
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Retorno, relocação e reassentamento  Princípios 

orientadores  

 
Cabo DelgadoSetembro 2020 



I. Sumário 
 

No caso de retorno, relocação e reassentamento de pessoas afetadas, a comunidade humanitária apoia os 

princípios orientadores sobre os deslocamentos internos que exigem que o movimento de pessoas seja seguro, 

voluntário e digno. 

 
Isto requer que: 

1. Comunidades devem ser consultadas; 

2. Uma estratégia conjunta com um ponto focal do governo estabelecido; 

3. Os locais de relocação e reassentamento foram avaliados e os serviços básicos estão em vigor; 

4. Tanto os IDPs como as comunidades de acolhimento serão apoiados; 
5. Estão em vigor considerações específicas para grupos vulneráveis; 
6. Um plano acordado está em vigor para aqueles que não querem retornar ou  reassentar; 

7. O planeamento dos meios de subsistência e da provisão de terrenos foi concluído; 

8. Uma reunião  semanal  conjunta de "lições  aprendidas" para fazer um balanço do que correu bem  

e do que pode ser melhorado à medida que o processo de retorno ou reassentamento  progride. 

 
Os humanitários não prestarão assistência, pessoal ou financiamento a quaisquer movimentos que não tenham 

cumprido as condições anteriores descritas. Os humanitários podem igualmente ser forçados a suspender o 

apoio se qualquer movimento populacional for considerado como causador de danos ou colocarem em risco a 

população. 

Os humanitários reconhecem que o Governo de Moçambique tem a autoridade máxima para decidir quando e 

como os movimentos ocorrem. Encorajamos o Governo a comprometer-se a defender os mesmos princípios 

acima descritos, em conformidade com as orientações e normas de reconhecimento internacional. A  

comunidade humanitária está pronta a trabalhar com o Governo de Moçambique para garantir que as pessoas 

deslocadas sejam assistidas e habilitadas a reconstruir as suas vidas, onde estes movimentos são seguros, 

voluntários e dignos. 

 

Este documento estabelece os princípios orientadores que devem ser a base para as propostas de retorno, 

relocação e reassentamentos em Cabo Delgado. 

 

 

O que é 
que são? 

 
 
 

 
Reassentamento: 

 

Pessoas que não vão voltar 
para seu lugar de origen. Estão 
a ser atribuídos novos locais 
para onde se espera que se 

movam. 

 
Relocação: 

Pessoas que são realocadas de 

um lugar precario para um 

local temporário, posterior 

retorno para o lugar de origem 

reassentamentos. 
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Retorno: 

 
Pessoas que 

decidem voltar  
voluntariamente 
para seu lugar de 

origem.  



 

II. Condições prévias para a prestação de assistência a um retorno, relocação ou reassentamento 
 

A comunidade humanitária é obrigada a defender certos princípios no nosso trabalho, incluindo que qualquer 

movimentos que apoiamos seja seguro, digno e voluntário. Para o efeito, as organizações humanitárias só 

prestarão assistência aos movimentos se todas as seguintes condições estiverem em vigor: 

 
a. Comunidades foram consultadas 

 

Os retornos, relocações e reassentamentos devem ser seguros, voluntários e dignos. Isto só pode acontecer 
através de um planeamento ativo, de  uma consulta  aprofundada  e de uma partilha completa de  informações    
com  mulheres,  homens e crianças afetados. A consulta deve incluir membros da comunidade deslocada e de 

acolhimento e não deve ser ligada ou condicionada ao acesso à ajuda humanitária. As pessoas afetadas devem 
ser informadas sobre as condições da relocação/reassentamento e um plano especificando datas do movimento 
delas para outro lugar.  

 
b. Uma estratégia conjunta está em vigor 

 

Aprendendo com outros reassentamentos, em Moçambique e em outros países, conclui-se que retornos, 
relocações e reassentamentos são empreendimentos complexos  que devem ser bem planeados, bem financiados 

e bem executados. Isto requer uma liderança do Governo com apoio da comunidade humanitária. 

 
Para garantir o  sucesso, os parceiros locais e outros parceiros relevantes  devem  ser  integrados  no  planeamento  
e operacionalização, incluindo a criação de um processo claro que forneça à comunidade humanitária detalhes 
sobre para onde as pessoas serão transferidas, quem será movido e quando isso irá acontecer. As listas de 
registros pormenorizadas, desagregadas por idade, género devem estar disponíveis antes de cada movimento e 
é necessário chegar  a um acordo com  os intervenientes humanitários sobre quantas  famílias serão movidas    
por  dia  para garantir preparações suficientes no ponto de chegada. A informação sobre os movimentos deve 
também ser compartilhada com as comunidades afetadas.  

 

c. Os locais de relocação e reassentamento foram avaliados e os serviços básicos estão em 

vigor 

 

Os retornos, relocações e reassentamentos não devem avançar significativamente até que as zonas que recebem 
pessoas deslocadas tenham os serviços básicos necessários. Face ao risco de surtos de  doenças, especialmente  
o  COVID-19, é perigoso enviar comunidades deslocadas para áreas onde as instalações sanitárias são fracas ou 
onde não há acesso a água potável. A seleção do local deve também ter plenamente em conta as distâncias dos 
serviços essentiais e dos mercados locais, das relações existentes entre as diferentes comunidades, das condições 
de vida tradicionais e das preocupações de segurança. Os perigos nos locais de reinstalação devem ser mapeados, 
atenuados e monitorizados. 
 
