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Resumo executivo

1 O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma rede humanitária 
global de 80 milhões de pessoas que ajuda os que enfrentam desastres, conflitos e problemas de saúde 
e sociais. O Movimento é formado pelo CICV, a FICV e 192 Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho.

As lições aprendidas com as operações de emergência em grande escala envolvendo di-
ferentes componentes do Movimento Internacional da Cruz Vermelha (o Movimento)1 
confirmam a importância de uma sólida coordenação para garantir que as operações 
de emergência complexas sejam bem-sucedidas.

As operações de emergência complexas podem envolver o Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV), a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho (FICV) e as Sociedades Nacionais. Por isso, é fundamental que 
haja um cargo central de coordenação trabalhando com todos esses parceiros. 

A iniciativa de Fortalecimento da Coordenação e Cooperação no Movimento (FCCM) 
e o cargo de oficial de coordenação do Movimento (OCM) fazem parte desse esforço 
de coordenação. Foram desenvolvidos especificamente para apoiar a coordenação no 
Movimento em operações de emergência.

Este estudo de caso analisou o teste do cargo de OCM. Entre março e junho de 2019, 
uma oficial de coordenação do Movimento foi mobilizada para as operações de emer-
gência em resposta aos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique. O método de avaliação 
consistiu em entrevistas semiestruturadas com funcionários do Movimento designados 
para a operação que interagiram e trabalharam com a OCM, assim como um estudo 
teórico dos documentos operacionais e das informações relativas à iniciativa FCCM.

A conclusão do estudo de caso é que a OCM contribuiu para a construção de um 
ambiente propício a uma coordenação eficiente e oportuna das atividades, operações 
e estratégias do Movimento. Ela desempenhou uma função essencial de apoio a uma 
abordagem eficaz do Movimento ao evitar a duplicação de esforços e fortalecer a siner-
gia e a complementariedade entre os componentes do Movimento. Este estudo de caso 
identificou cinco lições aprendidas e e recomendações a partir dessa primeira designa-
ção de um OCM.  

Visão geral das lições aprendidas e recomendações 

 Lições aprendidas  Recomendações
1. A implantação de um mecanismo de coordenação no 
nível estratégico foi fundamental para garantir que a Cruz 
Vermelha de Moçambique continuasse exercendo um papel 
central na definição e implementação da resposta. 

1. Estabelecer como prioridade um vínculo entre 
os níveis estratégico e operacional.

2. A criação de uma perspectiva do Movimento foi crucial 
para garantir que a resposta operacional fosse coerente e 
complementar.  

2. Promover e institucionalizar o cargo de OCM, 
estabelecendo um pool de delegados dessa 
função para que um deles possa ser prontamente 
designado a uma operação.

3. O compartilhamento de boletins periódicos, em particular 
no nível estratégico, entre a Cruz Vermelha de Moçambique, 
a FICV e o CICV, propiciou uma fluidez na troca de 
informações e uma tomada de decisões coletiva.

3. Institucionalizar a gestão de informações no 
âmbito do Movimento.

4. A neutralidade da OCM foi importante para enfrentar 
os desafios interorganizacionais e resolver os problemas de 
forma eficaz. 

4. Enfatizar o papel de facilitador do OCM, já que 
ele não deve substituir a gerência na coordenação 
da resposta a emergências.

5. A centralidade do cargo de OCM foi aprimorada por 
meio da cooperação bem-sucedida com outras funções 
importantes, como a do oficial de Desenvolvimento em 
Emergências da Sociedade Nacional (NSDiE).

5. Atualizar, operacionalizar e compartilhar as 
ferramentas da FCCM.
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1. Introdução

1.1 Antecedentes e fundamentação
A coordenação entre os componentes do Movimento sempre foi uma prioridade, 
mas também apresentou desafios e requer desenvolvimento. Uma boa coordenação e 
cooperação é essencial para cumprirmos as funções do Movimento da maneira mais 
eficaz e efetiva possível. O preâmbulo do Acordo de Sevilha2 (1997) descreve o objeti-
vo da coordenação no Movimento da seguinte forma:

Para responder com rapidez, flexibilidade e criatividade às necessidades 
de todos os que necessitam de proteção e assistência humanitária 
imparcial, os componentes devem unir suas forças e aproveitar 
diversidade.”

