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3 de julho 

 “A pandemia é como um fantasma” guineenses mais preocupados com caos pós-

eleições que com a Covid-19 (Diário de Notícias);  

 

2 de julho 

 Seis pessoas infetadas por dia com Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) na Guiné-

Bissau durante estado de emergência (saiba mais);  

 

1 de julho 

 A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau entregou, ao Alto Comissariado de 

Luta Contra a Covid-19, um cheque de mais de 40 mil euros para apoio no combate à 

pandemia provocada pelo novo coronavírus (Lusa);  

 O médico legista, Abubacar Camará, denunciou que a única morgue do hospital 

Simão Mendes, principal unidade da Guiné-Bissau, se encontra superlotada (saiba 

mais);  

 O embaixador cubano apresenta a equipa médica se deslocou para apoiar as 

autoridades guineenses no combate a Covid-19 ao Presidente da República (vídeo);  

 

30 de junho 

 O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, afirmou que com a aprovação do 

programa do seu governo no parlamento as prioridades são "trabalhar para 

desenvolver" o país e ainda neutralizar o novo coronavirus, que já infetou mais de 

1.600 pessoas (RTP);  

 

29 de junho 

 O Governo da Guiné-Bissau impôs cerca sanitária em todas as regiões do país para 

impedir o aumento dos contágios pelo novo coronavírus no âmbito da 

https://www.dn.pt/mundo/a-pandemia-e-como-um-fantasma-guineenses-mais-preocupados-com-eleicoes-que-com-a-covid-12262563.html
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWpJU0ZbL3nBkjMSZM5iuSI1/seis-pessoas-infetadas-por-dia-com-hiv-sida-na-guin%C3%A9-bissau-durante-estado-de-emerg%C3%AAncia-governo
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWoGGzCPZAUUIDMSZM5iuSI1/covid-19-deputados-da-guin%C3%A9-bissau-doam-25-do-sal%C3%A1rio-para-combate-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWo38xajg2hUbTMSZM5iuSI1/covid-19-%C3%BAnica-morgue-do-hospital-sim%C3%A3o-mendes-de-bissau-superlotada-com-32-defuntos
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWo38xajg2hUbTMSZM5iuSI1/covid-19-%C3%BAnica-morgue-do-hospital-sim%C3%A3o-mendes-de-bissau-superlotada-com-32-defuntos
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=307565437300722&id=105117960878805
https://www.rtp.pt/noticias/covid-19/pm-guineense-elege-combate-a-covid-19-e-desenvolvimento-do-pais-como-prioridades-do-governo_n1241160
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regulamentação do estado de emergência declarado pelo Presidente, Umaro 

Sissoco Embaló (Plataforma);  

 O Diretor-geral do Turismo, Sirma Seide, afirmou que o “turismo é dos setores mais 

afetados pela pandemia” (saiba mais);   

 O analista Rui Jorge Semedo afirmou que não há progresso na Guiné-Bissau no 

combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus e que o país já está na sétima 

fase do estado de emergência sem avanços (Lusa);  

 

27 de junho 

 A Alta Comissária para a Luta Contra a Covid-19, Magda Nely Silva, alertou que o país 

deve preparar-se para aumento de casos e maior número de vítimas de coronavírus 

(saiba mais);  

 A Guiné-Bissau enfrenta escassez de oxigénio para pacientes de Covid-19 

(covid19gb.com);  

 

26 de junho 

 Voluntários guineenses começam a testar vacina oral contra a Covid-19 (e-global);  

 O Governo da Guiné-Bissau admitiu retomar as aulas no país para que o ano letivo de 

2019/2020, suspenso em março devido à pandemia provocada pelo novo 

coronavírus, seja concluído entre julho e setembro (Sapo);  

 As organizações não-governamentais (ONG) continuam a dar assistência aos mais 

carenciados no âmbito da Covid-19 (vídeo);  

 Coletivo de cidadãos denuncia início de estudo para uso de vacina da poliomielite no 

combate à doença (Lusa);  

 Um grupo composto de treze médicos e dez enfermeiros cubanos chegou a Bissau 

para apoiar a Guiné-Bissau na luta contra a pandemia de coronavírus (saiba mais); 

 

25 de junho 

 O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prorrogou o estado de 

emergência no país, agora por 30 dias, entrando em vigor a partir da 00h00 de 26 de 

junho até à 00h00 do dia 25 de julho de 2020 (Decreto Presidencial n.º 24/2020 / 

mensagem / vídeo): 

https://www.plataformamedia.com/2020/06/29/governo-da-guine-bissau-impoe-cerca-sanitaria-a-todo-o-pais/
http://angnoticias.blogspot.com/2020/06/covid-19-turismo-e-um-dos-sectores-mais.html#links
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKUqi2T_hyjQfDMSZM5iuSI1/covid-19-n%C3%A3o-h%C3%A1-progressos-na-guin%C3%A9-bissau-no-combate-%C3%A0-pandemia-analista
http://www.odemocratagb.com/?p=25415
https://covid19gb.com/2020/06/27/guine-bissau-enfrenta-escassez-de-oxigenio-para-pacientes-de-covid-19/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-voluntarios-guineenses-comecam-a-testar-vacina-oral-contra-o-covid-19/
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/governo-da-guine-bissau-admite-retomar-ano_5ef5b812133030365a9ca8d2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303585077698758&id=105117960878805
https://www.lusa.pt/article/V5dM_vP7Yad01~tST8nnAjMSZM5iuSI1/covid19-coletivo-de-cidad%C3%A3os-denuncia-in%C3%ADcio-de-estudo-para-uso-de-vacina-da-poliomielite-no-combate-%C3%A0-doen%C3%A7a
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1517938/covid-19-cuba-envia-para-a-guine-bissau-23-profissionais-de-saude
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170024984618141&id=109812840639356
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/153638099603492
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/153667426267226
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 As medidas constantes do Decreto Presidencial mantêm-se em vigor, 

designadamente, o distanciamento social e a obrigatoriedade do isso de 

máscara de proteção social; 

 É levantada a medida de recolher obrigatório em todo o território nacional;  

 O Conselho de Ministros reuniu com o Presidente da República, para abordar de 

entre os assuntos, abordou a prorrogação do estado de emergência, tendo em conta 

o crescente índice de contágios de Covid-19 no país e a necessidade de assentamento 

de novas estratégias do seu combate, em estrita colaboração com o Alto 

Comissariado para a Luta Contra a Covid-19 (comunicado);  

 O Primeiro-ministro, Nuno Nabiam, apelou aos cidadãos a respeitarem o protocolo 

das entidades sanitárias sobre a forma como devemos comportar para evitar o 

contágio e alastramento do vírus (saiba mais);  

 

23 de junho 

 O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian 

vão apoiar o reforço dos meios assistenciais do Hospital de Cumura na Guiné-Bissau, 

na ordem dos 35 mil euros, que consiste na reabilitação da unidade de produção de 

oxigénio medicinal do hospital (Plataforma);    

 Assista à reportagem do setor de Nhacra e Bissau, no porto de cuntanga, na era do 

novo coronavírus (vídeo); 

 A Associação dos Moradores de Mindará doou géneros alimentícios e produtos de 

higiene aos populares do mesmo bairro (vídeo);   

 A Igreja Evangélica, na Guiné-Bissau, disponibilizou cerca de 1600 máscaras e cartazes 

de sensibilização para prevenir da propagação da Covid-19 (saiba mais);  

 Um membro do Comité de Ética da Saúde na Guiné-Bissau, Mouhammed Ahmed, 

informou que os testes com a vacina da poliomielite servem para perceber se esta 

aumenta a imunidade em pessoas infetadas com a Covid-19 (RTP);  

 

21 de junho 

 O diretor geral do turismo visitou empreendimentos turísticos, da região de Biombo, 

ameaçados pelo impacto da pandemia da Covid-19 (saiba mais);  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149246933399810&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149282336729603&id=103914664599704
https://www.plataformamedia.com/2020/06/22/gulbenkian-e-camoes-i-p-apoiam-hospital-de-cumura-na-guine-bissau/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301468077910458&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301412444582688&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301392037918062&id=105117960878805
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/comite-de-etica-da-saude-na-guine-bissau-esclarece-estudo-com-vacina-da-poliomielite_n1239379
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299867768070489&id=105117960878805
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 A alta-comissária contra a pandemia da Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo 

Silva, quer testar, pelo menos, 328 pessoas diariamente, para desta forma determinar 

o estado da evolução da doença no país (Sapo);  

 

20 de junho 

 A empresa Saluspharma doou mais de 400 testes rápidos de despistagem de Covid-19 

(vídeo); 

 A Cruz Vermelha na Guiné-Bissau desenvolveu ações de sensibilização das medidas de 

combate e prevenção à Covid-19 no país (vídeo);  

 A Polícia Judiciária guineense deteve um agente de viagens em Bissau por alegada 

falsificação de certificados de testes de infeção por Covid-19 para permitir aos 

passageiros viajarem para a Europa, anunciou a corporação (Lusa);  

 A ONG Direct Aid doou géneros alimentares 600 pessoas, por forma a minimizar o 

impacto do coronavírus na sociedade guineense (saiba mais);  

 

19 de junho 

 Um grupo de cidadãos guineenses dirigiu uma carta ao ministro da Saúde, António 

Deuna, para pedir uma “explicação cabal” sobre os ensaios clínicos de vacinas contra 

a poliomielite na prevenção da covid-19 a 3 400 cidadãos do país (Lusa);  

 O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua promoveu a atividade Fera Ku Saudi 

(Feira com Saúde), na qual foram entregues materiais de prevenção para a Covid-19 

nos dois mercados do Bairro Militar (Mercado Central e Mercado de Manjaco), em 

Bissau (instituto-camoes.pt);  

 Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na 

Igualdade de Género na CPLP. Troca de experiências para evitar retrocessos no pós 

Covid-19” (saiba mais); 

 

18 de junho 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, emitiu um agradecimento público 

ao donativo de Marrocos (vídeo);  

https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/guine-bissau-precisa-testar-300-pessoas-por_5eef3ebfeb5a6779f33c52d0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299143684809564&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299075464816386&id=105117960878805
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPR3z_c0xFzffTMSZM5iuSI1/covid-19-pj-guineense-deteve-agente-de-viagens-por-alegada-falsifica%C3%A7%C3%A3o-de-certificados-de-testes
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299150391475560&id=105117960878805
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPSqIL5p0~3ydDMSZM5iuSI1/covid-19-grupo-de-cidad%C3%A3os-quer-explica%C3%A7%C3%B5es-sobre-testes-com-vacinas-na-guin%C3%A9-bissau
https://www.instituto-camoes.pt/sobre/comunicacao/noticias/acao-de-prevencao-e-sensibilizacao-sobre-a-covid-19-nos-mercados-da-guine-bissau?fbclid=IwAR1uaAy3OPbHZrcdhhj9Cvch9kzvua7FCqne4cHPJ4rM4O3pqDHlMPDeaWQ
https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=8836&M=NewsV2&PID=10872
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/151163056517663
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 O governo aprovou, em âmbito de reunião de Conselho de Ministros, o projeto de 

decreto relativo ao Plano de Contingência do Setor de Educação para o Ano Letivo de 

