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Caro Leitor e Amigo da Cruz Vermelha de Cabo Verde,

Antes de mais, permita-me dizer que neste mês de Maio assinala-
mos o Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, 
a maior organização humanitária do mundo e que tem como missão 
prestar assistência humanitária e social, em especial aos feridos de 
guerra e vítimas de catástrofes naturais, além de promover os Direitos 
Humanos e o Direito Internacional Humanitário.

Tudo começou no campo de Solferino, Norte da Itália, numa batalha 
com milhares de soldados feridos e abandonados à própria sorte, 
por falta de assistência médica. Aquele cenário, inspirou, em Junho 
de 1859, o suíço Henry Dunant ao ato que se tornaria um grande 
feito: a criação da Cruz Vermelha!

Igualmente, em Cabo Verde, a Cruz Vermelha tem mostrado a celeri-
dade e vontade de servir o povo. Como Presidente da Cruz Vermelha 
de Cabo Verde, depois de um ano de mandato, orgulha-me estar 
aqui e poder dizer que estamos no caminho certo.

Por conta disso, gostaríamos de presentear-lhe com esta edição es-
pecial da Revista da Cruz Vermelha! Nesta edição você poderá ler 
uma reportagem sobre “Uma Governação de Proximidade e Realiza-
ções”, além de apresentação da “Nova Estrutura Orgânica da CVCV” 
e “Órgãos Sociais Eleitos”. Ademais, você poderá saber mais sobre a 
história da nossa Instituição, Voluntariado, Principais Fontes de Fi-
nanciamento da CVCV, Projetos Sociais, entre outros assuntos.

Antes de terminar, permita-me desejar-lhe uma boa leitura e lem-
brar-lhe que o espírito de humanidade, tolerância e união com o 
próximo é o que nos torna pessoas cada vez melhores!
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Arlindo Soares de Carvalho
Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde
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Sr. Presidente, sendo membro do Conselho Superior 
no mandato anterior, o que o levou a concorrer ao 

cargo de Presidente da CVCV?
– As motivações são várias. Estive a representar o Go-

verno de Cabo Verde através do Ministério da Defesa no 
mandato de 2011 a 2014 e como tal pertencia ao Conse-
lho Superior. Nesse contexto pude inteirar-me melhor do 
funcionamento da Sociedade Nacional da Cruz Vermelha, 
do Movimento Internacional, mas também conhecer um 
pouco das demandas humanitárias aqui em Cabo Verde. 

Sendo um cidadão interessado em dar o seu contribu-
to para o desenvolvimento deste país, entendi abraçar a 
causa. No momento foi-me entregue dois sectores impor-
tantes para uma Sociedade Nacional: O sector das catás-
trofes e emergências e o do direito internacional humani-
tário. Trabalhamos arduamente durante aquele mandato 
e conseguimos desenvolver ações, programas e projetos 
com repercussões na vida das pessoas e sobretudo da-
queles que mais precisam. 

No mandato seguinte fui eleito membro do Conselho 
Superior e também do Conselho Executivo. Passei a inte-
grar as equipas e pude conhecer melhor toda a essência 
do Movimento e toda a demanda de uma Sociedade Na-
cional fase aos desígnios da humanidade. 

As razões de fundo da minha candidatura ao cargo de 
Presidente da CVCV tem a ver justamente com a minha 
condição de cidadão e com os valores que defendo como 

os ideais da paz, da humanidade, e sendo uma pessoa 
proveniente de uma família humilde, tudo o que toca as 
pessoas com sensibilidade, com carências me toca de for-
ma muita direta.

– Sei que tinha prometido, caso vencesse as eleições, 
a implementação de uma presidência de proximidade 
com os conselhos locais, instituições públicas e privadas. 
Será que isso tem acontecido? Se sim em que moldes?

– Em conformidade com as normas do Movimento, o 
Presidente tem responsabilidades acrescidas, por ser a en-
tidade que lidera todos os órgãos, a Assembleia Geral, os 

Arlindo Soares de Carvalho
Presidente da CVCV

...A estruturação de projetos consistentes nos domínios de 
gestão de catástrofes e emergências, de saúde e primeiros 
socorros; o reforço da organização e a gestão do volunta-
riado; a revisão dos estatutos e a aprovação do novo plano 
estratégico da Cruz Vermelha (2018-2021) são algumas 
das metas programáticas para o presente mandato...

Uma governação de 
proximidade e realizações
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Conselhos Superior e Executivo. O Presidente é um órgão 
central do sistema que trabalha com os demais órgãos, 
com as instituições e, sobretudo, com os voluntários. E é 
nesta perspetiva que começamos a trabalhar com uma 
agenda já pré estabelecida. Temos trabalhado com a Pre-
sidência da República de forma direta, enquanto entidade 
com responsabilidades junto da Sociedade Nacional da 
Cruz Vermelha, mas também como entidade máxima na 
estrutura do Estado de Cabo Verde. 

Trabalhamos com a Assembleia Nacional, na pessoa 
do seu Presidente, com os Deputados e os líderes parla-
mentares; com o Governo, de forma separada, ministério 

por ministério; com as autarquias e assembleias munici-
pais; com empresas e instituições públicas e privadas, com 
personalidades da sociedade civil e, sobretudo, com as 
nossas estruturas locais.

– Os conselhos locais encontram-se motivados e têm 
meios necessários para cumprirem, sem sobressaltos os 
seus planos de atividades?

– Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas pos-
so aqui afirmar que já estão criadas as condições neces-
sárias para cumprirmos o nosso programa de governação 
sem sobressaltos. 

Neste momento temos uma agenda para os conselhos 
locais que está configurada com a visita do Presidente, 
cujo propósito é contactar os nossos parceiros, reunir-se 
com os nossos voluntários e colaboradores, identificar 
pontos fortes e fracos de funcionamento das estruturas, 
mas também ajudar a criar um ambiente propício para o 
incremento das ações humanitárias a nível de cada espaço 
territorial. 

Já visitamos os conselhos locais de Santa Catarina, São 
Lourenço dos Órgãos e Tarrafal, todos na ilha de Santiago; 
os conselhos locais da Ribeira Grande, Paúl e Porto Novo 
em Santo Antão; os do Tarrafal e da Ribeira Brava em S. 
Nicolau e, por último, o de S. Vicente. 

De todos eles trouxemos resultados muito concretos e 
satisfatórios, quer em termos de estruturação das parcerias 
locais, quer em termos de desenhos de projetos e progra-
mas de intervenção. Por outro lado, levamos informações 
sobre as orientações e os desígnios da Cruz Vermelha, sobre 
o espaço a nível de cada estrutura e cada serviço aqui no 
país. E vamos continuar com essas visitas. Posso aqui garan-
tir que o ambiente mudou e as coisas estão a fluir.

– Enumere três projetos do seu programa de gover-
nação 2017-2021 que considere de maior relevância?

– O programa de governação da CVCV 2017-2021 com-
porta cinco eixos importantes: Eixo I - Governança, Refor-
ma e Desenvolvimento institucional ; Eixo II- Juventude e 
Gestão do Voluntariado Nacional; Eixo III-Reforço da Capa-

AINDA TEMOS UM LON-
GO CAMINHO A PERCOR-

RER, MAS POSSO AQUI 
AFIRMAR QUE JÁ ESTÃO 
CRIADAS AS CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA CUM-
PRIRMOS O NOSSO PRO-

GRAMA DE GOVERNO SEM 
SOBRESSALTOS.
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cidade de Intervenção da Sociedade Nacional no Domínio 
de Catástrofes e Emergências e no Campo Social; Eixo IV- 
Cooperação Diplomática e Desenvolvimento de Parcerias 
Nacionais e Internacionais; Eixo V- Promoção e Desenvol-
vimento da Comunicação Institucional e do Conhecimen-
to do Movimento.

Pensando naquilo que é reservado à CVCV, enquanto 
auxiliar dos poderes públicos, temos um projeto para a 
montagem do sistema nacional de resposta à catástrofe, 
tendo em conta os dados científicos e estudos sólidos 
que demostram que Cabo Verde dispõe de um conjunto 
de fragilidades que devem ser ponderadas e levadas em 
consideração. 

Um segundo projeto tem a ver com a criação de uma 
Escola Nacional de Socorrismo. Desde 1975 que o se-
tor de socorrismo foi abraçado. Não se pode falar dessa 
realidade em Cabo Verde sem se levar em conta aquilo 
que a Cruz Vermelha tem feito. Fez-se muita formação, 
temos uma carteira razoável, de socorristas com médi-
cos, enfermeiros, paramédicos e outros, mas é preciso 
dar consistência e estruturar o projeto.

Quanto ao terceiro projeto, destacaria a reforma dos 
jogos sociais. Temos de aceitar as exigências das novas 
tecnologias neste domínio. Estamos também, a traba-
lhar conjuntamente com o governo, para criar uma base 
normativa para suportar este projeto de informatização 
dos jogos, visto que o país não dispõe dessa lei. Devo 
aqui adiantar que os jogos sociais para além de contri-
buírem para a sustentabilidade da Cruz Vermelha de 
Cabo Verde, ajudam a financiar alguns projetos sociais 
do governo e de famílias carenciadas para melhorarem 
as suas condições de vida.

