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Reunião do Cluster de Proteção – Ata de Reunião
29 de agosto de 2019
Organizações que participaram da reunião: DPGCAS, ACNUR, OXFAM, OIM, CARE, IFRC, UNICEF, Save the Children (SCI), HelpAge,
LFTW, WVI, Handicap International (HI), AVSI, FAMOD e Plan International.
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DPGCAS informa que reuniões de coordenação serão realizadas nos distritos
de Dondo, Nhamatanda e Buzi, a fim de se fortalecer a dinâmica de coordenação
a nível distrital.
DPGCAS sugere que a primeira reunião seja realizada no dia 03 de setembro,
em Buzi; que a segunda reunião seja realizada no dia 11 de setembro, em
Nhamatanda; e que a terceira reunião seja realizada no dia 18 de setembro, em
Dondo. A primeira reunião em Buzi começará às 12h.
Handicap International, WVI e Plan International irão participar da reunião em
Buzi.
SCI irá participar dos 3 encontros.
IFRC irá participar da reunião em Dondo.
LFTW tentará participar dos 3 encontros e questiona se serão reuniões
rotineiras ou se será feita uma só reunião por distrito.
ACNUR sugere que, depois das 3 primeiras reuniões, seja feita uma avaliação
dos resultados e das necessidades futuras. Contudo, idealmente, as reuniões
nos distritos seriam mensais para assegurar uma melhor coordenação a nível
distrital.

Pontos de Ação

DPGCAS vai informar o local da reunião a
ser realizada no dia 03 de setembro em Buzi.
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•

•
•
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•

O ACNUR, juntamente com seu parceiro Kulima, acaba de finalizar e irá
compartilhar o relatório sobre a identificação de pessoas com necessidades
específicas em Cura.
ACNUR informa que outros documentos de proteção e coordenação serão
compartilhados nos próximos dias com todos os membros do Cluster.
ACNUR informa que recebe e analisa semanalmente os relatórios
compartilhados pelo Cluster de CCCM para identificar lacunas de proteção e
manter o Cluster informado a fim de promover uma melhor coordenação.
ACNUR chama a atenção para a falta de atores de proteção em Mahdjamedge,
Buzi. Por exemplo, não há espaços amigos da criança (CFS) ou mulher (WFS).
ACNUR pergunta aos membros do Cluster sobre os planos para estabelcer
atividades de proteção em Mahdjamedge.
DPGCAS também enfatiza que não há atores de proteção no distrito de
Chibabava.
Plan International informa que está discutindo com UNICEF a expansão das
atividades para Chibabava. Fundos estão sendo angariados.
Handicap International fará uma avaliação na próxima semana para ver a
possibilidade de expandir as atividades para Mahdjamedge.
ACNUR enfatiza novamente que tem feito várias atividades de monitoramento
de proteção em diferentes bairros de reassentamento, seja como cocoordenador do Cluster ou como Agência da ONU. Todos os resultados desses
monitoramentos são compartilhados regularmente com os membros do Cluster.
ACNUR informa que, todavia, o Cluster não tem recebido os resultados dos
monitoramentos de proteção dos outros membros. Assim, enfatiza-se a
necessidade de se compartilhar essas informações regularmente para que não
apenas seja possível justificar a estratégia de advocacy, mas também para
promover uma melhor coordenação das atividades de proteção.
DPGCAS reforça o apelo do ACNUR para que as organizações compartilhem
sistematicamente o resultado dos monitoramentos de proteção.
ACNUR está finalizando e irá publicar o 5W do Cluster de Proteção na próxima
semana.
ACNUR informa que apenas duas organizações (UNICEF e AVSI) não
compartilharam suas atividades para o 5W.

ACNUR vai enviar o relatório sobre Cura aos
membros do Cluster antes da próxima
reunião, dia 05 de setembro

Organizações irão avaliar a possibilidade de
expandir as atividades de proteção para
Mahdjamedge, Buzi.