2019/2020 (comunicado);  

 O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau confirmou, no Conselho de Ministros, que está 

a decorrer um estudo do Projeto de Saúde de Bandim sobre o uso de vacinas contra a 

poliomielite para combate ao novo coronavírus (Lusa);  

 A China entregou ao Alto-Comissariado de Luta Contra a Covid-19 da Guiné-Bissau um 

segundo lote de material para fazer face à pandemia provocada pelo novo 

coronavírus, com: 10 mil pacotes de teste, 15 mil máscaras especiais N95, 150 mil 

máscaras cirúrgicas médicas, 5 mil batas médicas, 7 mil óculos de proteção, 7 mil 

luvas cirúrgicas e 3 mil capas de sapatos descartáveis (saiba mais);  

 

17 de junho 

 A Guiné-Bissau está em crise de produção de oxigénio com consequências graves 

para quem sofre da Covid-19 (Deutsche Welle);  

 O Presidente da República, Úmaro Sissoco Embaló, anunciou a abertura das fronteiras 

aéreas, com todos os países da Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO), a partir do dia 01 de julho de 2020 (Conosaba);  

 O ministro da Educação Nacional afirmou que estão a precisar de o correspondente a 

280 milhões de dólares para a execução do Plano de Contingência no Setor da 

Educação, durante e após Covid-19, e minimizar o impacto da pandemia e fazer face 

aos desafios do setor (saiba mais);  

 

16 de junho 

 Um jornal brasileiro apontou a Guiné-Bissau como sendo palco de um estudo sobre o 

uso da vacina anti-poliomielite para o tratamento da Covid-19, uma situação que está 

a merecer críticas dos guineenses (Lusa);  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=146808533643650&id=103914664599704
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPT8qopCZRRTxTMSZM5iuSI1/covid-19-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-da-guin%C3%A9-bissau-confirma-estudo-com-vacinas-da-poliomielite
https://www.lusa.pt/article/kGI01c_sdUpffJJghrHXOjMSZM5iuSI1/covid-19-china-entrega-mais-material-m%C3%A9dico-%C3%A0-guin%C3%A9-bissau
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-apresenta-estrat%C3%A9gia-de-combate-da-covid-19/a-53850926
http://conosaba.blogspot.com/2020/06/presidente-sissoco-anuncia-abertura-das.html
http://angnoticias.blogspot.com/2020/06/ensino-guine-bissau-precisa-de-280.html#links
https://www.lusa.pt/article/KuyiDvP~3QOeljlv65sHmzMSZM5iuSI1/covid-19-jornal-brasileiro-revela-uso-de-vacina-anti-poliomielite-em-testes-na-guin%C3%A9-bissau
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15 de junho 

 A Guiné-Bissau recebeu doação de material de biossegurança para o combate à 

Covid-19 de Marrocos, nomeadamente: 500 mil máscaras de proteção facial, 5 mil 

caixas de hidroxicloroquina e mil caixas de azitomicina (Conosaba);   

 

12 de junho 

 Os pacientes infetados com Covid-19 a precisar de oxigénio vão começar a ser 

transferidos para o hospital de Bor, arredores de Bissau, anunciou um responsável 

guineense após a morte de uma jovem de 22 anos (Lusa);  

 As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau receberam dois ventiladores 

disponibilizados por quatro empresas chinesas, no âmbito do tratamento de doentes 

com o novo coronavírus (saiba mais);  

 Três médicas portuguesas chegaram à Guiné-Bissau para reforçar a equipa de 

combate ao novo coronavírus no âmbito de um grupo, recrutado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nomeadamente de cinco especialistas internacionais 

(saiba mais);   

 A Fundação Galp e a Petromar doaram Guiné-Bissau um ventilador ao Centro de 

Operação de Emergência de Saúde do Instituto Nacional de Saúde (INASA-COES); 

 A especialista da OMS Joana Cortez afirmou que existe na Guiné-Bissau uma infeção 

por Covid-19 “muito elevada” entre os profissionais de saúde, num país onde falta 

quase tudo, desde equipamentos de proteção a oxigénio (saiba mais);  

 

11 de junho 

 O Conselho de Ministros reuniu, em sessão ordinária, para agilizar vários temas, de 

entre eles, a regulamentação do decreto de prorrogação do estado de emergência 

(vídeo / comunicado);  

 O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, afirmou que o país está a 

preparar-se para “os piores efeitos da pandemia” e que precisa de apoio no setor da 

saúde, mas também para as consequências económicas (Lusa);  

 Escola para crianças cegas na Guiné-Bissau desesperada com “dificuldades” (saiba 

mais);  

http://conosaba.blogspot.com/2020/06/marrocos-oferece-500-mil-mascaras-e.html
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FQqqxVkwAVdIjMSZM5iuSI1/covid-19-hospital-perto-de-bissau-vai-come%C3%A7ar-a-receber-pacientes-a-precisar-de-oxig%C3%A9nio
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FRxXfIx3LLs5jMSZM5iuSI1/covid-19-empresas-chinesas-entregam-dois-ventiladores-para-tratamento-de-doentes-guineenses
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FRo2OQHuxb35DMSZM5iuSI1/covid-19-tr%C3%AAs-m%C3%A9dicas-portuguesas-refor%C3%A7am-equipa-de-combate-%C3%A0-doen%C3%A7a-na-guin%C3%A9-bissau
https://www.lusa.pt/article/XqF2YOn08289qMioKVOfmDMSZM5iuSI1/covid-19-infe%C3%A7%C3%A3o-entre-profissionais-de-sa%C3%BAde-%C3%A9-muito-elevada-na-guin%C3%A9-bissau-oms
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/148668820100420
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=144338877223949&id=103914664599704
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FQOZ6Re04PbyDMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-prepara-se-para-os-piores-efeitos-da-pandemia
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1506696/escola-para-criancas-cegas-na-guine-bissau-desesperada-com-dificuldades
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1506696/escola-para-criancas-cegas-na-guine-bissau-desesperada-com-dificuldades
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10 de junho 

 O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela quinta vez, o 

estado de emergência no país, por 15 dias, entrando em vigor a partir da 00h00 de 11 

de maio até à 00h00 do dia 25 de junho de 2020 (Decreto Presidencial n.º 22/2020 / 

vídeo / mensagem);  

 O Presidente da República procedeu à entrega oficial das instalações do Alto 

Comissariado para a Luta Contra a Covid-19 (reportagem fotográfica);  

 Magda Robalo, na qualidade de Alta Comissária pela Covid-19, deu uma entrevista 

exclusiva;  

 

9 de junho 

 O Conselho de Ministros reuniu para avaliar a renovação do estado de emergência e 

para a apresentação dos membros do Alto Comissariado: governo solicita a 

prorrogação do estado de emergência (reportagem fotográfica / comunicado);   

 

6 de junho 

 O coordenador do COES na Guiné-Bissau, Dionísio Cumba, admitiu à Lusa que ainda é 

difícil dizer se a pandemia provocada pelo novo coronavírus já atingiu o pico no país 

(Lusa);  

 

5 de junho 

 O porta-voz dos pescadores artesanais de Cacheu, alertou que a crise provocada pela 

pandemia do novo coronavírus pode estar a favorecer a pesca ilegal nas águas do rio 

Cacheu (saiba mais); 

 No âmbito da criação do Alto Comissariado para a Luta Contra a Covid-19, foram 

nomeados as seguintes personalidades (fotorreportagem):  

 Alta Comissária - Magda Robalo Correia e Silva; 

 Coordenador-Adjunto - Tomane Baldé; 

 Secretário - Plácido Monteiro Cardoso; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164857035134936&id=109812840639356
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/148353183465317
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/148317036802265
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/148311290136173
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291516062238993&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291516062238993&id=105117960878805
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/147957053504930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143574560633714&id=103914664599704
https://www.lusa.pt/article/yQta9B8w08CUFqfjz5XfCDMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-parece-estabilizar-mas-autoridades-com-reservas-sobre-o-pico
https://www.lusa.pt/article/CinR3TiZ56oVJVbaxHam_zMSZM5iuSI1/covid-19-crise-pode-favorecer-pesca-ilegal-nas-%C3%A1guas-guineenses-associa%C3%A7%C3%A3o
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/146370203663615
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 A Alta Comissária para a Luta Contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo 

Correia e Silva, afirmou que não vai ser fácil, mas afirmou que é possível travar a 

pandemia do novo coronavírus no país (Lusa);  

 

4 de junho 

 Governo afirma que a Guiné-Bissau tem quantidade suficiente de reagentes para 

testes de Covid-19 no país (comunicado);  

 Um médico do Hospital Nacional Simão Mendes, principal estabelecimento sanitário 

da Guiné-Bissau, onde estão internados doentes infetados com Covid-19, afirmou 

que todos os dias os profissionais da saúde estão a ser contaminados com a doença 

(Lusa);  

 Um porta-voz do comité de trabalhadores de um hotel da Guiné-Bissau, informou 

que mais de 100 colaboradores foram mandados para casa, por falta de clientes 

devido à pandemia do novo coronavírus (saiba mais);  

 A ONG Ba-Nfaba forneceu géneros alimentícios a tabancas de Ingoré para minimizar 

os danos causados pela Covid-19 (vídeo);  

 

3 de junho 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, solicitou a mobilização de apoios 

adicionais para relançar a economia dos países da Comunidade Económica dos 

Estados da África Ocidental (CEDEAO) afetada pela pandemia do novo coronavírus 

(saiba mais);  

 Chegada de uma tonelada de material de combate à Covid-19 doado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef);  

 

2 de junho 

 A casa de proteção de raparigas vítimas do casamento forçado na Guiné-Bissau, que 

albergava 20 jovens, teve de as devolver à família devido à falta de alimentos (Lusa);  

