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Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, UNFPA, UNICEF, Equip Mozambique, SCI, Handcap International (HI),
IFRC, ASATE, WVI, HelpAge, e FAMOD.
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Discussões
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Apresentação do
Aplicativo sobre
Legislações
desenvolvido pela
Equip Mozambique

•
•
•

•
•
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Equip Mozambique apresenta o aplicativo Juris, voltado à legislação. O App está
sendo desenvolvido em parceria com a AMAC – Associação de Advogados
Cristãos. A Equip Mozambique é responsável pela parte técnica do App,
enquanto a AMAC trabalha na interpretação da legislação para facilitar o
entendimento das informações.
Atualmente, há três leis disponíveis, Lei da Família, Lei de Terra, e Lei de
Trânsito. O App será lançado com essas três legislações comentadas pela
AMAC, mas novas leis serão continuamente adicionadas.
No momento, a Equip Mozambique está buscando parcerias em duas áreas:
parceiros financeiros e para o desenvolvimento do conteúdo jurídico.
ACNUR questiona se há mais aplicativos lançados.
Cinco aplicativos foram lançados. Um deles chama-se Aidai, que foi lançado
depois do Idai com informações sobre saúde (e.g. como chegar a hospitais),
abrigo, e mais de 4000 downloads foram realizados só no primeiro mês. O App
gera relatórios que podem ser úteis, mostrando como e onde o App foi
acessado, em qual localidade de Mozambique, qual conteúdo foi acessado, etc.
UNFPA pergunta se há informação sobre GBV nos aplicativos.
Equip informa que, no Juris, na parte relativa à Lei de Família, há informações
sobre prevenção a GBV.
UNFPA sugere que o Juris também seja apresentado ao SC GBV.

Pontos de Ação

1. Equip Mozambique vai compartilhar
a apresentação e o ACNUR vai
disseminar aos membros do Cluster
de Proteção (PC).

•

Lacunas de Proteção
apresentadas pelo
Cluster de CCCM no
último dia 21 de
setembro

•
•

•
•
•
•

Calendário das
reuniões de
coordenação a nível
distrital do mês de
outubro

•
•
•

Os principais desafios de proteção compartilhados pelo Cluster de CCCM no
último dia 21 de setembro são praticamente os mesmos compartilhados há três
semanas. Por favor, encontrem alguns deles abaixo:
I.
Savane – WFS inativo e Acção Social não está presente no site;
II.
Bandua 1 – aumento de roubos – o comitê de segurança está
desativado por falta de pagamento;
III.
Begaja – WFS inativo, Acção Social não está presente no site e há
preocupação com relação à presença de minas;
IV.
Inhajou – não há presença de ativistas;
V.
Estaquinha – não há ativistas e CFS;
VI.
Mahdjamedge – não há atores de Proteção.
ACNUR pergunta se os membros do PC identificaram como contribuir para
preencher algumas das lacunas e resolver alguns problemas.
Membros do PC não se manifestam e ACNUR relata o conteúdo da mensagem
enviada com as lacunas de proteção para estimular a manifestação dos
membros.
UNFPA informa que neste momento está colocando o WFS em Savane.
ACNUR pergunta se há alguma novidade sobre WFSs em Begaja.
UNFPA estará em Buzi na semana que vem e Begaja pode ser um dos
próximos bairros de reassentamento a ter WFSs implementados.
Após a primeira série de reuniões de coordenação realizada a nível distrital em
Setembro de 2019, o PC discute um calendário para uma segunda série de
reuniões em Outubro de 2019, tendo em vista o grande número de
recomendações a serem seguidas.
As Agências das Nações Unidas devem ter restrições de deslocamente ao
campo por conta das eleições nacionais de 15 de outubro. Assim, ACNUR vai
confirmar se visitas ao campo durante 7 a 25 de outubro poderão ser realizadas.
De qualquer modo, sugere-se que na próxima semana a reunião seja realizada
em Dondo, por conta das grandes necessidades de fortalecimento de
mecanismos de coordenação naquele distrito.
Se se confirmar a restrição de deslocamento, as reuniões seriam retomadas após
o dia 25 de outubro.

1. Membros do PC irão estudar de que
modo podem resolver as lacunas de
proteção apresentadas.

1. DPGCAS vai confirmar se a reunião
de coordenação distrital pode ser
realizada na próxima terça ou quarta
em Dondo.

•
•
•
•
•
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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Atualização das
outras organizações
membros do Cluster
de Proteção

•
•

ACNUR pergunta se há alguma questão sobre os documentos compartilhados
– mapeamento sobre Serviços e Presença Policial e 5W atualizados – com os
membros do PC nos últimos dias.
Membros do PC não tem dúvidas.
ACNUR pergunta se membros do PC têm recebido os e-mails e se o conteúdo
compartilhado tem sido relevante para as atividades dos diferentes membros.
SCI informa que sim, tem recebido e são relevantes.
ACNUR informa que os documentos estão também disponíveis no site da
Humanitarian Response.
SCCP (UNICEF) está trabalhando na recuperação de dados coletados no início
da resposta ao Idai sobre a situação das crianças em Sofala para orientar os
trabalhos futuros.
Depois da eleições haverá um seminário sobre a gestão de casos com parceiros
e membros do governo para harmonização. Será possivelmente em Beira, mas
o local ainda não está definido.
SCCP informa ainda que em breve poderá compartilhar um mapeamento das
atividades de CP (5W) para os membros do PC.
SC GBV (UNFPA) informa que WFS está sendo implementado em Savane.
SC GBV também tem trabalhado na capacitação de membros da DPGCAS e
ONGs locais na coleta de dados e monitoramento.
Haverá também monitoramento de pós-distribuição de kits de dignidade em
Dondo, Nhamatnda e Buzi.
A próxima reunião do SC GBV será na próxima segunda, dia 30 de setembro.
DWG (HelpAge) continuam com o apoio psicossocial, saúde, e principalmente
documentação, para pessoas idosas. Estarão começando a segunda fase da
resposta ao Idai no dia 01 de outubro.
FAMOD tem realizado visitas aos distritos com a LFTW para reestruturação.
ACNUR informa que permanece na resposta ao Idai co-liderando o Cluster de
Proteção até o dia 31 de Dezembro.
ACNUR está finalizando os dashboards de monitoramento de proteção
realizados em Cura, Savane e Mandruzi. Esses documentos serão
compartilhados em breve.
ACNUR finalizou a distribuição, realizada entre abril de setembro de 2019, de
quase 90.000 CRIs na resposta ao Idai, beneficiando mais de 6.000 famílias.

•
•
•
•
•
Diversos
•

ASATE realizou uma formação que se iniciou na última terça, com a participação
de um consultor americano, sobre a preparação de ração para a criação de
galinhas.
DPGCAS vai celebrar o dia internacional da pessoa idosa no dia 1o de outubro,
com o tema “Não deixe fora as pessoas idosas, elas são nossas raízes”, em
Nhangau. DPGCAS convida a todos a participarem da celebração.
SCI iniciou hoje a distribuição em Mutua de brinquedos para o CFS.
Plan International treinou 45 membros do Comitê Comunitário de Proteção à
Criança em Buzi, em parceira com a Ação Social.
DPGCAS pede que os parceiros apoiem na compra de um laptop para a
realização das minutas. Relataram dificuldades para se realizar as minutas
durante o horário de trabalho no computador da DPGCAS e por isso um laptop
seria necessário para fazê-lo após o horário de trabalho.
DPGCAS enviará o documento sobre ajuda de custos ainda hoje, já que não foi
possível enviá-lo na semana passada como combinado.

