos para devido tratamento. 

o Determinar, caso necessário, apoios em tarefas muitas concretas relativas a 
propagação do Coronavírus através do sistema de pulverização e limpeza geral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipas de Intervenção nas 
Diversas Campanhas de 
Combate à Propagação do 
Coronavírus 

 
Com o intuito de melhor coordenar as tarefas a nível dos Conselhos Locais, as Comissões 
Locais de Coordenação das acções na luta contra a propagação do vírus podem criar 
Equipas Técnicas de Trabalho ou de Intervenção no quadro da sua planificação. 
 
Sugere-se que, cada Equipa Técnica disponha de quatro (4) unidades: 

o Unidade da Logística, com um máximo de 4 elementos 
o Unidade de Informação, com um máximo de 3 membros 
o Unidade de Apoio aos Serviços Especializados do Ministério de Saúde até 10 

elementos 
o Unidade de Sensibilização, até 20 elementos 

 
Cada Equipa Técnica terá um Coordenador Local indigitado pela Comissão Local de 
Coordenação. Será coadjuvado nas suas funções pelos 3 outros Responsáveis 
(Supervisores) das diferentes Unidades. 
 
Cabe a cada Unidade, as seguintes tarefas: 

 Unidade da Logística 
o Preocupar-se com a gestão do stock de materiais e equipamentos postos à 

disposição do Conselho Local no quadro da campanha de combate ao 
Covid-19. 

o Controlar e recolher todos os materiais e equipamentos utilizados durante 
uma acção de Intervenção. 

o Identificar todos os materiais e equipamentos com distintivos (insígnia) da 
Cruz Vermelha. 
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33 
o Preocupar-se em fazer sobressair a visibilidade dos financiadores e da 

própria CVCV,colocando sempre e de forma visível, os logótipos dos 
mesmos em qualquer acção deintervenção no terreno. 

o Durante as intervenções, coordenar com os serviços de saúde locais, a 
disponibilização de veículos para o transporte dos voluntários e dos 
materiais. 

o Preocupar-se com a recolha de todos os materiais por parte dos voluntários 
se tal não aconteceu após uma intervenção.  

o Registar as assinaturas de todos os participantes nas campanhas tanto dos 
voluntários da CVCV como das comunidades participantes envolvidas, 
indicando sempre: o nome, apelido, endereço, contacto, telefone, e-mail, 
sexo, hora de inicio e de fim da actividade e, a correspondente assinatura 
assim como, o nome da organização, associação ou grupo juvenil ou 
comunitário a que pertençam. 

o No fim de cada actividade, entregar sob forma de relatório parcial, todos os 
dados da Unidade de Logística ao Coordenador Local. 

 

 Unidade de Informação 

o Preocupar-se com a gestão do stock dos suportes informativos postos à 
disposição do Conselho Local no quadro da campanha de combate ao 
Coronavírus. 

o Controlar e recolher todos os materiais e equipamentos utilizados durante 
uma acção de Intervenção. 

o Colocar, com antecedência, pelo menos, de uma semana, os cartazes, 
dísticos relativos à acção de intervenção a ser levada a cabo, em lugares 
visíveis. 

o Se possível, utilizar os meios de comunicação social local (rádios 
comunitárias, grupos na facebook a nível dos Conselhos Locais, etc…) para 
fazer passar mensagens ou avisos da realização dos eventos ligados à 
campanha de combate ao Coronavírus. 

o Antes de qualquer intervenção, fazer a distribuição com antecedência, dos 
suportes informativos alusivos à campanha (desdobráveis, autocolantes, 
cartazes, camisolas, chapéus). 

o Preocupar-se em fazer fotografias dos cenários, antes, durante e após a 
realização da actividade, sobretudo dos voluntários no exercício das 
actividades. 

o Se possível, realizar reportagens através dos meios de comunicação social 
que podem servir de arquivos. 

o Arquivar as fotos e facilitar as mesmas a quem precise para notícias ou 
informações da Cruz Vermelha ou dos financiadores. 

o Preocupar-se com a devida identificação dos voluntários antes da realização 
de qualquer actividade no terreno. 

o Preocupar-se em fazer sobressair a visibilidade dos financiadores e da 
própria CVCV, colocando sempre e de forma visível, os logótipos dos 
mesmos em qualquer acção de intervenção no terreno. 

o No fim de cada actividade, entregar sob forma de relatório parcial, todos os 
dados da Unidade de Informação ao Coordenador Local. 