 O Secretário Executivo da Associação de Amigos da Criança (AMIC) considerou que a 

pandemia provocada pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau está a ser usada como 

https://www.lusa.pt/article/CinR3TiZ56q4MPmp7WBiITMSZM5iuSI1/covid-19-respons%C3%A1vel-pela-luta-contra-pandemia-na-guin%C3%A9-bissau-diz-que-%C3%A9-poss%C3%ADvel-travar-novo-coronav%C3%ADrus
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141608190830351&id=103914664599704
https://www.lusa.pt/article/CinR3TiZ56p22viewQV2czMSZM5iuSI1/covid-19-t%C3%A9cnicos-da-sa%C3%BAde-guineenses-est%C3%A3o-a-ser-infetados-todos-os-dias-no-sim%C3%A3o-mendes-m%C3%A9dico
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmCNHYkufqkslDMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-100-trabalhadores-de-hotel-da-guin%C3%A9-bissau-mandados-para-casa
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286878949369371&id=105117960878805
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmDXwufbPtReiTMSZM5iuSI1/covid-19-pr-da-guin%C3%A9-bissau-pede-apoios-adicionais-para-relan%C3%A7ar-economia-dos-pa%C3%ADses-da-cedeao
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25XvLSnvlL7JjjMSZM5iuSI1/covid-19-casa-de-prote%C3%A7%C3%A3o-de-raparigas-v%C3%ADtimas-de-casamento-for%C3%A7ado-na-guin%C3%A9-bissau-com-falta-de-alimentos
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desculpa pela polícia para “afrouxar” as respostas no combate à violência doméstica 

(saiba mais);  

 

1 de junho 

 O economista guineense Santos Fernandes afirmou que a pandemia do novo 

coronavírus tem provocado o caos na economia da Guiné-Bissau e vão ser precisos 

apoios, porque o setor privado está com dificuldades (Lusa);  

 

31 de maio 

 A ONG Mães do Mundo doou viseiras ao Hospital Nacional Simão Mendes, para o 

reforço no combate à Covid-19 (vídeo);  

 

30 de maio 

 Os representantes da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) em seis 

países de língua portuguesa - Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé 

e Príncipe e Timor-Leste - contam os desafios que enfrentam em plena pandemia 

(saiba mais);  

 

29 de maio 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que o sistema de saúde da Guiné-

Bissau pode colapsar devido à pandemia do novo coronavírus (Lusa); 

 A médica guineense e especialista em Saúde Pública, Magda Robalo, alertou para o 

risco de um excesso de mortalidade na Guiné-Bissau causada por outras doenças, 

apontando fragilidades na resposta à Covid-19 (saiba mais);  

 

 

 

https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25XZtc~a7zJffzMSZM5iuSI1/covid-19-associa%C3%A7%C3%A3o-de-prote%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7as-lamenta-fraca-resposta-da-pol%C3%ADcia-guineense-a-aumento-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25Uwqr9bpKxqszMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-tem-provocado-caos-na-economia-da-guin%C3%A9-bissau-economista
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283794429677823&id=105117960878805
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/01-jun-2020/unicef-no-apoio-as-criancas-em-tempos-de-covid-12255493.html
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h88es3QUZsQW7DMSZM5iuSI1/covid-19-sistema-de-sa%C3%BAde-da-guin%C3%A9-bissau-pode-colapsar-onu
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h88qRcoJMIb9SzMSZM5iuSI1/covid-19-m%C3%A9dica-alerta-para-risco-de-excesso-de-mortalidade-por-outras-doen%C3%A7as-na-guin%C3%A9-bissau
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28 de maio 

 Veja uma reportagem realizada pela Televisão da Guiné-Bissau (TGB) do início do 

desconfinamento no país;  

 

26 de maio 

 O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela quarta vez, o 

estado de emergência no país, por 15 dias, entrando em vigor a partir da 00h00 de 27 

de maio até à 00h00 do dia 10 de junho de 2020, considerando o agravamento da 

situação da pandemia do novo coronavírus (Decreto Presidencial n.º 18/2020 / 

vídeo / mensagem); 

 O Conselho de Ministros regulamentou a nova prorrogação do estado de emergência 

nacional, procedendo às seguintes alterações, como medidas de alívio às restrições 

de mobilidade (Minuta de Decreto do Conselho de Ministros):  

 Permissão da circulação internacional de pessoas, bens e serviços, isto é, é 

permitida a entrada e saída do território nacional, sendo a entrada condicionada 

à apresentação de um certificado negativo de Covid-19 - nas filas de embarque, 

os passageiros devem respeitar um metro de distância entre si; 

 Uso obrigatório de máscara na circulação nas estradas, vias públicas, mercados, 

transportes e em espaços interiores fechados com mais de uma pessoa (salas de 

reunião, supermercados, lojas e estabelecimentos comerciais); 

 Autorização da circulação de transportes públicos de passageiros, bem como o 

transportes de bens e produtos de primeira necessidade - não ultrapassando 50% 

da sua capacidade; os táxis ficam cingidos a um máximo de quatro pessoas - o 

desrespeito das normas é passível de coima no valor de 5000 cfa por pessoa (no 

caso do não uso de máscara facial) e 50 mil cfa no caso da violação da regra de 

lotação e distanciamento;  

 Permissão da venda ambulante, sendo obrigatório o uso de máscara pelos 

vendedores;  

 Os restaurantes, pastelarias, padarias e serviços similares só podem funcionar em 

regime de pronto a levar, entre as 7h e as 20h; 

 A venda de alimentos confecionados no interior das imediações das feiras e 

mercados é proibida em todo o território nacional; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281636906560242&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159324209021552&id=109812840639356
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/142515404049095
https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/142356174065018
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137993794525124&id=103914664599704


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Guiné-Bissau 
 

   
Página 11 de 34 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 4/JULHO/2020 

 A campanha de comercialização da castanha de caju deve observar 

rigorosamente as medidas higiénico-sanitárias previamente estabelecidas; 

 Interdição da circulação de pessoas na via pública, excetuando para a compra e 

venda de produtos e bens essenciais entre as 7h e as 18h; 

 Os residentes de Bissau não podem circular para além da área geográfica do Setor 

Autónomo de Bissau, o mesmo ocorre relativamente às restantes áreas 

geográficas das respetivas regiões;  

 Todos os habitantes devem permanecer nas suas habitações das 20h às 6h, do dia 

seguinte, considerando-se as seguintes exceções: defesa e segurança, saúde, 

agentes humanitários, comunicação social e serviços de limpeza e saneamento;  

 

25 de maio 

 Receção da terceira doação das fundações chinesas Jacl Ma e Alibaba, de material e 

biossegurança, nomeadamente: 2 ventiladores, 1 scanner de temperatura corporal, 

12 termómetros, 50 óculos de proteção, mil fatos de proteção, 810 protetores 

faciais, 5 mil luvas, 28 550 máscaras e 2 496 pacotes de testagem;   

 

24 de maio 

 A analista de assuntos económicos com o pelouro de África na ONU, Helena Afonso, 

alertou para um panorama de quebra económica em 2020 na Guiné-Bissau (saiba 

mais);  

 Dionísio Cumba, membro da Comissão Interministerial, afirmou que o país está sem 

material para a realização de testes Covid-19, o que impedirá a atualização de dados 

relativos à doença (e-global);  

 

21 de maio 

 O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Filomeno Fortes, 

alertou hoje para o “grande risco” de aumento de mortes por doenças não Covid-19 

em África, manifestando particular preocupação, em termos dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com a Guiné-Bissau (Sapo24);  

http://portocanal.sapo.pt/noticia/222479
http://portocanal.sapo.pt/noticia/222479
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-esta-sem-material-para-efectuar-testes-ao-covid19/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/diretor-do-instituto-de-higiene-e-medicina-tropical-alerta-para-grande-risco-de-aumento-de-mortes-por-outras-doencas-em-africa
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 Cristóvão Mango afirma que “estado de emergência é uma perda de tempo” (e-

global);  

 A Câmara Municipal de Oeiras e a Rede Aga Khan vão apoiar a Guiné-Bissau com 

equipamento médico e de proteção individual no âmbito do combate à pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, nomeadamente com dois ventiladores, 50 mil 

máscaras cirúrgicas, 50 mil pares de luvas, duas mil máscaras sociais e 12 

termómetros de infravermelhos (Lusa);  

 O Coordenador do Centro de Operações de Emergências em Saúde, Dionísio Cumba, 

afirmou estar preocupado com a falta de medicamentos, nomeadamente 

hidroxicloroquina e azintromicina para o tratamento das pessoas infetadas por 

Covid-19 (Bissau On-line);  

 As crianças acolhidas pela Agrice, único lar de abrigo de pessoas cegas, mudas e 

surdas na Guiné-Bissau, enfrentam “muitas dificuldades” na alimentação e 

medicamentos, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (saiba mais);  

 

20 de maio 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, anunciou a extinção da Comissão 

Interministerial de Acompanhamento de Prevenção do Coronavírus na Guiné-Bissau e 

cria o cargo de Alto-comissário de Covid-19 (Bissau On-line / vídeo);   

 Umaro Sissoco Embaló afirmou que “A Guiné-Bissau vai mudar a estratégia da luta 

contra o coronavírus” (covid19gb.com);  

 

19 de maio 

 A ONU para os refugiados fornece géneros alimentícios e produtos de higiene aos 

refugiados da região de Cacheu para minimizar os impactos negativos causados pela 

Covid-19 (vídeo);  

 Doentes confinados queixam-se de más condições na Guiné-Bissau (Deutsche Welle);  

 Salões de beleza improvisados estão a funcionar a meio gás (vídeo);  

 

 

 

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-estado-de-emergencia-e-uma-perda-de-tempo-diz-cristovao-mango/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-estado-de-emergencia-e-uma-perda-de-tempo-diz-cristovao-mango/
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm2Dx50goXYBvjMSZM5iuSI1/covid-19-c%C3%A2mara-de-oeiras-e-aga-khan-apoiam-guin%C3%A9-bissau-com-equipamento-m%C3%A9dico
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1628036477350922:0
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm2b_W6GoAiA1DMSZM5iuSI1/covid-19-lar-de-abrigo-de-crian%C3%A7as-cegas-na-guin%C3%A9-bissau-com-dificuldades-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1626860770801826:0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275740530483213&id=105117960878805
https://covid19gb.com/2020/05/20/umaro-sissoco-embalo-a-guine-bissau-vai-mudar-estrategia-de-luta-contra-o-coronavirus/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275005790556687&id=105117960878805
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-doentes-confinados-queixam-se-de-m%C3%A1s-condi%C3%A7%C3%B5es-na-guin%C3%A9-bissau/a-53501482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275002213890378&id=105117960878805
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18 de maio 

 Médicos Sem Fronteiras relatam "situação dramática" na Guiné-Bissau (Deutsche 

Welle);  

 

16 de maio 

 A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou mais um abuso das forças de 

segurança no combate à Covid-19 (Lusa);   

 Região de Bafatá beneficia do arroz e açúcar doados pelo governo para minimizar o 

impacto negativo da Covid-19 (vídeo);  

 A população e Quelelé mobilizou-se para a distribuição das cestas básicas, de 

produtos alimentares, beneficiando 220 famílias locais (vídeo);  

