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Cabo Delgado  
 Resposta à situação de deslocamento interno - Julho 2022 
  
Cerca de 946,000i pessoas estão 
deslocadas internamente no 

norte de Moçambique devido a 
violência perpetrada por grupos 

armados não governamentais. O 

ACNUR reitera preocupação com 
as tendências crescentes de 

deslocamento no norte de 

Moçambique e com as  
necessidades humanitárias e de 

protecção  dos deslocados e  
comunidades de acolhimento. 

Apesar de alguns retornos 
espontâneos em Cabo Delgado, o 
ACNUR reitera a importância de 
garantir que todos os retornos são 

seguros, voluntários e 
conduzidos em dignidade, com 
base em decisões informadas, e que 

os serviços básicos sejam 
restabelecidos nas áreas de origem. 
Até que estas condições estejam 
reunidas, será prematuro promover 
retornos em Cabo Delgado. 

O ACNUR e parceiros continuam a 
trabalhar em conjunto com as 
autoridades locais para reponder às 

necessidades dos deslocados e das 

comunidades de acolhimento no 
Norte de Moçambique.  É 
fundamental melhorar a situação 
de segurança nos distritos afectados 
pela violência para permitir a 
assistência a famílias vulneráveis que 

se encontram em áreas de difícil 
acesso. 

 

More than 732,000 people 
have been forced to flee their 

homes in northern Mozambique as 

a result of violence. UNHCR, 
together with the local authorities 

and partners, continue working 
together to address their needs. 

Additional funding is urgently 

required to scale up humanitarian 
activities. 

Core Relief Items were 
distributed by UNHCR and 

partners to some 1,500 

displaced families in Cabo 
Delgado and Nampula between 

10-23 August, reaching 8,856 
people. Since June, UNHCR 

distributed Core Relief Items to 

some 7,300 displaced families in 
both main IDP hosting provinces.    

 

During the reporting period, 
UNHCR and partner Catholic 

University of Mozambique 

assisted 819 displaced people 
in accessing civil documentation 

in Pemba. Since last December, 
some 11,700 people received 

support in accessing identity 

documents and birth 
certificates. 

 

Despite the recent security 
improvements in Cabo Delgado, 

returns of displaced families to 

their areas of origin should only 
take place when all security 

conditions are met and services 
restored to enable a sustainable 

and dignified re-integration of 

families forced to flee. 

Core Relief Items were 
distributed by UNHCR and 

partners to some 1,500 

displaced families in Cabo 
Delgado and Nampula between 

10-23 August, reaching 8,856 
people. Since June, UNHCR 

distributed Core Relief Items to 

some 7,300 displaced families in 
both main IDP hosting provinces.    

 

During the reporting period, 
UNHCR and partner Catholic 

University of Mozambique 

assisted 819 displaced people 
in accessing civil documentation 

in Pemba. Since last December, 
some 11,700 people received 

support in accessing identity 

documents and birth 
certificates. 

 

UNHCR, local authorities and 

partners, continue working 

together to address the needs 

of displaced and host 

communities. Additional 

funding is urgently required 

to scale up humanitarian 

activities. 

   
PRINCIPAIS RESULTADOS: JANEIRO – JULHO 2022 

 118,310 pessoas podem ter acesso aos serviços de apoio a 
sobreviventes de Violência Baseada no Género (VBG) estabelecidos 
pelo ACNUR e parceiros. 
 

 83,066 pessoas alcançadas por Intervenções de Gestão e 
Coordenação de Assentamentos. 
 

  33,589 pessoas alcançadas por campanhas de 
sensibilização sobre prevenção e resposta a VBG.  
 

 17,182 pessoas/ 3,335 famílias receberam Bens Não 
Alimentares/ Bens de Primeira Necessidade. 
 

  7,154 pessoas de comunidades deslocadas e de 
acolhimento receberam apoio no acesso à documentação. 
 

 611 funcionários do governo, de parceiros, e voluntários 
comunitários formados em prevenção e resposta a VBG. 
 

 278 voluntários comunitários formados envolvidos em 
campanhas de sensibilização sobre VBG e encaminhamento de 
sobreviventes a serviços especializados. 
 

 156 Pontos Focais de Protecção trabalham com  
comunidades de deslocados e de acolhimento na divulgação de 
mensagens de protecção e encaminhando de casos vulneráveis 
para serviços e assistência especializada. 
 