– Que outros Projetos para 2019?
– Estamos em crer que 2019 vai ser um ano muito 

importante para a Cruz Vermelha de Cabo Verde, pelos 
vários projetos que temos a implementar. Neste mo-
mento concorremos a um programa muito importante, 
do Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho, que tem como propósito alavancar as 
bases de sustentação das Sociedades Nacionais. Trata-
se de um projeto que irá garantir a nossa sustentação 
institucional, a médio e longo prazos, cujo montante a 
ser disponibilizado é de noventa mil contos aproxima-
damente. O feedback que tivemos da estrutura que faz 
a gestão desses programas é que a nossa candidatura 

foi uma das melhores. Tudo indica que vamos conseguir 
esse importante apoio para um período de três anos, a 
ser utilizado no sector dos jogos sociais e outros proje-
tos conexos. 

Candidatamos a mais dois projetos do programa 
MAC da União Europeia que têm a ver com a coope-
ração territorial, visando explorar tudo aquilo que é a 

TEMOS RECEBIDO MANIFESTAÇÕES  DE MUITOS JOVENS E 
QUADROS QUE SE PRÉ DISPONIBILIZAM PARA O VOLUNTARIADO 
JUNTO DA CRUZ VERMELHA. MAS PARA ISSO É PRECISO A CRUZ 
VERMELHA REESTRUTURAR-SE EM TERMOS DE ESPAÇO, VISTO 
QUE CADA ESPECIALIDADE PRECISA DE UM ESPAÇO PRÓPRIO. 
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circunscrição na Macaronésia. Um tem a ver com a as-
sistência às aldeias da periferia e outro, com a questão 
das catástrofes.

Ainda no quadro de entendimento com a Cruz Ver-
melha espanhola e portuguesa, candidatamos a mais 
um projeto no domínio da gestão de catástrofes e alte-
ração climática.

– Para quando se perspetiva o lançamento dos jo-
gos informatizados?

– Tivemos um encontro de trabalho com a CV Tele-
com que é parceira da Cruz Vermelha de Cabo Verde e, 
entre os vários assuntos tratados, abordamos a questão 
dos jogos. A CV Telecom vai ser a nossa retaguarda nes-
ta questão e a Santa Casa da Misericórdia já garantiu 
que vai nos ajudar.

Dentro da nossa perspetiva, vai entrar em regime 
experimental ainda este ano. Temos a noção que não 

é fácil implementar qualquer programação com essa 
amplitude a cem por cento. Vamos dar o nosso máximo 
para conseguir o que for humanamente possível, creio 
que há condições para que a maioria de projetos que 
constam deste programa sejam implementados com 
sucesso. 

– Qual a percepção que tem do voluntariado em 
Cabo Verde? Há muita aderência dos jovens? 

– Temos recebido manifestação de muitos jovens e 
quadros que se pré disponibilizam para o voluntariado 
junto da Cruz Vermelha. Mas para isso é preciso a Cruz 
Vermelha reestruturar-se em termos de espaço, visto 
que cada especialidade precisa de um espaço próprio. 

Já demos o primeiro passo para melhorarmos as 
condições para a prática eficiente e substancial do vo-
luntariado. Contratamos um técnico que se vai ocupar, 
única e exclusivamente, do voluntariado e da juventu-
de. Aprovamos um plano de intervenção nessa área. 
Criamos o Fórum Nacional da Juventude que não havia, 
sendo certo que a questão da juventude é uma questão 
estatutária. 

Vamos, este ano, realizar as eleições para os conse-
lhos locais e também para o representante da juventu-
de a nível de cada ilha e a nível nacional, no quadro do 
Fórum, onde se vai trabalhar os programas e projetos.

– Qual tem sido a relação da Cruz Vermelha de 
Cabo Verde com as congéneres internacionais e sub
-regionais?

– A Cruz Vermelha de Cabo Verde está a trabalhar 
uma dimensão nova com os nossos parceiros de Dakar, 
visto que a maioria das Sociedades Nacionais tem a sua 
sede nesse país africano. 

Atualmente, a Cruz Vermelha de Cabo Verde está 
à frente de duas plataformas interessantes: preside o 
Grupo Sahel Plus, composto por dez países africanos e 
que trabalha com as temáticas relacionadas com a emi-
gração, residência e seca; e preside também o Fórum 
das Sociedades Nacionais da CPLP. Conseguimos trans-
formar o Fórum numa potência e, pela primeira vez, 
conseguimos realizar um seminário em Portugal sob o 
tema o “Direito Internacional Humanitário” onde esti-
veram presentes representantes de todos os Estados 
membros da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa ( CPLP)  inclusive Timor Leste e Guiné equatorial.

Estamos neste momento a trabalhar com os gover-
nos da CPLP no sentido de organizar, este ano, uma 
Conferência Internacional em Cabo Verde, subordina-
da também ao tema Direito Internacional Humanitário, 
visto que é um ano jubileu por completar 70 anos da 
assinatura da Convenção de Genebra, e centralizar as 
atividades comemorativas em Cabo Verde. Com a CPLP 
já há um acordo, falta agora acertar com o Governo de 
Cabo Verde, através do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, a ideia e, por essa via, envolver outros parceiros 
da Cruz Vermelha. n

... 2019 VAI SER UM ANO MUITO 
IMPORTANTE PARA A CRUZ 
VERMELHA DE CABO VERDE, 
PELOS VÁRIOS PROJETOS 

QUE TEMOS A IMPLEMENTAR.
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NOME: Cruz Vermelha de Cabo Verde
DATA DE CRIAÇÃO: 1975, pelo Decreto Lei nº2/75
PRESIDENTE DE HONRA: Presidente da República
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Arlindo Soares de Carvalho 
SEDE NACIONAL: Praia
ÓRGÃOS CENTRAIS:  

• Assembleia Geral
• Conselho superior
• Conselho Executivo
• Presidente Nacional
• Secretário-Geral

CONSELHOS LOCAIS: 
• Assembleias Locais 
• Conselhos Locais

FILIAÇÃO:  
• Membro da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e de vários 

organismos de cooperação regional como as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha de Língua 
Portuguesa, do SAHEL PLUS e da ACROFA. 

PARCEIROS:  
• Federação Internacional das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

- FICV, Comité Internacional da Cruz Vermelha- CICV, Governo, Empresas, Plataforma das ONGs, 
CCC-Droga, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania – CNDHC, Agentes do Siste-
ma Nacional de Protecção Civil, Câmaras Municipais, Sociedades Nacionais Parceiras, Bancos 
Comerciais, Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e outras instituições nacionais e estrangeiras.

GRUPO ALVO:  
• Infância e Juventude, Grupos sociais vulneráveis e ou  em risco de exclusão (toxicodependentes, 

alcoólatras e repatriados)
• Portadores de deficiência, migrantes
• Terceira idade
• Doentes crónicos, incluindo os portadores de VIH
• Mulheres chefes de família e reclusos de delito comum, Vitimas de catástrofes e ou de situações 

de emergências.

CRUZ VERMELHA
DE CABO VERDE
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“Fazer mais, fazer melhor 
e ir mais longe”

Prevenir e atenuar o sofrimento 
das pessoas com imparcialida-

de, sem qualquer discrimina-
ção, nomeadamente, de raça, 

sexo, religião, língua, classe 
social, ideias políticas, na-

cionalidade ou de qual-
quer outra ordem.

Manter, no horizonte 2017/2021, 
a liderança nacional no campo hu-

manitário, com enfoque nos grupos 
mais vulneráveis e situações de vul-

nerabilidade. Posicionar-se entre as 
25 Sociedades Nacionais da Cruz Ver-

melha e do Crescente Vermelho mais 
bem organizadas a nível mundial, 10 a ní-

vel da África e no Topo na região da África 
Ocidental.

Exercer a sua atividade, tendo sempre 
presente, a ética, o respeito pelas Rela-

ções sociais, transparência na gestão, 
qualidade na prestação de serviços, 

valorização dos voluntários e seus re-
cursos humanos. São sete os Princí-

pios Fundamentais da Cruz Verme-
lha: Humanidade, Imparcialidade, 

Universalidade, Neutralidade, 
Unidade, Voluntariado e Inde-

pendência.

M
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O
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O
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O novo regulamento orgânico aprovado em fevereiro de 2018, na reunião do Con-
selho Superior, por um lado vai ajustar a sua estrutura organizacional aos novos 

desafios e, por outro, irá atender ao imperativo de racionalização dos custos, garantindo 
maior eficiência e eficácia e afiançando melhor capacidade de respostas, determinadas 
pela atual conjuntura.

Com a nova orgânica, foram criadas as Unidades Especializadas que compõem o Con-
selho Consultivo e terão como missão apoiar e assessorar a presidência nas questões 
sociais e humanitárias, assim como o Núcleo do Direito Internacional Humanitário e As-
suntos Conexos que assegurará a difusão e divulgação do DIH e matérias conexas junto 
das instituições do Estado e da sociedade civil.

Melhorar as condições de funcionamento e reforçar a capacidade de intervenção das 
estruturas nacionais, regionais e locais, diversificar os projetos, as áreas de intervenção, 
mecanismos e fontes de financiamento com enfoque nos geradores de rendimentos vão 
ser compromissos de honra para este mandato.