 

 Unidade de Apoio aos Serviços Especializados do Ministério 
de Saúde 

o Identificar em estreita colaboração com as estruturas do Ministério de Saúde, 
zonas, bairros, ou localidades onde devem ser realizadas acções de 
sensibilização e de pulverização generalizada de acordo com as instruções 
das Estruturas Operacionais das Delegacias de Saúde nas respectivas 
Câmaras Municipais.   

o Trabalhar de forma coordenada com as autoridades locais municipais e 
sanitárias na organização das tarefas de apoio. 

o Alertar as autoridades locais municipais e sanitárias da existência de 
suceptíveis casos suspeitos que podem constituir eventuais ameaças para a 
população. 

o Fazer, na medida do possível, coincidir as actividades de sensibilização com 
as acções de limpeza ou de pulverização dos sítios contaminados levadas a 
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34 
cabo pela Câmara Municipal ou pelas estruturas das Delegacias de Saúde.  

o Preocupar-se em fazer sobressair a visibilidade dos financiadores e da 
própria CVCV  

o colocando sempre e de forma visível, os logótipos dos mesmos em qualquer 
acção de intervenção no terreno. 

o No fim de cada actividade, entregar sob forma de relatório parcial, todos os 
dados da Unidade de Apoio aos Serviços Especializados do Ministério de 
Saúde. 

 

 Unidade de Sensibilização 

o Elaborar em concertação com as outras Unidades, cronogramas de 
actividades de intervenção a serem levadas a cabo a nível do Conselho 
Local no quadro da campanha de combate ao Coronavírus. 

o Preocupar-se com a pronta disponibilização de todos os materiais, 
equipamentos, suportes informativos a serem utilizados durante uma acção 
de sensibilização, sobretudo de porta-a-porta. 

o Programar de forma coordenada, acções de sensibilização porta-a-porta 
conjuntamente com as diferentes estruturas locais das respectivas Câmaras 
Municipais e Delegacias de Saúde.   

o Antes de qualquer intervenção, em concertação com a Unidade de 
Informação, fazer a distribuição com antecedência, dos suportes informativos 
alusivos à campanha (desdobráveis, autocolantes, cartazes, camisolas, 
chapéus, etc...). 

o Em concertação com a Unidade de Informação, utilizar os meios de 
comunicação social local (rádios comunitárias) para fazer passar as 
mensagens ou avisos da realização das campanhas de sensibilização de 
combate ao Covid-19. 

o Preocupar-se em fazer fotografias dos voluntários durante as actividades de 
sensibilização. 

o Se possível, realizar com o apoio da Unidade de Informação, reportagens 
através dos meios de comunicação social que podem servir de arquivos. 

o Actuar em estreita parceria a nível de cada Município com os respectivos 
Programas Municipais Operacionais de Combate à Epidemia de 
Coronavírus. 

o Identificar em estreita colaboração com as estruturas do Ministério de Saúde, 
zonas, bairros, ou localidades onde devem ser realizadas acções de 
sensibilização e de pulverização generalizada de acordo com as instruções 
das Estruturas Operacionais das Delegacias de Saúde nas respectivas 
Câmaras Municipais. 

o Determinar, caso necessário, apoios em tarefas muitas concretas relativas à 
propagação do Coronavírus através do sistema de pulverização e limpeza 
geral. 

o Preocupar-se com a devida identificação dos voluntários durante a 
realização de qualquer actividade no terreno. 

o Preocupar-se em fazer sobressair a visibilidade dos financiadores e da 
própria CVCV, colocando sempre e de forma visível, os logótipos dos 
mesmos em qualquer acção de intervenção no terreno.   

o Organizar a deslocação das equipas de voluntários para as actividades de 
sensibilização no terreno. 

o Mobilizar parceiros locais da sociedade civil nas acções a serem levadas a 
cabo pelo Conselho Local. 

o No fim de cada actividade, entregar sob forma de relatório parcial, todos os 
dados da Unidade de Sensibilização ao Coordenador Local. 
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V.3.2. Eixos Estratégicos do Plano de Contingência 

 

V.3.2.1. Intervenções prioritárias a curto, médio de longo prazos 
O “Plano de Contingência da Cruz Vermelha de Cabo Verde para a Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus” será implementado segundo três (3) eixos estratégicos fundamentais: 

 Comunicação dos riscos e engajamentos comunitários (Campanhas de higiene das mãos e 
promoção de saúde, sensibilização comunitária porta-a-porta, informação, educação e 
comunicação). 

 Serviços de apoio específicos na despistagem e quarentena nos pontos de entradas e saídas do 
país (Auxílio ao Ministério de Saúde nos controlos nos aeroportos e portos). 

 Planificação na continuidade das actividades atendendo a evolução potencial da epidemia. 
 

