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Organizações presentes no encontro: ACNUR, UNFPA, FICV, AVSI, DPGCAS, WVI, LFTW, UNICEF, Handicap Internacional, FAMOD,
OXFAM, CARE and ORAM.
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Social (ferramenta
do CCCM para DTM)



Necessidade de melhor coordenação entre todos os atores presentes no campo
para assegurar complementaridade das atividades e evitar duplicação;
Necessidade de alinhar as políticas e informações. As linhas de ação que os
atores estão assumindo no que tange aos mobilizadores comunitários devem
ser as mesmas;
UNFPA sugere trazer a discussão para o nível intercluster e UNICEF diz ser
necessário analisar a qualidade do trabalho que essas pessoas fazem;
DPGCAS enfatiza ser importante entender como essas discussões estão se
harmonizando no subclusters e no nível dos grupos de trabalho.
ACNUR está apenas aguardando as contribuições do PNUD. A Estratégia de
Proteção (Narrativa e Matrix) será compartilhada muito em breve e na próxima
semana dará-se início à tradução dos documentos (Narrativa e Matrix) para o
português.
8 perguntas devem ser enviadas à OIM para que se realize um levantamento a
nível familiar sobre proteção social.

Ponto de Ação

DPGCAS sugeriu que o tema fosse pautado
na reunião da próxima semana (quinta, dia
08 de agosto) para que as autoridades
distritais pudessem estar presente e
contribuir com a discussão.

ACNUR irá compartilhar a Estratégia de
Proteção e traduzir os dois documentos
(Narrativa e Matrix) para o português.
Alguma organizações, como LFTW, aindam
precisam compartilhar suas sugestões de
perguntas.

Relatório de
Identificação de
Pessoas com
Necessidades
Específicas
Relatório 17 –
Missão a Chibabava






Distribuição de
tendas

Informações sobre a
presença do ACNUR
em Beira
Visita da Senhora
Ministra do
Ministério do
Gênero, Criança e
Ação Social
Diversos







ACNUR, em conjunto com seu parceiro Kulima, recém finalizou os relatórios de
identificação de pessoas com necessidades específicas em Savane e Mutua e os
apresenta ao Cluster de Proteção;
UNFPA destaca a importância de se engajar as autoridades locais no tema.
Comentários devem ser realizados até segunda-feira, dia 05 de agosto. Depois
disso, dará-se início à tradução do relatório e será feito o upload no site da
resposta humanitária.
Fortes ventos em Savane e em Bandua II destruíram espaços reservados para
mulheres;
ACNUR está considerando construir estruturas mais permanentes;
Neste momento, UNFPA teria capacidade de substituir as tendas em Savane.
O co-coordenador do Cluster de Proteção informou aos participantes que a
presença física do ACNUR em Beira, inicialmente prevista para se encerrar em
30 de setembro de 2019, estendeu-se pelo menos até o dia 31 de dezembro de
2019;
DPGCAS ressaltou a importância da presença dos diferentes atores
humanitários no país.



DPGCAS informou que a Senhora Ministra chegará na próxima semana.
Domingo e segunda-feira irá visitar Bandua I com a intenção de interagir com
os atores humanitários que trabalham no bairro de reassentamento.



DPGCAS informou em que situação se encontra a VI Conferência Provincial
sobre Mulher e Gênero, prevista para o dia 16 de agosto.

ACNUR irá compartilhar os relatórios em
breve e iniciar a tradução dos documentos
para o português.
ACNUR fará tanto a tradução do documento
para o português quanto o upload para o site
da resposta humanitária.