 100 abrigos construídos que acolhem 500 pessoas que 
incluem familiares com necessidades especiais/casos vulneráveis. 
  

 100 jovens de comunidades deslocadas e de acolhimento 
completaram formação técnica e vocacional. 
 
i IOM/DTM Moçambique – Provincias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Sofala, Zambézia 
e Inhambane – Ronda 16 de avaliação de deslocamento - Junho 2022 

 
 

                       

 
 
 

Activistas comunitários divulgando mensagens-chave de prevenção de 

casamentos precoces em Nangade, no distrito de Mueda, Cabo Delgado. 

Crédito: ©HelpCode 

 

 
 
 
 
 

    

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Northern%20Mozambique%20Crisis%20%E2%80%94%20DTM%20Baseline%20Assessment%20Abridged%20Report%20Round%2016%20%28June%202022%29.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Northern%20Mozambique%20Crisis%20%E2%80%94%20DTM%20Baseline%20Assessment%20Abridged%20Report%20Round%2016%20%28June%202022%29.pdf
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Protecção 
 

■ Actividades de Monitoria e Protecção (MP): O ACNUR e a HelpCode realizaram actividades de MP para 

identificar e apoiar o encaminhamento de deslocados internos que enfrentam/enfrentaram riscos de protecção 

nos distritos de Chiure, Metuge, Mueda, Montepuez, Palma e Quissanga. Com 34 colectores de dados, na maioria 

recentemente recrutados e formados pelo ACNUR, a HelpCode entrevistou 2,314 famílias durante o mês de 

Julho que presenciaram ou sofreram 967 incidentes de protecção recentemente ou no passado. As actividades 

de MP em Palma e Quissanga representam a primeira presença conjunta do ACNUR e parceiros nesses distritos, 

e as primeiras actividades de monitorização de deslocados internos em áreas de retorno. A HelpCode realizou 

reuniões com líderes comunitários e autoridades locais nos distritos acima mencionados para garantir o acesso 

a todos os bairros e permitir a recolha de informações sobre os números de deslocados internos que regressaram 

às suas zonas de origem. Esta última actividade confirmou que um número significativo de deslocados regressou 

a ambos os distritos - os números mais detalhados de pessoas que regressaram serão fornecidos no relatório de 

Agosto. O ACNUR também realizou uma missão de dois dias a Mueda para dar uma formação aos colectores de 

dados da HelpCode sobre definições de incidentes de protecção, metodologias de recolha de dados, e sobre o 

questionário de MP recentemente melhorado. Desde Janeiro de 2022, o ACNUR e parceiros entrevistaram 

10,122 famílias e registaram 2,768 incidentes de protecção (Nota: Os incidentes registados de Janeiro a Julho 

de 2022 não ocorreram necessariamente dentro deste período, podendo ter ocorrido nos anos anteriores). 
 

■ Acesso à documentação: O ACNUR em parceria com a Universidade Católica de Moçambique (UCM) 

prestou apoio no acesso à documentação a 1,006 pessoas de comunidades deslocadas e de acolhimento em 

Pemba (246 mulheres, 230 homens, 257 raparigas e 273 rapazes). Desde Janeiro de 2022, o ACNUR e a UCM 

apoiaram 7,154 pessoas no acesso a documentos de identidade (2,184 mulheres, 1,851 homens, 1,657 

raparigas e 1,462 rapazes). 

■ Engajamento e comunicação comunitária: (i) O ACNUR e a Associação para Voluntários em Serviço 

Internacional (AVSI) e a Plan International, juntamente com Pontos Focais de Protecção (PFP), realizaram 

campanhas de sensibilização focadas em protecção infantil, inclusão de pessoas com deficiência e serviços 

disponíveis alcançando 693 pessoas de comunidades deslocadas e de acolhimento nos distritos de Chiure, 

Mecufi, Metuge e Pemba (256 homens; 211 mulheres; 83 rapazes; 65 raparigas; 38 pessoas com deficiência; e 

40 idosos). (ii) O ACNUR e a AVSI deram uma formação de protecção de cinco dias a 26 novos PFPs em oito 

centros de reassentamento no distrito de Montepuez. A formação cobriu o Mandato do ACNUR; tendências 

globais de deslocamento; pessoas com necessidades específicas; abordagens e princípios de protecção; 

protecção de crianças e jovens; sistemas de encaminhamento de pessoas com necessidades especiais; Saúde 

