
Relatório Semanal – Proteção 

Dundo, Angola 

Agências: UNICEF – JRS – UNHCR - MDM 

Data: 28/08 – 04/09/2017 

DESTAQUES: 

UNICEF  

Cacanda - Pelo acima exposto, o atendimento de crianças no Centro de Acolhimento de Cacanda 
conheceu algumas alterações na rotina e no número de crianças que vêm frequentando o EAC, tendo 
se constatado a presença de diária em média de 180 crianças representando um cumulativo semanal 
de crianças das quais 511 do sexo masculino e 455 feminino, total geral 966. 

Lóvua - Centro de Acolhimento do Lóvua, número de crianças que vêm frequentando o EAC, tende a 
aumentar, constatou-se a presença diária em média de 130 crianças representando um cumulativo 
semanal de  330 do sexo masculino e 308 sexo feminino, total geral 638crianças. 

Lovua: Zona A - Vila 1 

No Lóvua, a procura das crianças aos serviços dos EAC tendem aumentar. Desde que iniciaram as 
actividades, a notícia tem-se espalhado pelas vilas da Zona A e não só. Não fossem as grandes 
distâncias que separam a maioria das vilas para não falar das Zonas, que dificultam a participação de 
muito mais crianças. O número total de crianças tem vindo a aumentar, tendo sido notado uma 
participação total de 638 crianças. 

Nesta Zona, está em curso a edificação de um telheiro, que será um espaço multiuso com sombra e 
assentos típicos que poderá acomodar diversas actividades até encontros com grupos diversos e uma 
cozinha que responderá a integração coma a componente de Saúde e Nutrição constante do projecto 
com as Cáritas. 

A constatação é que a  equipa das Cáritas ainda não conseguiu encontrar uma forma clara e fácil de 
recolha e tratamento da estatística das crianças atendidas nos EACs para o nos enviar , deveremos 
prestar apoio técnico. 

Zona B – Vila 2 

Para permitir uma maior cobertura e facilitar o acesso de mais crianças aos serviços dos EACs a equipa 
apoiou as Cáritas na identificação de uma nova área que já foi limpa. Trata-se de uma área com muitas 
famílias com crianças, que tem a mesma configuração da primeira, ou seja, situada no espaço central 
de um das vilas centrais da Zona B, onde já esta implantado o sistema de distribuição de água e de 
ambos lados 4 latrinas do Wash/Unicef, daí que se mantém o espírito de integração dos diversos 
serviços bem como possui ainda uma extensão de terreno aberto onde se vão colocar a cozinha  e um 
telheiro para encontros com outros grupos comunitários.  Foi usada a tenda, tirada do Mussungue 
cuja montagem foi efectuada dia 30/08. O seu funcionamento acontecerá dentro da semana de 04-
08/09. Esta a ser terminada a construção do espaço da cozinha. 

Crianças Separadas e Reunificação Familiar 

Reunificadas 4 crianças. Chegada de uma criança dia 30/08. Total actual acolhidas 28 crianças 
atendidas 24 sob 24 por uma equipa de 4 mães e 1 pai da Tutelar. 



Os dois casos que preocupam a equipa são os que envolve uma rapariga de cerca de 12 anos com 
epilepsia e uma crianças com malnutrição moderada que vem sendo seguido pela MSF.  

Relativamente a rapariga com Epilepsia a equipa de Zeladores da casa identificou curandeiro para 
trata-la tradicionalmente por Kzs 30.000. (o tratamentos prossegue) 

Ambos casos foram levados a consideração do grupo de protecção para análise e decisão 

Registo de nascimento 

Foi aproveitado o processo de registo biométrico para se identificar casos de crianças sem cédulas que 
foram imediatamente referidas para os serviços que estava disponível. No total foram registadas 26 
crianças e alistadas 19 para serem registadas na semana seguinte. Próxima semana. 