Por proposta do Presidente da CVCV, o Conselho Superior poderá deliberar sobre a 
criação e composição de Comissões Permanentes, para apoiar e assessorar a Presidên-
cia e a Instituição nas matérias específicas, na linha dos interesses da Cruz Vermelha de 
Cabo Verde, conforme a nova orgânica. n

A Nova 
Estrutura Orgânica
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ÓRGÃOS SOCIAIS DA CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

 Arlindo Soares Carvalho 
(Presidente da CVCV) Avelino Carvalho 

(Vice-Presidente da CVCV)

Ângela Vaz Glória Santos

Eduardo Filomeno Ramos

Mário Vaz Almeida Furtado

Mário Barbosa

 Salomão Sanches Furtado
(Secretário-Geral da CVCV)

Júlio Monteiro Rodrigues

José António Candeias

Benvindo Leston João Paulo Lima José Carlos Moniz

José Fortes Vicente

Leonilde Aniceto

Membros da Presidência

Membros do Conselho Superior
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Primeira organização de cariz hu-
manitário a existir em Cabo Verde, 
a Cruz Vermelha de Cabo Verde 
(CVCV) nasceu sob a designação 
de “Associação da Cruz Vermelha 
de Cabo Verde” tendo sido dado à 
estampa através do decreto-lei n.º 
2/75, constante do Boletim Oficial 
n.º3 de 19 de Julho de 1975, ou 
seja, 14 dias após a Independência 
Nacional. 

Odesafio inicial foi fazer vingar a organização, mobilizar voluntá-
rios, implantar-se em todas as ilhas, conseguir apoios e apro-

ximar-se das comunidades mais necessitadas.  Volvidos quase 45 
anos da sua fundação,  a CVCV continua a ter como maiores desa-
fios a juventude, a adaptação às mudanças climáticas e a violência 
urbana, onde se inclui a sinistralidade nas estradas. 

No centro da atenção estão os grupos mais vulneráveis e em 
situação de risco, com particular destaque para as crianças, as pes-
soas com necessidades especiais, os idosos, os portadores de HIV-
SIDA, os reclusos e toxicodependentes, com o fito de promover a 
sua reinserção social e melhorar a sua situação socioeconómica. n

Prioridade absoluta às Camadas 
mais vulneráveis da Sociedade 

Uma Instituição com   História

CRUZ VERMELHA
DE CABO VERDE
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Entretanto, para além dos apoios às camadas mais desfavoreci-
das, a CVCV elegeu ainda como áreas de intervenção prioritá-

rias a capacitação de voluntários e forças de ordem, com destaque 
para a formação e sensibilização em primeiros socorros, difusão 
do Direito Humanitário (DIH) e, igualmente, ações de educação e 
sensibilização nos domínios da saúde, segurança rodoviária, delin-
quência juvenil e outros,.  

Assim, perspetivando melhorar a capacitação destes stakehol-
ders, num país a mercê de erupções vulcânicas e com o desemprego 
a atingir, pelo menos, 41 em cada 100 jovens ativos, a CVCV fez cons-
tar, do seu plano de ação, a montagem de uma Escola de Socorrismo, 
bem como a realização de formações locais e no exterior, de curto e 
longo prazos. n

Parceira, por excelência, do Governo na defesa e promoção dos 
Direitos Humanos e da maior equidade e justiça social, apoian-

te de diversas entidades públicas, privadas e ONG´s – CCC-Droga, 
Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC), 
Sistema de Proteção Civil, Câmaras Municipais -, a Cruz Vermelha 
de Cabo Verde foi alvo de reconhecimento da Presidência da Re-
pública, em Janeiro de 2001, com a atribuição da Primeira Classe 
da Medalha de Mérito, pelo Comandante Pedro Pires.  

Outrossim, deste contexto capitalizado e, sem dúvida, propício 
ao reforço da capacidade de intervenção da Sociedade Nacional 
no campo social e humanitário, emergem as mais-valias da CVCV 
ser Membro da Instância Nacional de Coordenação, no âmbito do 
projeto de luta contra o VIH-Sida, tesoureiro-geral do grupo sub
-regional SAHEL PLUS, para além de ser, estatutariamente, mem-
bro da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho e integrar vários organismos de cooperação regional – 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha de Língua Portuguesa, do 
SAHEL e da ACROFA. n

Liderança e prestígio 
no campo social

Capacitação de voluntários

Uma Instituição com   História

Dr. Jorge Carlos Fonseca
Presidente da República 

de Cabo Verde
(Presidente de Honra da CVCV)

 Dr. Arlindo Soares 
Carvalho 

(Presidente Atual da CVCV)

Dr. Mário Luís Moreira 
(Presidente da CVCV 

2011 - 2017)

Dra. Eloisa Borges 
(Presidente da CVCV 1990 - 2011)

Dr. Dario Dantas dos Reis 
(Presidente da CVCV 1982 - 1990)

Dr. Anibal  Lopes da Silva 
(Primeiro Presidente CVCV 1975 - 1977)
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A CVCV posiciona-se hoje entre as 30 Sociedades Nacio-
nais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho mais 

bem organizadas a nível mundial, de acordo com uma ava-
liação internacional. Em 2014 o Comité Internacional da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho colocou a Socieda-
de Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde no Topo Nível 
da Boa Governança, o que lhe permitiu reforçar a sua ima-
gem e credibilidade como também mobilizar mais recursos.

Na perspetiva de continuidade, a atual Direção, eleita 
para o mandato 2017-2021, e  encabeçada pelo seu Presi-
dente, Arlindo Carvalho, elaborou,  pela primeira vez em 
40 anos de história, um programa de governação alavan-
cado nas mudanças operadas quer no contexto nacional 
quer internacional. É neste quadro de grandes desafios 

que a Cruz Vermelha de Cabo Verde vai se reorganizar, 
enquanto auxiliar dos poderes públicos, protagonizando 
um conjunto de melhorias, começando pela governança, 
reforma e desenvolvimento institucionais.

Preservando a sua essência no respeitante à sua missão 
e seus princípios, a CVCV tem como desígnio, a mudança 
de paradigma, apresentando iniciativas que implicam ru-
turas com as práticas anteriores de gestão, quer no mo-
delo de liderança, como na lógica do seu funcionamento.

GOVERNANÇA, REFORMA 
E DESENVOLVIMENTO, A PRIORIDADE 
DA CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

Ainda como forma de reforçar a governança e o desen-
volvimento institucional, a atual Direção está a trabalhar para 
dotar a Sociedade Nacional de um regime legal de enquadra-
mento institucional. 

Conforme adiantou o Secretário-geral da CVCV, Salo-
mão Furtado, ainda no decurso deste mandato, a Socie-
dade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde vai ter o 
seu Plano Estratégico, um novo PCCS e um programa de 
capacitação dos colaboradores.

Uma outra ação importante neste processo de reforma 
é o fortalecimento da capacidade de gestão da Secretaria-
Geral, com um forte investimento em novas tecnologias 
de comunicação e informação, modernização do sistema 
de gestão, consolidação da accountability e aquisição de 
novas competências, disse aquele responsável. n
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A Cruz Vermelha de Cabo Verde 
no TopO Nível da Boa Governança
“Melhorar as condições de funciona-
mento, reforçar a capacidade de in-
tervenção das estruturas nacionais, 
regionais e locais, bem como diversificar 
os projetos, áreas de intervenção, meca-
nismos e fontes de financiamento com 
enfoque nas atividades geradoras de 
rendimentos, são os compromissos de 
honra para este mandato”…

Presidente da CVCV, Arlindo Carvalho.



15  •  REVISTA DA CRUZ VERMELHA  

A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde, 
para financiar a sua estrutura, projetos sociais e toda 

a sua intervenção em matéria de catástrofe, primeiros so-
corros e acções de natureza social e de emergência (edu-
cação, saúde, apoios sociais etc), bem como manutenção 
dos seus equipamentos sociais, conta essencialmente com 
recursos gerados pela exploração de Jogos Sociais, nomea-
damente, totoloto e lotaria, alguns investimentos financei-
ros em depósitos a prazo e também com algumas acções 
e obrigações e acordos de cooperação e parcerias com o 
CICR – Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho.

A análise às suas contas mostra a fragilidade da estru-
tura financeira da CVCV, porque para financiar os seus pro-
jetos sociais e o funcionamento das suas estruturas depen-
de fortemente dos 12% dos recursos gerados pelos jogos, 
a fatia legalmente atribuída à esta instituição humanitária 
cabo-verdiana. 

Ante essa situação, o Presidente da CVCV, Arlindo Car-
valho, apontou para a necessidade do aumento de fontes 
de receitas, tendo como pressuposto a criação de uma 
base de investimento forte e, nessa linha de ideias, garan-
tiu que a CVCV, pela primeira vez, vai apresentar o seu pla-
no de investimentos. n

As Principais Fontes de Financiamento da CVCV

Quadro de evolução de recursos 2014/2016
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A modernização da estrutura e sistema de jogos atra-
vés da promoção e diversificação dos seus canais é 

um dos objetivos que consta do programa de governação 
da atual equipa da CVCV. Trata-se de um projeto consi-
derado  ambicioso e que  tem a ver com a introdução de 
novas tecnologias de comunicação e informação, permi-
tindo que os jogos sejam realizados através de um siste-
ma inteligente, em duas  dimensões: a digital, que per-
mite jogar através de PC’s, tabletes, smartphones, etc e a 
outra através de um terminal físico que admite jogar via 
computador e scanner.

A ideia de informatização dos Jogos Sociais não é de 
hoje. Sabe-se que o processo teve o seu início em 2008 e 
devido a alguns constrangimentos parou. Neste momento, 
garantiu Arlindo Carvalho, “o projeto está a andar. Lançou-
se o concurso para a seleção de uma nova empresa séria, 
com domínio e know how nesta matéria e que também dê 
garantias de apresentação e implementação de um traba-
lho de qualidade”. A Cruz Vermelha, conjuntamente com o 
Governo, está a trabalhar na criação de uma base normati-
va para o suporte legal deste projeto, com vista a colmatar 
o vazio existente no país. 

Informatização de   Jogos para breve

“A sustentabilidade e o funcio-
namento dessa organização 
humanitária depende forte-
mente dos 12% de receitas 
geradas jogos, que lhes são 
atribuídas pelo governo, e 
que corresponde em cerca de 
81% do orçamento anual da 
CVCV...” 