FCCM e o cargo de oficial de coordenação do Movimento
Lançada durante o Conselho de Delegados de 2013,3 a iniciativa FCCM é o resultado 
de uma avaliação realizada em todo o Movimento dos desafios de coordenação vi-
venciados no terreno. O objetivo da FCCM é melhorar a maneira como os parceiros 
do Movimento trabalham em conjunto e aprimorar a coordenação e cooperação, em 
especial na resposta a emergências de grande escala. 

O primeiro Plano de Ação da FCCM foi apresentado no Conselho de Delegados de 
2015 e solicitou que o Movimento “conceituasse e testasse a mobilização de oficiais 
de coordenação do Movimento”. A finalidade do cargo, descrita no Plano de Ação 
da FCCM, “é servir aos interesses comuns do Movimento em emergências de grande 
escala [...], prestando apoio para a construção de um ambiente propício para uma 
coordenação eficiente e oportuna das atividades do Movimento”.

A resposta à emergência e a operação subsequente
O ciclone Idai atingiu Moçambique em 14 de março de 2019, afetando 1,5 milhão de 
pessoas nas províncias do centro do país. O fenômeno causou a pior crise humanitária 
da história recente de Moçambique. Em 25 de abril de 2019, um segundo ciclone 
poderoso, Kenneth, atingiu Cabo Delgado, no norte. A resposta foi complexa, já que 
as áreas afetadas pelo ciclone Kenneth também eram atingidas pela violência armada. 
Essas foram algumas das tempestades mais fortes que já atingiram o continente afri-
cano, afetando cerca de 1,7 milhão de pessoas.4 

2 O Acordo de Sevilha é o nome abreviado do Acordo sobre a Organização das Atividades 
Internacionais dos Componentes do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, 
adotado no Conselho de Delegados de 1997 em Sevilha. O documento oferece um marco para a 
efetiva cooperação e parceria entre os membros do Movimento Internacional da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho. A íntegra do acordo está disponível no link https://media.ifrc.org/ifrc/
wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Seville-Agreement_EN.pdf, acessado em 30 de janeiro de 2020.

3 As resoluções do Conselho de Delegados, os relatórios de acompanhamento e o Plano de Ação da 
FCCM estão disponíveis nas ferramentas da FCCM no link https://smcctoolkit.org/background/, 
acessado em 30 de janeiro de 2020.

4 FICV, Real-Time Evaluation Mozambique: Tropical Cyclones Idai and Kenneth (2019).
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Coordenação do movimento ligada à operação
A Cruz Vermelha de Moçambique, com o apoio dos parceiros do Movimento, res-
pondeu de maneira ativa a ambos os desastres. Foi realizada uma minicúpula em 16 
de abril de 2019 entre a Cruz Vermelha de Moçambique, o CICV e a FICV. Prepa-
rou-se uma declaração conjunta ante o Marco de Coordenação do Movimento, e se 
estabeleceram mecanismos de resposta.

Em 6 de maio de 2019, após o ciclone Kenneth, a FICV emitiu um apelo de emergên-
cia revisado buscando arrecadar 32 milhões de francos suíços para assistir 172.500 
pessoas durante 24 meses. No mesmo dia, foi realizada uma reunião sobre a platafor-
ma de coordenação do Movimento na sede da Cruz Vermelha de Moçambique para 
discutir a resposta do Movimento em Cabo Delgado e acordar sobre a estrutura e o 
modus operandi da resposta. De acordo com a iniciativa FCCM, a Cruz Vermelha de 
Moçambique, o CICV e a FICV concordaram sobre a importância de uma resposta 
conjunta, coerente e coordenada que seguisse os princípios de “uma resposta, uma 
equipe, um plano”, o que incluía que o CICV estendesse o seu apoio de segurança 
à FICV. Paralelamente, no início da resposta de emergência, a FICV decidiu reabrir 
um escritório nacional em Moçambique – um claro sinal de compromisso com uma 
melhor coordenação. 

