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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
10 de outubro de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, WFP, IOM, UNFPA, Light for the World, UNICEF, SCI, WVI, CVM/ IFRC,
Coalizão, HelpAge, AVSI, Plan International, Handicap International (HI) and FAMOD.
Assunto

Discussões
•
•

Actualizações
sobre o
calendário de
reuniões de
coordenação a
nível distrital a
realizar em
outubro

•
•

DPGCAS e ACNUR atualizam os membros do Cluster sobre as
reuniões de coordenação distritais que devem ser realizadas nos
distritos de Buzi, Dondo e Nhamatanda em outubro de 2019.
UNHCR menciona que após a primeira série de reuniões de
coordenação realizadas nos distritos em Setembro de 2019 várias
recomendações, por exemplo:
I.
Autoridades locais da DPGCAS devem liderar reuniões
semanais de coordenação, e compartilhar todas as semanas as
Atas informando os problemas identificados ao Cluster de
Proteção em Beira.
II.
As reuniões devem ser realizadas semanalmente, e os
membros presentes devem discutir sobre os problemas e
possíveis soluções a nível local e distrital.
ACNUR e DPGCAS irão revisitar os distritos de Dondo, Nhamatanda e
Buzi após as eleições, para que possam observar o andamento das
reuniões de coordenação distritais.
ACNUR informa que, no dia 17 de Outubro de 2019, o Cluster de
Proteção discutirá sobre um calendário para uma segunda série de
reuniões em Outubro de 2019.

Pontos de ação
•

•
•

•

ACNUR e DPGCAS realizarão
uma segunda série de reuniões de
coordenação nos distritos de Buzi,
Nhamatanda e Dondo.
ACNUR e DPGCAS anunciarão as
datas das reuniões.
ACNUR informou que, no dia 17
de outubro de 2019, o Cluster de
Proteção discutirá sobre um
calendário para uma segunda
série de reuniões em Outubro
2019.
DPGCAS vai enviar informações
sobre o calendário das reuniões
distritais
e
contatos
das
autoridades locais ao ACNUR, que
por sua vez vai compartilhar essas
informações com os membros do
Cluster de Proteção.

•
•
•
•
•

•
Atualização das
atividades de
Proteção dos
Sub-Clusters de
Proteção à
Criança e
Violência
baseada no
Gênero e do
Grupo de
Trabalho sobre
Deficiências

•
•
•
•
•
•
•

WFP menciona que participaram da reunião de coordenação em Dondo
no dia 18 de Setembro de 2019. Concordam com o ACNUR que as
reuniões de coordenação em Dondo precisam de melhorias.
WFP pergunta ao ACNUR se as autoridades locais do DPGCAS
realizaram reuniões de coordenação em Dondo na semana passada.
ACNUR menciona que, de acordo com as informações compartilhadas
pelos Pontos Focais de Proteção (PFPs), a reunião em Dondo não foi
realizada.
DPGCAS menciona que as reuniões de coordenação distritais são
importantes e todos os PFPs devem participar.
DPGCAS acompanhará e compartilhará o calendário com os parceiros.
DPGCAS menciona ainda que vai acompanhar e enviar as informações
sobre o calendário das reuniões distritais e contatos das autoridades
locais ao ACNUR. Por sua vez, o ACNUR vai compartilhar essas
informações com os membros do Cluster de Proteção.
UNFPA menciona que a polícia não está dando apoio aos
sobreviventes de GBV.
UNFPA relata que o FHI360 está trabalhando em questões
reprodutivas sexuais.
UNFPA informa que remontou o WFS em Savane.
UNFPA menciona ainda que há falta de apoio psicossocial em
hospitais. Acredita-se que as crianças abusadas não recebem a devida
atenção.
IFRC/CVM distribuiu 6.000 kits de dignidade em Mutua.
IFRC/CVM informa que estão a trabalhar dentro e fora das áreas de
reassentamento.
FAMOD pede ao UNFPA que compartilhem o número exato de
pessoas com deficiências que recebeu ajuda durante a distribuição de
kits de dignidade.
UNFPA menciona que não possui o número exato de pessoas com
deficiências que receberam ajuda.

