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- 2020



Projecto de Prevenção do covid 19 na 
região de Gabu



Objetivos e Atividades

Breve descrição da iniciativa 
O projeto possuí dois objetivos:

Primeiro: Prevenção e combate  a doença do coronavírus na região de gabu;

Segundo: Minimizar as dificuldades de acesso a alimentação devido ao confinamento 

obrigatório, causado pela doença do corona vírus; 

Atividades:

- Realização de campanhas de sensibilização para a prevenção da doença do coronavírus 

em todos os setores da região de gabu;

- Distribuição de produtos de higiene;

- Criação de pontos de lavagem das mãos nos locais de concentração das pessoas;

- Distribuição de géneros alimentícios as famílias carenciadas;



Fotos das  Atividades



Organização da diáspora que apoiou a iniciativa

Organização  dos filhos e amigos da região de gabu residentes na diáspora

Beneficiários da iniciativa

Comunidades de 5 setores da região de gabu (Gabu, Boé, Pitche, Pirada e Sonaco)

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa

População de 5 setores da região de gabu sensibilizados sobre métodos de prevenção do 

covid 19;

Mais de 67 comunidades da região de gabu beneficiaram de produtos de higiene;

Instalados mais de 200 Pontos de lavagem das mãos;

Famílias de 67 comunidades da região de gabu beneficiaram de géneros alimentícios;



Valor total da iniciativa: cerca de 4 650 000 xof

Forma(s)  de financiamento:

- Financiamento em dinheiro: 

- Fornecimento de produtos de higiene

- Fornecimento de produtos alimentares 
Importância / papel da organização da diáspora 
que apoiou

- O CCO da diáspora teve um papel preponderante nas 
ação de combate e prevenção da pandemia do covid 19, 
porque praticamente sem este apoio, não seria possível 
realizar esta ação. De Salientar que para conseguirem nos 
ajudar, tiveram que realizar trabalhos de sensibilização junto 
dos demais filhos e amigos  da região de Gabu residentes 
na diáspora, informando-lhes sobre o projeto e que cada 
um pode ajudar na medida da sua possibilidade, esta 
estratégia contribuiu significativamente para a obtenção 
dos apoios.

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Contactos CCO Local: Comité de  Regional de prevenção do 
covid 19 – Região de Gabu

Pessoa de contacto: Gibril Bodjam, 

Telefone: 00245 95 630 77 03, 

E- mail: gibrilbodjam@hotmail.com



Contactos CCO da diaspora:

- Nome da organização: Gabu Nha Infância 

- Pessoa de contacto: Umaro Jau

- Contacto telefónico: 00351920306998



OBRIGADO PA ATENÇÃO


