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Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, ASATE, SCI, WVI, Handcap International (HI), IFRC,
HelpAge, AVSI e FAMOD.
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Discussões
•

Atualização sobre a
reunião de
coordenação
realizada em Dondo
no último dia 18 de
setembro

No último dia 18 de setembro, ACNUR e DPGCAS conduziram uma reunião de
coordenação em Mandruzi, Dondo, da qual participaram diversas organizações
(WFP, IOM, HelpAge, UNFPA, IFRC, UNICEF e PRM) e autoridades locais. A
reunião foi realizada com o objetivo de se fortalecer a coordenação das
atividades de proteção a nível distrital e as principais recomendações são:
I.
Reuniões em Dondo, em geral, têm ocorrido esporadicamente e
isoladamente nos três bairros de reassentamento (Mandruzi, Mutua e
Savane). Ademais, não há liderança de uma autoridade local da Ação
Social para convocar e facilitar a reunião, gerando problemas de
coordenação e encaminhamento de questões de proteção
identificados. Assim, sugere-se que as autoridades locais da Ação Social
liderem reuniões semanais de coordenação, compartilhando as minutas
com os problemas identificados com o Cluster de Proteção Provincial.
II.
Sugere-se que a reunião seja dividida em pontos temáticos (abrigo,
WASH, saúde, educação, proteção, segurança, dentre outros) para que
se discutam problemas coletivos e possíveis soluções a nível local e
distrital.
III.
Organizações participantes das reuniões do Cluster de Proteção em
Beira a nível Provincial devem criar mecanismos internos para

