Atas da reunião do grupo de proteção
10 de março de 2021
Minutos
Organizações Participantes: UNFPA, GenCap, UNHCR, UNICEF, IOM, Help Age, World Food Program, Oxfam, israAid, OCHA, OHCHR
Co-apresentadores: GBV AoR, CP AoR e WG de Deficiência, Cluster de Proteção em Cabo Delgado, Grupo de Trabalho de Proteção em Sofala

Ponto da Agenda

Discussões

1. Introdução pelo
Coordenador do Cluster de
Proteção Nacional

O Coordenador de Cluster de Proteção Nacional apresentou:
§ Hugo Reichenberger - reichenb@unhcr.org - WhatsApp: +258855406256

2. Apresentação do Plano de
Preparação pelo OCHA

•

•
•
•
2. 10 Mins – Human Rights
Mechanisms by OHCHR

•
•

Introdução: Em Janeiro de 2020, o INGD elaborou um plano de preparação. Em
seguida, o HCT e o HC encarregaram o OCHA e o ICCG de preparar um plano de
preparação do ICCG para o ciclone e a estação de seca. O plano original era para
que os agentes humanitários complementassem o plano de preparação do
Governo. O OCHA decidiu utilizar o cenário número dois do plano de
contingência (inundações) para o cenário nacional de HCT, que inclui 1,6 milhões
de pessoas afetadas por ambos os riscos: ventos, inundações e secas nas partes
centro e sul do país.
• Cluster de proteção: forneceu entradas para o capítulo do cluster de proteção
do plano de preparação junto com os dois AoRs.
• Este plano também terá o propósito de ser uma ferramenta de advocacy em
nível de CD.
• Para qualquer dúvida, entre em contato com: Hanane Babikir
babikir@un.orgbabikir@un.org
Apresentação anexada à presente ata.
Em caso de dúvidas, entre em contato com: SIMAS MAGALHAES Paula
psimasmagalhaes@ohchr.org

Pontos de ação

•
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2. Atualização do
Coordenador de Proteção de
Cabo Delgado

•

•

•

•

•

Registro IDP: O tópico do registro de IDPs - isso é algo que os parceiros do
cluster de proteção têm discutido. Houve uma iniciativa bilateral de cadastrar
deslocados internos pelo PMA e a OIM em Namuno e Palumo. Como o
Protection Cluster não estava envolvido desde o início, uma reunião trilateral foi
organizada entre as agências com o Protection Cluster para entender o processo
um pouco mais, pois este exercício tem implicações que podem afetar outros
parceiros e deslocados internos também. Também houve discussões a nível do
ICCG e do HCT Cabo Delgado. No entanto, algumas questões permanecem. Uma
coordenação mais forte e próxima junto com outros atores, incluindo o Cluster
de Proteção, será importante no futuro, a fim de discutir entre todos os
parceiros as possíveis implicações que isso pode ter para a proteção.
Planned mission to Mueda: - Há missão planejada para Mueda, local com maior
número de deslocados internos. Missão rodoviária, missão de dois / três dias no
domingo. Fomos identificar pessoas com necessidades específicas. Continuamos
recebendo um número cada vez maior de deslocados internos. É importante
para nós estarmos presentes aí. As descobertas foram que deveria haver uma
presença mais forte de humanitários lá, pois há muito poucas agencias neste
local.
Grupo de Trabalho de Deficiência de Cabo Delgado: está a ser estabelecido para
reflectir os acordos de coordenação existentes a nível nacional. Existem alguns
parceiros que já estão presentes em Cabo Delgado. Os ToRs devem ser
finalizados em breve.
Mudança:Existem discussões em torno da necessidade de cerca de 70.000
deslocados internos de Metuge serem realocados. São indivíduos que ainda
estão em sites temporários. Na área de Metuge, novos locais de acomodação
são limitados e novos locais estão sendo identificados. Esta é uma discussão que
ainda está em andamento. Uma reunião na sexta-feira será organizada com os
líderes do cluster.
Intervenção WFP: breve comentário sobre o programa de registro em Namuno e
Malama. Informamos que a partir da Linha Verde não houve reclamações sobre
a PSEA ou preocupações de proteção nessas áreas. O PMA tem feito muitas
ações de conscientização sobre a Linha Verde nesses sites. Continuaremos
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•

3. Grupo de Trabalho de
Proteção de Sofala (PWG)

•

•

•

4. Proteção à Criança AoR
por CP AoR (UNICEF)

•
•
•

5. GBV AoR por GBV AoR
(UNFPA)
6. WG para atualizações de
PWD
(Observe que essas
atualizações foram
compartilhadas por e-mail
posteriormente pelo

