Ata Reunião de Proteção
22 Janeiro 2021
Ata
Participating Organizations: Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social, UN-Women, UNICEF, UNFPA, IsraAid, IOM, Light for the
World,

Agenda
1. Atualização Lista de
Contatos

Discussão
•
•
•

2. Mapeamento dos Atores
de Proteção em Sofala

•
•

3. Posters

•
•

Lista de Contato foi compartilhada com os membros do cluster
de proteção em Sofala.
As informações foram providenciadas pelos membros do
Cluster durante o exercício de Chalane.
Seria interessante os membros baixar a lista em seus
computadores caso não tenha acesso à internet.
Um mapa dos membros do Cluster de Proteção foi
apresentado.
O mapa esta disponível neste link:

Discutimos quais mensagens de proteção deveremos atualizar
nos sítios de reassentamento e nos sítios de acomodação.
Decisão:
o Fase de emergência: atualizar apenas o fluxograma de
proteção aos grupos vulneráveis durante emergências.
o Fase pós-emergência: se trabalhar num fluxograma
um pouco mais detalhado e com os números de
telefones para referenciamento.

Pontos de Ação
à Todos os membros podem ainda se
inscrever no link abaixo favor se
inscrever no link:
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1PLNDg_qpBGbXyTtpiVJsukHyYN0TNyjQHbRnPWA2_I/edit?
usp=sharing
à Protection Cluster compartilhará este
mapa com a equipe ONU em Beira e
OCHA para tomar conhecimento dos
atores de proteção em Sofala/Manica
que possam ajudar na resposta pósHeloíse.
àIOM: fazer um levantamento dos
sítios que necessitam de atualizar os
pôsters com os referenciamento para
comunicação de quantidade que precisa
ser impressa.
àProtection Cluster: entrar em contato
com Linha Verde e Linha Fala Criança
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4.
Levantamento/Assessment
de Proteção

§

§

5. Ponto de Encontro caso
não haja NENHUMA
communicação

§

§

Tem se discutido o assessment de proteção que foi feito para a
resposta de Chalane – A avaliação da proteção após Chalane
visa investigar mais profundamente as questões de proteção
nos locais de reassentamento de deslocados internos em
Sofala. Esta avaliação estará pronta no início da próxima
semana. O relatório pode ser usado para se trabalhar com
questões de proteção como a falta de documentos civis e
acesso a serviços de proteção.
No momento da reunião do cluster de proteção – o OCHA se
encontrava na reunião com o INGD e outros membros da ONU.
Por este motivo: foi decidido esperar o resultado desta reunião
para ver como o Cluster de Proteção pode apoiar os
levantamento que estão sendo coordenados pelo OCHA ou se
inicia um levantamento apenas do Cluster de Proteção.
Local A: Caso não tenha mais nenhum meio de communicação
possível depois da passage da tempestade/cicolone. O ponto
de encontro será no Domingo as 14h00 em frente a Açção
Social em Beira.
Local B: NA ESPERA DA COMUNICAÇAO DA UNICEF: pode ser
que o encontre seja na UNICEF no mesmo horário.

para poder atualizar esses pôsteres
também.
àSe pediu a IOM incluir o numero de
“female headed households” na
avaliação rápida da DTM.
àO Cluster de Proteção pediu para os
membros inscreverem seu interesse em
participar aqui:
à O Cluster de Proteção estará
mantendo os membros informado
através o WhatsApp das modalidades
de levantamento de proteção a serem
organizados nos próximos dias e que
tipo de apoio será necessário.
àUNICEF: confirmar se nos
encontraremos na UNICEF antes de cair
a comunicação. CASO NÃO HAJA
COMMUNICACAO DA UNICEF – NOS
ENCONTRAREMOS NO LOCAL A.

2