ARTIGO 20º
ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO 
DE JOGOS

1. O Departamento de Admi-
nistração, Inovação e Desenvol-
vimento de Jogos é responsável 

pela Gestão de Jogos Sociais 
da Cruz Vermelha em todo 

território nacional.
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Informatização de   Jogos para breve
Para aquele responsável, uma grande mais-valia da 

informatização dos Jogos Sociais é a equidade dos apos-
tadores, independentemente do local onde estiverem a 
jogar, quer aqui no país, quer no estrangeiro, qualquer 
apostador poderá jogar até o último segundo antes do 
fecho das apostas, em conforto e com garantias de trans-
parência e segurança dos resultados.

Outra vantagem é a redução drástica dos gastos com 
equipamentos, que passarão a ser mínimos. Só para se 
ter uma ideia, a Cruz Vermelha tem 96 agências e cada 
agência tem uma máquina que custa entre 150 a 250 mil 
escudos.

Não menos importante é o facto de a CVCV passar a 
ser titular do software criado e, por esta via, poderá ex-
plorar outros mercados da nossa sub-região. 

Todo o procedimento vai contar com uma parceria 
forte da CV Telecom, em termos de suporte e garantia de 
sinais da net para que não haja sobressaltos em termos 
do sistema; e da Santa Casa da Misericórdia (Portugal) 
que estará na retaguarda para apoio técnico e acompa-
nhamento do processo, garantiu Arlindo Carvalho.

Para breve está a retoma de transmissão em direto 
das extrações pela Televisão de Cabo Verde. n
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Acolhe primeiro Centro de 
Logística Humanitária no País

Santo Antão tem fragilidades, do ponto de vista da pro-
tecção civil, que preocupam as pessoas. Daí essa parceria 
com o município do Porto Novo para, “juntos”, dotarmos a 
ilha de condições e de capacidade de resposta, em termos 
logísticos, às situações de emergência ou de catástrofes 
naturais, no entender do Arlindo de Carvalho. 

Para o Presidente da Câmara Municipal de Porto Novo,  
Aníbal Fonseca, com esse protocolo o município vai poder 
acolher uma base logística de dimensão internacional, ca-
paz de cobrir a região norte de Cabo Verde, mas também a 
sub-região africana.  

O lote de terreno fica na parte oriental da cidade do 
Porto Novo, nas imediações da zona de Curraletes, segun-

O primeiro Centro de logística será construído no Mu-
nicípio de Porto Novo, Santo Antão. Segundo disse o 

Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Car-
valho, “escolheu-se a ilha das montanhas porque, de acor-
do com os estudos realizados, Porto Novo tem uma dimen-
são territorial muito importante, um porto moderno, está 
em franco desenvolvimento e com capacidades óptimas 
para projetar meios e forças”. 

Para viabilizar essa infra-estrutura, a CVCV de Cabo Ver-
de já firmou com  a Câmara Municipal do Porto Novo um 
protocolo de colaboração, no âmbito do qual a edilidade 
portonovense coloca à disposição dessa organização de ca-
riz social uma área de 16 hectares de terreno. 
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“Escolheu-se a ilha das 
montanhas porque, de 
acordo com os estudos 
realizados, Porto Novo 
tem uma dimensão ter-
ritorial muito importan-
te, um porto moderno, 
está em franco desen-
volvimento e com ca-
pacidades ótimas para 
projetar meios e forças”
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do o presidente da edilidade, que explicou que essa par-
ceria tem outras abrangências, designadamente a nível da 
terceira idade. 

De salientar que os Centros de Logísticas Humanitárias 
ocupam-se da planificação, implementação e controlo, de 
forma eficiente, do fluxo e o armazenamento de bens, ma-
teriais e informações, relacionadas do ponto de origem até 
o ponto de consumo, a fim de aliviar o sofrimento de pes-
soas em situação vulnerável.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho conta com quatro desses Centros 
e um deles situa-se em Las Palmas de Gran Canárias e 
é o responsável pela cobertura ao nível dos desastres 
naturais e conflitos que sucedem em todo o mundo e, 
em particular, no continente africano e na América do 

sul, incluindo Cabo Verde, devido à sua situação geoes-
tratégica. 

Ainda no quadro do acordo, assinado em Janeiro do ano 
em curso, a  CVCV apoiou a Câmara de Porto Novo com 
uma verba de dois mil contos que já está a ser aplicada na 
reconstrução de um lar da terceira idade, na cidade do Por-
to Novo. 

Um outro projeto que esta organização humanitária 
tem em carteira é a construção da sede da CVCV em Santo 
Antão. À semelhança da base logística, a futura sede vai ser, 
também, localizada no concelho do Porto Novo, onde se 
tem notado uma forte presença desta instituição, sobretu-
do no auxílio às comunidades em caso de emergência, mas 
também a nível da terceira idade e na promoção do ensino 
pré-escola. n
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“Com a realização das eleições locais, a legitimidade dos 
órgãos ficará reforçada consentindo uma maior participação 
dos voluntários na gestão das estruturas locais”.

Uma outra questão não menos importante que está 
programada pela atual Direção é a regionalização das 

estruturas e o modelo de governação através da descen-
tralização de recursos, de responsabilidades, atribuições e 
atividades dos conselhos locais. Já foi aprovado pelo Con-
selho Superior o regulamento eleitoral, já se criou uma 
Comissão Permanente de Eleições e está-se em processo 
o recenseamento e construção da base de dados dos vo-
luntários. 

Para se consolidar o reforço da licitude dos órgãos lo-
cais, serão transferidos para as estruturas locais mais res-
ponsabilidades e competências, acompanhadas de recur-
sos financeiros e materiais, dando-lhes mais autonomia e 
capacidade de gerência a fim de melhorar potencializar as 
suas capacidades de intervenção.

Ainda com o objetivo de romper com as práticas ante-
riores de gestão centralizada, a atual Direção propõe des-
centralizar a execução orçamental, as atividades, a gestão 
e a supervisão dos projetos sociais dos Conselhos Locais. 
“Esta opção estratégica do modelo de governação permi-
te uma melhor planificação das intervenções, com ganhos 
de economia de escala; melhor racionalização dos meios; 
melhor coordenação e articulação e maior impacto nas in-
tervenções, melhorando a capacidade de resposta a nível 
regional”, concluiu Arlindo Carvalho.

Considerando a dimensão nacional da Cruz Vermelha de 
Cabo Verde, com estruturas locais em 19 dos 22 municípios, 
é imperioso a melhoria da sua capacidade a todos os níveis e 
em toda dimensão, pelo que é pertinente capacitar os mais 
de 120 colaboradores da Cruz Vermelha e seus voluntários. n

Mais Responsabilidades e 
Competências para Os Órgãos Locais
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Remodelar e ampliar a sede local, construída há várias 
décadas, tornando-a um espaço mais funcional para 

responder aos desafios da Cruz Vermelha, é uma das apos-
tas do Conselho Local da Cruz Vermelha de Cabo Verde em 
São Filipe, segundo Mário Barbosa “Zelito”, Presidente do 
Conselho Local e membro do Conselho Superior da CVCV, 
desde 2017.

O Conselho Local, explicou, tem uma direção composta 
por um presidente, um vice-presidente e dois vogais, mas 
devido à saída de vários membros, sobretudo para a emi-
gração, e da não realização de eleições, funciona neste mo-
mento com uma espécie de “comissão de gestão”, contando 
por isso com um corpo de voluntariado, entre 35 a 40 vo-
luntários, segundo o recenseamento geral de Março último. 

INTERVENÇÕES NAS ÁREAS SOCIAIS E PROJETOS  

Na área social, Mário Barbosa apontou como exemplo, 
o apoio aos reclusos da cadeia civil com produtos de hi-
giene, recolha de géneros para apoiar as famílias de baixa 

Remodelação e ampliação da sede, 
uma das principais apostas
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renda, sobretudo na quadra festiva, atribuição de cesta 
básica e apoio em medicamentos para pessoas com difi-
culdades na sua aquisição, feiras de saúde, visitas domici-
liares e a pessoas acamadas.

Já na educação, realçou o funcionamento, desde 2005, 
do jardim infantil do bairro III Congresso, que conta atual-
mente com uma média de 50 crianças. A génese da sua 
criação visava dar oportunidades às crianças das famílias 
com dificuldades de pagar as mensalidades, mas com o 
passar do tempo o espaço passou a receber crianças de 
diferentes estratos sociais, como acontece atualmente, 
orientados por um corpo constituído por duas monitoras, 
uma ajudante de serviços gerais e uma cozinheira, pagas 
pela instituição, assim como outras duas outras pessoas 
que trabalham na sede.

MOBILIZAÇÃO DE MAIS VOLUNTÁRIOS,  
O MAIOR CONSTRANGIMENTO

A Ilha do Fogo dispõe de um grupo de voluntários/
doadores de sangue, uma media de 15, que doa san-
gue sempre que for solicitado, mas também de forma 
regular. 

Como constrangimento maior, Mário Barbosa aponta 
a mobilização de novos voluntários, para manter estável 
o corpo de voluntariado, assim como a permanência de 
voluntários para, em caso de necessidade, poder dar uma 
resposta eficiente e eficaz.

PROJETOS EM CARTEIRA

Um grande projeto para a região Fogo/Brava a ser dis-
cutido com o Presidente da CVCV, tal como anunciou Má-
rio Barbosa, é a aquisição da antiga instalação da empresa 
Maltauro e a sua transformação numa base de logística 

para servir as duas ilhas, situada num ponto estratégico, 
perto da cidade de São Filipe, com acesso rápido, próximo 
do porto e aeroporto.

