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REVITALIZAÇÃO DOS CLGRC 

A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), Delegação Provincial de Gaza, está a implementar um 
projecto de Redução do Risco de Desastres (RRD), na sua terceira fase, em parceria com a Cruz 
Vermelha Alemã (CVA). Este projecto abrange 23 comunidades dos distritos de Chibuto, Guijá e 
Chókwe. Nestas comunidades foram criados Comités Locais de Gestão do Risco de Calamidades 
(CLGRC) nas fases anteriores. Havendo necessidade de mantê-los activos e dinâmicos nas acções de 
gestão de calamidades, durante o mês de Fevereiro, foram revitalizados em matéria de “Estrutura 
e Funcionamento”, cinco CLGRC dos distritos de Chibuto e Chókwe a saber: Bolho, Gogote, 
Chiduachine, Nhangale e Marrambadjane. As sessões de revitalização tiveram a duração de dois dias 
por comunidade com apoio dos Pontos Focais do INGC ao nível dos dois distritos. 

 

TREINAMENTO DOS COMITÉS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO 

Para além dos CLGRC, foram criados e capacitados os Comités de Água e Saneamento (CAS), nas 
23 comunidades compostos por 10 membros. Estes Comités ajudam as suas comunidades na 
divulgação de bons hábitos de higiene colectiva e saneamento do meio, promovendo campanhas de 
limpeza. Durante o mês de Fevereiro, o Técnico de Água e Saneamento da CVM baseado no 
distrito de Guijá, com apoio do Técnico do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estrutura 
(SDPI) ligado a área de saneamento, estiveram envolvidos no treinamento de 3 Comités (Nhatine, 
Chichongolo e Mbalavala). Estes treinamentos tinham como objectivo ajudar estas comunidades 
através dos CAS, a identificar os seus desafios ligados a água e saneamento, procurar soluções e 
planificar acções para o melhoramento. 

Ainda neste mês, um total de sete CLGRC foram equipados 
com camisetes e bonés que identificam os Comités. Passava 
já um tempo considerável que os membros dos Comités 
receberam este equipamento. Esta acção criou um ânimo no 
seio dos Comités. Para além dos CLGRC (cor de laranja), 
foram também equipados os Comités de Segurança 
Alimentar (cor verde) e Água e Saneamento (azul claro). Os 
7 comités são das comunidades de Machinho, Chate, 
Marrambadjane, Chiduachine, Nhangale, Bolho, Gogote. 

MATERIAL DE VISIBILIDADE 

 



 

ENTREVISTA À GESTORA PROVINCIAL DA CVM GAZA 
Glória Hermano Nhantumbo 

P: Pode-se apresentar, por favor? 
R: Chamo-me Glória Hermano Nhantumbo, estou a trabalhar com a CVM  há 11 anos, tendo passado 
de Matutuine na província de Maputo, depois Gaza nos distritos de Chibuto, Guijá e agora Xai-Xai. 
Actualmente sou Gestora Provincial do projecto RRD fase 3, implementado pela CVM em parceria 
com a CVA, apoiado nesta fase pelo Ministério Federal Alemão da Cooperação Econômica e do 
Desenvolvimento (BMZ). O projecto é ao nível da Província de Gaza, em 3 distritos (Chibuto, Guijá 
e Chókwe), e abrange 23 comunidades.  

P: Você é uma das mais antigas na equipa de Gaza, quais são os pontos fortes do 
projecto que estão a implementar? 
R: Este projecto tem uma abordagem participativa, que é muito boa para o nível da comunidade. Por 
outro lado, os CLGRC criados pelo projecto estão sempre activos. Estes Comités foram capacitados 
em Gestão de Calamidades (Prevenção, Mitigação, Resposta e Recuperação), com maior enfoque 
para o Desenvolvimento Comunitário. Outro pormenor é que nós capacitamos e equipamos todos os 
Comités com Quite de prontidão para resposta às emergências. Por exemplo, quando apareceram 
cheias de 2013, os Comités conseguiram implementar os conhecimentos adquiridos nas nossas 
capacitações. Foi uma cheia em que muitos Comités estiveram envolvidos desde o Aviso Prévio até a 
resposta e recuperação. 

P: O que acha que teria acontecido nas cheias de 2013 se a CVM e CVA não tivessem 
trabalhado com os Comités por meio do projecto RRD? 
R: Acho que teria sido mais um desastre tal como aconteceu nas cheias do ano 2000, porque as 
pessoas nas comunidades não tinham conhecimentos sobre Gestão de Calamidades. Mas a partir de 
2012, ano de entrada do projecto, os Comités foram capacitados e fizeram a réplica ao nível das suas 
comunidades, usando principalmente os exercícios de simulação sobre cheias e ciclones. 

P: Olhando para o futuro quais são os desafios e as prioridades em que a CVM Gaza vai 
se concentrar? 
R: Estamos no último ano do projecto e a prioridade é nos concentrar na sustentabilidade dos 
Comités que criámos. Já iniciámos com a sensibilização e criação de pequenos projectos de geração de 
renda. O desafio é aproximar os Comités aos Serviços Distritais do Governo: Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC), Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE), SDPI, para o 
fortalecimento da coordenação. 

 

A HISTÓRIA DA CRUZ VERMELHA – AULA 2 

Em Fevereiro de 1863, quatro cidadãos naturais de Genebra juntaram-se a Dunant para 
levar a cabo o projecto de constituição do Comitê Internacional para Ajuda aos 
Militares Feridos em Tempo de Guerra. Países reuniram-se em Genebra, em outubro de 
1863, para adoptar as 10 Resoluções que formaram a Carta da Cruz Vermelha. Estavam, 
pois, definidas as funções e os métodos de trabalho para socorro a feridos. Foi também 
utilizado pela primeira vez uma Cruz Vermelha em fundo branco como emblema 
distintivo para as sociedades tratarem os feridos. A assinatura da I Convenção de 
Genebra em agosto de 1864 contribuiu para a melhoria das condições dos feridos das 
forças armadas em campanha. As instalações médicas militares, os veículos e o pessoal 
sanitário deveriam, a partir de então, ser considerados neutros e, deste modo, 
protegidos. 

DICIONÁRIO AMBIENTAL 

AQUECIMENTO GLOBAL - Substantivo masculino 
Aumento da temperatura da Terra, causado pela retenção do calor irradiado de sua superfície (efeito de estufa), em 
consequência do acúmulo de gases, principalmente de dióxido de carbono; a poluição intensifica esse processo: o degelo 
dos polos e o aumento do nível do mar são consequências do aquecimento global. 
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P a r a  s u g e s t õ e s ,  e n v i e  u m  e - m a i l  p a r a  o s  e n d e r eç o s  ac i m a .  


