Reunião do Cluster de Proteção
24 de outubro de 2019
Minutas

Reunião do Cluster de Proteção – Atas
24 de outubro de 2019

Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, ASATE (Associação Anjos Terrestres), SCI, WVI, Handicap International
(HI), IFRC, Help Age, AVSI, RCO, Procuradoria de Sofala e FAMOD.

Assunto

Discussão


Reuniões de
coordenação a nível
distrital





Proteção contra
exploração sexual e
abuso briefing
(Coordenadora
Nacional do PSEA

Pontos de ação


As
próximas
reuniões
de
coordenação distrital acompanhadas
por membros do Cluster Provincial
terão lugar em
o 29 de outubro no Distrito de
Buzi
o 6 de novembro no Distrito de
Dondo
o 13 de novembro no distrito de
Nhamatanda



O ACNUR enviará um e-mail para os
membros do PC indicando a hora e o
local da reunião em Búzi.



A UNICEF informará o nome e os
contatos do Ponto Focal sobre PSEA
assim que a pessoa tiver sido nomeada
e chegar na Beira

A DPGCAS atualizou os membros do PC sobre as reuniões de coordenação que
ocorrerão nos distritos de Buzi, Dondo e Nhamatanda
WVI mencionou que, aparentemente, há um barco que está circulando, cujo preço
do bilhete é de 300MZN por veículo
Membros do Cluster de Proteção concordaram em se reunir em Guara-Guara
porque Bandua é mais longe e, portanto, inconveniente do ponto de vista logístico
O ACNUR mencionou que, na segunda-feira, seguirá um e-mail para os membros
do PC indicando a hora e o local da reunião em Búzi




Uma apresentação sobre a PSEA foi apresentada por Maria Alvarez,
Coordenadora Nacional de PSEA, baseada no Escritório da RC em Maputo
Maria mencionou que
o se planeja treinar voluntários na Beira sobre PSEA
o deseja-se estabelecer procedimentos claros de referência na Beira

a Rede PSEA na Beira será reativada
A Rede PSEA trabalhará com todas as organizações, sendo
liderados pela UNICEF (posto ainda a ser preenchido) na Beira
o a Beira é muito importante para os membros da comunidade
entenderem o significado da PSEA
O UNFPA informou que
o a reunião de GBV foi realizada no dia 21 de outubro de 2019,
oportunidade na qual a Equip Moçambique fez uma apresentação
sobre direito de família
o o Plan Internacional conseguiu estabelecer clubes de empréstimo
o 128 mulheres se juntaram aos clubes e o Plan International está
executando três WFS em Buzi – Inhangau, Inhanju e Bandua – e
eles estão usando o DPGCAS WFS em Bandua
o A OIM vai treinar seus ativistas em Búzio, Dondo e Nhamatanda na
próxima semana
A UNICEF mencionou que
o organizou um workshop sobre gestão de casos e um workshop
acontecerá em 30-31 de outubro, que o local ainda será confirmado,
e que todos os membros do PC são convidados
O UNFPA e a UNICEF informaram que
o desenvolverão estratégias para prevenir casamentos precoces
o estão trabalhando juntos para coletar materiais de treinamento, e já se
encontraram com três agências que estão dispostas a compartilhar
alguns materiais de treinamento em várias questões de proteção. Uma
vez coletados materiais suficientes, estes serão compartilhados com
os demais membros do PC
DPGCAS perguntou a SCI se eles realmente identificaram 124 crianças que
foram forçadas a se casar contra a sua vontade. A SVI confirmou, baseandose em uma avaliação feita pelos Girl Child Rights de Chimoio, e mencionou
que estão trabalhando em colaboração com Acção Social
A WVI mencionou que até o final de dezembro eles poderão compartilhar o
número de casos relatados
O ACNUR mencionou que é importante fazer o mapeamento de atividades e
vias de encaminhamento, todos os membros do PC devem se reunir e o
ACNUR está disposto a coordenar. O UNFPA concordou com o ACNUR e
informou que os casos são identificados, mas nada é feito
o
o