Outro projeto de carácter nacional e que a Cruz Ver-
melha pretende dar continuidade é a concessão da segun-
da tranche de apoios financeiros a 40 famílias de Chã das 
Caldeiras. A primeira foi de 150 mil escudos a cada família 
para implementação de atividades geradoras de rendi-
mento (AGR). 

A articulação entre o Conselho Local e Direção Nacio-
nal é excelente, assim como com as instituições locais, 
nomeadamente associações, Comité de Combate à Droga, 
Polícia Nacional, Comissão Municipal de Saúde, de que é 
membro, ASA, e várias outras instituições, sublinhou aque-
le responsável. n
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 O que é ser voluntário da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV)?
R: Ser Voluntário da CVCV constitui uma expressão do exercício livre de uma cidadania plena e 
solidária, em prol da humanidade, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra.

Quem pode ser voluntário da CVCV?  
R: Pode ser Voluntário da Cruz Vermelha da CVCV todo aquele que, de forma livre, desinteressada 
e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões e disponibilidade, a desenvolver 
acções de voluntariado em prol dos indivíduos, das famílias e comunidade, atento aos princípios 
preconizados pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Quais são os direitos do Voluntário? 
 R: 1. Todo o voluntário tem o direito de ser informado sobre:

a)   Os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho; 
b)  As quatro Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais;
c)  As normas de conduta e valores éticos do voluntário;
d)  O objecto, estrutura e funcionamento da Instituição;
e)  Os objectivos, duração e lugar da actividade que se vai realizar.

 2. Assiste ainda ao voluntário o direito de:
a)  Receber formação inicial e continua;
b)  Aceder a uma tarefa específica e bem definida;
c)  Realizar acção voluntária de acordo com as suas capacidades, aptidões e interes-

ses;
d)  Ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve com acreditação e certificação;
e)  Participar nas decisões que dizem respeito ao seu trabalho;
f)  Integrar uma apólice de seguros de acidentes pessoais.

1
2
3
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Quais as obrigações do Voluntário da CVCV ?
R: Impõe-se ao voluntário, designadamente:

a)    Familiarizar-se com os princípios fundamentais da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, com as quatro Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais;

b)   Agir em conformidade com esses princípios e promover a sua difusão;
c)   Reconhecer e respeitar os direitos consignados nos estatutos e regulamentos da 

Instituição;
d)  Desempenhar as missões sem qualquer espécie de discriminação  quanto à nacio-

nalidade, raça, sexo, opiniões políticas ou crenças religiosas;
e)   Respeitar as regras relativas ao uso do emblema e impedir o seu abuso;  
g)   Respeitar a dignidade individual;
i)   Promover a compreensão mútua;
j)   Responder às necessidades de outrem com humanidade e empatia.
k)   Pugnar por um bom desempenho em equipa;
m)   Participar activamente na Instituição conforme o estipulado nos seus estatutos e 

regulamentos;

O que a CVCV tem feito para mobilizar os jovens a se engajarem como volun-
tários? 
R: A nova Governação da CVCV vai promover campanhas permanentes de recenseamento dos 
Voluntários e de recrutamento de novos Voluntários inclusive neste momento está em curso 
uma campanha geral de recenseamento e angariação de voluntários.

Quantos são os voluntários da CVCV e que tipo de apoio prestam?
R: Neste momento está-se a trabalhar e actualizar a nossa base de dados. As áreas de in-
tervenção são diversas, apesar de que muitas vezes o Voluntário da Cruz Vermelha ser visto 
somente como socorrista. O Voluntário pode prestar o seu apoio em Educação, Saúde, Am-
biente, Saneamento, Direito Internacional Humanitário e Acção Social.

A CVCV tem uma política definida para o Voluntariado? 
R: A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde, durante toda a sua existência, tem 
o VOLUNTARIADO no centro das suas atuações, como sendo a força motora da instituição. 
Assim, esta governação da CVCV está a trabalhar num conjunto de documentos estratégicos 
para o Voluntariado e uma das medidas que está sendo posta em prática é a criação de uma 
plataforma de base de dados dos Voluntários para maior fidelização dos mesmos.

No programa de governação da CVCV para os próximos anos, um dos objetivos 
fixados é a promoção, inclusão e interação dos voluntários com as comunida-
des. O que está sendo feito nesse sentido?
R: Pois, a CVCV pretende estreitar a sua parceria com as associações juvenis e comunitárias e, 
em alguns casos, criar Sectores do Conselho Local, para as comunidades mais distantes e de 
difícil acesso, desde que haja infraestrutura social disponível para o efeito. 
A CVCV até 2021 vai implementar projetos sociais em parceria com as associações locais e um 
dos projetos almejados será “CADA FAMÍLIA, UM SOCORRISTA”.

Em termos de gestão e capacitação dos voluntários, o que está previsto a curto, 
médio e longo prazos?
R: No que tange à gestão e capacitação dos Voluntários, a CVCV vai implementar um programa 
ambicioso, “ACADEMIA DA JUVENTUDE E VOLUNTARIADO”, que consiste num programa de 
formação, especialização, capacitação e treinamento dos Voluntários durante todo o ano, via 
plataforma ONLINE, assim como a Formação presencial. 

4
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Cabo Verde ainda não tem implementada uma das diretrizes do Movimento 
Internacional que estabelece a criação da lei do “Reconhecimento”, visando 

determinar as normas de relacionamento entre Cruz Vermelha e o Estado. 
Quem o disse é o Presidente da CVCV, Arlindo Carvalho, garantindo, por ou-

tro lado, que importantes passos vão ser dados com vista à elaboração e aprova-
ção dessa lei por instâncias competentes. 

“É preciso reconhecer não só a dimensão do voluntariado, mas também dos 
colaboradores e de todos aqueles que dedicam uma parte do seu tempo à causa 
humanitária, “, afirmou Arlindo Carvalho, sublinhando que não defende o reco-
nhecimento via compensação monetária, mas sim via menção honrosa. 

A título de exemplo apontou os casos do Dr. Aníbal e do Dr. Dario Das Dantas 
dos Reis, (ex- presidentes da CVCV) pessoas que alicerçaram esta instituição, 
mas ainda não foram reconhecidos publicamente. Tal como precisou, “o país 
desconhece a dimensão do trabalho humanitário feito por estes cidadãos”, e 
para reverter a situação prometeu trabalhar essa questão tanto com o Governo, 
como com a Presidência da República. n

Reconhecimento 
é Necessário



CRUZ VERMELHA  DE CABO VERDE
Sede Nacional:Plateau, Rua Andrade Corvo 36 - C.P. 119-7600
Tel.: (00238) 260 38 70 |261 17 01



REVISTA DA CRUZ VERMELHA  •  28

A Cruz Vermelha de Cabo Verde está implantada em 
quase todo o território nacional, com exceção dos 

Concelhos da Ribeira Grande de Santiago, Picos e San-
ta Catarina do Fogo, exercendo a sua missão, essencial-
mente, por voluntários, através dos Conselhos Locais em 
áreas sociais e de socorrismo.

Enquanto auxiliar de poderes públicos para o exercí-
cio dos primeiros socorros é elementar que os voluntá-
rios possuam conhecimentos básicos de como atuar em 
situações de emergência e saber intervir no momento de 
acidente. Um socorrista tem de saber como executar os 
primeiros socorros, eficazmente, e evitar que o estado da 
pessoa não se agrave.

Sendo a CVCV uma entidade vocacionada para a pres-
tação dos primeiros socorros, é necessário que se invista 
na criação de uma escola nacional de socorrismo e de 
cuidados, opinião do Presidente Arlindo Carvalho, que 
garantiu que já se está a dar os primeiros passos nesse 
sentido, lembrando ainda que a Sociedade conta com 
uma larga experiência e uma carteira de socorristas com 
formação, médicos, enfermeiros, paramédicos e outros. 
Portanto “é preciso estruturar e dar consistência”, subli-
nhou.

Para a concretização deste projeto, a CVCV tem como 
parceiros o Governo de Cabo Verde, as Câmaras Munici-
pais, a Santa Casa da Misericórdia, o Hospital da Univer-
sidade de Coimbra e a Cruz Vermelha Portuguesa que irá 
se ocupar da formação dos formadores e da montagem 
da própria escola. “Há poucos dias esteve em Portugal 
uma equipa técnica composta por dois médicos e chefia-

O SOCORRISMO É UMA 
ATIVIDADE QUE SE EXERCE 
A QUALQUER MOMENTO E 

EM TODO O LADO, QUER 
DURANTE O TRABALHO, 
NA VIA PÚBLICA, QUER

DURANTE AS FÉRIAS, NA 
PAZ E NA GUERRA.

Escola Nacional de Socorrismo,   dO Sonho à Realidade
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da pelo Secretário-geral, a ultimar essas parcerias para 
a concretização do projeto”, asseverou Arlindo Carvalho. 

Em termos de estruturas físicas fez-se um investimen-
to muito interessante no espaço do ex-mercado do Paiol, 
onde irá funcionar o Conselho Local da Praia e as unida-
des de apoio às escolas. Neste momento, segundo o Pre-
sidente da CVCV, está-se a aguardar a resposta da Câma-
ra Municipal da Praia em relação ao pedido de cedência 
definitiva do espaço para se poder iniciar a segunda fase 
do projeto que será a montagem da Escola Nacional de 
Socorrismo. 