Mental e Apoio Psicossocial; Direitos humanos; Conceitos básicos de VBG e abordagem centrada nos/nas 

sobreviventes; encaminhamento de sobreviventes de VBG para apoio; Princípios de protecção contra exploração 

e abuso sexual (PEAS); e mecanismos e políticas de denúncia de casos de abuso e exploração sexual. Após a 

formação, os PFP’s foram apresentados às respectivas comunidades e receberam materiais de trabalho como 

telemóveis, crédito de telefone, bonés, t-shirts, cadernos, canetas, pranchetas, máscaras, sabonetes e mochilas 

para a realização de actividades. Os PFP’s recentemente formados vão juntar-se aos 130 PFPs que já trabalham 

em Cabo Delgado na divulgação de mensagens chave de protecção, e na identificação e encaminhamento de 

casos vulneráveis para serviços e parceiros relevantes para assistência especializada. 
 

■ Apoio psicossocial: Os Psicólogos da AVSI (parceira do ACNUR) em conjunto com os PFPs, prestaram 

apoio psicossocial através de visitas domiciliárias a 107 pessoas deslocadas nos distritos de Metuge e Pemba 

(44 pessoas com deficiência, 23 idosos, 14 mulheres, 14 homens, nove raparigas e três rapazes). 

 

■ Protecção de pessoas com Deficiência (PcD): (i) O ACNUR e a Humanity and Inclusion seleccionaram 

e formaram activistas comunitários nos centros de reassentamento de Lianda, Mpeme e Eduardo Mondlane em 

Mueda, e nos centros de Impire, Ntessa e Pulo em Metuge, que vão identificar e prestar apoio no processo de 

avaliação e atribuição de aparelhos de assistência/mobilidade a PcD. (ii) No dia 18 de Julho, O ACNUR co-liderou 

a reunião do Grupo de Trabalho sobre Deficiência com a Light for the World International. Durante o encontro, 
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os participantes desenvolveram um plano de acções práticas a ser implementadas pelo grupo de trabalho para 

promover a inclusão de PcD que inclui o formações a parceiros; promoção de discussões sobre deficiência; 

implementação de boas práticas; e nomeação de pontos focais para participar em diferentes grupos para 

promover a inclusão de PcD na resposta humanitária em Cabo Delgado.  

 

■ Formação em Mecanismos de Informação e Reclamações: O ACNUR deu uma formação em Pemba 

a 15 funcionários (nove homens e seis mulheres) dos parceiros AVSI, UCM, Humanity and Inclusion e Plan 

International focada no uso da ferramenta KoBo para reportar incidentes de protecção, reclamações, e receber 

pedidos de informações para casos vulneráveis. 
 

Violência Baseada no Género 
 

■ Actividades de prevenção, resposta e sensibilização de VBG e protecção contra exploração e 

abuso sexual (PEAS): (i) Os activistas comunitários da Médicos com África CUAMM e os PFPs do ACNUR 

alcançaram 2,004 pessoas de comunidades deslocadas e de acolhimento nos distritos de Ancuabe, Chiure, 

Metuge, Montepuez, Mueda, e Pemba com mensagens de sensibilização sobre GBV e PEAS, incluindo serviços 

disponíveis para sobreviventes de VBG. (ii) Para reforçar e fortalecer as actividades de sensibilização, o ACNUR 

deu formações a 118 PFPs (32 homens e 28 mulheres) nos distritos de Chiure, Pemba e Montepuez sobre 

conceitos básicos de VBG e mecanismos de encaminhamento, PEAS, e casamento precoce. Actualmente, o 

ACNUR está a desenvolver actividades e iniciativas de sensibilização em conjunto com 278 voluntários 

comunitários em dez distritos de Cabo Delgado, assim como o encaminhamento de sobreviventes de VBG para 

serviços especializados. (iii) O ACNUR distribuiu 110 kits de materiais de Informação, Educação e Comunicação 

(IEC) sobre GBV e PEAS a parceiros para aumentar o alcance das actividades de sensibilização comunitária. (iv) 

O ACNUR também acompanhou as actividades de sensibilização comunitárias conduzidas por parceiros no distrito 

de Mueda, onde os voluntários comunitários estão a disseminar mensagens de prevenção e resposta a VBG e 

PEAS através de visitas domiciliárias. Os parceiros do ACNUR afirmaram que os sobreviventes de VBG estão a 

procurar cada vez mais apoio e acesso a serviços, e que um número crescente de mulheres e meninas com 

necessidades mais amplas de apoio psicológico estão a ser encaminhadas a psicólogos para aconselhamento 

individual.  
 

