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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
17 de Outubro de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, ASATE, SCI, Light for the World,IFRC, Help Age, IOM (Proteção e CCCM),
AVSI e FAMOD.
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DPGCAS atualizou os membros do PC sobre as reuniões de coordenação
que terão lugar nos distritos de Buzi, Dondo e Nhamatanda.
DPGCAS e ACNUR mencionaram que as reuniões de coordenação
começarão no dia 29 de Outubro no distrito de Buzi.
DPGCAS e ACNUR relataram que irão visitar o distrito de Dondo na quartafeira, 6 de Novembro de 2019 e, na quarta-feira, 13 de novembro, visitarão o
distrito de Nhamatanda.
DPGCAS e ACNUR mencionaram que, no distrito de Buzi, haverá reuniões
de coordenação todas as terças e, em Dondo e Nhamatanda, todas as
quartas-feiras.
DPGCAS perguntou aos membros do PC se eles têm comentários sobre as
reuniões de coordenação.
CCCM pediu ao DPGCAS e ACNUR para confirmarem a hora das reuniões
em Buzi, Nhamatanda e Dondo.
ACNUR mencionou que confirmarão horário através do email, mas
geralmente as reuniões começam em 10:30.
DPGCAS mencionou que todos os Pontos Focais de proteção devem
participar durante essas reuniões.

Pontos de ação

1. DPGCAS e ACNUR confirmarão os
horários de início das reuniões
distritais.
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ACNUR compartilhou com os membros do PC uma lista de desafios de
proteção identificados pelo Cluster de CCCM.
ACNUR perguntou se os membros do PC conseguiram ajudar no
preenchimento de algumas das lacunas indicadas.
UNFPA mencionou que eles não estão trabalhando em Begaja.
Plan International informou que eles estão a trabalhar com três WFS em
Buzi-Inhangau, Inhanju e Bandua. Estão usando o WFS de DPGCAS em
Bandua.
Plan International relatou que, com a ajuda dos líderes comunitários, eles
olharam para áreas que precisam de mais ajuda e concordaram que em
Estaquinha eles não precisam de um CFS.
IOM vai construir 2 tendas de proteção em Buzi.
Plan International perguntou a IOM sobre os lugares onde construirão as
tendas.
IOM mencionou que vão atualizar os membros do PC sobre os locais na
próxima semana.
Plan International mencionou que eles não tem CFSs em Buzi.
Responsabilidades serão dos comitês de proteção da criança.
CCCM relatou que em Inhamizwe há uma mesa de proteção.
UNFPA mencionou que em Begaja há um CFS, mas eles não têm um WFS.
CCCM relatou que em Begaja não há CFS e WFS paralisou as atividades
ACNUR pediu ao CCCM para esclarecer os desafios de proteção em Buzi
porque eles não estão claros.
CCCM concordou em esclarecer durante a próxima reunião.
UNFPA mencionou que eles estão em um processo de finalização de sua
parceria com a Plan International.
UNFPA relatou ainda que eles não vão construir WFS, mas eles vão
encontrar mecanismos para trabalhar com as mulheres nos sites.
Além disso, a UNFPA mencionou que eles estarão trabalhando em 15 WFS
que estão disponíveis nos sites.
ACNUR pediu ao UNFPA para manter a atualização dos membros do PC
sobre o seu progresso.
UNFPA mencionou que, devido às eleições, eles não conseguiram ter muitas
atividades nos sites.