 Caravana de distribuição de arroz, da comissão interministerial de combate a Covid-

19, criada pelo governo, faz descarga de arroz e açúcar na região de Gabú (vídeo);  

 O embaixador da República Popular da China na Guiné-Bissau, Jin Hong Jun, deu 

uma entrevista com finalidade de ajudar a sensibilizar as pessoas em como prevenir 

da Covid-19; 

 “Lantou” (erguer, levantar ou ressuscitar), uma palavra que nos últimos dias tem 

animado a interação entre os guineenses na rede social Facebook, com as pessoas a 

publicarem fotografias antigas, serve agora para apoiar as vítimas da Covid-19 (saiba 

mais);  

 

15 de maio 

 Mais de 300 empregadas domésticas guineenses despedidas e 17 estão infetadas 

(Lusa);  

 

14 de maio 

 Em reunião do Conselho de Ministros, após o debate das recomendações do 

Relatório sobre a Avaliação das Atividades das Estruturas criadas para a Prevenção e 

Combate à Covid-19, aprovou-se (comunicado): 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-m%C3%A9dicos-sem-fronteiras-relatam-situa%C3%A7%C3%A3o-dram%C3%A1tica-na-guin%C3%A9-bissau/a-53474713
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-m%C3%A9dicos-sem-fronteiras-relatam-situa%C3%A7%C3%A3o-dram%C3%A1tica-na-guin%C3%A9-bissau/a-53474713
https://www.lusa.pt/article/h9WdojuQAyRO1zLEf5uPBzMSZM5iuSI1/covid-19-ong-guineense-critica-sil%C3%AAncio-da-hierarquia-em-rela%C3%A7%C3%A3o-a-abusos-das-for%C3%A7as-de-seguran%C3%A7a
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272654624125137&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272631544127445&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272620424128557&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272600627463870&id=105117960878805
https://covid19gb.com/2020/05/16/covid-19-lantou-brincadeira-com-fotografias-antigas-torna-se-ajuda-a-doentes-na-guine-bissau/
https://covid19gb.com/2020/05/16/covid-19-lantou-brincadeira-com-fotografias-antigas-torna-se-ajuda-a-doentes-na-guine-bissau/
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfy68j5RWtek2TMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-300-empregadas-dom%C3%A9sticas-guineenses-despedidas-e-17-est%C3%A3o-infetadas-associa%C3%A7%C3%A3o
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133237155000788&id=103914664599704
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 Restruturação da Comissão Interministerial de Acompanhamento de Prevenção 

de Covid-19; 

 Abertura da campanha de comercialização de castanha e caju 2020, no dia 18 de 

maio, em Bissau;  

 O Fundo Galego para a Cooperação e Solidariedade anunciou que vários 

representantes das suas administrações locais associaram-se com autoridades locais 

de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe na campanha “Os 

Municípios Cooperam” (saiba mais);  

 Os Médicos Sem Fronteiras solicitaram mais esforços e coordenação no combate à 

Covid-19 na Guiné-Bissau, devido ao aumento alarmante do número de casos 

confirmados de Covid-19 no país (comunicado);  

 Trabalhadores domésticos enfrentam desemprego na Guiné-Bissau (Deutsche Welle);  

 Por forma a fazer cumprir o estabelecido no decreto regulador do estado de 

emergência nacional, o Ministério do Interior reforça medidas excecionais de 

segurança, nomeadamente ao nível do patrulhamento (comunicado);  

 O governo anunciou a deslocação de médicos cubanos e ingleses para a Guiné-Bissau, 

para auxiliar no combate à Covid-19; 

 Pacientes em isolamento não recebem comida e água com regularidade (Bissau On-

line);  

 

13 de maio 

 O antropólogo guineense Hamadou Boiro afirmou ter chegado a altura de os 

dirigentes africanos envolverem a medicina tradicional na busca de soluções para o 

novo coronavírus, com estudos laboratoriais das ervas utilizadas pela população 

(saiba mais); 

 

12 de maio 

 O governo da Guiné-Bissau decretou o recolher obrigatório no país entre as 20h e as 

06h, na sequência do prolongamento do estado de emergência devido à Covid-19 

(Decreto n.º 10/2020 / Decreto Presidencial n.º 15/2020);  

 Ex-ministra da Guiné-Bissau, Magda Robalo, aponta fala de estratégias nacionais de 

combate à Covid-19 (entrevista);  

https://www.inforpress.cv/covid-19-fundo-galego-apoia-autoridades-locais-de-paises-lusofonos-em-africa/
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1621227458031824
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-trabalhadores-dom%C3%A9sticos-enfrentam-desemprego-na-guin%C3%A9-bissau/a-53433229
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1621220744699162
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1621747534646483:0
https://www.facebook.com/bissau.online/posts/1621747534646483:0
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf95Ax3iwbFdXzMSZM5iuSI1/covid-19-medicina-tradicional-deve-ser-envolvida-na-busca-de-solu%C3%A7%C3%A3o-antrop%C3%B3logo-guineense
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132754351715735&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149621286658511&id=109812840639356
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-precisa-de-m%C3%A1scaras-e-ventiladores-n%C3%A3o-de-ch%C3%A1/a-53422460
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11 de maio 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, prorrogou o estado de 

emergência, por mais 15 dias, em vigor desde a 00h00 do dia 12 de maio, até à 00h00 

do dia 26 de maio de 2020 (discurso) / Decreto Presidencial n.º 13/2020);    

 As medidas constantes do Decreto Presidencial precedente mantêm-se em 

vigor, sendo agravadas o dever de recolher obrigatório em todo o território 

nacional e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual;  

 O diretor clínico do centro de tratamentos Céu e Terra, Manuel Aquessuen, afirmou 

que as grávidas guineenses com VIH/Sida estão com dificuldades para aceder aos 

antirretrovirais, dadas as restrições de movimentos em vigor devido à Covid-19 

(Lusa);  

 

10 de maio 

 O Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné-Bissau, Dionísio Cumba, 

solicitou aos cidadãos o isolamento da população em Bissau, por ser o principal foco 

de infeção no país (conosaba); 

 O governo procedeu à entrega de bens alimentares na região de Biombo, à população 

mais carenciada, depois de ter feito na região do Bafatá e Gabu (vídeo);  

 A Comissão Interministerial de Acompanhamento e Prevenção do Coronavírus 

recomendou a prorrogação do estado de emergência no país, considerando o 

aumento de casos confirmados de Covid-19 (vídeo);  

 A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzi Barbosa, participou numa reunião, por 

vídeo chamada, de ministras dos Negócios Estrangeiros da União Africana com 

objetivo de mobilizar e reforçar a liderança feminina no combate a Covid-19 (vídeo);  

 

8 de maio 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, concedeu indulto especial a nove 

presos no âmbito da prevenção e combate à Covid-19 (comunicado / vídeo);    

 Comunidade francesa na Guiné-Bissau oferece material sanitário e alimentos a 18 

hospitais e centros de saúde do país: 382 viseiras, 2 800 pares de luvas, 636 litros de 

https://www.facebook.com/presidentesissoco/posts/136984064602229
https://www.uccla.pt/sites/default/files/guine1.pdf
https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7KHnzfdsoGfTzMSZM5iuSI1/covid-19-gr%C3%A1vidas-guineenses-com-vih-sida-t%C3%AAm-dificuldade-em-manter-tratamento-m%C3%A9dico
http://conosaba.blogspot.com/2020/05/cusas-kasta-diritu-na-terra-covid-19.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268006557923277&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268005604590039&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267943364596263&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145253950428578&id=109812840639356
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145357553751551&id=109812840639356
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lixívia, 1 100 máscaras (FFP2, FFP1 e cirúrgicas), 204 frascos de gel desinfetante, 60 

barras de sabão e 500 quilogramas de arroz (Lusa);  

 Para salvaguardar a comercialização da castanha de caju o governo decidiu financiar, 

a título excepcional, os operadores económicos nacionais com 15 bilhões de Fcfa, 

com o objectivo de minimizar os impactos negativos da pandemia do novo 

coronavírus; 

 

6 de maio 

 Médicos guineenses céticos em relação à estratégia do país para combater a doença 

(saiba mais); 

 Médico guineense responsabiliza as autoridades pelo desrespeito das normas de 

confinamento social e consequente aumento do número de pacientes com Covid-19 

(Deutsche Welle);  

 

5 de maio 

 O Dionísio Cumba, coordenador do COES na Guiné-Bissau, afirmou que o país 

necessita de reforçar as capacidades de diagnóstico, constatando a falta de material 

médico de combate à Covid-19, nomeadamente máscaras cirúrgicas, apontada 

pelos profissionais de saúde; 

 A Associação dos Utentes do Bairro Militar e agentes de saúde promoveram uma 

sensibilização aos frequentadores do mercado para a lavagem das mãos e uso das 

máscaras nos locais públicos, por forma a evitar a propagação da Covid-19 (vídeo);  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou contra terapias tradicionais não 

testadas, considerando o material doado à Guiné-Bissau por Madagáscar (saiba 

mais); 

 A Associação de Guineenses de Lion, França, doou produtos de primeira necessidade 

à Cáritas Guiné-Bissau para serem encaminhados aos habitantes das zonas insulares 

(vídeo); 

 

 

 

https://www.lusa.pt/article/UsakVp8~Z3sISZR5QfiA~TMSZM5iuSI1/covid-19-comunidade-francesa-na-guin%C3%A9-bissau-oferece-material-sanit%C3%A1rio-e-alimentos
https://covid19gb.com/2020/05/06/medicos-guineenses-ceticos-em-relacao-a-estrategia-do-pais-para-combater-a-doenca/
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-na-guin%C3%A9-bissau-as-autoridades-n%C3%A3o-est%C3%A3o-a-cumprir/a-53354587
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264380114952588&id=105117960878805
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-oms-alerta-contra-terapias-tradicionais-n%C3%A3o-testadas/a-53333030
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-oms-alerta-contra-terapias-tradicionais-n%C3%A3o-testadas/a-53333030
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264389664951633&id=105117960878805
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4 de maio 

 A fundação "Mamadú Sanó Gomes" doou cerca 1 100 sacos de arroz para auxílio à 

população mais vulnerável economicamente durante a pandemia de Covid-19 na 

Guiné-Bissau (vídeo);  

 Doação de pacotes de testes rápidos de Covid-19 e material de material 

complementar de diagnóstico da doença à Comissão Interministerial de combate à 

pandemia, por parte da empresa Saluspharma;  

 Guiné-Bissau sem boletins epidemiológicos durante o fim-de-semana devido a 

questões técnicas (Lusa);  

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo entregou ao governo 20 mil sacos 

de arroz e 10 mil sacos de açúcar para distribuição à população - o maior donativo até 