SÃO VICENTE VAI TER UM PÓLO 
PARA FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS

Tendo em conta a vocação da ilha de São Vicente, 
consta do projeto a criação de um Pólo, cujo espaço já foi 
identificado e está sendo negociado.  

“Vai ser uma escola de excelência na nossa sub-região. 
Apostamos, à semelhança de Portugal, em ter alguns cur-
sos de socorrismo certificados pelos Centros de Referência 
para o Ensino de Primeiros Socorros e do organismo da 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Verme-
lha e do Crescente Vermelho, para podermos assegurar 
um trabalho de excelência ao pessoal da Marinha Mer-
cante, da Aeronáutica Civil e de todos os profissionais que 
têm por obrigação de estarem capacitados para a presta-
ção dos primeiro socorros quer aqui em Cabo Verde como 
na nossa sub-região…”concluiu Arlindo Carvalho. n

Escola Nacional de Socorrismo,   dO Sonho à Realidade
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Maior articulação com   
As Autoridades Sanitárias
Sendo a saúde um bem primordial, o Programa de Go-

vernação da CVCV para o presente mandato contempla 
iniciativas que visam contribuir para o desenvolvimento de 
um Sistema Nacional de Saúde moderno, hierarquizado e 
descentralizado, orientado para uma melhor gestão dos 
recursos e prestação de cuidados de proximidade junto 
dos indivíduos, famílias e comunidades. 

No decorrer de 2019, a Cruz Vermelha de Cabo Ver-
de pretende executar o projeto de Reforço da Articulação 
no Setor da Saúde com as autoridades sanitárias, nomea-
damente com o Ministério da Saúde, através da Direção 
Nacional da Saúde, Hospitais e Instituto Nacional de Pre-
vidência Social, para melhoria da assistência nos cuidados 
continuados. Na emergência pré-hospitalar e aos doentes 
evacuados inter-ilhas e para o exterior.   

Além disso, a CVCV assinou recentemente um proto-
colo com a Santa Casa de Misericórdia de Portugal, no 
domínio da saúde, que inclui apoio ao desenvolvimento 
da assistência ambulatória (meios de mobilidade); forne-
cimento kits e equipamentos de enfermagem, de primei-
ros socorros e apoio na criação de centros de consultas de 
doenças crónicas e de doenças transmissíveis.   

Projetos nos domínios do combate ao VIH/Sida e apoio 
aos reclusos:  

No respeitante ao VIH/Sida, a Cruz Vermelha coor-
dena, juntamente com outros parceiros, o projeto FEVE 
(Fronteiras e Vulnerabilidades Face ao VIH/Sida). O pro-
jeto fornece assistência às pessoas que vivem com o VIH/
Sida e seus familiares, garantindo medicamentos, consul-
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tas clínicas, aconselhamento sociopsicológico e apoios 
com sextas básicas. Está em curso a reorientação das 
intervenções junto desse grupo vulnerável num progra-
ma de assistência mais abrangente e de âmbito nacional, 
deixando o assistencialismo para um modelo mais posi-
tivo da saúde. 

Os reclusos têm recebido apoios de vária ordem, in-
cluindo gêneros alimentícios, vestuários e materiais de 
higiene.

Cooperação com Portugal ao nível de Consultas de Es-
pecialidade:  

Já houve articulação com o hospital da Cruz Vermelha, 
com Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e com a 
Embaixada de Cabo Verde em Lisboa e ficaram acordos no 
sentido de:

• Disponibilidade da Direção do Hospital de 
Coimbra em receber pacientes indicados pela 
CVCV para tratamento;

• Disponibilidade da Direção do Hospital da Cruz 
Vermelha em receber para tratamento, pa-
cientes indicados pela CVCV, cuja assistência 
será negociada com custos acessíveis;

• Para os dois casos, está em curso a elaboração 
de um projeto que descreve as necessidades 
de consultas de especialidades, contendo as 
áreas de especialidades, o perfil dos pacientes 
e possíveis fontes de financiamento. n

Portugal disponibiliza 
recursos para a escola 
de Socorrismo 

Para a organização da formação de socorris-
tas, a CV de Portugal já disponibilizou manuais de 
formação e manifestou total disponibilidade em 
colaborar na elaboração/adaptação de manual de 
socorrismo e dos diversos módulos formativos, 
receber voluntários de Cabo Verde para forma-
ção de formadores, bem como deslocar-se a Cabo 
Verde para colaborar na realização de ações de 
formação local. n
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O Centro da Terceira Idade
A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha responde ac-

tualmente pela gestão de 10 jardins de infância e 
oito centros de dia da terceira idade, bem como  cen-
tros de despiste e controle de diabetes, espalhados por 
diversos concelhos do país.  Os beneficiários directos são 
cerca de 530 crianças com acolhimento, ações pedagó-
gicas e refeições quentes e 250 idosos, com assistência 
médica, refeições quentes,  apoio em termos de higiene 
e tratamento de roupas, assim como visitas domiciliárias.

Francisca é de Calabaceira, frequenta o centro de ter-
ceira idade da Cruz Vermelha, na Fazenda, Praia, há vá-
rios anos. Gosta de lá estar e em companhia dos demais 
beneficiários. De segunda a sexta, tem garantidas as suas 
refeições diárias, incluindo a sopa que leva para a casa 
para o jantar.

Sob a coordenação da Enfermeira Fátima de Carva-
lho, o centro de Fazenda, fundado a 20 de dezembro de 
1990, acolhe um total de 26 utentes, entre os quais 13 
do sexo masculino e nove do feminino, provenientes de 
famílias desfavorecidas dos diversos bairros da capital.  D. Francisca
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 Desses 26 utentes, sabe-se que quatro recebem 
apoios nos seus domicílios e, tal como disse aquela res-
ponsável, três dos domiciliados estão na terceira idade e 
um na faixa dos 40, mas que necessita de apoios e cuida-
dos da instituição e também de familiares.

Além das refeições (pequeno almoço, almoço, lanche 
e sopa), aos utentes são lhes organizadas atividades lú-
dicas, aulas de alfabetização, sessões de vídeo, música, 
jogos, festas mensais para comemoração de aniversários 
“e de vez em quanto são levados a passear pelos sítios de 
interesse da  cidade e também para as zonas  do interior.  
Também fazemos intercâmbio com escolas e com os lares 
de Castelão e Pensamento, sob a alçada da Câmara Mu-
nicipal da Praia.”

Para garantir o funcionamento, que vai das 8 às 17 
horas, além da enfermeira Fátima o centro conta com 
uma cozinheira, um ajudante de cozinha, dois ajudantes 
serviços gerais e, neste momento, com mais quatro esta-
giárias de enfermagem e uma estagiária profissional da 
Administração Pública.

Em termos de constrangimentos, Fátima Carvalho 
aponta a estrutura que não é a mais apropriada para 
esse tipo de serviço, mas acredita que no futuro vai ser 
resolvida essa questão, assim também como a da falta 
de equipamentos e recursos humanos que são essen-
ciais para um melhor funcionamento do espaço. Sonha 
com um centro multiuso, próprio para a terceira idade, 
e de referência a nível nacional, com área verde, espaços 
de descanso, de relaxamento, cultura, desporto, lazer e 
parte espiritual. Acredita que, talvez mais tarde, a Cruz 
Vermelha venha a ter também um lar de idoso com todas 
as condições,  para servir não só  a cidade da Praia, mas 
também todo o município da Praia. nEnfermeira Fátima de Carvalho 

- Coordenadora do Centro de Terceira 
Idade de Fazenda, Praia
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Viver Sem Medo - Uma iniciativa 
que tem como propósito apoiar pes-
soas em situação de risco como usuá-
rios de droga, portadores de HIV e 
profissionais do sexo, com assistência 
médica, alimentação e alojamento.

•	 Apoio a adolescentes/jovens e 
outras faixas etárias em risco.

•	 Projetos/Programa de apoio aos 
infectados e afectados pelo VIH/
SIDA.

Sina bu Nomi  - Visa 
ensinar o idoso a assinar o 
seu próprio nome. O proje-
to, que está em andamento 
desde 2009, já evitou que 
muitos idosos continuas-
sem a colocar os dedos na 
tinta na hora de receberem 
a sua pensão social.

Parceria com o Minis-
tério da Saúde (CCCD e 
CCSSida) em programas de 
doação voluntária de sangue, 
no combate à droga, ao VIH/
SIDA e IST, bem como outras 
doenças transmissíveis. Con-
sultas a doenças crónicas e 
apoio a diabéticos vulneráveis.
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Lar da Terceira Idade  - 
Existem centros de dia para 
a terceira idade nas ilhas de 
Santiago (cidade  da Praia), 
Brava (Nova Sintra), Sal (Es-
pargos), São Nicolau, São Vi-
cente (Mindelo), Santo Antão 
(Ribeira Grande, Porto Novo, 
Paúl e Ponta do Sol).

Jardins Infantis -  Atualmen-
te são nove: (Praia, Santa Cata-
rina, Tarrafal, Santa Cruz, São 
Filipe, Maio, Porto Novo, Paúl e 
Ribeira Grande de Santo Antão). 
Visam contribuir para uma boa 
preparação da criança que vai 
entrar no Ensino Básico. Os jar-
dins recebem crianças dos 4 aos 
6 anos de idade, garantem um 
lanche e uma refeição quente e 
ainda praticam preços acessíveis 
a qualquer grupo social.
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Parceria com o 
Ministério da Jus-
tiça no apoio aos 
reclusos de delito 
comum.