JRS 

 Confessionamento e distribuição de 2 refeição quente por dia (pequeno-almoço e almoço) 
aos doentes hospitalizados nos hospitais do Dundo 

 Localização no Centro do Lovua das Crianças que foram alvo da reunificação familiar no antigo 
centro de Mussungue 

 Acompanhamento dos casos de detenção de refugiados juntos dos órgãos de defesa e 
segurança 

 Aulas de Alfabetização e Ensino da Lingua Portuguesa à Crianças, adolescentes e adultos do 
Centro de Cacanda 

 Deligencia junto aos órgãos de justiça da província (procuradoria, tribunal e esquadras de 
policia) 

 Registo e acompanhamento de casos de Violência Física e/ou violência domestica 

 Apoio no transporte de doentes com altas hospitalares de Dundo para Lovua, Cacanda ou 
Lovua para hospitais de Dundo 

 Apoio no transporte de doentes (refugiados do Lovua) que necessitam atendimento e 
tratamento nos hospitais de Dundo 

 Visitas domiciliares (tendas) em Cacanda e Lovua 

 Encaminhamento/referenciamento aos MSF de casos que requerem uma observação ou 
avaliação medica (Cacanda e Lovua) 

 Acompanhamento dos enterros das pessoas falecidas (listamento na base de dados) 

 Monitoramento e supervisão da casa das crianças e pré-adolescentes desacompanhadas de 
Cacanda 

 Distribuição de alimentos e roupa usada aos grupos mais vulneráveis com carências latentes 
(crianças, velhos, mulheres grávidas, deficientes físicos) 

 Pastoral Care (cacanda) 

 Sencibilização/conscientização (boas praticas de convivência e saneamento basico)  

 Apoio na montagem ou correcções de tendas das familias vulneraveis ou com necessidades 
especiais (Lovua) 

 Assistência, acompanhamento e monitoramento das duas crianças (ex milicia) e respectiva 
familia 

MDM 

PSYCHOSOCIAL COUNSELING PROVIDED 
 
Activities: 
 

 Short Workshop: Balanced Couples Relationships (BCR), provided for two Angolan 

 Individual Emotional Support and Counselling to RDC Refugees: 

 15.08.17 Male, adult - Traumatic Reallocation (45’) 



 15.08.17 Female, adult - Traumatic Reallocation (30’) 

 16.08.17 Male, adult - Emotional Support (30’) 

 16.08.17 Female, adult - Emotional Support (40’) 

 31.08.17 Male adult - Stress/Insomnia intervention (30’) 

 3 1.08.17 Male, adult - Low mood and loss of life meaning (45’) 

 31.08.17 Reallocation of 160 Cacanda refugees: identification and taking care of the 
vulnerable people 

 
Meetings: MHPSS Coordinator & other actors: 
 

 26.08.17 - Meeting with JRS MH Coordinator. Sharing information for Mental Health 

 interventions 

 31.08.17 - Clinical Session in Louva with MSF Psychologist: three cases revised. 

 31.08.17 - Short meeting with Child Protection Coordinator for sharing information on 

 Procedures and specific cases overview. 
 
Provision of specialized psychological care to SGBV survivors and other PoC  
 
18.07.17 MHPSS Team gives emotional support to pregnant woman with three children. Her 
husband rejected, mistreated and hit her. The team coordinated with JRS and Protection Team. The 
police took him to police station.  
 
SUPPORT TO PERSONS OF CONCERN WITH SPECIFIC NEEDS PROVIDED 
 
Conducting assessment of mental health and psychological matters 

HESPER Survey (The Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale) design and translation 
into Portuguese for gathering data concerning the collective and subjective perceived wellbeing by 
the PoC in Louva settlement. Total 137 questionnaires.  
 
Draft of the “PRIMERA FICHA DE BIENESTAR”: tool used to follow-up individualcases. Activity 
finished. Next follow-up in +/- 3 months. 
 
Psycho-education sessions. 
 