à data, durante o período da Covid-19, foi do Presidente da República e da Primeira-

dama, Danisia Embaló, com donativos de toneladas de arroz;  

 

2 de maio 

 Receção de chá produzido no Madagáscar - Covid-Organics - de prevenção e 

tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, resultante da reunião 

previamente realizada entre os Chefes de Estado de ambos países (reportagem 

fotográfica);  

 Um activista guineense, Juviano Landim, criou um lavatório para que a população 

possa lavar as mãos sem tocar nas torneiras, evitando a propagação da Covid-19 

(vídeo); 

 Ativistas sociais guineenses criticam o comportamento da população que não respeita 

as normas de saúde pública de combate à Covid-19, nomeadamente o 

distanciamento social e o uso de máscara;   

 Pastoral Universitária de Braga dinamiza campanha solidária para a Cáritas da Guiné-

Bissau (saiba mais);   

 Terminou a campanha de sensibilização e consciencialização da população para o 

combate à Covid-19 feita pelo governo central (veja o último vídeo); 

 

 

https://www.facebook.com/bissau.online/videos/549376359351022
https://www.lusa.pt/article/N_PZD5ezHQdMfx5EvvhsnjMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-sem-dados-no-fim-de-semana-devido-a-quest%C3%B5es-t%C3%A9cnicas-instituto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=133424624958173&set=pcb.133432411624061
https://www.facebook.com/photo/?fbid=133424624958173&set=pcb.133432411624061
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3116014231790461&id=329373860454526?sfnsn=wa&d=w&vh=e
https://www.jornaldamadeira.com/2020/05/02/covid-19-pastoral-universitaria-de-braga-dinamiza-campanha-solidaria-para-a-caritas-da-guine-bissau/
https://www.facebook.com/GovGuineBissau/posts/236614801099369
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1 de maio 

 O Presidente da República, Umaro Embaló, presidiu a cerimónia da distribuição de 

arroz e açúcar à população - neste período da epidemia de Coronavírus e de jejum 

de Ramadão, o governo irá distribuir 20 mil sacos de arroz e 10 mil sacos de açúcar 

de 50 kg à população mais carenciada (Bissau On-Line);  

 

30 de abril 

 O responsável pelo Centro de Operações de Emergência Médica, Tumane Baldé 

admitiu que, relativamente à Covid-19, “A situação é alarmante na Guiné-Bissau” 

(entrevista);  

 O COES recebeu equipamento informático doado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no âmbito da resposta à pandemia da Covid-19 no país: quatro 

digitalizadores, duas impressoras, três portáteis e uma torre de computador e 

respetivo monitor; 

 

29 de abril 

 Conselho de Ministros aprova a prorrogação do estado de emergência anunciada no 

dia 26 de abril, resultando nas seguintes alterações (Decreto n.º 09/2020 da 

Presidência do Conselho de Ministros):  

 Deslocação no território nacional: a circulação de pessoas, na via pública, passa a 

ser possível entre as 07 e as 14h para a compra e venda de produtos e bens 

essenciais; as pessoas residentes em Bissau não podem sair da área geográfica 

do setor autónomo de Bissau, bem como fica proibida a circulação entre regiões 

geográficas;  

 Transportes: é permitido o transporte de bens e produtos de primeira 

necessidade, desde que comprovada a ausência de Covid-19 e fazendo uso de 

máscara; os veículos particulares não devem ultrapassar metade da sua 

capacidade e não devem ser onerosos; quem praticar a especulação de preços 

de transportes de bens e serviços de primeira necessidade é sujeito ao dobro da 

coima máxima prevista na lei; 

 Comércio e restauração: é proibida a venda ambulante de qualquer natureza; os 

restaurantes, pastelarias, padarias e similares, apenas podem funcionar em 

regime de take-away das 07h e as 14h e com um limite de cinco clientes (que 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1609242752563628&set=pcb.1609242885896948
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-a-situa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-alarmante-na-guin%C3%A9-bissau/a-53297053
https://www.uccla.pt/sites/default/files/gb_decreto_09_presidencia_conselho_de_ministros.pdf
https://www.uccla.pt/sites/default/files/gb_decreto_09_presidencia_conselho_de_ministros.pdf
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deverão respeitar, no período de espera, uma distância de pelo menos um 

metro), tanto os clientes como os funcionários deverão utilizar máscaras; para a 

especulação de preços está prevista a aplicação de uma coima e todos os 

produtos resultantes dessa transacção e/ou confisco deverão ser doados a 

hospitais, casas de acolhimento e às força de defesa e segurança; 

 Mercados e estabelecimentos comerciais: deve ser respeitada a distância mínima 

de segurança, de um metro, entre as pessoas; a permanência de clientes no 

local deve respeitar a estrita necessidade para a aquisição de produtos e bens; 

 

28 de abril 

 Receção de material de diagnóstico e proteção da Fundação Calouste Gulbenkian: 

500 pacotes de análise em Proteína C Reativa (PCR) e respetivos reagentes, o que 

irá permitir a realização de cerca de 1000 testes à Covid-19; 

 

27 de abril 

 Sessão Extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 

Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA) onde a Covid19 foi um dos temas 

centrais (intervenção);   

 O Conselho de Ministro reuniu-se, em sessão extraordinária, para debater vários 

pontos, de entre eles a aprovação, com alterações, do projeto de decreto que 

regulamenta a segunda renovação do estado de emergência proposta pelo Ministro 

da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares 

(comunicado) - no final da conferência, Mamadu Serifo Jaquité informou que fica 

expressamente proibido o transporte de passageiros por motorizadas; 

 

26 de abril 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, promulgou a renovação do estado 

de emergência nacional, por mais 15 dias, com inicio à 00h00 de 27 de abril e 

término à 00h00 do dia 11 de maio de 2020 (Decreto Presidencial n.º 09/2020 / 

comunicado / vídeo); 

 Membros do governo obrigados a fazer a testagem de Covid-19; 

https://www.facebook.com/photo?fbid=131499808483988&set=pcb.131502011817101
https://www.facebook.com/photo?fbid=1605531839601386&set=pcb.1605531909601379
https://www.facebook.com/photo?fbid=1604547683033135&set=pcb.1604547786366458
https://www.facebook.com/photo?fbid=131096108524358&set=pcb.131096588524310
https://www.facebook.com/presidentesissoco/videos/853986988442305
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 O Presidente da República manifestou interesse na aquisição de material médico de 

combate à Covid-19 a Madagáscar (assista à videochamada entre os dois chefes de 

Estado);  

 

25 de abril 

 As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau recomendaram o prolongamento do estado 

de emergência no país no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo 

coronavírus (Lusa);  

 

24 de abril 

 O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian anunciou que o governo está a 

preparar a aquisição de 20 a 30 mil toneladas de arroz para distribuir à população no 

âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus; 

 Muçulmanos guineenses iniciam período de jejum com restrições devido à pandemia; 

 

23 de abril 

 Sessão Extraordinário da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) (reportagem 

fotográfica / Comunicado da CEDEAO):  

“A medida prioritária do Governo foi a criação de uma Comissão Interministerial 

de Acompanhamento e Prevenção do Coronavírus e a Elaboração de um Plano de 

Emergência para o combate da Covid-19, a par com a declaração de Estado de 

Emergência, a 26 de março, por 15 dias, quando foram identificados os 2 

primeiros casos de pessoas infetadas no país. 

A implementação do Plano de Contingência tem sido assegurada pelo Centro de 

Operações das Emergências em Saúde (COES), cujo mandato é coordenar e gerir 

as emergências em saúde pública. 

Durante esta fase de pandemia, a comissão tem reunido regularmente, 

analisando a tendência de evolução diária da pandemia a nível nacional e dando 

https://www.facebook.com/presidentesissoco/videos/672663253298393
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIdPGC0V5zX5fzMSZM5iuSI1/covid-19-autoridades-sanit%C3%A1rias-da-guin%C3%A9-bissau-querem-estado-de-emerg%C3%AAncia-prolongado
https://www.facebook.com/photo?fbid=129864258647543&set=pcb.129866891980613
https://www.facebook.com/photo?fbid=129864258647543&set=pcb.129866891980613
https://www.facebook.com/photo?fbid=1602100196611217&set=pcb.1602100326611204
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orientações na vigilância e seguimento dos casos suspeitos e de contactos à 

todas as Direções Regionais de Saúde, ONGs e parceiros de implementação. 

Apesar dos fracos recursos disponíveis, e do frágil sistema sanitário, a comissão 

em conjunto com o Governo tomou as diligências necessárias para a criação de 

Centros de Isolamento, e apoiar as famílias carenciadas. 

A 11 de Abril, tivemos a necessidade de renovar o Estado de Emergência por 

mais 15 dias, com medidas restritivas, tendo em conta a evolução da pandemia 

no nosso país. 

Para travar a propagação da Pandemia e implementar o Plano de Emergência, a 

Guiné-Bissau contou com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS), cumprindo as suas 

recomendações e orientações. 

Fizemos ainda uma grande aposta na formação dos técnicos de saúde e 

sensibilização a nível nacional. 

Os parceiros internacionais e organizações regionais como o Banco Mundial, 

BOAD, BAD, BID, FMI, BCEAO, sem esquecer a CEDEAO também têm feito 

enormes esforços no equacionamento e na procura de soluções para esta crise.” 