Formação: Forma-
ção no domínio dos 
primeiros socorros e 
preparação para in-
tervenção em caso de 
catástrofes naturais e 
emergências; Cursos 
do Direito Internacio-
nal Humanitário – DIH, 
dirigidos aos volun-
tários, membros das 
Forças Armadas e da 
Polícia Nacional, aos 
alunos e professores 
universitários, etc. 

Centro de consultas 
de diabetes  – Foi 
criado com o propósito 
de apoiar os diabéticos 
e evitar a propagação 
da doença. Só na Praia 
são assistidos mais de 
três mil diabéticos, com 
consultas semanais, 
envolvendo um total de 
oito médicos. Esses Cen-
tros funcionam ainda nas 
ilhas de São Vicente e 
Santo Antão.
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O esforço da cooperação diplomática e o 
estabelecimento de parcerias consistentes 
e promissoras ao nível nacional e interna-
cional constitui um dos eixos prioritários 
da Cruz Vermelha de Cabo Verde, indo ao 
encontro do Slogan ”Fazer Mais, Fazer 
Melhor e Ir Mais Longe”.
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Sendo assim, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha 
de Cabo Verde enunciou, no horizonte 2017/2021, a 

priorização de uma forte ofensiva na diplomacia huma-
nitária e desenvolvimento de relações de cooperação e 
parcerias, como uma das principais orientações estraté-
gicas.  

É que face às necessidades prementes de mobiliza-
ção de recursos financeiros e apoios para as grandes 
intervenções, realização de grandes investimentos e li-
bertação de recursos gerados internamente, o estabele-
cimento de parcerias consistentes e promissoras ao nível 
nacional e internacional revela-se crucial para o reforço 
da capacidade de intervenção da Sociedade Nacional da 
Cruz Vermelha de Cabo Verde no campo social e huma-
nitário.

PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES
NACIONAIS PÚBLICAS E PRIVADAS 

O Governo reconhece na Cruz Vermelha, uma grande 
parceira, nas suas intervenções humanitárias, sociais e 
nos domínios de emergência e situações de urgência. Por 

A Cooperação 
Diplomática 
e Parcerias
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Aliás, em consonância com a opção estratégica de re-
posicionamento da Sociedade Nacional da Cruz Vermelha 
de Cabo Verde, enquanto auxiliar dos poderes públicos, 
foi apresentada ao Governo uma matriz para uma Parce-
ria Institucional e Humanitária assente nos eixos: (I) Gover-
nança e desenvolvimento Institucional (Regime Jurídico da 
Cruz Vermelha de Cabo Verde; Revisão do Estatuto da Cruz 
Vermelha de Cabo Verde, fazendo o alinhamento com as 
orientações da última Assembleia Geral da FICV e do CICR; 
Estatuto do Pessoal Dirigente da (II) Cruz Vermelha, volun-
tário e funcionários; Lei do Uso do Emblema da Cruz Verme-
lha; Modernização da estrutura e sistema de jogos sociais 
(informatização e diversificação de canais e das opções de 
realização de jogos sociais da Cruz Vermelha; (III) Juventude 
e Capacitação do Voluntariado da Sociedade Nacional; (IV) 
Catástrofe e Emergências (desenvolvimento de Bases logís-

força deste potencial a CVCV tem sido chamada a parti-
cipar em várias atividades /intervenções protagonizadas 
pelo Governo.     

É assim que, no território nacional, a Sociedade Na-
cional da Cruz Vermelha tem firmado relações de par-
ceria e cooperação com diversas instituições públicas e 
privadas – Presidência da República, Governo, Assem-
bleia Nacional, CCC-Droga, Comissão Nacional dos Di-
reitos Humanos e Cidadania (CNDHC), Polícia Nacional, 
Câmaras Municipais, Delegacias de Saúde, Instituições 
Bancárias (BCA, BCN), etc - tendo em vista as oportu-
nidades que representam no tocante ao reforço da sua 
capacidade de intervenção e os desafios sociais e hu-
manitários e, bem assim, a necessidade premente de 
reduzir a dependência dos rendimentos auferidos com 
os jogos sociais.  
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ticas regionais para dar respostas em situações de catástro-
fe e emergência sociais; Elaboração e aprovação do Plano 
Estratégico para o setor de catástrofes e emergências); (V) 
Inclusão Social (promoção da integração social das crianças, 
dos adolescentes, das pessoas com necessidades especiais, 
das pessoas da terceira idade, dos portadores do vírus de 
HIV e toxicodependentes visando dar-lhes maior e melho-
res oportunidades socioeconómicas; Combater os males 
sociais e apoiar a inclusão dos reclusos de delito comum 
e (VI) Saúde (desenvolvimento de Projetos/Programas de 
apoio aos infetados e afetados pelo VIH/SIDA; Programa de 
doação voluntária de sangue; consultas de doenças cróni-
cas e apoio a diabéticos vulneráveis; Implementação de um 
serviço pré-Hospitalar nas principais regiões do país). 

EXPERIÊNCIA ACUMULADA 
A NÍVEL INTERNACIONAL E 
CAPITALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS   

A nível internacional, a Sociedade Nacional da Cruz 
Vermelha de Cabo Verde é membro da Federação Inter-
nacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, por 
força dos Estatutos, e integra também vários organismos 
de cooperação regional, nomeadamente as Sociedades 
Nacionais da Cruz Vermelha de Língua Portuguesa, do 
Sahel e da Associação das Sociedades da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho. 
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CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

E, na sua luta incansável em prol da construção de 
um mundo de paz e concórdia e de sociedades mais 
justas e igualitárias, alicerçadas nos princípios de ética, 
responsabilidade, prestação de contas e transparência, 
a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Ver-
de propõe  realizar seminários e conferências, de cariz 
internacional, e com a presença de especialistas reno-
mados.  

Nesta óptica, recentemente, Cabo Verde acolheu as 
reuniões do Grupo Sahel Plus e da ACROFA e é preten-
são da CVCV trazer para o país a próxima reunião do 
Fórum das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha da 
CPLP. 

Já em Outubro próximo, Cabo Verde acolherá, por 
iniciativa da CVCV, uma Conferência sobre “Direito In-
ternacional e Humanitário” (DIH), também designado 
por “Direito da Guerra” e por “Direito dos Conflitos 
Armados” e que se consubstancia num conjunto de 
normas que procuram limitar os efeitos de conflitos ar-
mados; proteger pessoas que não participam ou que dei-

Além disso, já foi Membro do Conselho de Direção, 
órgão cuja função é gerir os projetos e programas da Fe-
deração, e integrou a comissão de gestão de catástro-
fes para a região africana e a comissão de mediação de 
conflitos. É membro fundador da ACROFA, membro do 
“Fórum das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha de 
Língua Portuguesa” e tesoureiro-geral do Grupo Sub- re-
gional “Sahel Plus “.   

De momento, a Cruz Vermelha de Cabo Verde preside 
duas plataformas, a nível internacional: o “Grupo Sahel 
Plus” e o “Fórum das Sociedades Nacionais da Cruz Ver-
melha de Língua Portuguesa, experiências privilegiadas 
e, a todos os títulos, enriquecedoras para Cabo Verde, 
na medida em que reforça a liderança, a credibilidade, a 
imagem e visibilidade da Instituição, enquanto elemen-
tos fundamentais para se potenciar os espaços de mobi-
lização, de parcerias e de recursos e, consequentemente, 
atingir a performance almejada.  

 Por outro lado, será mais uma contribuição da Cruz 
Vermelha de Cabo Verde em prol da integração regional 
do país e no reforço do seu posicionamento no quadro da 
CPLP, que hoje preside.
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xaram de participar nas hostilidades, e restringir os meios 
e métodos de combate.  

E ao albergar um Evento desta magnitude que certa-
mente trará um contributo importante para a promoção 
e projeção da entidade organizadora e o país acolhedor, 
a CVCV pretende valer-se dos inputs de várias sociedades 
nacionais, Estados e outras organizações nacionais e in-
ternacionais – Nações Unidas, OMS, etc – resultantes da 
discussão de questões que têm a ver com o Direito Inter-
nacional Humanitário, quer no contexto de guerra ou em 
situação de paz.  

Ainda no propósito de continuar a projetar a imagem 
de Cabo Verde a nível internacional,  a CVCV pretende 
organizar uma Conferência para assinalar os 70 anos das 
Convenções de Genebra e os 100 anos da Federação Inter-
nacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, para 
além de ponderar uma possível candidatura para sediar 
a 23ª Assembleia Geral do Movimento Internacional que 
este ano acontece, em Novembro, na Suíça.   

PERSPETIVAS DE REFORÇO 
E ALARGAMENTO 
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Neste particular, há que destacar o envolvimento da 
Comunidade Cabo-Verdiana na Diáspora e que, certamen-
te, ganhará um novo elã com o propósito da atual Direção 
da Cruz Vermelha de promover e dinamizar uma nova di-
plomacia dirigida às comunidades cabo-verdianas emigra-
das e suas Associações Representativas, através da adoção 

de uma Rede “CVCV DIÁSPORA”, plataforma que reunirá os 
conterrâneos, personalidades e Associações de Emigrantes 
e intervenientes humanitários da Diáspora.    

Mas também é de suma importância frisar as diligên-
cias, em curso, no sentido de reforçar e alargar a coope-
ração com as principais Componentes e Associações do 
Movimento Internacional da Cruz Vermelha, do Crescente 
Vermelho, designadamente com o Comité Internacional 
da Cruz Vermelha, com a Federação Internacional e com 
o Centro de Cooperação África, permitindo financiar várias 
atividades nos domínios de prevenção de catástrofes, resi-
liência e primeiros socorros.     

