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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
22 de Agosto de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, IFRC, WFP, OIM, UNFPA, WVI, AVSI, ASATE, Save the Children,
Handicap Internacional, FAMOD e Plan International.

Tema
Identificação de
pessoas com
necessidades
específicas –
Dashboard sobre
Metuchira

Discussões

•

O ACNUR, juntamente com seu parceiro Kulima, acaba de finalizar e irá
compartilhar o relatório sobre a identificação de pessoas com necessidades
específicas em Metuchira.

•

ACNUR pergunta aos membros do Cluster quais os planos para se estabelecer
Espaços Amigos da Criança (CFS) e Espaços Amigos das Mulhres (WFS) em
bairros de reassentamento que ainda não contam com essas estruturas.
UNFPA explica que recebeu fundos para estabelecer 15 WFS. Por ora, 12 já
foram criados e os últimos 3 serão montados em breve. Um deles será em
Savane e dois serão em Buzi. Save the Children explica que consertará o CFS
em Savane, que foi destruído pelo vento.
ACNUR chama a atenção para bairros de reassentamento em Buzi que ainda
não contam com CFS e Save the Children informa que irá montar estruturas em
Chigamindge.
DPGCAS questiona sobre a possibilidade de se construir estruturas mais
permanentes.

•
Espaços Amigos da
Criança (CFS) e
Espaços Amigos das
Mulhres (WFS)

•
•

Pontos de Ação

ACNUR vai enviar o relatório aos membros
do Cluster antes da próxima reunião, dia 29
de agosto

ACNUR irá realizar um mapeamento de CFS
e WFS para identificar as lacunas e
promover uma melhor coordenação a fim de
assegurar que todos os reassentamentos
possuam CFS e WFS. O mapa será
compartilhado em breve.

•
•

•
•

•
Atualizações dos
Sub-Clusters de
Proteção à Criança
(CP) e Violência
baseada no Gênero
(GBV) e do Grupo de
Trabalho sobre
Deficiências (DWG)

•
•
•
•

•
Atualização das
outras organizações

•

UNFPA explica que essa é uma preocupação, mas que no momento não possui
dados para garantir ter capacidade.
Plan International informa que possui 9 CFS e que, no âmbito do Sub-Cluster
de Proteção à Criança, se tem discutido a transição dessas entrutura para
Centros de Educação da Infância). Por ora, todos os CFS são estruturas
provisórias.
WVI explica que também possui CFS e que tem em mente a necessidade de
estruturas mais permanentes.
O Sub-Cluster de GBV informa que recebeu fundos da Noruega para aumentar
seus projetos relacionados à prevenção de GBV e que busca parceiros para
desenvolver novas atividades. Informa, também, que, ao realizar visitas de
campo, tem identificado o abandono de mulheres por parte dos
maridos/parceiros, em Cura, Mbiri, Mandruzi e Savane. As razões identificadas
relacionam-se a aspectos econômicos, como busca por trabalho.
DPGCAS diz que o empoderamento econômico da mulher foi discutido
anteriormente e que entendia que UNFPA estava trabalhando com esse tema.
UNFPA explica que os novos projetos irão trabalhar com essa questão, mas que
pela falta de fundos suficientes não será possível implementar em todos os
reassentamentos.
DPGCAS enfatiza que o empoderamento da mulher também contribui para a
proteção à criança e solicita que parceiros como a Save the Children tenham
isso em mente.
O Sub-Cluster de CP está discutindo a transição dos CFS para estruturas mais
permanentes como Centros de Educação da Infância e que os parceiros estão
trabalhando para harmonizar as abordagens de gestão de casos.
O Grupo de Trabalho sobre Deficiências (DWG) informa que construções não
estão respeitando padrões mínimos de acessibilidade (por exemplo, falta de
rampas de acesso nas escolas). Estratégias têm sido discutidos sobre como se
abordar tal problema.
DPGCAS informa que é preciso buscar as autoridades certas para advocacy,
sendo importante incluir os Conselhos Municipais nesse tema.
ACNUR explica aos membros do Cluster sobre a importância de se compartilhar
as atividades de proteção mais sistematicamente, a fim de se melhorar a
coordenação e evitar duplicações.

membros do Cluster
de Proteção

•

•

VI Conferência
Provincial sobre
Mulher e Gênero dia 23 de agosto em
Beira

•

•
•
•

Diversos
•
•

OIM informa que segue apoiando os ativistas socias nos bairros de
reassentamento. Visitas conjuntas com o ACNUR foram realizadas para alinhar
as intervenções. Planeja-se a realização de treinos conjuntos com outras
organizações para continuar capacitando os ativistas sociais nos
reassentamentos.
Handicap International comunica que, na semana passada, foram realizadas
sessões de informação para os ativistas em Dondo, Buzi, Nhamatanda e Beira.
Na próxima semana, serão realizadas novas sessões em Dondo e Nhamatanda.
É preciso capacitar os ativistas para usar os diferentes instrumentos de coleta
de dados, já que tem havido problemas na harmonização dos dados.
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, na Assembleia Provincial. A proposta de programa é
apresentada para eventuais comentários.
DPGCAS agradece os parceiros pelo apoio, sem o qual não seria possível
realizar a VI Conferência.
ACNUR informa que a versão em português da Estratégia de Proteção não
recebeu nenhum comentário adicional. Assim, considera-se adotada a
Estratégia de Proteção do Cluster de Proteção.
ACNUR apresenta a Visão Geral dos Monitoramentos de Proteção em Bandua,
Estaquinha e Chingamidje, em Buzi.
ACNUR faz um breve relato da reunião realizada no WFP sobre mecanismos de
resposta a incidentes de segurança e os papéis das estruturas comunitárias.
ASATE volta a solicitar uma lona para ser usada em uma escola e DPGCAS vai
falar com UNICEF, que tinha se comprometido a apoiar.

I.
II.

III.

ACNUR vai compartilhar o texto
final da Estratégia de Proteção em
inglês e português.
ACNUR vai compartilhar a Visão
Geral dos Monitoramentos de
Proteção em Bandua, Estaquinha e
Chingamidje, em Buzi.
DPGCAS dará seguimento junto a
UNICEF sobre a lona.