25.08.1 7 - Psycho-education training for MHPSS MdM’s Team (4H) on: HESPER Questionnaire 
(Basic, Goals and Role plays) Basic Relaxation Techniques for Emotional Support Safe sex: Male 
condom and Female Condom Gen der Basic: awareness 
 
21.08.17 - Visits into Louva Villages: Sensibilization and introduction of the MHPSS MDM 
Team (“Be Present”). 28th and 29.08.17 – activities for children in Zone A (Village 1 and 2) for 
parents awareness and for development of responsible parenting (4H). 
 
31.08.17 - Activities for children on the arriving day at Louva settlement: for parents awareness and 
for the development of responsible parenting (1H) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE DAS NECESSIDADES: 

UNICEF 

Apoio técnico aos parceiros implementadores (Caritas, CICAJ) para garantir um bom andamento dos 

projectos. 

JRS 

 Melhorar a estratégia de distribuição alimentar as famílias sobre tudo nos dois primeiros dias 

do realocamento, bem como reforçar o kit alimentar com outros produtos alimentares 

práticos;  

 Encontrar soluções, para mitigar o problema de saturação das latrinas e aterros sanitários de 

cacanda, atendendo que estão acima do limite e já constitui perigo a saúde publica 

comunitária, com agravante das chuvas estarem já a cair no Dundo; 

 Melhorar a capacidade de resposta de abrigo aos refugiados urbanos/comunitários que estão 

a afluir maciçamente ao centro de Cacanda 

 Intensificar as acções de sensibilização e conscientização no centro da Cacanda sobre violência 

física e domestica, atendendo o aparecimento de alguns casos de praticas de defesa e ataque 

usando agua quente; 

 Enquanto se espera por soluções sustentáveis, encontrar soluções práticas acessíveis para 

melhorar a estrema escuridão das tendas da Vila 2 (Lovua), uma vez que existem vários 

registos do aparecimento de cobras no período da noite 

 Encontrar soluções urgentes dos casos identificados em que juntou-se homem e mulher na 

mesma tenda (mesmo registo), sem que para tal estes, tenham uma relação conjugal ou 

familiar; 

 Distribuir á cada família de Kits com os principais instrumentos para facilitar e acelerar a 

limpeza ou desmatamento básico do seu lote. 

 Encontrar junto das autoridades de direito, formas para acelerar o processo de evacuação das 

duas crianças (irmãs) que, padecem de problemas de perca acelerada de visão; 

 Acelerar os apoios úteis e necessários para que, as famílias construam as suas latrinas 

individuais 

 Necessidade de ter espaços razoáveis para o exercício da educação informal no lovua (em 

áreas estratégicas que facilitam a mobilidade dos utentes) 

 Distribuir kits com ferramentas essenciais para ajudar as famílias nos desmatamento e 

limpezas dos seus lotes e áreas circundantes, para uma conveniente instalação das tendas e 

seguridade das respectivas familias (com destaque para velhos, crianças, idosos e deficientes 

fisicos); 

 Necessidade de estabelecer convenientemente a área de implantação da praça/mercado 

dentro do centro do Lovua, para organizar e disciplinar a pratica do pequeno comercio, bem 

como controlar os produtos comercializados para garantir segurança e qualidade a todos os 

utentes; 

 No centro de Lovua, controlar melhor a entrada que dá acesso ao rio, visto que verifica-se 

uma afluência considerável de entrada de pessoas e bens comunitárias e extracomunitárias, 

para assegurar a segurança e comodidade dos refugiados sobre tudo. 



RESULTADOS: 

UNICEF  

- Lovua: Aberto os espaços na Zona A - Vila 1; 

- "4" quatro crianças reunificadas das 31 antes existentes. 

JRS 

 Encontradas a totalidade das 8 crianças no centro do Lovua, que foram alvo da reunificação 

familiar no antigo centro de Mussungue; 

 Corrigidas 8 casos (lovua) de famílias/pessoas que haviam ultrapassado os limites padrão 

demarcados e estabelecidos; 

 Encontrada uma criança que havia perdido da sua mãe por alguns dias, quando ambas 

procuravam larvas comestíveis (macosso) no mato 

 

 

 

 

 

 
 
 

               

   

 

    

 
 
 

  
 
 

 

    

    

    

    
 

 

   
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