V.3.2.2. Metas a curto, médio de longo prazos 
 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
* Participação da Cruz Vermelha de Cabo Verde em 
todas as acções de combate ao Covid-19 levadas a 
cabo por outros parceiros (Governo, Câmaras 
Municipais, Delegacias de Saúde, hospitais e 
centros de saúde, Câmaras Municipais, ONG’s, 
Associações….) de acordo com as suas atribuições 
e competências. 
 
* Devida representação da Cruz Vermelha nas 
diversas estruturas de coordenação criadas a nível 
nacional, camarário e local. 
 
* Mobilização imediata e geral dos voluntários, 
socorristas, jovens e pessoal para participarem nas 
acções de combate ao Covid-19 promovidas sob a 
iniciativa do Governo, Delegacias de Saúde e 
Câmaras Municipais. 
 
* Mobilização imediata e organizada dos socorristas 
para dar assistência a nível dos hospitais, centros 
de saúde, aeroportos e portos sob a estreita 
coordenação e orientações das estruturas 
sanitárias. 
 
* Transferências de recursos financeiros, materiais, 
logísticos e humanos para apoiar as iniciativas dos 
Conselhos Locais no quadro da implementação do 
Plano Operacional de Combate à Epidemia de 
Coronavírus da Sociedade Nacional da Cruz 
Vermelha de Cabo Verde. 
 
* Solicitação da assistência à Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho e do Comité Internacional 
da Cruz Vermelha através do Bureau Regional 
África (Nairobi – Quénia) e da Delegação Regional 
CICR em Dakar (Senegal) no quadro do combate 
do Covid-19 em Cabo Verde respectivamente.                                                            

* Capacitação dos voluntários, socorristas, jovens e 
pessoal da Cruz Vermelha sobre as normas de 
implementação do Plano de Contingência da 
Sociedade Nacional no Combate ao novo 
Coronavírus. 
 
* Criação das condições e capacidades a nível dos 
Conselhos Locais para elaboração e implementação 
dos seus planos de actividades locais no quadro de 
combate ao Covid-19. 
 
* Integração da vertente “Combate ao Covid-19” nos 
planos de actividades dos Conselhos Locais. 
 
* Pre-posicionamento de o stock apropriado de 
materiais e equipamentos necessários para as acções 
da Cruz Vermelha no terreno no que toca 
nomeadamente, à prevenção. 
* Sensibilização da população para o combate ao 
virus através de diversos meios de comunicação 
existentes, utilizando sobretudo as novas tecnologias 
de informação. 
 
* Sensibilização dos parceiros da sociedade civil nos 
diferentes Municípios do país para apoiar as iniciativas 
da Cruz Vermelha no quadro do seu Programa de 
Combate ao Covid-19. 
 
* Capacitação igualmente dos membros de 
organizações da sociedade civil para melhor informar 
a população sobre as ameaças da propagação do 
novo Coronavírus. 

Planificação na continuidade 
ou reforço das actividades 
atendendo a evolução da 
epidemia. 
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V.3.2.3. Sensibilização e mobilização sobre a epidemia Covid-19 

 
a) Estratégia de comunicação para a prevenção 

 A prevenção primária é a medida mais eficaz para prevenir e controlar o Covid-19 uma vez 
que não há vacina disponível. Por isso recomenda-se uma intensa comunicação que possa 
ter algum impacto no comportamento das pessoas. 

 Neste sentido, a estratégia de comunicação para a prevenção e o combate ao Covid-19 
visa informar e sensibilizar a população cabo-verdiana, tanto a nível urbano como rural, 
sobre o perigo deste vírus, no sentido de tomar as devidas precauções. 

 Este Plano de Contingência deve assim implementar uma informação adequada e 
atempada concorrentemente com as actividades de controlo epidemiológico de forma a 
mobilizar a comunidade para as boas práticas que permitem reduzir a transmissão do novo 
Coronavírus.  

      
b) Objectivos específicos da sensibilização e mobilização 

 Informar, educar e capacitar os diferentes públicos-alvo para a prevenção e combate ao 
Covid-19.  

 Consciencializar e sensibilizar a população em geral para o seu papel no combate ao 
Covid-19.   

 Participação activa de todos na prevenção e combate contra o novo Coronavírus. 

 Desenvolver parcerias com várias instituições públicas e privadas, municípios, 
organizações da sociedade civil com o intuito de se conseguir apoio logístico e na 
sensibilização da população em geral. 