1. IOM vai construir 2 mesas de
Proteção em Buzi
2. Plan International entregará os CFSs
aos comitês de proteção à criança.
3. DPGCAS irá visitar os comitês de
proteção à criança em Buzi em 29 de
outubro de 2019.
4. UNFPA mencionou que eles estão
em um processo de finalização de
sua parceria com a Plan International
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UNFPA informou que, a partir de 28 de outubro de 2019 , estarão distribuindo
kits de dignidade nos locais de reassentamento.
Além disso, eles reportaram que dois caminhões da UNFPA com tendas
estão presos em Maputo eles não serão capazes de ter as tendas no tempo.
Dia 23 de outubro de 2019, a UNFPA terá uma reunião na Ponta Gea com o
Ministério de Gênero e membros do PC que estão dispostos a participar da
reunião são convidados
O principal motivo da reunião será: planificação da celebração de 16 dias de
ativismo.
FAMOD pediu à UNFPA para confirmar a hora da reunião porque eles
querem participar.
UNFPA mencionou que a reunião começará às 8:00 da manha na Ponta Gea,
no Ministério do departamento de gênero.
UNFPA solicitou à DPGCAS que compartilhem informações sobre as
atividades.
DPGCAS mencionou que todos os membros são convidados na ponta Gea
no dia 23 de outubro.
DPGCAS informou ainda que eles vão enviar o tema do evento para todos
os membros do PC o mais rapidamente possível.
UNICEF mencionou que o workshop de gestão de casos foi reagendado para
30 a 31 de outubro.
UNICEF informou que a próxima reunião do sub-cluster da CP terá lugar em
22 de outubro de 2019 e anunciará o local.
FAMOD convidou organizações que estão interessadas em planificação do
dia internacional para pessoas com deficiências. A cerimônia será observada
na Beira. A reunião será realizada no dia 23 de outubro de 2019 no centro
transito Macurungo às 8 horas da manha.
DPGCAS mencionou que eles não estavam cientes da reunião para que eles
vão entrar em contato com o Ministério, mas os parceiros são convidados.
UNFPA sugeriu que é aconselhável para todos os parceiros ter um
calendário, trabalhar e planejar juntos como uma equipe. Todas as
actividades que caem entre 25 de Novembro e 10 de Dezembro devem ser
planeadas em conjunto.
DPGCAS concordou com a ideia de trabalho em equipe da UNFPA e
anunciou os eventos que terão lugar da seguinte forma: 16 dias de ativismo,
dia mundial da AIDS: 1 de dezembro de 2019, dia dos direitos humanos: 10
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de dezembro de 2019 e dia internacional das pessoas com deficiências: 3 de
dezembro de 2019.
Light for the world relatou que eles estão trabalhando com 18 alunos a
estagiar na area de ciências sociais.
Light for the World distribuído itens alimentares para 2536 famílias em Buzi e
eles vão distribuir 32 cadeiras de rodas para crianças com deficiência.
Light for the World mencionou que eles estão preocupados com a questão
das latrinas em Buzi.
UNFPA mencionou que eles estão dispostos a treinar Light For the world em
questões GBV.
DPGCAS mencionou que eles estão preocupados com organizações que
não estão relatando a eles, porque eles não entendem seus papéis na Beira.
UNICEF mencionou que eles também estão preocupados, eles sentem que
é o dever dos ministérios para mencionar sobre outras organizações que já
estão disponíveis para as novas organizações, antigas e novas organizações
irão trabalhar em conjunto para evitar a duplicação de recursos.
DPGCAS mencionou que eles estão preocupados, porque algumas das
novas organizações mencionaram que, eles estão recebendo fundos de
algumas organizações que estavam na reunião.
DPGCAS relatou que todas as organizações devem relatar a eles para que
possam entender mais sobre seu trabalho.
ACNUR mencionou que irá compartilhar três documentos de Visão Geral de
Monitoramento de Proteção dos bairros de reassentamento de Savane,
Mandruzi e Cura, trabalho realizado no âmbito da parceria entre ACNUR e
Kulima.
ACNUR perguntou aos membros do PC se eles também estavam realizando
monitoramento de proteção, já que ajuda a identificar alguns desafios
enfrentados pelos membros da Comunidade, planejar várias atividades e
impedir que as organizações duplicem as atividades.
Light For the World mencionou que eles têm um rascunho de seu relatório
de monitoramento de proteção.
UNICEF mencionou que eles estão tentando trabalhar na análise da proteção
da criança.
ACNUR perguntou ao UNFPA se eles estão fazendo monitoramento de
proteção.

1. O UNHCR compartilhará três
documentos de Visão Geral de
Monitoramento de Proteção dos
bairros de reassentamento de
Savane, Mandruzi e Cura, trabalho
realizado no âmbito da parceria
entre ACNUR e Kulima.
2. Light For the World vai compartilhar
seu documento quando finalizado
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UNFPA informou que perguntará ao colega que supervisiona essa área para
atualizar os membros do PC.
ACNUR se reuniu com DTM para dar seguimento às questões de proteção
submetidas pelo PC. As questões de proteção do PC não puderam ser
incluídas nos exercícios do DTM, pois não há nesse momento coleta de
dados em um nível familiar. PC e DTM estão explorando outras formas de
cooperação.
DPGCAS e ACNUR irão compartilhar o calendário das reuniões de
coordenação distrital e os contatos das respectivas autoridades designadas
para liderá-los.

