Ata da reunião do Cluster de Proteção
23 de dezembro de 2020
Minutos
Organizações Participantes: FAMOD, Translators Without Borders, UNFPA, GenCap, UNHCR, UNICEF, IOM, Help Age, World Food Program
Co-apresentadores: GBV AoR, CP AoR e WG de deficiência

Ponto da Agenda

Discussões

1. Introdução pelo
Coordenador do Cluster de
Proteção Nacional

O Coordenador de Cluster de Proteção Nacional:
§ Hugo Reichenberger - reichenb@unhcr.org - WhatsApp: +436767382227

2. Atualização do
Coordenador de Proteção de
Cabo Delgado

•
•

•

•

Pontos de ação

Reassentamento de deslocados internos para locais permanentes: As
autoridades continuam a mover algumas famílias para alguns locais principalmente para Anjua B.
Novos sites propostos pelo governo: uma avaliação multissetorial conjunta
foi realizada durante a semana anterior ao movimento de cerca de 300
famílias para Naminaue (Metuge). No mesmo dia houve uma avaliação para
um site maior, também em Metuge. Neste site, houve preocupações que
serão avaliadas e relatadas de acordo.
Novos sites têm padrões mínimos: No entanto, as famílias continuam a ser
transferidas para locais que não possuem padrões mínimos em termos de
serviços de proteção (acesso à água, saneamento e distribuição de
alimentos, questões de acessibilidade, separação familiar etc ...). Isso levou
a algumas tensões entre o hospedeiro e os deslocados internos em Ingalane
site (Metuge), Ancuabe e Montepuez.
Cluster de Proteção também recebeu relatos de famílias que voltaram e /
ou deixaram os locais para os quais foram realocados - como Anjua B - não
se sabe para onde as famílias foram, mas é possível que tenham retornado
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•

•
3. Atualizações de AoR de
proteção à criança

§

§

§

4. Atualizações de AoR do
GBV

§

a Pemba. Isso também é uma indicação de que a comunidade humanitária
deve começar a apoiar deslocados internos urbanos.
Missão para Negumano: Uma missão multissetorial viajou para Negumano
para avaliar e apoiar as famílias que foram resgatadas da Tanzânia.
Aprendemos com os deslocados internos que existe um processo
sistemático para identificar, deter e devolver requerentes de asilo da
Tanzânia. A maioria das famílias entrevistadas pelo Cluster de Proteção era
de Mocímboa da Praia. Eles relataram estar em pelo menos dois centros na
Tanzânia. Questões de maus tratos, falta de comida e água durante a
detenção. Estamos trabalhando no relatório que será lançado em breve.
Estação das chuvas: a estação das chuvas começou e, portanto, o Cluster
de Proteção está começando a olhar de perto para isso.
Gestão de caso: Ontem tivemos nossa segunda reunião da equipe de
§
tarefas de Gerenciamento de Caso, onde discutimos o plano de capacitação
para os atores, priorização de casos, serviços de referência e vinculação de
SOP aos protocolos governamentais.
Missões Conjuntas: O CP participou na semana passada de uma missão
conjunta de uma semana, liderada pelo OCHA para avaliar a necessidade de
deslocados internos em áreas de difícil acesso. O CP participou de uma
missão conjunta liderada pelo UNICEF em Palma, onde pudemos falar com
os poucos funcionários do governo restantes e alguns deslocados - a
situação é geralmente alarmante com algumas violações de túmulos dos
direitos da criança relatadas. e NFI, embora a maioria dos suprimentos
agora seja revisada.
O governo recebeu e assinou o novo protocolo de reabertura dos Espaços
Amigos da Criança - os parceiros são aconselhados a abrir / reabrir seguindo
este protocolo.
Cabo Delgado: A Reunião de Coordenação da GBV aconteceu ontem com o
propósito de atualizar o Mapeamento do Serviço GBV nos locais de
reassentamento. Portanto, o GBV AoR está planejando organizar uma
reunião temática para atualizar as vias de encaminhamento. Em janeiro,
faremos um workshop sobre Caminho de Referência. Os atores-chave
estarão elaborando seus principais caminhos de referência por local.
Também discutimos a inclusão da Linha Verde para tê-la neste workshop
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§

5. WG para atualizações de
PWD

6. Atualização sobre a
Convenção de Kampala e
mensagens-chave sobre
realocação
7. Apresentação da
Importância de 5W

§

para entender melhor qual poderia ser o seu papel na VBG. Hoje, haverá um
treinamento sobre treinamento de dados. Em janeiro, apresentaremos o
relatório final, uma Avaliação Rápida de GBV que estaremos fazendo.
Espaços para mulheres: quatro WFS permanentes foram concluídos. Um em
Galane, um em Tokota, um em Maruba, um em Chiure. Por FDC (parceiro de
implementação do UNFPA). Se você estiver interessado em saber onde eles
estão, podemos identificá-los para você.
Semana Anterior: o Disability WG, AIFO e UNICEF iniciaram um projeto em
§
Cabo Delgado e trabalharam no início deste projeto. Resumindo: o objetivo
é fortalecer a abordagem de inclusão dos atores da proteção em Cabo
Delgado. Isto também estabelece a base para a criação de um Grupo de
Trabalho sobre Deficiências em Cabo Delgado. Parte deste processo será a
capacitação do FAMOD. Existe uma representação da FAMOD em Cabo
Delgado. A FAMOD está presente em diferentes distritos de Cabo Delgado.
Incluindo nos locais de reassentamento, portanto haverá um
fortalecimento do FAMOD em Cabo Delgado. No próximo mês, uma nova
missão irá a Cabo Delgado para prosseguir com o fortalecimento do FAMOD
lá.
● Apresentação anexada à presente ata.
● Para qualquer dúvida, entre em contato com: Hugo Reichenberger,
reichenb@unhcr.org
●
●

8. Apresentação da Linha
Verde

●
●

9. Apresentação da
Translators Without Borders

●
●

9. AOB

●

●

Reveja Mensagens
Chave de
Relocação.

Apresentação anexada à presente ata.
Para qualquer dúvida, entre em contato: Michael
Pearson,mpearson@unicef.org
Apresentação anexada à presente ata.
Para qualquer dúvida, entre em contato: Elda DEAVELAR
elda.deavelar@wfp.org
Apresentação anexada à presente ata.
Para qualquer dúvida, entre em contato: Alice Castillejo
lanoi@translatorswithoutborders.org
Mensagens-chave sobre realocação: vendo a situação de proteção
desafiadora com realocações em Cabo Delgado, o Cluster de Proteção
iniciou uma Mensagens Chave - que será discutida na próxima semana.
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