 Sensibilização e informação nas comunidades com apoio das autoridades locais, ONG’s, 
associações comunitárias de base, etc… 

 
c) Mensagens da campanha 

 “Spot Coronavírus Versão TV INSP” (Anexo 5) 

 “Spot Coronavírus Versão Rádio” (Anexo 6)   
 

d) Público-alvo 

 Voluntários, socorristas e jovens da Cruz Vermelha de Cabo Verde. 

 Profissionais, trabalhadores e colaboradores da Cruz Vermelha de Cabo Verde. 

 População cabo-verdiana em geral. 

 Agentes de protecção civil (SNPC, Delegacias de Saúde, Câmaras Municipais, Bombeiros, 
Polícia Nacional, Forças Armadas, etc…).   

 Membros das organizações da sociedade civil, associações comunitárias e ONG´s. 

 Crianças dos jardins infantis, alunos, estudantes e professores.  
 

e) Métodos de comunicação 

 Comunicação interpessoal / face a face / através de campanhas de sensibilização porta-a-
porta e utilização das novas tecnologia de informação.  

 Mídia (rádio nacional, rádios comunitárias, televisão e imprensa escrita, etc...). 

 Suportes informativos / Material IEC (desdobráveis, folhetos, spots televisivos e 
radiofónicos, etc...) confeccionados pelo Instituto Nacional de Saúde Público (INSP). 

 Disseminação de mensagens através de sonorização nas viaturas circulando nos bairros  
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f) Papel do voluntário nas campanhas de sensibilização e mobilização 

 Estar bem informado. 

 Ajudar na disseminação das mensagens / Sensibilização e informação. 

 Ajudar a combater os rumores ou informações falsas (Boates ou Fake News suceptíveis de 
surgir). 

 
g) Recursos necessários  
Recursos financeiros para: 

 Capacitação dos voluntários. 

 Aquisição dos materiais de pulverização e equipamentos de protecção individual (EPI). 

 Aquisição de materiais e equipamentos para a luta contra a propagação do vírus (Sabão, 
água, álcool, álcool-gel, mascaras, louvas, etc…)   

 Distribuição do material informativo/educativo a nível de todos os Conselhos Locais. 

 Meios de transporte de materiais e dos voluntários. 

 Realização dos encontros com voluntários e reuniões de coordenação com os parceiros 
para a avaliação ou intensificação das acções. 

 Administração e coordenação (Viagens, comunicação, telefone, internet, electricidade, 
combustível, gratificações diversas, contratação de condutores, etc…). 

 

VI. CUSTOS E FINANCIAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
Ver em anexo (Anexo 7) 

 

VII. CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 
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CRONOGRAMA DAS ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 

  Meses 
Actividades 

Mar/20 Abr/20 Mai/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 

Elaboração e aprovação do Plano de Contingência da CVCV X            

Criação da Equipa Nacional de Coordenação X            

Criação das Equipas de Coordenação a nível dos Conselhos Locais X            

Mobilização de fundos juntos dos parceiros nacionais X            

Mobilização de recursos no seio do Movimento para apoiar a CVCV X            

Tomar parte nas diversas reuniões de coordenação nacional e local X X X X X X X      

Manter contactos permanentes com as autoridades sanitárias  X X X X X X X      

Aquisição de materiais/equipamentos necessários de protecção (EPI)  X X X X X X X      

Aquisição de materiais de desinfecção e limpeza e distribuição X X X X X X X      

Promover una intensa acção de mobilização dos Conselhos Locais X X X X X X X      

Capacitação dos voluntários sobre técnicas de sensibilização  X X           

Capacitação dos voluntários, pessoal e colaboradores sobre Covid-19 X X           

Intensificação das acções de sensibilização nos Conselhos Locais X X X X X X X      

Criação de serviço de apoio de voluntários às estruturas de saúde X X           

Prestação de serviços em matéria de primeiros socorros X X X X X X X      

Sensibilização do público através da utilização das NTC X X X X X X X      

Coordenação e controlo do processo a nível das Coordenações locais  X X X X X       

Elaboração e aprovação dos planos locais de actividades locais X X           

Implementação dos Planos Locais X X X X X        

Avaliação mi-percurso    X X        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COVID 19 – PLANO DE CONTINGÊNCIA 
DEPARTAMENTO DE CATÁSTROFES, EMERGÊNCIAS E SOCORRISMO 
 

 

 
 

 

39 
 
 

VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 - CORONAVIRUS DESDOBRAVEIS  
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ANEXO 2 - CORONAVIRUS CARTAZ FINAL  
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ANEXO 3 - CORONAVIRUS BANNER ACTUALIZADO 
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ANEXO 4 - SPOT CORONAVIRUS VERSÃO TV INSP  
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ANEXO 5 - SPOT CORONAVIRUS VERSÃO RADIO  
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