•
•
§

§

abertos a discussões. Compartilharemos todas as informações sobre
reclamações provenientes do programa piloto.
Cluster de Proteção Nacional coordenador: pontos complementares levantados
pelo coordenador do CD Cluster, o Protection Cluster em todo o mundo
acompanhou de perto os exercícios de registro de deslocados internos em países
como a Ucrânia, a Geórgia e a Colômbia, onde algumas lições foram aprendidas
com esses exercícios.
Sofala PWG: foi estabelecido para apoiar os esforços de coordenação de várias
ONGs parceiras de proteção, bem como apoiar a integração da proteção na
resposta. O PWG é liderado por um funcionário do ACNUR que está presente na
Beira.
Recente: o PWG está apoiando outros setores e o INGD no processo de
realocação de deslocados internos em locais de reassentamento de deslocados
internos existentes em Idai. Os exercícios estão em andamento nas últimas duas
semanas.
Avaliação de Proteção: uma avaliação da protecção está a ser conduzida pelo
PWG (sob a liderança do ACNUR) em Sofala sobre a integração da protecção nos
novos locais de reassentamento IDP.
nível naçional: O CP AoR deu contribuições para o plano de preparação.
Nível de Cabo Delgado: A validação e formação da gestão Caes está a ser
realizada em Cabo Delgado.
Sofala:Um membro do PWG iniciou Espaços amigos da criança no site do IDP de
Guará Guará. Alguns dos centros de acomodação, os colegas começaram a
apoiar a mudança para locais mais permanentes. Isso será feito junto com outros
membros do PWG.
Introdução: foi introduzido o novo coordenador AoR da GBV ao nível de Cabo
Delgado.
Novo coordenador de GBV AoR: Harriet Adong - adong@unfpa.org
Grupo de Trabalho de Deficiência: O Grupo de Trabalho foi estabelecido em Cabo §
Delgado. O Grupo de Trabalho para Deficientes também funcionará em Cabo
Delgado.
Projeto de proteção infantil inclusiva: A AIFO esta semana está realizando um
workshop para validar uma ferramenta de proteção infantil e harmonizar as
ferramentas de referência para torná-las mais inclusivas. Diferentes parceiros

Key Messages:
Persons with
disabilities for
national level.
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presidente do WG para PWD
- FAMOD)
§
§

§

§
7. GiHA Training by GenCap

§

§

§

8. Atualização da rede PSEA

§

humanitários estão participando do workshop. A FAMOD espera que os diferentes
parceiros utilizem esta ferramenta.
Plano de Intervenção: FAMOD está compilando as diferentes intervenções dos
membros do GT de deficiência.
Plano de Advocacia: A FAMOD está trabalhando em um plano de advocacy para
dar mais visibilidade ao grupo de trabalho da deficiência. Para usar a mídia para
lançar luz em nossas atividades para doadores. Nós, como grupo de trabalho sobre
deficiência, podemos fornecer serviços inclusivos e apoio aos diferentes atores.
Coleta de dados: estamos promovendo as Questões do Grupo Washington nos
procedimentos de coleta de dados. No entanto, sabemos que isso não é suficiente
para incluir pessoas com deficiência na programação.
Mensagens-chave sobre pessoas com deficiência: Os membros do Grupo de
Proteção estão sendo preparadas.
Invitation: obrigado e convide os parceiros para participar do treinamento GiHA. §
Três objetivos: 1) apoiar a programação de gênero do Plano de Resposta
Humanitária 2021; 2) apoiar a integração de gênero em cada agrupamento; 3)
obter alguns insumos para a estratégia de igualdade de gênero. Portanto, GenCap
está atualmente trabalhando com alguns Clusters para ver como cada cluster
pode incorporar a estratégia de igualdade de gênero. O GenCap irá sugerir a
participação de todos os clusters.
Sessão de segunda-feira, 15 de março: planejando ter três clusters (clusters de
Proteção, Abrigo e WASH) para intervir nas lições aprendidas, preocupações,
melhores práticas, prioridades. A esse respeito, conversei com o coordenador
para informar os principais desafios e preocupações do Cluster de Proteção. Tem
havido uma discussão interessante sobre como mitigar a VBG em todo o trabalho
do setor.
Recomendações:Compartilhou as recomendações do Grupo de Proteção de
análises rápidas de gênero conduzidas por parceiros em Moçambique compartilhadas com todos eles - Proteção, Proteção à Criança e VBG - podem
querer dar uma olhada nessas recomendações. GenCap os compartilhará
novamente.
Atividades em andamento: Apresentar PSEA no HCT sobre progresso, principais
desafios, oportunidades e tendências de SEA. Também analisará a estrutura e os
termos de referência que temos para o PSEA. O ToR estava um pouco

Convida os
membros do
Protection Cluster
a participarem do
treinamento GiHA
em andamento.
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§

5. Diversos

•

desatualizado e precisava ser atualizado para o contexto atual. O ToR será enviado
ao HCT para aprovação. O Plano de Ação para 2021 também será finalizado.
Conclusão da missão do atual coordenador nacional da Rede PSEA: houve uma
série de oportunidades para melhorar a rede. No entanto, também houve alguns
desafios - principalmente porque não houve um coordenador da Rede PSEA
dedicado nas últimas semanas. Uma das recomendações é que embora a LInha
Verde seja muito forte em Moçambique - é necessário fortalecer o envolvimento
da comunidade e encontrar formas de uma comunicação mais direta com as
comunidades. A disponibilidade e a qualidade do serviço precisam ser
melhoradas. Realmente precisamos fortalecer o sistema juntos. A Rede PSEA
existe para fazer o encaminhamento dos serviços que a proteção suporta a longo
prazo. Portanto, há necessidade de fortalecer os serviços sociais. São necessárias
contribuições dos pontos focais de cada agência.
Linha Verde: abordagem de parceiros interinstitucionais para o
comprometimento da Linha Verde. Agradeço os parceiros que contribuíram no
ano passado para a Linha Verde. Gostaria de convidar parceiros para participar. A
Linha Verde gostaria de entrar em contato com o grupo de trabalho da deficiência
e ver se existe algum padrão de mensagem.
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