 O Instituto Mozdahir International doou duas toneladas e meia de arroz e produtos 

desinfetantes às famílias mais carenciadas da de Bafatá; 

 

22 de abril 

 O futebolista internacional português Bruma, natural da Guiné-Bissau, apoia os 

guineenses com mais de 32 milhões de Francos CFA, para compra de bens 

alimentares face às dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus; 

 A empresa Arezki fez uma doação ao Ministério da Saúde, para auxiliar no combate à 

Covid-19, nomeadamente 2 400 sacos de arroz, 500 sacos de açúcar, 500 caixas de 

óleo alimentar e 500 caixas de sabão (vídeo); 

 Empresa ARESKI doa arroz e açúcar ao ministério de saúde da Guiné-Bissau (Bissau 

On-line);   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254597949264138&id=105117960878805
https://www.facebook.com/photo?fbid=1601128933375010&set=pcb.1601129093374994
https://www.facebook.com/photo?fbid=1601128933375010&set=pcb.1601129093374994


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Guiné-Bissau 
 

   
Página 22 de 34 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 4/JULHO/2020 

 A comunidade indiana doou produtos desinfectantes e bens alimentares à Câmara 

Municipal de Bissau, vendo na limpeza e saneamento da cidade o caminho de 

combate a Covid-19 (vídeo);  

 

21 de abril 

 Teve lugar um debate promovido pelo Instituto Nacional de Estados e Pesquisa da 

Guiné-Bissau sobre a epidemia de Coronavírus (assista aqui);  

 

20 de abril 

 O Presidente da república, Umaro Sissoco, admitiu a possibilidade de prolongar 

estado de emergência (Bissau On-line);  

 Inauguração da “Feira Anti-Coronavírus”, em Bissau, onde se espera serem 

respeitadas as medidas de distanciamento e higienização, para a disponibilização de 

bens básicos - reúne feirantes de diferentes zonas e irá funcionar das 07h00 às 

11h00; 

 Úmaro Sissoco Embaló admite a possibilidade de prorrogação do estado de 

emergência, decretado na sequência da pandemia da Covid-19 (O Democrata);  

 Líderes juvenis guineenses alertam para risco de infeção (Lusa);  

 Chegada da doação na ONU da Guiné-Bissau, para conter a disseminação do novo 

coronavírus no continente africano: 300 proteções faciais, 8 000 luvas descartáveis, 

60 óculos de proteção, 300 roupas de proteção, 150 máscaras com respirador e 3 

000 máscaras cirúrgicas; 

 Receção da segunda doação das Fundações Jack Ma e Ali Baba Foundation: 2 

ventiladores, 3 790 roupas médicas, 3 800 protetores faciais, 36 termómetros, 9 

500 luvas, 18 900 cotonetes e 18 912 pacotes de extração;  

 

19 de abril 

 Chegada de voo solidário da ONU com doação e compra de materiais médicos 

essenciais para conter a Covid-19: 2 ventiladores, 3 790 roupas médicas, 3 800 

protetores faciais, 36 termómetros, 9 500 luvas, 18 900 cotonetes e 18 912 pacotes 

de extração; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254618169262116&id=105117960878805
https://www.facebook.com/inep.guine.7/videos/262288891615704
https://www.facebook.com/photo?fbid=1599360416885195&set=a.1006745202813389
http://www.odemocratagb.com/?p=24458
https://www.lusa.pt/article/w4u65ZX4h0jJt2VqxPaCUjMSZM5iuSI1/covid-19-l%C3%ADderes-juvenis-guineenses-alertam-para-risco-de-infe%C3%A7%C3%A3o
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 O Conselho de Ministros reuniu-se, em sessão extraordinária, para o debate de várias 

temáticas, de entre elas, a estruturação do combate à Covid-19 e à estratégia coletiva 

do governo, denominada E.N.D. - estancar, neutralizar e desenvolver (Comunicado 

Conselho de Ministros); 

 

18 de abril 

 Chegada a Bissau da doação da China com equipamentos de proteção para combater 

a Covid-19, nomeadamente 2 mil máscaras de proteção, 10 mil máscaras cirúrgicas, 

2 mil macacões descartáveis, 500 termómetros infravermelhos, 2 mil óculos de 

proteção, 10 mil pares de luvas de nitrilo descartáveis e 10 mil pares de capas de 

sapatos descartáveis (comunicado de imprensa conjunto);  

 O empresário e político Carlos Gomes Júnior disponibilizou 5 milhões de francos e 10 

mil litros de gasóleo ao Ministério da Saúde, o donativo destina-se ao interior do país 

para os diferentes hospitais regionais e postos de saúde; todo o apoio enquadra-se 

no âmbito de prevenção e combate a Covid-19 (vídeo); 

 

17 de abril 

 Carlos Gomes Júnior doa 5 milhões de FCFA e 10 mil litros de combustível para ajudar 

no combate ao coronavírus;  

 Governo anuncia a chegada de material hospitalar da China, prevista para o dia 18 de 

março; 

 A comunidade islâmica Ahmadia doou géneros alimentícios ao Ministério do Interior 

para o combate à Covid-19 (vídeo); 

 Cooperativa camponesa preocupada com bolanha que alimenta mais de uma centena 

de famílias e três dezenas de tabancas (bairros) do sector autónomo de Bissau, com a 

pandemia de Covid-19, os membros apelam a recuperação de diques (vídeo); 

 

16 de abril 

 O governo guineense promulgou a renovação do Estado de Emergência (Decreto n.º 

8 da Presidência do Conselho de Ministros) - estendendo as horas de circulação, por 

mais uma hora, nomeadamente entre as 7h e o 12h; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122361612755009&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122361612755009&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121830216141482&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251493839574549&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250550299668903&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250522679671665&id=105117960878805
https://www.facebook.com/photo?fbid=1594944340660136&set=pcb.1594944550660115
https://www.facebook.com/photo?fbid=1594944340660136&set=pcb.1594944550660115
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 Banco Islâmico de Desenvolvimento apoia Guiné-Bissau com 13,8 milhões de euros; 

 OMS doa equipamentos de comunicação ao Coordenador do COES; 

 Empresa Orange oferece cerca de 300 sacos de arroz na região de Biombo; 

 O primeiro-ministro, Nuno Nabiam, fez um apelo à população para o uso de 

máscaras, por forma a evitar o contágio do vírus SARS-CoV-2 (comunicado); 

 

15 de abril 

 Farmacêutica Adiato Baldé da Guiné-Bissau cria desinfetantes naturais; 

 Nações Unidas na Guiné-Bissau apoiam um projeto para verificar factos e tentar 

impedir a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus no 

país, cuja consulta está disponível através do: www.nobaschecker.org;   

 Jovem informático da Guiné-Bissau lança página na Internet com evolução da 

pandemia de coronavírus no país, Bacar Cassamá (Baba): www.covid19gb.com 

 

14 de abril 

 Guiné-Bissau pede financiamento de crédito rápido ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI), devido ao impacto económico que a Covid-19 está a ter no país; 

 O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP) doou um conjunto de 

materiais de prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19) às Áreas Protegidas 

(Após), nomeadamente materiais recipientes para a colocação de água para 

desinfetar as mãos, sabão em barras, lixívia, máscaras e luvas; 

 Bispos da Guiné-Bissau lançam campanha de recolha de fundos para apoiar pessoas 

carenciadas, disponibilizando a conta da Caritas Guiné-Bissau para as contribuições 

monetárias: GW143 0100 1180 0076 8700 666;  

 

13 de abril 

 Reitor da universidade Jean Piaget da Guiné-Bissau, Aladje Baldé, nomeado alto-

comissário para a Covid-19; 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, apelou à higienização das mãos 

como mecanismo de prevenção da contaminação da Covid-19 no país (vídeo); 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=120603982930772&id=103914664599704
https://www.nobaschecker.org/?fbclid=IwAR093A8gFzrRXHoDaoHldZLaFFNkJO-vxiNCQNsjmftjloRKDvkp0m_yepw
http://www.covid19gb.com/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1593449994142904&set=pcb.1593450067476230
https://www.facebook.com/photo?fbid=1593449994142904&set=pcb.1593450067476230
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126956885591618&id=109812840639356
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11 de abril 

 Renovação do Estado de Emergência, por mais 15 dias, até ao dia 26 de abril 

(discurso e vídeo de Umaro Sissoco Embaló, Presidente da República da Guiné-

Bissau / Decreto Presidencial), que prevê o reforço das medidas de prevenção da 

Covid-19, nomeadamente: 

 Encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau; 

 Limitação da circulação de pessoas e veículos na via pública - excetuando 

pessoas de categorias profissionais tais como jornalistas, elementos das forças 

de segurança e defesa, profissionais de saúde e funcionários judiciais 

previamente autorizados; 

 Compra e venda de produtos essenciais restringidas a um horário compreendido 

entre as 7h e as 11h; 

 Transporte públicos fora de funcionamento e, os carros particulares, passam a 

poder circular com, até, três pessoas; 

 

10 de abril 

 A Comissão Interministerial de Acompanhamento e Prevenção do Coronavírus propôs 

a prorrogação do estado de emergência (vídeo);  

 A empresa de construção Sissé e filhos doou cerca de duas toneladas de arroz, 

óleo alimentar e sabão ao Hospital Nacional Simão Mendes, o objectivo da 

instituição é o de proporcionar ajuda a todas as instituições na linha da frente 

do combate à Covid-19; 

 Onze regiões sanitárias do país beneficiaram de materiais de prevenção do Covid-19, 

sendo as grávidas e crianças prioritárias para o Fundo das Nações (vídeo); 

 

9 de abril 

 O projeto no Tadja Fomi fez uma distribuição de bens alimentares e detergentes em 

Bissau (vídeo);  

https://www.facebook.com/presidentesissoco/videos/214630819963871
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246626416727958&id=105117960878805
https://www.uccla.pt/sites/default/files/decreto_presidencial_gb_prorrogacao_em.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=244705553586711&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=244670323590234&id=105117960878805
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243896940334239&id=105117960878805
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 A empresa Darling e Farmácia Sony doaram produtos higiénicos e bens alimentares 

ao Ministério da Saúde para a prevenção do Covid-19, havendo já um plano de 

distribuição em parceria com outras instituições vocacionadas para lidar com os 

mais carenciados; 

 Mais de mil técnicos de saúde alertam para o perigo pelo que estão sujeitos e querem 

mais proteção para estarem em condição de lidar e combater a pandemia de Covid-

19 (saiba mais); 

 

 

8 de abril 

 A Empresa da Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau (EAGB) anuncia que adquiriu, com 

o apoio financeiro do Banco Mundial (BM), equipamentos e produtos para a 

desinfeção de água fornecida em Bissau (Fonte: Bissau On-line);  

 

7 de abril 

 Disponibilização de 100 motorizadas para controlo de fronteiras - nomeadamente a 

fronteira com o Senegal e a fronteira com a Guiné-Conacri - no âmbito do combate 

e prevenção à pandemia do novo coronavírus; 

 Despacho conjunto entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde 

disponibilizou 122 milhões de FCFA ao Hospital Nacional Simão Mendes;  

 A Comunidade libanesa residente na Guiné-Bissau doa alimentos e desinfetantes ao 

Ministério da Saúde Pública, no âmbito da prevenção e do combate à Covid-19; 

 

5 de abril 

 Reforço do policiamento nas ruas para fazer com que seja respeitada a medida de 

confinamento social; 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243885933668673&id=105117960878805
https://www.facebook.com/bissau.online
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3 de abril 

 Lançamento de Campanha de angariação de alimentos para distribuir à população 

mais carenciada de quatro bairros de Bissau; 

 A ministra da Agricultura da Guiné-Bissau, Nelvina Barreto, recomenda a distribuição 

de sementes e a aquisição do caju com o apoio internacional para mitigar a fome no 

país no âmbito do combate à Covid-19; 

 Os pacientes portadores de Covid-19 passam a ir, obrigatoriamente, para o centro de 

quarentena, junto do hospital nacional Simões Mendes, em Bissau; 