1.2 Teste do cargo de OCM em Moçambique
A nova função foi testada com a designação-piloto de uma oficial de coordenação do 
Movimento para a operação de Moçambique, de 29 de março a 14 de junho de 2019. 
A OCM uma tripla linha de subordinação operacional: ao secretário-geral da Cruz 
Vermelha de Moçambique, ao chefe do escritório da FICV para o Sul da África e ao 
chefe do escritório do CICV em Moçambique.
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2. Objetivos e resultados  
 esperados 

Na quarta reunião do Grupo Consultivo de Gestão de Riscos de Desastres da África 
(ADMAG, na sigla em inglês), o CICV, a FICV e a Cruz Vermelha Sueca confirma-
ram a importância de  apoiar a operacionalização da iniciativa FCCM na África. 
Isso foi feito concentrando-se nas lições aprendidas com a iniciativa FCCM durante 
a resposta aos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique. 

Este estudo de caso tem como objetivo examinar mais de perto o que foi aprendido 
com a primeira designação de um oficial de coordenação do Movimento. A Cruz 
Vermelha Sueca – com contribuições da Cruz Vermelha de Moçambique, do CICV e 
da FICV – registrou as principais lições aprendidas e as boas práticas neste estudo de 
caso. O trabalho teve como foco a função da OCM e o apoio à coordenação que ela 
prestou entre os parceiros do Movimento envolvidos na resposta. Os objetivos especí-
ficos, destinados a contribuir para uma melhor coordenação nas futuras respostas de 
grande escala e para a boa preparação e capacitação dos delegados, são os seguintes:

• destacar as experiências da primeira designação de um oficial de coordenação do 
Movimento;

• descrever as principais lições aprendidas e recomendações;
• compartilhar as lições aprendidas com todo o Movimento.

Embora se reconheça a importância da coordenação externa para uma resposta efi-
caz, ela está fora do escopo deste estudo.

Metodologia
Este estudo de caso baseia-se em dados primários (entrevistas semiestruturadas) e da-
dos secundários. A lista de documentos relacionados pode ser encontrada nos anexos. 
No total, 21 entrevistas semiestruturadas foram realizadas por Skype com funcioná-
rios que participaram da operação, membros da Cruz Vermelha de Moçambique, da 
FICV, do CICV e de outros parceiros do Movimento. Dos entrevistados, seis eram 
mulheres e 15 homens. A lista dos entrevistados e de suas funções está disponível no 
Anexo 2. 

O estudo de caso avaliou as perspectivas dos entrevistados sobre o apoio e a assistên-
cia prestados pela OCM. Um conjunto de perguntas orientadoras foi enviado antes 
da realização das entrevistas (Anexo 3). O presente estudo também se baseou em 
contribuições e comentários recebidos em uma teleconferência consultiva da FCCM 
2.0 realizada com as Sociedades Nacionais em setembro de 2019.
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3. Resultados e conclusões
O Conselho de Delegados, por meio do primeiro Plano de Ação da FCCM (2015-
2017), “solicitou que o Movimento conceituasse e testasse a mobilização de OCMs... 
para servir aos interesses comuns do Movimento em emergências de grande escala, 
prestando apoio para a construção de um ambiente propício para uma coordenação 
eficiente e oportuna das atividades do Movimento”. Este estudo de caso expressa 
as lições aprendidas e recomendações da primeira designação de um OCM para a 
operação de resposta em Moçambique em março de 2019.

3.1 Lições aprendidas em detalhe

O oficial de coordenação do Movimento promove tanto a mentalidade 
como a manifestação prática da FCCM.”