Atualizações dos
Sub-Clusters de
Proteção à Criança
e de GBV, e do
Grupo de Trabalho
sobre a Deficiência










A DPGCAS entrará em contato
com o Ministério da Saúde para que
ASATE possa obter permissão para
fazer monitoramento e avaliação














Atualização das
organizações sobre



O UNFPA perguntou aos membros do PC se há uma maneira de proteger as
crianças e sua segurança. A DPGCAS informou que há um Centro de Transito
de Macurungo que foi reabilitado pela OIM, onde as organizações podem
encaminhar casos críticos
A Procuradoria mencionou que
o eles treinaram pessoas em Dondo, Buzi e Beira sobre prevenção de
casamentos precoces
o eles também vão treinar pessoas em Machanga, Gorongoza, Khaya,
Chiringoma e Chemba sobre a prevenção de casamentos precoces
DPGCAS mencionou que os membros do PC devem fazer uma campanha de
conscientização sobre casamentos precoces em comunidades.
A Handicap informou que
o eles estão trabalhando em Bandua e Guara-Guara
o estão identificando crianças com deficiência em Búzi
o estão preocupados com Maromeu, porque nenhuma organização
está ajudando a comunidade de Muringapasi
o materiais de visibilidade estão sendo encomendados, eles gostariam
de incluir linha verde em seus materiais
A ASATE informou que
o a maioria das organizações prometeu construir algumas casas de
banhos com condições adequadas
o incluirá pessoas com deficiência, mas eles não estão cumprindo sua
promessa
o eles ainda estão à espera de permissão para monitorar as
organizações que estão construindo as casa de banhos
A DPGCAS
o informou aos membros do PC que entrarão em contato com o
Ministério da Saúde para que ASATE possa obter permissão para
fazer o monitoramento e avaliação
o pediu ao FAMOD para estar envolvido também
O FAMOD informou que não tem fundos para fazer em monitoramento e
avaliação
A DPGCAS mencionou que o FAMOD deve ir pedir fundos à Light for The
World
O ACNUR mencionou que retomará em novembro o trabalho de
monitoramento de proteção em Mutua, Ndeja e Metuchira, conjuntamente com

suas atividades de
proteção

seu parceiro KULIMA, e que os resultados serão compartilhados ao longo dos
meses de novembro e dezembro




Diversos

O ACNUR e DPGCAS, após consultar com os dois sub-clusters, perguntou
aos presentes se eles estavam de acordo em que as reuniões do cluster
passassem de semanais a quinzenais. Houve acordo unanime quanto à
proposta
O ACNUR sugeriu que, nas quatro reuniões que restam no ano corrente, os
membros do cluster façam apresentações de atualização relativas à
implementação das atividades da Matriz da Estratégia de Proteção e à sua
atualização até Maio de 2020 (quando termina o Plano de Resposta
Humanitária), seguindo esta ordem:
o 7 de novembro: sub cluster GBV
o 21 de novembro: sub-cluster de Proteção à Criança
o 5 de dezembro: grupo de Trabalho sobre a Deficiência
o 19 de dezembro: DPGCAS e ACNUR, como co-coordenadores





Os membros do Cluster de Proteção
concordaram que as reuniões do
Cluster tenham lugar a cada duas
semanas
Os sub-clusters de GBV e de
Proteção à Criança, do Grupo de
Trabalho sobre Deficiências, e cocoordenadores do Cluster de
Proteção prepararão suas respetivas
apresentações para os dias 4 e 21 de
novembro e 5 e 19 de dezembro
O ACNUR, como co-coordenador do
Cluster de Proteção, e com bases nas
apresentações
acima-mencionadas,
atualizará a Estratégia e Proteção até
Maio de 2020

