
WEBINAR

O Secretariado da APAI-CRVS na Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a África (UNECA), o Centro de Excelência em Sistemas 
CRVS e a Parceria Global para Dados de Desenvolvimento Sustentável 
(GPSDD) convidam você a participar de uma série de aprendizagem 
virtual para compartilhar boas práticas com o objetivo de facilitar 
o registro contínuo e universal de eventos vitais na África. Essas 
abordagens inovadoras estão mitigando o impacto da COVID-19 no 
desempenho dos sistemas de registro civil e apoiando a geração 
de dados referentes à vigilância sanitária durante uma crise 
sanitária.  O objetivo é inspirar e orientar os esforços para melhorar o 
funcionamento dos sistemas CRVS durante situações de emergência. 

Esta série de aprendizagem começará com um webinar em 10 de 
dezembro de 2020. O acompanhamento de sessões de diálogo 
com especialistas em janeiro de 2021 permitirá uma discussão e 
engajamento mais interativos em torno dos tópicos apresentados no 
webinar em ambientes de grupos menores. 

Mais detalhes sobre as sessões de diálogo com especialistas serão 
fornecidos durante o webinar.

Quinta‐feira, 10 de dezembro de 2020, 15h30 às 17h, horário da África Oriental
(7h30 às 9h Hora Padrão Oriental) 
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Mitigando os impactos da COVID-19 
nos sistemas de registro civil e estatísticas vitais (CRVS) na África

ORADORES
Jenna Slotin, GPSDD
Anette Bayer Forsingdal, Centro de Excelência em Sistemas CRVS
William Muhwava, UNECA – O impacto do COVID-19 nos serviços de registro civil 
na África
Emmy Hudson, Governo da Tanzânia – O papel dos sistemas de notificação na 
captura de dados vitais sobre nascimentos e mortes para a vigilância sanitária 
durante uma crise sanitária
Emmanuel Botchway, Governo de Gana – Plano de continuidade de negócios 
relativo ao sistema de Registro Civil durante a pandemia da COVID-19
Tulimeke Munyika, Governo da Namíbia – O papel dos sistemas de Registro Civil 
na distribuição de subvenções de emergência em dinheiro

Para mais informações visite:   
www.systemesESEC.ca/COVID19-afrique-webinaires
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