Pontos de Ação

1. DPGCAS vai exigir que as
autoridades distritais enviem as
minutas
das
reuniões
de
coordenação ao Cluster de Proteção
Provincial em Beira toda segundafeira.
2. DPGCAS vai assegurar que as
minutas do Cluster de Proteção
Provincial sejam compartilhadas
com as autoridades distritais e
locais.
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•
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•
Atualizações dos
Sub-Clusters (SC) de
Proteção à Criança
(CP) e Violência
baseada no Gênero
(GBV) e do Grupo de
Trabalho sobre
Deficiências (DWG)
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compartilhar sistematicamente os pontos discutidos e de ação com
suas equipes de campo em Dondo;
IV.
Os Co-coordenadores do Cluster de Proteção Provincial devem realizar
reuniões de coordenação nos Distritos periodicamente (pelo menos
uma vez por mês) a fim de se continuar fortalecendo a coordenação e
complementaridade das atividades de proteção em todos os níveis.
ACNUR enfatiza que os próximos passos serão fundamentais. No mês de
outubro, outras 3 reuniões semanais serão novamente realizadas em Dondo,
Nhamatanda e Buzi. Depois dessa segunda séries de reuniões, os
representantes distritais serão convidados a participarem da reunião do Cluster
de Proteção em Beira na última semana de outubro para receberem uma sessão
de capacitação sobre coordenação.
DPGCAS enfatiza a importância de se apresentar a nível local estudos como a
pesquisa sobre Mecanismos de Feedback apresentada pelo Grupo de Trabalho
sobre Comunicação com as Comunidades em Dondo. Assim, parceiros devem
ter em mente ser importante compartilhar esses estudos a nível local.
SCCP (UNICEF) informou sobre a reunião da última terça-feira realizada pela
força tarefa de gestão de casos e da necessidade de se fortalecer o trabalho
conjunto com o SC GBV em quetões comuns como o casamento prematuro.
SCCP informa que, em relação à gestão de casos, é importante seguir
atualizando o mapeamento de serviços por bairro de reassentamento para
garantir encaminhamentos adequados.
SCCP também está considerando realizar capacitações a nível distrital sobre
gestão de casos.
UNICEF e LFTW estiveram em Dondo realizando a entrega de 15 cadeiras de
rodas e 9 triciclos para pessoas com deficiência. Estão pensando em mobilizar
os parceiros para identificar o número de crianças com vulnerablidade, incluindo
com deficiência.
SC GBV (UNFPA) realizaram um treinamento interagencial em Dondo com
ACNUR e OIM sobre proteção e mecanismos de encaminhamento.
SC GBV segue trabalhando na implementação de seu mecanismo de
encaminhamento. Tem realizado treinamento com os ativistas nos bairros de
reassentamento.
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SC GBV informa que a tenda para o WFS em Savane chega amanhã e deve ser
colocada na próxima semana. Dois bairros de reassentamento em Buzi também
devem receber tendas de proteção e WFS.
SC GBV informa também que haverá distribuição de kits de dignidade na
próxima semana aos bairros de reassentamento que ainda não os receberam.
DWG (FAMOD) pergunta sobre a distribuição dos kits de dignidade e como eles
são levados às pessoas com deficiência.
SC GBV informa que tais kits somente são distribuídos para mulheres em idade
reprodutiva. Se há pessoas com deficiência dentro desse critério, elas são
identificadas pelos ativistas e vai-se até elas para se fazer a entrega. Pessoas
com deficiência são priorizadas.
ACNUR pergunta se os parceiros possuem um número sobre quantas pessoas
com deficiência há nos bairros de reassentamento.
FAMOD informa que de fato há dificuldades de se fazer um mapeamento do
número de pessoas com deficiência nos bairros de reassentamento.
ACNUR enfatiza a importância de se ter um levantamento quantitativo de
pessoas com deficiência. Isso facilitaria o trabalho de inserção, para que essas
pessoas fossem incluídas nas equipes de ativistas comunitários.
FAMOD diz que há falta de recursos e que precisa de uma plataforma que
serviria de vínculo com os parceiros. ACNUR lembra que o DWG deveria ser
essa plataforma.
DPGCAS informa que ativistas em Guara Guara e Bandua em Buzi já possuem
dados de pessoas com deficiência – poucos mais de 300 pessoas. Então devese aproveitar dados já existentes.
FAMOD informa que constatou diferença de abordagem em programas de
apoio psicossocial. Assim, haveria necessidade de se uniformizar as informações
e assistência sobre esse ponto.
UNFPA informa que segue apoiando a DPGCAS no desenvolvimento de seu
plano trimestral de atividades.
HI está apoiando a LFTW a mapear os serviços disponíveis para pessoas com
deficiência em Sofala, tanto nos bairros de reassentamento quanto nas
comunidades.
HI irá realizar uma avaliação de WASH em Dondo, Nhamatanda, Buzi e
Chibabava com foco em pessoas com deficiência e idosos.
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Atualização sobre a
nova tabela de
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do governo em
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ACNUR comunica que está finalizando a distribuição de seus NFIs em Sofala.
Entre os dias 20 e 21 de setembro, irá realizar a distribuição dos últimos 4 mil
itens para cerca de 300 famílias em Maxquil Alto 2 e Mussocossa e na
comunidade de Bea, em Buzi.
IFRC recebeu uma formação nos dias 10 e 11 de Setembro, facilitada pela
LFTW, sobre inclusão de pessoas com deficiências para seus voluntários e
funcionários que irão começar a trabalhar com a identificação de pessoas com
deficiência.
SCI irá realizar na próxima semana a distribuição de NFIs kits para as crianças
em Dondo, Nhamatanda e Buzi. Irá também distribuir brinquedos e outros
materiais para os CFSs.
ACNUR questiona se todos os bairros de reassentamento possuem latrinas
familiares e acesso à água.
UNICEF informa que há acesso à agua, mas latrinas familiares não estão
presentes em todos os locais.
DPGCAS informa que, de acordo com a nova tabela, para distâncias acima de
40km em que os participantes da missão devem pernoitar, será devido MZN
6000 por dia.
Se a missão vai e volta no mesmo dia, é necessário o pagamento de dia 30% dos
MZN 6000.
As explicações não foram claras e muitas dúvidas surgiram. Assim, DPGCAS
informa que compartilhará não apenas a tabela atualizada mas também uma
nota explicativa.
DPGCAS comunica que as pessoas nos bairros de reassentamento de Dondo
estão sofrendo com a falta de alimentação. Receberam alimento para 1 mês no
início de agosto. Assim, atualmente há escassez de alimentos.

1. DPGCAS vai partilhar a nova tabela
e um texto explicativo.

1. ACNUR levará a preocupação ao
Cluster de Segurança Alimentar.