■ PEAS: (i) O ACNUR realizou uma formação  sobre avaliação de riscos de PEAS e padrões mínimos para 10 

funcionários de gestão de projecto e pontos focais de PEAS de organizações parceiras; e deu formações de PEAS 

a 15 membros do fórum nacional de ONGs e 25 funcionários do ACNUR. (ii) Como resultado das formações  

realizadas ao longo do ano, os parceiros estão a implementar medidas para reduzir os riscos de exploração e 

abuso sexual (EAS) como a paridade de género nos voluntários comunitários; formação de funcionários; e 

denúncia de casos de EAS à rede de PEAS. (iii) O ACNUR presidiu a reunião mensal da Rede de PEAS com 25 

participantes de diferentes agências e organizações, onde foi decidido o estabelecimento de um sistema a nível 

distrital de pontos focais de PEAS para apoiar a capacitação e coordenação de actividades de terreno. 
 

■  Dia da Mulher Pan-Africana: O ACNUR, em conjunto com a Médicos com África CUAMM e com os 

Serviços de Acção Social do Governo, organizou actividades no dia 31 de Julho em Pemba para celebrar o Dia 

da Mulher Pan-Africana alcançando 110 mulheres e meninas das comunidades de deslocados, de acolhimento 

e de refugiados. As actividades incluíram a partilha de informação sobre mulheres líderes históricas de diferentes 

países africanos para estimular discussões sobre a resiliência e força entre as mulheres e meninas. As actividades 

também serviram para apresentar os novos espaços seguros/serviços de VBG do ACNUR para mulheres e 

meninas em Pemba às comunidades deslocadas, de acolhimento, e de refugiados, que foram estabelecidos em 

espaços comunitários existentes ligados ao envolvimento comunitário no contexto de resposta urbana a VBG. 
 

Meios de Subsistência e Inclusão Económica 
 

■ Identificação de formadores qualificados: Como parte dos planos para iniciar actividades de meios de 

subsistência no distrito de Montepuez, a AVSI, em parceria com o ACNUR, realizou reuniões com 560 pessoas 

das comunidades de deslocados e de acolhimento (322 homens e 238 mulheres) para identificar 200 pessoas 

que irão receber formação em habilidades de empreendedorismo, bem como kits para estabelecer negócios 
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independentes. A AVSI também está apoiar a criação de comités que representem os diferentes distritos de Cabo 

Delgado com vista a receber informações por parte das comunidades deslocadas sobre o estabelecimento de 

actividades de meios de subsistência nos centros de reassentamento em Montepuez.  
 

Coordenação e Gestão de Actividades de Terreno (CCCM) 
 

■ Distrito de Mueda:  
 

- O parceiro do ACNUR Solidarités International (SI), em estreita colaboração com o Serviço Distrital de 

Planeamento e Infraestruturas (SDPI), concluiu a contagem populacional nos centros de reassentamento de 

Eduardo Mondlane, Lyanda, Mpeme e Nandimba, com vista a identificar o número actual de deslocados internos 

por faixa etária e género. Os quatro centros de reassentamento têm 30,629 deslocados internos/7,401 famílias, 

dos quais 25 por cento são mulheres, 20 por cento são homens, e 55 por cento são crianças. O ACNUR e a SI 

continuam a preparar quatro instalações de recepção em Lyanda para hospedar temporariamente as famílias 

recém-chegadas que aguardam a alocação de lotes e abrigos. Devido à situação de segurança volátil em Cabo 

Delgado, particularmente no distrito vizinho de Nangade, o número de famílias deslocadas em centros de 

reassentamento em Mueda está em constante flutuação. 
 

- Actividades comunitárias: (i) em Lyanda, a SI identificou 10 voluntárias comunitárias (todas mulheres) 

para apoiar na disseminação de informações sobre PEAS e serviços disponíveis nos centros de 

reassentamento usando materiais de comunicação e informação do ACNUR. No âmbito do reforço financeiro 

para actividades de CCCM, o ACNUR e a SI mobilizaram a comunidade para limpar e construir estradas 

dentro do centro de reassentamento. (ii) Em Nandimba, o ACNUR abriu um espaço para distribuições que 

está actualmente ser usado para distribuições de alimentos pelo Cluster/Grupo Temático para Segurança 

Alimentar e Meios de Subsistência, e pelos parceiros de Bens Não Alimentares. O ACNUR e a SI também 

repararam os centros de trânsito para deslocados recém-chegados, concertaram as portas e janelas, e 

forneceram trabalhadores diários para limpar as instalações; abriram canais de drenagem ao redor do espaço 

comunitário de protecção para evitar inundações; e realizaram reuniões de gestão do centro de 

reassentamento com estruturas comunitárias, nas quais as principais necessidades reportadas foram água 

e acesso a serviços de saúde. 
 

