Reunião do Cluster de Proteção
5 de dezembro de 2019
Minutas

Reunião do Cluster de Proteção - Atas
5 de dezembro de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, OIM, Procuradoria do Estado de Sofala, IFRC, CVM, Care, Save the
children e FAMOD.

Assunto

Discussões
O ACNUR mencionou que

Proposta para / confirmação
de uma reunião
extraordinária do Cluster de
Proteção na quinta-feira, 12
de dezembro

•

Pontos de ação
•

Os membros do PC
concordaram em se
reunir no dia 16 de
dezembro de 2019 às
14h no DPGCAS

•

José compartilhará um
documento capturando
os destaques da
implementação dos
objetivos de 2019 do
Cluster de Proteção

A reunião de PC que deveria ser realizada no dia 12 de dezembro de
2019, para que os membros do PC pudessem planejar uma terceira fase
(jan-maio 2020), foi adiada porque Diretor da DPGCAS não pôde
comparecer naquele dia. A data escolhida foi segunda-feira, 16 de
dezembro de 2019.

Avaliação do Cluster de
Proteção sobre a
implementação de seus
objetivos, de acordo com a
Estratégia de Proteção e sua
Matriz

O ACNUR fez um balanço da implementação dos seus quatro principais
objetivos em 2019, nomeadamente:
I.
Coordenação e capacitação dos atores de proteção
II.
Análise de questões e tendências de proteção
III.
Integração da Proteção nas respostas de todos os clusters em Sofala
IV.
Mapeamento e resposta de proteção

Avaliação do Sub-Cluster de
Violência com base no
Gênero (GBV) na
implementação de seus
objetivos, de acordo com a

O UNFPA apresentou aos membros do PC seus objetivos, desafios e planos
•
para 2020.
UNFPA informou que, no que diz respeito aos seus objetivos
• Operam na Beira desde abril de 2019.
• Realizaram 20 reuniões desde abril de 2019

José compartilhará a
apresentação feita pelo
Sub-Cluster GBV

Estratégia de Proteção e sua
Matriz

Atualizações dos subclusters GBV e Grupo de
Trabalho sobre Deficiências

Atualização das
organizações sobre suas
atividades de proteção

Diversos

•

Treinaram voluntários e compartilharam materiais de treinamento em
GBV
• Lançaram com sucesso os “16 dias de ativismo”
UNFPA informou que, no que diz respeito aos seus desafios
• Coordenação fraca
• Alguns parceiros não tinham todo o conteúdo necessário para os kits de
dignidade / alguns itens importantes estavam faltando
UNFPA informou que, no que diz respeito aos seus planos para 2020
• vão apoiar DPGCAS
• Envolverão mulheres em diversas atividades
• Estabelecerão estruturas permanentes utilizando materiais locais
• Abordarão a desigualdade de gênero e trabalharão com outros
setores/grupos: WASH, Nutrição, Educação e Segurança Alimentar
UNFPA agradeceu a todos os parceiros que os ajudaram a organizar a
atividade de “16 dias de ativismo” em Metushira
•
Acnur
• mencionou que eles vão distribuir 81 apitos, 81 coletes e 81 chapeus para a
polícia comunitária
• pediu aos membros do PC para informar José através de e-mail, se eles
ainda querem fazer parte do PC em 2020
IFRC informou que eles estão trabalhando em Chinhamakondo sobre como
prevenir casamentos precoces
OIM informou que no dia 27 novembro eles trabalharam com grupos de
referência
DPGCAS mencionou que
• O Secretaria Permanente da Província de Sofala está disposto a ajudar
membros do PC que estão enfrentando dificuldades na obtenção de
visto
• Todos os membros do PC são convidados a celebrar o Dia dos Direitos
Humanos em 10/12/19

Os membros do cluster
devem informar José se
eles ainda querem ser
membros do PC em
2020. Aqueles que não
o fizerem terão seus
nomes retirados da lista
do PC