Com as Sociedades Nacionais Africanas convém destacar 
a linha de diálogo existente, nomeadamente com o Senegal, 
país com uma forte experiência em matéria humanitária.      

O “espaço CPLP” tem, claramente, contribuído para o 
reforço das relações com as Sociedades Nacionais da Comu-
nidade. Aliás, com Portugal convém frisar que estas relações 
já ultrapassam as Sociedades Nacionais e integram já outras 
instituições, designadamente a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, com quem a CVCV assinou, recentemente, proto-
colos de parceria para intervenções em matéria de inovação 
de jogos sociais, saúde e no domínio social.

E no intuito de alargar a sua esfera de cooperação a 
outras latitudes, a CVCV tem mantido ainda um diálogo in-
tenso com as Sociedades Nacionais dos Países Asiáticos, 
como a China, o Japão, mas também com Catar e Macau, 
na perspectiva do aprofundamento dos laços de coopera-
ção e mobilização de recursos para reforçar a capacidade 
de intervenção em matéria de catástrofe e emergências, 
equipamentos e materiais. n



43  •  REVISTA DA CRUZ VERMELHA  

Uma delegação da Cruz Vermelha de Cabo Verde esteve 
de visita a Portugal, de 26 a 30 de novembro de 2018, 

com o objetivo de reforçar a cooperação existente entre as 
duas congéneres cabo-verdianas e portuguesas e projetar 
ações prioritárias que visem fazer face aos inúmeros desa-
fios na área da saúde.

A comitiva foi integrada pelo Vice-Presidente e atual Se-
cretário-geral, Salomão Furtado; pelo Membro do Conselho 
Superior e Coordenador da área da Saúde, Júlio Rodrigues, 
e pelo Presidente da Equipa Coordenadora do Conselho Lo-
cal da Praia/Membro do Núcleo de Coordenação da área da 
saúde, Fernando Pereia.

Durante a sua estadia em Portugal, os dirigentes da 
CVCV tiveram encontros de trabalho com os seus homólo-
gos de Portugal e de outras instituições parceiras, e reali-
zaram um conjunto de visitas, dentre as quais se destacam 
à Sede da CPLP, Hospital da Cruz Vermelha, Escola Superior 
de Saúde e Escola de Socorrismo, Santa Casa de Misericór-
dia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e Embaixa-
da de Cabo Verde em Portugal.

Em termos de resultados concretos dessa visita a Por-
tugal, de destacar o apoio da CPLP na elaboração de um 
projeto de formação sobre o Direito Internacional Humano 
e dos Militares em vários domínios de atuação, envolven-
do outros países da CPLP e da CEDEAO.

Por outro lado, a Cruz Vermelha de Portugal manifes-
tou a disponibilidade em apoiar a CVCV na organização do 
atendimento à infância e terceira idade, no acolhimento 
de técnicos para formação e estágios, bem como na mon-
tagem da Escola de Socorrismo, incluindo disponibilização 
de materiais para formação e intervenção em situação de 
socorrismo.

ENCONTRO COM EMBAIXADA DE CABO VERDE

Ainda em Portugal a delegação da CVCV teve a opor-
tunidade de reunir-se com funcionários da Embaixada de 
Cabo Verde em Portugal, encabeçada pelo embaixador Eu-
rico Correia, onde foram abordadas questões que se pren-
dem com a Relação da Embaixada com organizações hu-
manitárias e não-governamentais e a situação dos doentes 
cabo-verdianos evacuados para Portugal.

Desse encontro ficou acordada a partilha de informa-
ções de todos os doentes evacuados para fins de segui-
mento e eventuais intervenções por parte da Cruz Verme-
lha de Cabo Verde, bem como a análise da possibilidade de 
se incluir na formação técnicos da associação dos doentes 
e familiares para melhorar a abordagem junto das famílias 
e instituições. n

Delegação da CVCV de visita a Portugal
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A Cruz Vermelha de Cabo Verde participou, en-
quanto membro, na XXI Assembleia Geral da 

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Verme-
lha Internacional e do Crescente Vermelho (FICV), que 
decorreu de 05 a 11 de Novembro de 2017, na Cidade 
de Antalya, Turquia, com uma delegação integrada pelo 
Presidente Arlindo de Carvalho e pelo Diretor do Depar-
tamento de Gestão de Catástrofes, Desastres Naturais e 
Emergências, José Lopez Simédo. 

O evento contou com mais de 900 participantes das 
190 sociedades de Cruz Vermelha e do Crescente Ver-
melho, experts, parceiros internacionais do Movimento 
e observadores.

A FICV, criada em 1919, é a maior rede do mundo, 
conta com mais de 17 milhões de voluntários espalha-
dos pelos quatro cantos do mundo. n

O Grupo SAHEL PLUS, sob a presidência da Cruz Vermelha de Cabo Verde, reuniu-se em Assembleia Geral, nos dias 06 e 07 
de fevereiro de 2018, no Hotel Praia VIP, cidade da Praia.

O encontro, que contou com a participação de representantes das 10 sociedades nacionais da Cruz Vermelha da Zona do 
Sahel,  África, tinha como objetivo discutir o relatório de atividades de 2015-2017, avaliar a situação financeira e eleger os ór-
gãos sociais para o mandato 2018-2020, entre outros.

Além dos aspetos estatutários, os participantes debateram questões ligadas aos temas Migração, Segurança Alimentar e 
Habitat. n

Praia Acolheu Assembleia do Grupo SAHEL PLUS

Cabo Verde Participou 
na XXI Assembleia 
Geral da FICV
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A Cruz Vermelha de Cabo Verde, através do Con-
celho Local da Praia, realizou a 20 de outubro 

de 2018, no Estádio Nacional, São Filipe – Praia, um 
Fórum regional sobre o Voluntariado em Cabo Ver-
de, sob o lema “Inspire Alguém Hoje: Ser Voluntário 
é Inspirar Pessoas”, para assinalar o Dia Nacional dos 
Voluntários da Cruz Vermelha de Cabo Verde. 

O fórum contou com a presença de 83 Voluntários 
de todos os Concelhos Locais da ilha de Santiago e 
com a participação de algumas associações e institui-
ções parceiras, ainda com a presença dos convidados 
especiais, Presidente do Conselho Local da São Filipe 
- Fogo, Mário Barbosa, membro do Conselho Executi-
vo e o Comissário Nacional do Corpo de Escutismo de 
Cabo Verde, Jailson Monteiro. 

O acto oficial da abertura do Fórum foi presidido 
pelo Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, 

Arlindo Carvalho, acompanhado pelo Presidente do 
Concelho Local da Praia, Fernando Tavares e do 1º Vi-
ce-Presidente, Salomão Furtado. 

O Presidente da CVCV, no seu discurso de abertura 
do fórum, abordou várias questões, desde o contexto 
histórico da criação da Sociedade Nacional, enquanto 
parte do movimento internacional reconhecido pela 
Federação Internacional das Sociedades Nacionais 
(FICV), passando pela justificação da comemoração 
do dia 20 de Outubro “ Dia Nacional dos Voluntários 
da CVCV”. 

Aproveitou ainda, em jeito de balanço, para abor-
dar alguns ganhos conseguidos com a nova governação 
(Programa de Governação, Regulamento Orgânico da 
CV, Regulamento sobre a Conduta, parcerias estabele-
cidas e em curso), mas também enumerou os principais 
desafios da Cruz Vermelha de Cabo Verde. n

“Ser Voluntário 
é Inspirar Pessoas”
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1. Maior participação/presença dos membros do Con-
celho executivo e Superior no quotidiano dos Conce-
lhos Locais; 

2. Mais encontros entre dirigentes e voluntários “en-
contro de gerações dos Voluntários da Cruz Verme-
lha de Cabo Verde”; 

3. Maior celeridade na implementação de políticas da 
nova governação; 

4. Maior autonomia dos Conselhos Locais; 
5. Reforço de parcerias entre instituições públicas e pri-

vadas; 
6. Maior Atenção aos Voluntários (fidelização e motiva-

ção dos Voluntários); 
7. Alargamento das oportunidades para todos os con-

celhos locais, de forma igualitária; 
8. Reforço de capacitação aos Voluntários, principal-

mente aos do interior da ilha de Santiago. n

Arlindo Carvalho, em resposta às ques-
tões colocadas diretamente aos mem-

bros do Concelho Executivo e Superior, 
manifestou a disponibilidade dos novos di-
rigentes em atender as demandas dos vo-
luntários e dos Conselhos Locais, e reafirma 
que as parcerias já estabelecidas e o progra-
ma de governação que irão  ao encontro dos 
anseios dos voluntários. 

Por outro lado garantiu que, enquanto 
Presidente, tem envidado todos os esforços 
para agendar encontros com todos os vo-
luntários da Cruz Vermelha de Santo Antão 
à Brava, para poder se inteirar de todas as 
necessidades “in loco”. n

Entrega de 
Certificados
No final do fórum os 33 voluntários receberam os 

seus certificados de participação na formação 
ministrada pelo Conselho Local da Praia, pelas mãos 
do presidente da CVCV, do presidente da Comissão 
Coordenadora do Conselho Local e do Formador/Vo-
luntário. n

 A Força do Voluntariado 

PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES DO

FÓRUM SOBRE O VOLUNTARIADO
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MEMORIAL 2018
A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde  é uma 
instituição humanitária, auxiliar dos poderes públicos, que tem 
orientado todas as suas intervenções para os  domínios da edu-
cação, terceira idade, saúde, juventude, proteção civil, ambiente, 
direitos humanos, entre outros.
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Apoiamos esta causa.