 O Banco da União (BDU) oferece material de prevenção da Covid-19 ao Ministério da 

Saúde - nomeadamente 50 baldes com torneiras, 100 litros de lixívia e 100 barras de 

sabão - em resposta ao pedido de apoio; 

 A Cruz Vermelha Nacional ativou 250 voluntários para cobrir todo o território 

nacional, no âmbito de uma campanha sensibilização sobre as medidas de prevenção 

do contágio e da propagação do novo Coronavírus (Covid-19) na Guiné-Bissau; 

 

1 de abril    (Decreto Presidencial n.º 07/2020) 

 Encerramento de locais de culto e a proibição de cerimónias tradicionais e interdita 

aglomerações com mais de cinco pessoas, devendo sempre ser observada a 

distância de segurança de dois metros; 

 Interdição de convívios com mais de cinco pessoas - reuniões, manifestações, 

cortejos, desfiles, ajuntamentos, eventos públicos - em caso de menor número de 

pessoas, deverá ser respeitada a distância de segurança de, pelo menos, dois 

metros; 

 As cerimónias fúnebres não devem agrupar mais de 10 pessoas, sendo obrigatório o 

uso de máscara; 

 Garantia de um seguro de vida a todos os agentes envolvidos no processo de 

combate à Covid-19, seguro coberto pelo Estado; 

 Proibição do exercício, em coletivo da liberdade religiosa nas igrejas, mesquitas, 

locais de culto e de rituais tradicionais; 

 Suspensão do direito à greve, na medida em que possa comprometer o 

funcionamento dos setores vitais da economia, à produção, abastecimento, 

operacionalidade de infraestruturas e de redes de distribuição, ou unidades de 

prestação de saúde; 

 Definição das tendas destinadas a quarentena:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1581524292002141&set=pcb.1581524552002115
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 Fronteira Norte: Região de Cacheu - São Domingos, Bigene, Ingore, Barro e 

Sedengal; Região de Oio - Dungal e Tonhataba; 

 Fronteira Leste: Região de Bafata - Cambadju e Sarebacar; Região Gabu - 

Pirada, Fulamorore, Buruntuma, Paunca, Canquelifa, Bajocunda, Beli/Bufena, 

Dandu/Guiletche, Lugadjol e Cabubonde; 

 Fronteira Sul: Região de Tombali - Cuntabane, Hafia Bunhe, Gandembel, 

Sanconha, Cameconde; 

 Fronteira Marítima: Bijagós - Bubaque, Caravela e Uracane.  

 

31 de março 

 Receção de medicamentos e equipamentos de proteção de Portugal, um 

investimento do Governo de mais de 17 milhões de francos;  

 Anúncio de solidariedade internacional para combate à pandemia Covid-19, que terá 

impactos direto no Plano de Resposta Nacional (com custo de 13 milhões de dólares 

americanos) - que visa inclui o restauro de um edifício para isolamento de doentes 

no Hospital Nacional Simão Mendes, já concluído pela divisão de engenharia das 

Forcas armadas, campanhas de sensibilização, aquisição de equipamentos e 

medicamentos, entre outros; 

 A União Desportiva Internacional de Bissau (UDIB) disponibiliza a sua sede de forma 

gratuita para os eventos de luta contra a propagação do novo coronavírus; 

 Adiamento do lançamento da campanha de caju, principal produto de exportação do 

país; 

 

29 de março 

 Aumento das forças policiais na via pública, por forma a garantir o respeito das 

restrições de circulação aprovadas, no âmbito do Estado de Emergência Nacional; 

 

27 de março 

 O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, declarou o estado de emergência 

nacional na Guiné-Bissau, por um período de 15 dias, com inicio no dia 28 de março 

até ao dia 11 de abril, podendo ser renovado (Decreto Presidencial n.º  06/2020); 

https://www.facebook.com/photo?fbid=117154776585158&set=pcb.117154953251807
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 Suspensão do direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional, dos trabalhadores, da propriedade e iniciativa económica privada, da 

circulação internacional, de reunião e manifestação, da liberdade de culto na 

sua dimensão coletiva e de resistência; 

 Proposta da Ordem dos Enfermeiros guineense para a imediata formação de 

técnicos sobre a forma de lidar com casos suspeitos e confirmados de Covid-19, a 

aquisição e distribuição de equipamento de proteção individual, distribuição de 

desinfetante as todas as unidades de saúde, bem como a aquisição de ventiladores; 

 Receção de material de combate contra o Covid-19 doados pela Fundação Jack Ma e 

da Fundação Ali Baba da China – estas fundações chinesas doaram aos países 

africanos 5,4 milhões de máscaras, 1,08 milhão instrumentos para testes de deteção 

de coronavírus, 40 mil conjuntos de roupas de proteção e 60 mil conjuntos de 

escudos de proteção, que chegaram no dia 23 de março a Addis Abeda, Etiópia, 

estando em processo de distribuição pelos diferentes países (Comunicado);  

 Dotação orçamental: o Ministério das Finanças informou que disponibilizará 

mensalmente 32 mil milhões francos CFA para o subsídio de vela aos técnicos de 

saúde (médicos e enfermeiros) e 30 mil milhões francos CFA para a aquisição de 

medicamentos (Despacho Conjunto); 

 

26 de março 

 Aprovação de medidas excepcionais de contenção da Covid-19 (LUSA): 

 Confinamento social e limitação de circulação de pessoas e veículos na via 

pública, fora do período compreendido entre as 7h e as 11h da manhã, nesse 

período, é permitida apenas a circulação para compras e vendas de produtos 

essenciais - não estão restringidas a liberdade de circulação de: jornalistas, 

elementos das forças de defesa e segurança, da saúde, operadores das bombas 

de combustíveis, farmácias, bancos, comércio e finanças, funcionários judiciais, 

desde que tenham autorização dos superiores hierárquicos e do ministério do 

Interior; 

 Proibida a circulação de qualquer meio de transporte público em Bissau, a partir 

desta quinta-feira, e já a partir de sexta-feira no resto do país; 

 Encerramento das fronteiras, escolas, restaurantes e outro tipo de comércio 

local, locais de culto, proibir a circulação de transportes públicos, bem como 

restringir a circulação e a abertura de comércio que vende bens de primeira 

necessidade ao período entre as 07h e as 11h; 

https://www.facebook.com/bissau.online/photos/pcb.1576819922472578/1576819682472602/?type=3&theaters
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105173527807151&id=103914664599704
https://www.lusa.pt/article/ZkPq2KPaOHLNeZG4wWU5bDMSZM5iuSI1/covid-19-general-umaro-sissoco-embal%C3%B3-declara-estado-de-emerg%C3%AAncia-na-guin%C3%A9-bissau
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 A Secretária de Estado, Dara Fonseca Ramos, fez um comunicado à comunidade 

guineense no estrangeiro, no âmbito da Covid-19 (vídeo); 

 

25 de março: Primeiros casos de infeção por Covid-19 

 

23 de março 

 Início da reabilitação do centro de isolamento e tratamento de casos confirmados de 

Covid-19, nomeadamente no Hospital Nacional Simão Mendes, obra iniciada a 23 de 

março; 

 

20 de março 

 A Secretária de Estado, Dara Fonseca Ramos, dirigiu uma mensagem à comunidade 

guineense no estrangeiro, considerando a pandemia do novo coronavírus 

(mensagem);  

 

18 de março 

 Suspensão de aulas, celebração de missas, inclusive as de corpo presente, vias-

sacras, catequeses, retiros, encontros de grupos e movimentos, ensaios de cantigas; 

 

17 de março 

 Encerramento das fronteiras e a interdição à aterragem de voos no aeroporto de 

Bissau, as pessoas de voos (provenientes de países afetados pela pandemia de 

Covid) prévios a esta medida, foram submetidas a quarentena de 14 dias; 

 

 

 

https://www.facebook.com/108638530774038/videos/659127721295858
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108665244104700&id=108638530774038
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15 de março 

 Suspensão do funcionamento de bares e discotecas em todo o país e recomendação 

a evitar aglomerações de pessoas como lumos (as feiras tradicionais), os toca-

choros, as cerimónias religiosas, tudo fica parado até novas ordens do Governo; 

 

O Governo da Guiné-Bissau criou uma Comissão Interministerial de Acompanhamento e 

Prevenção do Coronavírus de trabalho direto com a OMS. O Plano de Contingência já foi 

elaborado, aguarda aprovação, que tarda devido à crise política que a Guiné-Bissau está 

a viver atualmente. O porta-voz, em matéria do coronavírus tem sido Salomão Mário 

Crima, diretor-geral dos Serviços da Epidemiologia e Segurança Sanitária.  
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https://africa21digital.com/2020/03/17/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-

cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais/ 

http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200316-guin%C3%A9-bissau-em-

preven%C3%A7%C3%A3o-contra-coronav%C3%ADrus 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-bispos-da-guine-bissau-suspendem-

celebracoes-presenciais-e-pedem-respeito-pelas-decisoes-das-autoridades-sanitarias/ 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-

cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais-560926 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-oms-na-guine-bissau-pede-aprovacao-

urgente-do-plano-de-contingencia_n1213800 

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/existem-dois-casos-suspeitos-de-

covid19-na-guine-bissau/  

https://www.publico.pt/2020/03/26/mundo/noticia/guinebisau-decretado-

confinamento-social-limitacao-circulacao-pessoas-veiculos-1909561  

http://portocanal.sapo.pt/noticia/214980  

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-sissoco-declara-estado-

de-emergencia-para-conter-epidemia-mas-criticas-prosseguem/  

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ministra-da-agricultura-da-guine-bissau-propoe-

medidas-para-mitigar-fome_n1218037  

http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200405-covid-19-guin%C3%A9-bissau-

refor%C3%A7a-policiamento-nas-ruas  

https://www.facebook.com/bissau.online/  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1452393/bissau-disponibiliza-100-