Robert Kaufman, subdiretor regional da FICV, África

1. A implantação de um mecanismo de coordenação no nível 
estratégico foi fundamental para garantir que a Cruz Vermelha de 
Moçambique continuasse exercendo um papel central na definição e 
implementação da resposta

A OCM ajudou a estabelecer uma estrutura de coordenação em Maputo com a Cruz 
Vermelha de Moçambique no seu centro, e se empenhou ativamente para fortalecer 
a capacidade da Sociedade Nacional. A oficial trabalhou para produzir um projeto 
de Acordo de Coordenação do Movimento tripartite, garantindo que todos os com-
ponentes do Movimento fossem incluídos no processo para organizar as reuniões de 
coordenação e parceria, quando necessário. 

A OCM facilitou a resposta do Movimento em Moçambique. Graças 
aos esforços de todos os membros da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, a reputação da Cruz Vermelha de Moçambique está hoje em 
seu ponto alto.”

Júlio Armando Mondlane, coordenador de operações  
regional da Cruz Vermelha de Moçambique

As reuniões temáticas forneceram um fórum operacional para discussões entre os 
componentes do Movimento. A OCM desempenhou um papel central ao ajudar os 
componentes a entenderem os benefícios de uma boa coordenação e a importância de 
focar a resposta nas necessidades das pessoas afetadas, evitando deixar a Sociedade 
Nacional para trás.

O papel da OCM foi fundamental. Antes que fosse embora, tivemos 
a oportunidade de discutir com ela e entender as limitações da nossa 
capacidade. Em Moçambique, há poucas pessoas [Funcionários], 
mas elas lidam com muitas coisas ao mesmo tempo. A oficial foi uma 
facilitadora essencial do esforço da Cruz Vermelha de Moçambique em 
continuar a sua jornada ao longo do “caminho da coordenação.”

Júlio Armando Mondlane, coordenador de operações regional da Cruz 
Vermelha de Moçambique



9

Além disso, o processo de revisão destacou os esforços da OCM em facilitar um pro-
cesso de tomada de decisões em Maputo que representasse a realidade operacional 
na Beira tanto quanto possível. Por exemplo, embora estivesse baseada em Maputo, 
a oficial realizou duas visitas ao terreno e manteve contato regular com as equipes 
de operações no terreno para garantir que tivesse um bom entendimento da realida-
de operacional. Ela pôde identificar e consultar funcionários com ampla experiên-
cia no contexto, enquanto usava, de forma eficiente, ferramentas de coordenação já 
 existentes.
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[Tendo um MCO] isto nos permitiu acordar sobre os pontos principais e 
tomar grandes decisões. O que se acordou em Maputo foi seguido por um 
compromisso, e nos mantivemos de acordo com ele.”

Felipe Donoso, chefe da Missão do CICV

2. A criação de uma perspectiva do Movimento foi crucial para  
 garantir que a resposta operacional fosse coerente e complementar.

A OCM manteve uma estreita relação de trabalho com os líderes da Cruz Verme-
lha de Moçambique, do CICV e da FICV, assim como das Sociedades Nacionais 
participantes, assumindo com frequência um papel consultivo. Também trabalhou 
com especialistas técnicos para melhorar a complementariedade da resposta. A oficial 
dedicou tempo e esforço para entender o panorama da resposta em Moçambique e 
consolidar informações divergentes de distintos parceiros do Movimento.

A duplicação de esforços existente foi rapidamente resolvida com a 
chegada da OCM.”

Suzana Harfield, líder da equipe de coordenação  
operacional do Movimento da FICV

Os entrevistados disseram que contar com uma OCM foi fundamental para adotar 
uma perspectiva do Movimento durante a resposta, o que aumentou a eficácia da 
operação e evitou qualquer duplicação de esforços. Também ressaltaram o fato de que 
outros membros da equipe envolvidos na resposta não teriam tido tempo de coordenar 
de maneira efetiva com os parceiros do Movimento. A coordenação do Movimento é 
um trabalho de período integral, em especial no início da operação, e é essencial que 
um OCM seja enviado de maneira constante a operações de grande escala. 