■ Distrito de Montepuez:  
 

- Deslocados de Ancuabe: O ACNUR e a AVSI registaram a chegada de 804 famílias recentemente 

deslocadas de Ancuabe nos centros de Nicuapa e Ntele, em Montepuez, onde o ACNUR/AVSI são 

responsáveis pelas actividades de CCCM (347 famílias em Nicuapa e 459 famílias em Ntele). A AVSI está a 

trabalhar em estreita colaboração com o SDPI na atribuição de abrigos em ambos os locais. De acordo com 

as autoridades locais, 2,351 famílias deslocadas de Ancuabe procuraram protecção em Montepuez desde 

Junho. O ACNUR e a AVSI também realizaram reuniões com os comités locais de gestão dos centros de 

reassentamento em Campona, Marcune, Ntele, Nicuapa e Massingiri, que incluiu discussões sobre 

mensagens-chave, apoio aos deslocados que fugiram recentemente de Ancuabe, riscos de incêndio e 

serviços disponíveis nos respectivos centros. 
 

- Números Populacionais: O ACNUR, a AVSI e o SDPI, estão a realizar a contagem da população nos 

centros de reassentamento em Ntele e Nicuapa com o apoio de 20 enumeradores identificados, treinados 

e destacados pela AVSI. Esta actividade visa identificar grupos vulneráveis e necessidades urgentes nos 

dois centros.  
 

- Mecanismos de Informação e Reclamações (CFM): A ferramenta do ACNUR para CFM foi revisada e 

está a ser utilizada nos centros de reassentamento apoiados pelo ACNUR e AVSI em Montepuez para 

harmonizar a recolha de dados entre os parceiros de Protecção do ACNUR e de CCCM, e ainda complementar 

os mecanismos existentes. O ACNUR também realizou uma sessão de formação sobre CFM para 25 

mobilizadores comunitários (12 mulheres e 13 homens). 

 
 

                 



 
 

 
 

ACNUR CABO DELGADO RELATÓRIO EXTERNO | JULHO 2022 

 www.acnur.org 5 
 

 

Abrigos e Bens Não Alimentares/ Bens de Primeira Necessidade 
 

Actividades de Abrigo: (i) Em Montepuez, o ACNUR e a AVSI concluiram a verificação e identificação de 106 

famílias deslocadas vulneráveis nos centros de reassentamento de Chimoio que vão beneficiar do apoio de 

abrigo. O ACNUR e a AVSI também estão a identificar famílias vulneráveis nos centros em Nicuapa e Ntele que 

irão receber o mesmo apoio. No total, 600 famílias irão receber apoio de abrigo em Montepuez em 2022. (ii) 

Em Mueda, o ACNUR e a SI concluíram a construção de 100 abrigos. Devido ao aumento dos custos de 

construção relacionado com o transporte de àgua com camiões-cisterna e o aumento do preço do cimento para 

melhorar a consistência do solo para construir abrigos, o número alvo de abrigos a serem construídos em Mueda 

em 2022 diminuiu de 700 para 480 abrigos.  
 

Informação sobre financiamento 
 

As necessidades de financiamento do ACNUR para as actividades de apoio a refugiados e deslocados internos 

em Moçambique em 2022 totalizam 36,7 milhões de USD, das quais 51 por cento foram financiadas até 

ao final de Julho. Um agradecimento especial para Giuliana Lagetto, Japão, Doadores Privados, Estados Unidos 

da América, Fundo Central de Ajuda a Emergências das Nações Unidas (CERF), e Fundação Vodafone pelas 

contribuições para as operações do ACNUR em Moçambique.   

 

CONTACTOS 

 
■ Damien Mc Sweeney, Oficial Sénior de Relações Externas do ACNUR, Maputo, Moçambique, mcsweene@unhcr.org  

■ Martim Gray Pereira, Oficial Adjunto de Comunicação do ACNUR, Pemba, Moçambique, pereirma@unhcr.org 
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