motorizadas-para-controlo-de-fronteiras 

https://africa21digital.com/2020/03/17/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais/
https://africa21digital.com/2020/03/17/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais/
http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200316-guin%C3%A9-bissau-em-preven%C3%A7%C3%A3o-contra-coronav%C3%ADrus
http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200316-guin%C3%A9-bissau-em-preven%C3%A7%C3%A3o-contra-coronav%C3%ADrus
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-bispos-da-guine-bissau-suspendem-celebracoes-presenciais-e-pedem-respeito-pelas-decisoes-das-autoridades-sanitarias/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-bispos-da-guine-bissau-suspendem-celebracoes-presenciais-e-pedem-respeito-pelas-decisoes-das-autoridades-sanitarias/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais-560926
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/covid-19-guine-bissau-fecha-fronteiras-e-cancela-voos-provenientes-de-qualquer-pais-560926
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-oms-na-guine-bissau-pede-aprovacao-urgente-do-plano-de-contingencia_n1213800
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-oms-na-guine-bissau-pede-aprovacao-urgente-do-plano-de-contingencia_n1213800
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/existem-dois-casos-suspeitos-de-covid19-na-guine-bissau/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/existem-dois-casos-suspeitos-de-covid19-na-guine-bissau/
https://www.publico.pt/2020/03/26/mundo/noticia/guinebisau-decretado-confinamento-social-limitacao-circulacao-pessoas-veiculos-1909561
https://www.publico.pt/2020/03/26/mundo/noticia/guinebisau-decretado-confinamento-social-limitacao-circulacao-pessoas-veiculos-1909561
http://portocanal.sapo.pt/noticia/214980
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-sissoco-declara-estado-de-emergencia-para-conter-epidemia-mas-criticas-prosseguem/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-sissoco-declara-estado-de-emergencia-para-conter-epidemia-mas-criticas-prosseguem/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ministra-da-agricultura-da-guine-bissau-propoe-medidas-para-mitigar-fome_n1218037
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ministra-da-agricultura-da-guine-bissau-propoe-medidas-para-mitigar-fome_n1218037
http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200405-covid-19-guin%C3%A9-bissau-refor%C3%A7a-policiamento-nas-ruas
http://www.rfi.fr/pt/guin%C3%A9-bissau/20200405-covid-19-guin%C3%A9-bissau-refor%C3%A7a-policiamento-nas-ruas
https://www.facebook.com/bissau.online/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1452393/bissau-disponibiliza-100-motorizadas-para-controlo-de-fronteiras
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1452393/bissau-disponibiliza-100-motorizadas-para-controlo-de-fronteiras
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https://www.lusa.pt/article/yU9xEcBrDqhBbgvAYZo9PDMSZM5iuSI1/covid-19-

guin%C3%A9-bissau-pede-financiamento-de-cr%C3%A9dito-r%C3%A1pido-ao-fmi 

http://www.odemocratagb.com/?p=24360 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-farmac%C3%AAutica-da-guin%C3%A9-bissau-

cria-desinfetantes-naturais/a-53128328  

https://www.rtp.pt/noticias/economia/banco-islamico-de-desenvolvimento-apoia-

guine-bissau-com-138-milhoes-de-euros_n1221351  

https://observador.pt/2020/04/17/material-hospitalar-da-china-chega-a-bissau-no-

sabado-dizem-autoridades/  

https://hrportugal.sapo.pt/reitor-da-universidade-da-guine-bissau-nomeado-alto-

comissario-para-a-covid-19/ 

https://covid19gb.com/2020/04/28/guine-bissau-recebe-material-de-diagnostico-e-

protecao-da-fundacao-calouste-gulbenkian/ 

https://www.lusa.pt/article/Ig1Y2oQc97~JF_1W1VcGtTMSZM5iuSI1/covid-19-

guin%C3%A9-bissau-recebe-material-de-diagn%C3%B3stico-e-prote%C3%A7%C3%A3o-

da-funda%C3%A7%C3%A3o-calouste-gulbenkian 

https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIdsV36GNuWI1TMSZM5iuSI1/covid-19-pr-da-

guin%C3%A9-bissau-renova-estado-de-emerg%C3%AAncia-at%C3%A9-11-de-maio 

https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIc6yV4hLgXyNjMSZM5iuSI1/covid-19-

mu%C3%A7ulmanos-guineenses-iniciam-per%C3%ADodo-de-jejum-com-

restri%C3%A7%C3%B5es-devido-%C3%A0-pandemia 

http://conosaba.blogspot.com/2020/04/covid-19-governo-alarga-tempo-de.html 

http://conosaba.blogspot.com/2020/04/covid-19-governo-alarga-tempo-de.html 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-Presidente-da-guin%C3%A9-bissau-renova-

estado-de-emerg%C3%AAncia/a-53251830?maca=por- 

https://covid19gb.com/2020/05/05/a-guine-bissau-perante-o-aumento-substancial-de-

casos-de-coronavirus/ 

https://covid19gb.com/2020/05/04/kits-de-teste-rapido-chegam-a-guine-bissau/ 

http://www.odemocratagb.com/?p=24360
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-farmac%C3%AAutica-da-guin%C3%A9-bissau-cria-desinfetantes-naturais/a-53128328
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-farmac%C3%AAutica-da-guin%C3%A9-bissau-cria-desinfetantes-naturais/a-53128328
https://www.rtp.pt/noticias/economia/banco-islamico-de-desenvolvimento-apoia-guine-bissau-com-138-milhoes-de-euros_n1221351
https://www.rtp.pt/noticias/economia/banco-islamico-de-desenvolvimento-apoia-guine-bissau-com-138-milhoes-de-euros_n1221351
https://observador.pt/2020/04/17/material-hospitalar-da-china-chega-a-bissau-no-sabado-dizem-autoridades/
https://observador.pt/2020/04/17/material-hospitalar-da-china-chega-a-bissau-no-sabado-dizem-autoridades/
https://hrportugal.sapo.pt/reitor-da-universidade-da-guine-bissau-nomeado-alto-comissario-para-a-covid-19/
https://hrportugal.sapo.pt/reitor-da-universidade-da-guine-bissau-nomeado-alto-comissario-para-a-covid-19/
https://covid19gb.com/2020/04/28/guine-bissau-recebe-material-de-diagnostico-e-protecao-da-fundacao-calouste-gulbenkian/
https://covid19gb.com/2020/04/28/guine-bissau-recebe-material-de-diagnostico-e-protecao-da-fundacao-calouste-gulbenkian/
https://www.lusa.pt/article/Ig1Y2oQc97~JF_1W1VcGtTMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-recebe-material-de-diagn%C3%B3stico-e-prote%C3%A7%C3%A3o-da-funda%C3%A7%C3%A3o-calouste-gulbenkian
https://www.lusa.pt/article/Ig1Y2oQc97~JF_1W1VcGtTMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-recebe-material-de-diagn%C3%B3stico-e-prote%C3%A7%C3%A3o-da-funda%C3%A7%C3%A3o-calouste-gulbenkian
https://www.lusa.pt/article/Ig1Y2oQc97~JF_1W1VcGtTMSZM5iuSI1/covid-19-guin%C3%A9-bissau-recebe-material-de-diagn%C3%B3stico-e-prote%C3%A7%C3%A3o-da-funda%C3%A7%C3%A3o-calouste-gulbenkian
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIdsV36GNuWI1TMSZM5iuSI1/covid-19-pr-da-guin%C3%A9-bissau-renova-estado-de-emerg%C3%AAncia-at%C3%A9-11-de-maio
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIdsV36GNuWI1TMSZM5iuSI1/covid-19-pr-da-guin%C3%A9-bissau-renova-estado-de-emerg%C3%AAncia-at%C3%A9-11-de-maio
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIc6yV4hLgXyNjMSZM5iuSI1/covid-19-mu%C3%A7ulmanos-guineenses-iniciam-per%C3%ADodo-de-jejum-com-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIc6yV4hLgXyNjMSZM5iuSI1/covid-19-mu%C3%A7ulmanos-guineenses-iniciam-per%C3%ADodo-de-jejum-com-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/8noUL_drHIc6yV4hLgXyNjMSZM5iuSI1/covid-19-mu%C3%A7ulmanos-guineenses-iniciam-per%C3%ADodo-de-jejum-com-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-%C3%A0-pandemia
http://conosaba.blogspot.com/2020/04/covid-19-governo-alarga-tempo-de.html
http://conosaba.blogspot.com/2020/04/covid-19-governo-alarga-tempo-de.html
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-presidente-da-guin%C3%A9-bissau-renova-estado-de-emerg%C3%AAncia/a-53251830?maca=por-
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-presidente-da-guin%C3%A9-bissau-renova-estado-de-emerg%C3%AAncia/a-53251830?maca=por-
https://covid19gb.com/2020/05/04/kits-de-teste-rapido-chegam-a-guine-bissau/
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https://www.lusa.pt/article/81Xmy_upTEm7BaisktqUBzMSZM5iuSI1/covid-19-feirantes-

guineenses-desrespeitam-distanciamento-e-uso-de-m%C3%A1scara-ativistas 

https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/pr-da-guine-bissau-prolonga-estado-

de_5eb965c0d246d9499b4e0b23  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130937895230714&id=1039146

64599704 

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-recebe-terceira-

doacao-das-fundacoes-jack-ma-e-alibaba-de-material-de-proteccao-e-rastreio-do-

covid-19/  

https://covid19gb.com/2020/06/04/unicef-da-a-guine-bissau-uma-tonelada-de-

material-para-combate-a-covid-19/ 

https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FRC75fDUTDUhjMSZM5iuSI1/covid-19-

funda%C3%A7%C3%A3o-galp-doa-ventilador-%C3%A0-guin%C3%A9-bissau  

https://www.lusa.pt/article/81Xmy_upTEm7BaisktqUBzMSZM5iuSI1/covid-19-feirantes-guineenses-desrespeitam-distanciamento-e-uso-de-m%C3%A1scara-ativistas
https://www.lusa.pt/article/81Xmy_upTEm7BaisktqUBzMSZM5iuSI1/covid-19-feirantes-guineenses-desrespeitam-distanciamento-e-uso-de-m%C3%A1scara-ativistas
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/pr-da-guine-bissau-prolonga-estado-de_5eb965c0d246d9499b4e0b23
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/pr-da-guine-bissau-prolonga-estado-de_5eb965c0d246d9499b4e0b23
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130937895230714&id=103914664599704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130937895230714&id=103914664599704
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-recebe-terceira-doacao-das-fundacoes-jack-ma-e-alibaba-de-material-de-proteccao-e-rastreio-do-covid-19/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-recebe-terceira-doacao-das-fundacoes-jack-ma-e-alibaba-de-material-de-proteccao-e-rastreio-do-covid-19/
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/guine-bissau/guine-bissau-recebe-terceira-doacao-das-fundacoes-jack-ma-e-alibaba-de-material-de-proteccao-e-rastreio-do-covid-19/
https://covid19gb.com/2020/06/04/unicef-da-a-guine-bissau-uma-tonelada-de-material-para-combate-a-covid-19/
https://covid19gb.com/2020/06/04/unicef-da-a-guine-bissau-uma-tonelada-de-material-para-combate-a-covid-19/
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FRC75fDUTDUhjMSZM5iuSI1/covid-19-funda%C3%A7%C3%A3o-galp-doa-ventilador-%C3%A0-guin%C3%A9-bissau
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FRC75fDUTDUhjMSZM5iuSI1/covid-19-funda%C3%A7%C3%A3o-galp-doa-ventilador-%C3%A0-guin%C3%A9-bissau