•
•
•
•

UNFPA sugeriu que é bom para a
FAMOD participar das reuniões do
SC GBV
DPGCAS
vai
procurar
informações sobre a nova lei de
casamentos precoces.
DPGCAS
compartilhará
as
informações com os parceiros
sobre a nova lei.
UNICEF anunciará a data do
workshop sobre gestão de casos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNICEF menciona que estão à procura de organizações que estão
dispostas a ajudá-los com materiais de formação sobre casamentos
precoces.
IFRC menciona que eles estão trabalhando em materiais de
treinamento e eles estão dispostos a compartilhar com a UNICEF.
UNFPA sugere que os parceiros preparem os materiais de treinamento
juntos para que possam usar o mesmo material na Comunidade para
passar a mesma mensagem.
DPGCAS informa que há uma lei sobre o casamento precoce, que
ainda está à espera da aprovação do governo.
UNFPA menciona que as pessoas na Comunidade não estão felizes
com a polícia, porque quando se referem casos para a polícia os
serviços não são amigáveis.
UNICEF informa que estão preparando uma formação sobre gestão de
casos.
UNICEF menciona que a WVI organizou um workshop de dois dias
sobre gestão de casos no Hotel Palmeira. O workshop se deu nos dias
10 e 11 de outubro.
UNICEF relata que AVSI está organizando uma formação para
professores.
UNICEF informa que 137 professores serão treinados em como apoiar
e brincar com as crianças.
UNICEF informa que há uma nova organização em Beira – Palhaços
sem Fronteitas.
UNICEF relata ainda que Palhaços sem Fronteitas é uma organização
liderada por artistas, composta por 15 organizações baseadas na
Europa.
UNICEF compartilha que Palhaços sem Fronteitas está à procura de
parceria de longo prazo.
DPGCAS menciona que Palhaços sem Fronteitas deve manter as
autoridades distritais informadas sobre suas atividades.
DPGCAS pergunta se Save the Children está trabalhando em CFSs.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Save the Children relata que transferiu seus CFSs para Comusana.
FAMOD e LFTW estão visitando os distritos de Buzi, Dondo e
Nhamatanda.
HelpAge estará distribuindo alguns itens para 81 pessoas com
deficiências após a eleição
Plan International menciona que possui programas de rádio em Buzi.
Plan International informa que tem espaços amigáveis para mulheres
em Inhangao e Bandua.
Plan International enfatiza que em Buzi a questão do casamento
precoce é uma grande preocupação. Assim, tem realizado várias
atividades com meninas sobre casamentos precoces.
World Vision concorda com o fato de que em Buzi a questão dos
casamentos precoces é uma grande preocupação.
Coalizão relata que compraram materiais para projetos de geração de
renda, como tranças, bolas e canetas.
Coalizão informa que estão se preparando para trabalhar em Dondo,
Nhamatanda e Buzi na área de alfabetização.
Coalizão relata que há falta de educadores e livros para apoiar seus
projetos.
DPGCAS irá ajudá-los, auxiliando na busca por educadores.
DPGCAS pergunta se Coalizão está seguindo o calendário do
Departamento de Educação, porque estudantes das escolas locais
estarão escrevendo exames em breve.
Coalizão relatou que atualmente eles não estão seguindo, mas no
próximo ano eles estão planejando fazê-lo.
DPGCAS e UNICEF sugerem que será bom se no próximo ano eles
sigam o calendário do Ministério da Educação.
UNFPA pergunta à Coalizão se os projetos geradores de renda são
sustentáveis.
Coalizão informou que eles acreditam que os projetos são sustentáveis.
WFP sugere que seria bom se os parceiros disseminassem
informações sobre a Linha Verde para as comunidades.

•
•

•

DPGCAS irá auxiliar a Coalizão na
busca por educadores.
DPGCAS mencionou que será
bom para a Coalizão usar
materiais que estão disponíveis
localmente nas comunidades por
causa da sustentabilidade.
WFP pede aos parceiros
interessados que coletem
cartazes sobre a Linha Verde.

•
•
•
•
•
•

Diversos

•

WFP relata ainda que 80% das reclamações recebidas até agora é
sobre escassez de alimentos.
WFP informa que IOM imprimiu 60 cartazes da Linha Verde e os
cartazes estão disponíveis em Ndau, Sena e Português.
WFP menciona que os parceiros que estão interessados em distribuir
cartazes da Linha Verde podem coletá-los após a reunião.
UNFPA sugere ao WFP que pergunte à Maputo sobre o papel dos
pontos focais da Linha Verde na Beira, porque parece haver uma
confusão de informações.
ACNUR, em coordenação com IOM e UNFPA, irá construir 4 Mesas de
Proteção em Mutua, Ndeja, Savane e Metushira. A construção deve ser
iniciada até o final de outubro de 2019.
ACNUR menciona que e-mails foram enviados na quarta-feira, dia 10
outubro, para todos os membros do Cluster informando-lhes de que o
INGC está atualmente em processo de elaboração do seu plano
Nacional de Contingência para 2019-2020. Portanto, os membros do
Cluster devem informar sobre possível estoque de itens de ajuda e sua
área de cobertura, bem como possibilidade de extensão de suas
capacidades em caso de emergência. Membros devem fornecer suas
informações até o dia 11 de outubro.
ACNUR menciona ainda que, para evitar o risco de duplicações de
informações, organizações que estejam coletando a mesma
informação a nível nacional não devem reportar ao Cluster Provincial.

•

•

ACNUR, em coordenação com
IOM e UNFPA, irá construir 4
Mesas de Proteção em Mutua,
Ndeja, Savane e Metushira.
ACNUR pede que membros do
Cluster informem sobre possível
estoque de itens de ajuda e sua
área de cobertura, bem como
possibilidade de extensão de suas
capacidades
em
caso
de
emergência, para informar o Plano
de Contingência. Membros devem
fornecer suas informações até o
dia 11 de outubro.

