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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
15 de Agosto de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, Plan International, CARE, LFTW, ISCISA, UNFPA, Save the Children,
WFP, SDSMAS/DONDO, SDSMAS/BUZI, SDSMAS/NHAMATANDA, CVM, Handicap Internacional, WVI e FAMOD.
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ACNUR faz um resumo das discussões anteriores sobre o tema, mencionando
como problemas principamente a duplicação de atividades e os diferentes tipos
de incentivos oferecidos aos mobilizadores comunitários.
Representantes das SDSMAS de Dondo, Buzi e Nhamatanda se manifestam.
Dondo e Buzi relatam problemas de coordenação, informando que as
organizações devem comunicar suas atividades às autoridades distritais para
que estas possam estar cientes de todas as atividades realizadas.
DPGCAS explica que os clusters foram se aperfeiçoando com o passar dos
meses. No início as reuniões eram realizadas no aeroporto, mas no decorrer da
resposta a coordenação foi se aprimorando com a criação de novos clusters,
como saúde, proteção a crianças, e outros. Enfatiza ser preciso fortalecer as
estruturas de coordenação locais.
ACNUR atualiza os membros do Cluster sobre os principais pontos de ação a
serem tomados:
INGC irá enviar as minutas das notas conceituais sobre as polícias
comunitárias e os conselhos de gestão comunitários para sugestões;

Pontos de Ação

SDSMAS e DPGCAS, com apoio do ACNUR,
vão organizar reuniões a serem realizadas
nos distritos de Dondo, Nhamatanda e Buzi,
abrangendo
diferentes
bairros
de
reassentamento, a fim de se fortalecer a
coordenação a nível distrital.
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III.

•
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•
Apresentação do
WFP sobre a Linha
Verde

•

•
•
•
5W

•

INGC vai compartilhar, assim que possível e estiverem finalizados, os
mapeamentos das polícias comunitárias por centro de reassentamento junto
com os respectivos contatos;
A próxima reunião será realizada na quarta-feira, dia 21 de agosto, às 14h.
Além de se discutir as notas conceituais, vão ser discutidos também
treinamentos e capacitações a serem realizadas aos membros das Polícias
Comunitárias.
DPGCAS pergunta às autoridades distritais sobre problemas de segurança em
seus respectivos distritos. A autoridade de Dondo reporta roubos de
cobertores, panelas, em grandes quantidades dos comboios que saem às terçasfeiras. Segundo ele, a mairoria dos envolvidos é formada por membros da polícia
comunitária, então deve-se ter cuidado com a seleção dessas pessoas.
WFP informa que a Linha Verde foi criada no âmbito do Cluster de Proteção de
Maputo, sendo de responsabilidade do WFP fazer a gestão do mecanismos de
reclamações. WFP está trabalhando para produzir relatórios regulares sobre o
mecanismo.
WFP esclarece que a Linha Verde não tem o objetivo de resolver os problemas,
mas sim de trazer informações e possibilitar os devidos encaminhamentos às
autoridades competentes.
Até o dia de hoje, 3152 casos forem abertos, sendo que 52% receberam um
feedback. 61% dos casos são de reclamações, sendo que 22% de pedidos de
informação e 11% de pedidos de assistência. 86% das pessoas que utilizaram a
plataforma são homens. As ligações são gratuitas.
WFP explica que a Linha Verde tem Pontos Focais com acesso a uma
ferramenta segura. A gestora da Linha Verde analisa os casos e encaminha para
essas pessoas, que tomam ações e mantém o WFP infomado.
WVI parabeniza o WFP pela apresentação e análise trazida ao Cluster de
Proteção.
ACNUR explica mais uma vez como preencher o questionário KoBo para que as
organizações relatem suas atividades de proteção.
DPGCAS explica que as informações colhidas pelo 5W são de suma importância
às autoridades distritais e pede para que as organizações preencham o
questionário.

WFP irá enviar a apresentação ao ACNUR,
que por sua vez irá compartilhar com os
membros do Cluster.

ACNUR vai reenviar às organizações o link
para o 5W.
As organizações devem responder o
questionário até o dia 22 de agosto.
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VI Conferência
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Mulher e Gênero dia 23 de agosto em
Beira
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ACNUR enfatiza aos membros do Cluster a necessidade de se compartilhar com
frequência os resultados das atividades de monitoreamento de proteção
realizadas nos Bairros de Reassentamento.
LFTW informa que irá compartilhar o que já realizou nos bairros de Mandruzi e
Mutua, distrito de Dondo.
ACNUR compartilhou no dia de hoje as versões em português da Estratégia de
Proteção (Narrativa e Matrix de Implementação).
Organizações que ainda não fizeram comentários poderão fazê-los até o dia 21
de agosto.

Organizações devem enviar eventuais
comentários até a próxima quarta-feira, dia
21 de agosto.

DPGCAS apresenta e convida todos a participarem da VI Conferência
Provincial sobre Mulher e Gênero, a ser realizada no dia 23 de agosto, na
cidade de Beira. A proposta de programa é apresentada para eventuais
comentários.
UNFPA se coloca à disposição para apoiar a VI Conferência.
DPGCAS informa que em Bandua, Buzi, foi oferecido acesso à documentacao
aos moradores do Bairro de Reassentamento, para que estes possam ter acesso
aos serviços disponíveis.
DPGCAS informa, ainda, que a meta não foi atingida. Há subsídios para a
emissão de 1000 documentos de identificação, mas somente cerca de 90
pessoas foram beneficiadas. Como as máquinas que produzem os documentos
só existem em Beira, no final da atividade elas tiveram que retornar à origem,
impedindo alcançar um maior número de pessoas.
DPGCAS informa que será necessário apoio de logística para o deslocamento
da equipe na próxima oportunidade.
ISCISA informa que está trazendo para Beira 50 estudantes universitários que
pretendem concluir seus estágios curriculares com as instituições e
organizações que respondem ao Ciclone Idai em Sofala. Os estágios são
gratuitos.
Organizações interessadas devem entrar em contato com o ISCISA para mais
informações.

ACNUR irá compartilhar a informação e o
contato da representante da ISCISA com os
membros do Cluster.

•
Diversos

•

OIM informa que, após a VI Conferência Provincial sobre Mulher e Gênero, irá
realizar treinamentos de proteção aos seus voluntários. Convida organizações
interessada a participar.
DPGCAS chama a atenção dos membros do Cluster para problemas de proteção
a crianças em Grudja, Buzi. Verificou-se muitos casos de casamentos
prematuros, meninas grávidas e outros problemas de proteção a crianças.

