Reunião do Cluster de Proteção
21 de novembro de 2019
Minutas

Reunião do Cluster de Proteção - Atas
21 de novembro de 2019

Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, OIM, Help Age, Sofala State Attorney Office, ASATE, IFRC,
Humanidade e Inclusão, ABS, PNDH e FAMOD.
Assunto

Discussões

Pontos de ação


Avaliação da
implementação e
e caminho a
seguir do Cluster
de Proteção da
Província de
Sofala em 2020

ACNUR elaborou sobre
 a importância de avaliar a implementação da Estratégia de Proteção no
final de 2019
 a necessidade de se revisitar a Estratégia de Proteção que será
implementada de janeiro a maio de 2020, antes que o Cluster de
Proteção seja desativado

Sub-Cluster de
Proteção à
Criança –
Apresentação
sobre a
implementação

UNICEF
 apresentou aos membros do PC seus objetivos, desafios e planos para
2020.
UNICEF informou que, no que diz respeito aos seus objetivos
 Operam na Beira desde abril de 2020

Uma reunião extraordinária do
PC será realizada em 12 de
dezembro de 2019, para que os
membros do PC possam
planificar uma terceira fase
(jan-maio 2020), que se
concentrará em soluções
duráveis (principalmente
integração)

do Objetivo 3 da
Matriz da
Estratégia de
Proteção

Sub-Cluster de
Violência
baseada no
gênero

têm reuniões quinzenais na UNICEF / DPGCAS às terças-feiras às
11:00
 O Sub-Cluster é liderado pelo DPCAS e UNICEF, atualmente 16
organizações fazem parte do cluster
 61 comitês de proteção à criança foram estabelecidos e mantidos
 72.612 crianças em áreas afetadas pelo ciclone Idai receberam
certidões de nascimento
 600 crianças receberam serviços de gestão de casos
 75 técnicos de ONGs recrutados e treinados em gestão de casos,
juntamente com técnicos de Ação Social
 19 organizações (governo e ONGs) treinadas para responder a casos
de violência, exploração, abuso e violência de crianças, incluindo VBG
e SEA
 3.280 crianças fizeram parte de atividades psicossociais
UNICEF informou que, no que diz respeito aos seus desafios,
 Falta de informações suficientes sobre 5Ws
 Falta de pessoal e recursos
 Fraca coordenação/falta de conhecimento de outras organizações
sobre como lidar com casos complexos (por exemplo, saúde, polícia,
justiça)
UNICEF informou sobre seus planos para 2020
 Estão planificar com parceiros sobre como continuar apoiando ativistas
e comitês
 Querem garantir que outros sectores estão preparados para responder
aos casos de proteção à criança
 Estão monitorando os serviços prestados



Unfpa informou que a pessoa que deveria fazer uma apresentação sobre a
implementação dos objetivos do GBV da Estratégia de Proteção estava fora
do país devido a razões pessoais

A apresentação do UNFPA
sobre a implementação do
Objetivo 4 da Matriz da
Estratégia de Proteção terá
lugar na próxima reunião do PC

OIM

Auditorias de
segurança
realizadas pela
OIM

Atualizações das
organizações
sobre suas
atividades de
proteção

Diversos

apresentou as principais conclusões das auditorias de segurança
realizadas de 4-15 de novembro nos bairros de reassentamento de
Dondo Buzi e de Nhamatanda. A principal razão da auditoria foi a
coletal de dados sobre a segurança dos locais de reinstalação
 informou que compartilhará informações com o ACNUR para que este
possa compartilhá-la com todos os membros do PC.
DPGCAS perguntou se a OIM também pode compartilhar as conclusões com
eles para que a DPGCAS possa compartilhar com outros setores do governo
Asate identificou 15 meninas em Manica que abandonaram a escola
A Help Age distribuirá sementes a 360 famílias
IFRC estará operando na Beira até 2021 em Chinhamakondo, Praia Nova,
Dondo e Mutua
Handicap tem três novos projetos que são financiados pela UNICEF
DPGCAS informou que eles estarão comemorando 16 dias de ativismo no
distrito de Metuchira Nhamatanda
ACNUR
 apresentou Florence Adiyo, coordenadora PSEA, aos membros do PC
 mencionou que Florence estará baseada na UNICEF
 vai comprar apitos, coletes e bonés para 81 membros do políciamento
comunitário



O ACNUR concordou em enviar
as conclusões das auditorias a
todos os membros do PC