Por último, e também importante, as conclusões da revisão indicam que a OCM con-
tribuiu para uma mudança de mentalidade, com todos os parceiros demonstrando 
uma maior abertura em relação à coordenação. Sua designação em Moçambique 
mostrou a importância da atitude correta, que talvez seja ainda mais importante que 
o plano de ação perfeito.  

Durante o processo de feedback, os entrevistados enfatizaram a importância da mi-
nicúpula, das reuniões periódicas da plataforma de coordenação de Movimento, do 
Marco de Coordenação do Movimento e da divulgação de declarações conjuntas.5 

Todos esses elementos ajudaram a apresentar uma imagem unificada do Movimento 
e demonstraram a máxima “um Movimento, uma resposta”. Isto é especialmente 
importante considerando-se que uma visão mais abrangente, coerente e previsível do 
Movimento pode ter como resultado um aumento no financiamento.6

5 Exemplos de Marcos de Coordenação do Movimento e declarações conjuntas estão disponíveis nas 
ferramentas da FCCM no link https://smcctoolkit.org/tool-kit/, acessado em 30 de janeiro de 2020.

6 Relatório de Acompanhamento da FCCM apresentado ao Conselho de Delegados de 2019. 
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A título de exemplo, a conclusão do relatório de todo o Movimento7 também cria 
uma imagem positiva do Movimento ao oferecer números consolidados de pessoas 
alcançadas dentro dos primeiros três meses da resposta. Embora longe de ser perfeito, 
o relatório de todo o Movimento relativo a Moçambique deve ser considerado um 
sucesso importante. Demonstrou o impacto do Movimento na resposta ao desastre, 
sendo sugerido como um plano importante para as operações futuras. 

3. O compartilhamento de boletins periódicos, em particular no  
 nível operacional, entre a Cruz Vermelha de Moçambique, a  
 FICV e o CICV propiciou uma fluidez na troca de informações  
 e uma tomada de decisões coletiva.

A OCM promoveu a tomada de decisões coletiva e garantiu a troca periódica de 
informações entre o CICV, a FICV e a Cruz Vermelha de Moçambique. Também 
abordou iniciativas unilaterais empreendidas por algumas Sociedades Nacionais par-
ticipantes. Os entrevistados consideraram valiosa a presença de uma OCM neutra e 
facilitadora, pois ela foi capaz de assegurar que os parceiros do Movimento aderissem 
aos processos de coordenação.

Essas conclusões da revisão mostram como a complementariedade dos parceiros do 
Movimento pode levar a uma operação de resposta ideal, ajudando a vincular a ope-
ração de emergência com o planejamento de longo prazo. A fim de aproveitar o valor 
de todos os parceiros do Movimento, portanto, é essencial que o oficial de coordena-
ção tenha uma clara compreensão das características, capacidades, fortalezas e debi-
lidades específicas de todos os parceiros do Movimento envolvidos em uma resposta.

A confiança e a disposição permitiram a maior fluidez possível na 
coordenação.”

Funcionário do CICV

Tenho 27 anos de experiência no terreno e 16 como chefe de delegação 
Esta foi a minha terceira operação em uma emergência complexa com 
uma unidade de mobilização rápida do CICV e unidades de resposta a 
emergência multidisciplinares em uma operação do Movimento liderada 
pela FICV. Foi diferente das minhas outras experiências; um ponto 
muito positivo, pois os mecanismos de coordenação acordados com a 
OCM nos obrigaram, no bom sentido, a um processo de disciplina para o 
compartilhamento contínuo de informações no nível gerencial em Maputo.”   

Felipe Donoso, chefe da Missão do CICV

Somos uma família, na qual cada componente tem as suas próprias 
competências para o objetivo global.” 