AVSI irá preencher o questionário até o final
do dia de hoje (29 de agosto)
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AVSI diz que já enviou, mas que vai preencher o questionário novamente.
DPGCAS enfatiza a importância do 5W para saber quais áreas precisam de mais
atores de proteção.
SCCP (UNICEF) informa que três organizações que gerenciam os CFSs estão
em fase de fechamento do projeto. Plan International, WVI e SCI estão nessa
fase de transição e avaliando como entregar a gestão dos CFS para as
comunidades e/ou organizações locais.
DPGCAS enfatiza que essa transição deve ser feita com cuidado para garantir
que as comunidades e/ou organizações locais sejam devidamente capacitadas
e acompanhadas.
DWG (LFTW) explica que está trabalhando em um position paper junto com
FAMOD para assegurar o respeito à acessibilidade na fase de reconstrução da
resposta ao Ciclone Idai. Informa, ainda, que pretende produzir documentos de
mensagens-chave sobre o que deve ser levado em conta no momento dos
desenhos dos projetos de construção.
DWG (FAMOD) informa que estão elaborando um documento para apresentar
aos orgãos de tutela para que sejam considerados como um ator de
monitoramento nas construções.
DWG (LFTW) diz que falta um mecanismo sistematizado de encaminhamento e
resolução de casos. Ainda, compartilha o Termo de Referência (ToR) sobre o
Mapeamento dos Serviços específicos para Deficiências em Sofala. Esse ToR
será enviado aos membros do Cluster para sugestões.
DWG (LFTW) irá continuar a fazer distribuições de alimentos em Beira, Dondo
e Buzi em Setembro para pessoas com deficiência. Distribuíram, ainda, filtros de
água em Guara-guara, Bandua e Buzi sede para beneficiar cerca de 250 pessoas
e irá iniciar a reabilitação de 150 casas de pessoas com deficiência em Beira,
Dondo e Buzi.
DWG (LFTW) está trabalhando para lançar um programa de reabilitação
baseada na comunidade em Buzi – Guara-guara, com o auxílio da própria
comunidade.
HelpAge informa que distribuiu bens não alimentícios em Beira nas últimas três
semanas.
ACNUR e WVI realizaram duas distribuições de tendas e itens de ajuda básicos
(CRIs) em Buzi nos dias 26 e 28 de agosto, em Massane (157 famílias) e Tchunga
(149 famílias), respectivamente. Ambos os locais foram identificados com base
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nas prioridades indicadas pelo governo do distrito de Buzi, em estreita
coordenação com o Shelter Cluster. Outras distribuições no mesmo distrito
estão sendo preparadas. Esta é mais uma etapa de um processo de
monitoramento de proteção em Buzi realizado em parceria com o ACNUR.
ACNUR informa sobre a reunião de Prevenção contra Abuso e Exploração
Sexual (PSEA) realizada na UNICEF.
CARE complementa e informa que foi feita uma apresentação sobre os SOPs e
mecanismos de encaminhamento. O ToR e o Mecanismo de encaminhamento
serão compartilhados com o Cluster. Explica, ainda, ser fundamental que as
organizações tenham os próprios instrumentos de combate à Exploração e
Abuso Sexual (SEA).
LFTW irá compartilhar os resultados de monitoramento de pessoas com
deficiências em Buzi.
SCI se oferece para compartilhar as políticas internas de combate a SEA.
HI informa que realinharam as sessões de informação para os ativistas em
Dondo, Buzi, Nhamatanda e Beira, e que na próxima semana estarão em Buzi e
Nhamatanda. Informa, ainda, que possuem um mapeamento dos serviços nas 5
áreas (Buzi, Beira, Dondo, Nhamatanda, Maromeu) em que trabalham e tiveram
que reapresentar os projetos pois os pontos focais nos distritos levantaram a
necessidade de conhecer melhor as atividades desenvolvidas.
ACNUR informa que diversas organizações (INGC, PRM, ACNUR, WFP, IOM,
UNFPA, UNDP, OCHA, e UNICEF) estão trabalhando na atualização dos ToRs
das estruturas comunitárias (Conselhos Comunitários de Segurança, Polícia
Comunitária e Conselhos de Gestão), que serão treinadas e capacitadas para
melhorar a resposta a incidentes de segurança relatados em bairros de
reassentamento e comunidades locais.
LFTW enfatiza ser necessário trabalhar para fortalecer a presença feminina nas
estruturas de policiamento.
OIM informa que tem trabalhado com as polícias comunitárias nos bairros de
reassentamento para combater os incidentes de segurança.
DPGCAS pergunta aos parceiros qual sua opinião sobre a VI Conferência,
realizada no dia 23 de agosto em Beira.
DPGCAS informa que o Gabinete de Reconstrução Post-Idai compartilhou sua
estratégia de auxílio às pessos vulneraveis, o que foi muito produtivo.

DPGCAS vai compartilhar o documento final
com as principais recomendações dentro de
2 semanas

Diversos

•

DPGCAS agradece aos parceiros pela colaboração na realização da VI
Conferência.

•

LFTW informa que, desde a semana passada, o DWG está sendo liderado pelo
FAMOD. Informa que continuará com o apoio técnico, mas que o DWG conta
agora com a liderança do FAMOD.

