Reunião do Cluster de Proteção
7 de novembro de 2019
Minutas

Reunião do Cluster de Proteção – Atas
7 de novembro de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, OIM, Help Age, Procuradoria da Província de Sofala e FAMOD.

Assunto

Apresentação do
Relatório de Campo
preparado pelo
ACNUR

Reuniões de
coordenação a nível
distrital

Atualização das
atividades de

Discussão
Acnur
• apresentou aos participantes da reunião do PC o Relatório de Campo
intitulado "Proteção em Desastres Naturais: a resposta ao Ciclone Idai de
março de 2019 em Moçambique"
• mencionou que este Relatório de Campo
o abrange o período de março a outubro de 2019
o já foi compartilhado por e-mail com todos os membros do PC
o atualmente está disponível apenas em inglês, mas uma tradução para o
português estará disponível em breve
DPGCAS
• mencionou que, devido à falta de dinheiro para transporte, as reuniões de
coordenação não aconteram em Búzi, Nhamatanda e Dondo
• perguntou aos membros do Cluster de Proteção se eles podem fornecer
fundos para que possam superar as barreiras de transporte
Co-coordenador (ACNUR) sugeriu que os prestadores de serviços locais, a nível
distrital, precisam estar mais envolvidos na abordagem das necessidades dos
moradores dos locais de reassentamento, porque a maioria das agências
humanitárias partirá fora da Beira em breve
A UNICEF informou que
• no dia 30-31 outubro eles organizaram um seminário de gestão de casos

Pontos de ação
•

Os membros do PC devem ler o
Relatório de Campo, pois isso os
familiarizará com a implementação
geral dos objetivos do PC e com o
trabalho
realizado
em
algumas
questões temáticas relacionadas à
proteção

•

ACNUR e DPGCAS devem se reunir e
conceber a uma estratégia para
envolver os prestadores de serviços a
nível distrital

Proteção dos SubClusters de Proteção
à Criança e de
Violência baseada
no Gênero, e do
Grupo de Trabalho
sobre Deficiências

Atualização das
atividades de
proteção realizadas
pelas organizações
membros do Cluster
de Proteção

•

durante a semana de 11 de novembro, Unicef, Save the children e World
Vision vão discutir sobre materiais de IEC. Eles relataram que ainda estão
coletando materiais do IEC
FAMOD mencionou que
• no dia 3 de dezembro de 2019 celebram o Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência. O evento terá lugar na Beira e vão convidar 600 pessoas
para participar
• compartilharam a lista dos itens que eles precisam para o evento ser bem
sucedido, e pediram camisetas, chapéus, cartazes
• atividades serão conduzidas da seguinte forma: visitar a prisão Cabide,
limpar a praia, almoço para crianças com deficiência, visitar uma escola
especial chamada Numero 3, Debate, marcha, música, canto, dança,
poemas etc
• a UNICEF já está envolvida e também quer que outras organizações
participem
• Handicap vai visitar distritos de Dondo e Nhamatanda, mas devido a
questões políticas em Nhamatanda, as atividades foram adiadas
UNFPA informou que
• eles estão trabalhando nas atividades dos "16 Dias de Ativismo"
• A World Education fornecerá camisetas e banners
A OIM informou que
• eles estarão treinando ativistas em Dondo e Nhamatanda
• em colaboração com o ACNUR, eles construirão 4 estruturas
semipermanentes de proteção em Mutua, Savane, Metuchira e Ndeja
O ACNUR informou que a OIM também está organizando uma sessão de
treinamento para a polícia comunitária e que fornecerá camisetas, apitos e coletes
O ACNUR mencionou que
• no dia 4-6 de novembro uma sessão de treinamento conjunta foi realizada
em Búzi pela OIM, ACNUR e DPGCAS para melhorar a coordenação no
local dos Pontos Focais de Proteção
• durante os dois dias de formação os seguintes temas foram discutidos:
Gestão de Casos, Proteção à Criança, GBV e PSEA
• no dia 4 de novembro de 2019, o ACNUR monitorou o trabalho dos Pontos
Focais de Proteção em Buzi (Masquilo Alto 1, Masquilo Alto 2, Bandua Sede
e Bandua Regulo

•

Diversos

no dia 5 de novembro de 2019, foram treinados 21 Pontos Focais de
Proteção de Masquilo Alto 1 (11 Participantes) e Masquilo Alto 2 (10
participantes).
• no dia 6 de novembro de 2019, foram treinados 22 Pontos Focais de
Proteção do Sede de Bandua (12 Participantes) e Bandua Regulo (10
Participantes).
Famod informou que
• Light for the World distribuiu 37 cadeiras de rodas para crianças com
deficiência
•
as crianças foram treinadas sobre como usar as cadeiras de rodas
DPGCAS informou que eles também precisam de transporte para coletar 40 cadeiras
de rodas no INGC
Help Age informou os membros do PC sobre os ladrões que o chamaram pedindo
dinheiro

•

Os membros do PC não devem
compartilhar os detalhes de
contato de sua lista de discussão
com pessoas que não são
membros do PC.