Júlio Armando Mondlane, coordenador de  
operações regional da Cruz Vermelha de Moçambique 

7 Relatórios de todo o Movimento também são chamados de “Fotografias do Movimento”. Exemplos 
estão disponíveis nas ferramentas da FCCM no link https://smcctoolkit.org/tool-kit/, acessado  
em 30 de janeiro de 2020.
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4. A neutralidade da OCM foi importante para enfrentar os desafios  
 interorganizacionais e resolver os problemas de forma eficaz.

O valor do cargo dela foi o seu sucesso em resolver desafios 
interorganizacionais.”

Membro da equipe do CICV

A oficial de coordenação do Movimento comprometeu-se plenamente com a resolu-
ção dos problemas operacionais. No início da resposta de emergência em Moçambi-
que, por exemplo, as diretrizes Volunteering in emergencies8 não eram claras sobre o 
pagamento diário de alimentação para voluntários em tempo integral da Cruz Verme-
lha de Moçambique. Os parceiros do Movimento ofereciam quantias diferentes aos 
voluntários. Esta não é uma questão para ser resolvida no meio de uma emergência, 
e os parceiros precisavam acordar e alinhar as suas abordagens com rapidez. A OCM 
ajudou a resolver o problema envolvendo a Sociedade Nacional e compartilhando a 
solução acordada com os outros parceiros.

No geral, a OCM foi útil para gerar um melhor entendimento sobre as prioridades e 
restrições “negociáveis” e “menos negociáveis” dos parceiros durante a operação em 
Moçambique. Ela eliminou possíveis mal-entendidos sobre responsabilidades geográ-
ficas. Mesmo quando as discussões haviam sido tensas, ainda foi possível chegar a 
um consenso. Além disso, a oficial foi bem-sucedida em garantir que os parceiros do 
Movimento confiassem em seu papel. Isto é especialmente notável considerando-se 
que a confiança pode não apenas influenciar as interações entre os componentes do 
Movimento, mas também o desempenho geral da resposta de emergência.   
   

Todos puderam recorrer a ela para compartilhar informações e queixas 
em sigilo.”

Florent Delpinto, chefe de Operações de Emergência da FICV

A maioria dos entrevistados ressaltou a importância de criar e manter a tripla linha 
de subordinação operacionais9 para a Cruz Vermelha de Moçambique, o CICV e a 
FICV, que garantiu a neutralidade da oficial de coordenação do Movimento. É im-
portante que um oficial de coordenação do Movimento se mantenha neutro e impar-
cial, e que seja percebido como tal. Cabe observar que um entrevistado considerava 
que uma linha de subordinação à Cruz Vermelha de Moçambique seria a abordagem 
mais neutra, já que os interesses das Sociedades Nacionais devem estar no centro da 
operação de resposta.

8 Volunteering in emergencies: Practical guidelines for Red Cross and Red Crescent Societies managing 
volunteers in emergency situations, FICV, 2012.

9 A OCM tinha uma tripla linha de subordinação operacional (à Cruz Vermelha de Moçambique, ao 
CICV e à FICV), mas deve-se observar que ela tinha uma única linha de subordinação administrativa 
à Federação Internacional da Cruz Vermelha.
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5. A centralidade do cargo de OCM foi aprimorada por meio da  
 cooperação bem-sucedida com outras funções importantes, como  
 a do oficial de Desenvolvimento em Emergências da Sociedade  
 Nacional (NSDiE).

A oficial de coordenação do Movimento trabalhou em estreita parceria com o oficial 
de Desenvolvimento em Emergências da Sociedade Nacional (NSDiE, na sigla em 
inglês). O oficial de NSDiE foi mobilizado para a resposta em Moçambique pela pri-
meira vez e coordenou o apoio ao desenvolvimento da Sociedade Nacional prestado 
pela Cruz Vermelha de Moçambique pela Federação Internacional da Cruz Vermelha 
e pelas Sociedades Nacionais participantes.