Além disso, a educação deve ser previamente organizada para a inclusão de crianças deslocadas. É essencial a 
abertura de espaços de aprendizagem temporárias com capacidade de absorção adicional, a disponibilização de 
kits para estudantes, incentivos para o regresso de professores qualificados, bem como orientações para 
professores que trabalham em ambientes com alto nivel de stress.   

 

d. Tanto os deslocados internos como as comunidades de acolhimento serão apoiados 

 
As comunidades deslocadas e de acolhimento devem  receber um tratamento e serviços equalizados.  Devem ser 
utilizadas abordagens comunitárias de coesão social para assegurar um processo de integração comunitária 
suave. As comunidades de acolhimento devem receber benefícios adequados do programa de  reassentamento. 
A atribuição de parcelas de terra não deve colocar as comunidades de acolhimento e deslocados umas contra as 
outras e deve considerar as questões relacionadas com habitação, terrenos e propriedades. 

 

e. Estão em vigor considerações específicas para grupos vulneráveis 

 
Devem existir mecanismos para as mulheres, as crianças, os deficientes e outros grupos marginalizados, devendo 
ser consultados e ter participado plenamente em todas as fases de relocação e reassentamento. Deve também 
ser dada atenção às necessidades específicas dos grupos vulneráveis para garantir a sua segurança. Se o 
movimento de pessoas for planeado apressadamente, isso aumenta o risco de novas separações ou acidentes 



durante a viagem, e tem o potencial de aumentar os riscos de proteção, incluindo a Violência baseada no Género. 
 

Os locais de relocações e reassentamentos devem ter acesso adequado às instalações através de caminhos para 
melhorar a proteção das pessoas. Para as pessoas com deficiências físicas que precisam de suporte para se 
locomover, como  muletas ou cadeiras de rodas, há de se ter em conta acesso a serviços básicos como pontos de  
água e latrinas. Caminhos claramente demarcados também são importantes quando há falta  de  iluminação  nas  
comunidades e centros para  contribuir para o aumento da privacidade e dos sentimentos de segurança para as 
mulheres e raparigas. 
 

f. Um plano acordado está em vigor para aqueles que não querem voltar ou reassentar-

se ou relocar-se 

 

O retorno, relocação e reassentamentos devem ser voluntários. Se as pessoas decidirem não se mover, deve 
haver um plano sobre como serão assistidos. A comunidade humanitária está pronta a apoiar, desenvolver e 
implementar um plano para estabelecer condições adequadas que garantam que as populações afetadas não 
sejam  transferidas de situações más para situações piores, ou para outros locais contra a sua vontade.     
 

g. O planeamento dos meios de subsistência e da provisão de terrenos foi concluído 

 

Os meios de subsistência devem ser parte integrante do planeamento de relocação e reassentamento das 
populações deslocadas e das comunidades de acolhimento. É vital que se tirem lições de programas de 
reinstalação anteriores, especialmente em casos de desastres naturais, por exemplo, devido ao ciclone Idai  e 

Kenneth em 2019. É importante que a relocação e reassentamento não comprometa a capacidade de acesso aos 
meios de subsistência e impulsione a desigualdade – especialmente para grupos vulneráveis, incluindo mulheres 
chefes de família. Além disso, o realojamento anterior mostrou que quando as comunidades não conseguem 
aceder a terras ou meios de subsistência em novos locais, acabarão por regressar ou mudar-se para outras áreas 
para recuperar terras –  muitas vezes em  locais perigosos. Ambos os resultados minam a estratégia  de 
reconstrução de suas vidas. 
 
As comunidades reinstaladas devem ser apoiadas para aceder aos Direitos de Utilização da Terra (DUAT)  
através da utilização de práticas habituais incorporadas logo após o seu movimento. As autoridades devem  
antecipar-se e trabalhar para resolver estas questões e reivindicações para que o acesso seja feito da forma mais 
equitativa possível, de acordo com a lei de Moçambique.  

 

h. Lições aprendidas 
 

Cada vez que os intervenientes humanitários estiverem envolvidos no apoio a retornos, relocações e 
reassentamentos, haverá liçõesaprendidas com o tal processo. Como parte  dessa colaboração em curso  
com o Governo,  fica sugerido de se ter um momento dedicado todas as semanas em que estes pontos 
possam ser discutidos.  
 
Os intervenientes humanitários avaliarão cada movimento da população caso a caso e em caso de ausência de 

segurança, segurança e liberdade de circulação; um nível de vida adequado, incluindo um acesso mínimo a 
alimentos adequados, água, abrigo, saúde e educação básica. Tendo isso em conta os atores humanitários não 

pode envolver-se em quaisquer processos que coloquem a população em risco. Neste contexto, os 
intervenientes humanitários limitarão suas intervenções às  atividades mínimas de emergência e monitoramento. 


