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ga e cidade de Chimoio.

A formação, tem como 
objectivo fundamental 
habilitar os voluntários 
a saberem desenvolver 
ferramentas participa-
tivas comunitárias que 
permitam a redução de 
riscos de desastres, abri-
go e soluções temporárias. 

Promovida pelo projecto 
Abrigo, Água e Saneamen-
to, a ser implementado no 

Acidde de Chimoio  
foi palco entre os 
dias 17 à 21 do mês 
de Dezembro,  da 

formação de voluntários da 
CVM Manica, na matéria 
de Abordagem Participati-
va para Consciencialização 
sobre Abrigo Seguro (PAS-
SA). A formação de cinco 
dias contou com a presença 
de voluntários oriundos 
dos distritos de Macate, 
Mossurize, Sussunden-

Posto Administrativo de 
Dombe distrito de Sussun-
denga, em parceiria com a 
Cruz Vermelha Alemã para 
responder as vítimas do Ci-
clone Idai durante 30 meses.

O projecto visa desenvolv-
er soluções temporárias 
de alojamento, educacao 
e distribuicao de kits de 
higiene e acesso a água 
potável, onde se estima 
que cerca de 3 mil famílias  
sairão   beneficiadas.

Cvinte e três voluntários

Cruz Vermelha Moçambique em Manica 
capacita mais de vinte  voluntários
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Delegado do projecto Abrigo e Água Ág  
expectante  com os reusltados da 
formação  sobre PASSA

Segundo deu a conhecer 
o Delegado do Projecto 
Rafael Chacón Daza, o 

projecto é resultado da par-
ceria da Cruz Vermelha de 
Moçambique e CV Alemã. 
Neste âmbito já foram 
identificadas 28 comuni-
dade afectadas pelas in-
undações, o projecto tem 
como maior enfoque garan-
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tir o abrigo. através da 
distribuição de  materi-
al de construção, aces-
so a água  e saneamento.

No primeiro dia de for-
mação, a facilitadora 
Marla Cristina Dava, 
elogiou o entusiasmo e 
entrega dos formandos, 
a vontade de aprender e 

espera que sejam capazes de 
servir e mobilizar as popu-
lações a buscarem e traçarem 
ferramentas que possibili-
tem criar soluções tempo-
rais em períodos de riscos. 
Refira-se que a Abordagem 
Participativa para a Con-
sciencialização sobre Abri-
go Seguro (PASSA) é uma 
ferramenta aplicada em 
situaçã de pós -emergência.
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CRUZ VERMELHA 
DE MOÇAMBIQUE 

Visão 

Ser a organização humanitária mais 
eficaz, sustentável e confiável na as-
sistência a população vulnerável do 

País. 
 

Missão 

Contribuir parra a melhoria das 
condições de vida da população mais 
vulnerável, prevenindo e aliviando o 
sofrimento humano em todos os lu-
gares, através de mobilização de re-
cursos para a promoção da cultura 
de Paz e não-violência solidariedade 

e inclusão social.

PRINCÍPIOS DA CRUZ VERMELHA 

HUMANIDADE
IMPARCIALIDADE
NEUTRALIDADE
INDEPENDÊNCIA 
VOLUNTARIADO

UNICIDADE
UNIVERSALIDADE

AJUDE-NOS A AJUDAR AOS 
QUE SOFREM.

INSCREVA-SE COMO MEM-
BRO DA CRUZ VERMELHA 

DE MOÇAMBIQUE

Tudo garantido  para o arranque 
das actividades 2020 na CVM 
Delegação de  Manica

O secretário provincial da Cruz Vermelha 
Moçambique em Manica  José Luís de 
Abreu garante estar tudo preparado para 
que  as actividades do ano 2020 corra sem                  

sobressaltos. 
Segundo o representante da CVM em Manica, as ac-
tividades do corrente ano deverão sobretudo permitir 
que as famílias afectadas pelas intempéries tenha um 
refúgio para a época chuvosa que se avizinha.

José Luís de Abreu  considera que a assistência hu-
manitária é algo que maior parte da nossa população 
precisa e é neste sentido que a sua organização pre-
tende assistir alguns distritos da  província. 

O QUE FAZ A CVM

•	 Preparação	e	Resposta	a	DesastreS;
•	 Promoção	de	Cuidados	de	Saúde	Primários;
•	 Educação	sobre	HIV/SIDA;
•	 Água	e	Saneamento	do	Meio;
•	 Promoção	de	Primeiros	Socorros;
•	 Apoio	Psicossocial;
•	 Disseminação	do	Direito	Internacional	
     Humanitário.