Quando lhe perguntaram sobre as interconexões entre a sua função e a da OCM, o 
oficial de NSDiE destacou que “o desenvolvimento e a coordenação estão no centro 
da liderança da Sociedade Nacional. Portanto, os oficiais de NSDiE e de coordenação 
do Movimento desempenham cargos essenciais e complementares em emergências de 
grande escala, e designar apenas uma dessas funções para uma operação significa que 
um deve assumir as tarefas do outro.” É importante, portanto, observar que embora 
o cargo OCM seja exercido no âmbito do Movimento, a função do oficial de NSDiE 
limita-se à FICV e às Sociedades Nacionais participantes. Como enfatizou o oficial de 
NSDiE, é importante que os parceiros do Movimento entendam essas funções para 
evitar a duplicação de esforços e apoiar melhor a Sociedade Nacional.10 

Uma última lição que pode ser aprendida com a resposta em Moçambique é a conclu-
são de um acordo de segurança de nível três entre o CICV e a FICV para a resposta 
ao ciclone Kenneth em Cabo Delgado. Ficou decidido que os sistemas de gestão de 
segurança seriam estendidos a outros parceiros do Movimento, com a recomendação 
de que essa decisão seja considerada nas futuras operações.11 

3.2 Recomendações em detalhe

A principal recomendação é a necessidade de conscientizar e trocar informações so-
bre as ferramentas da FCCM e a função de oficial de coordenação do Movimento em 
geral, buscando-se melhorar a clareza sobre as responsabilidades do OCM. 

1. Estabelecer como prioridade um vínculo entre os níveis  
 estratégico e operacional. 

A distância física entre os escritórios de níveis estratégico e operacional, situados em 
Maputo e Beira, respectivamente, limitaram a capacidade de coordenar e trocar in-
formações. Por exemplo, a OCM desconhecia alguns painéis técnicos na Beira, que 
não foram compartilhados nem estavam disponíveis em Maputo. Outro desafio foi o 
fato de que a Cruz Vermelha de Moçambique carecia de pessoal técnico e não podia 
equiparar os recursos de outros parceiros do Movimento. Também houve certa varia-
ção entre as estruturas de tomada de decisão no CICV e na Federação Internacional, 
o que dificultou a coordenação. Além disso, houve atrasos na aprovação do Acordo 
de Coordenação do Movimento. Vínculos mais fortes entre o Marco de Coordenação 
do Movimento e mecanismos mais robustos entre os níveis operacional e estratégico 
teriam ajudado a aliviar esses problemas.

10  Os termos de referência e os parâmetros de mobilização do OCM estão disponíveis nas ferramentas 
da FCCM no link https://smcctoolkit.org/tool-kit/, acessado em 30 de janeiro de 2020.

11 Relatório de Acompanhamento da FCCM apresentado ao Conselho de Delegados de 2019.
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Uma questão em aberto é se a designação de mais OCMs à operação teria beneficiado 
a resposta. Sobre esse ponto, as opiniões dos entrevistados variaram. Um terço deles 
afirmou que a presença de mais um oficial de coordenação do Movimento na Beira 
teria sido boa para melhorar os vínculos estratégicos-operacionais. Eles acreditam 
que a participação da oficial nas comissões técnicas e na facilitação das discussões do 
fórum teria permitido que as estratégias fossem mais bem alinhadas.

Por outro lado, a maioria dos entrevistados preferia ver uma melhoria nos meca-
nismos de comunicação existentes ao envolvimento de mais funcionários, a fim de 
garantir uma resposta sustentável. Eles consideram que a função de OCM seja mais 
adequada no nível estratégico, sem se envolver profundamente nos detalhes operacio-
nais, onde os líderes de cada parceiro do Movimento precisam ativar mecanismos de 
coordenação interna. No entanto, isto não exclui a necessidade de encontrar maneiras 
de coordenar melhor entre os dois níveis, como através de uma base de dados para 
conectar os comentários das reuniões operacionais à preparação dos pontos de ação. 

Recomendações secundárias
• Melhorar os mecanismos de comunicação existentes. 
• Criar uma base de dados para conectar os comentários da reunião operacional à 

preparação dos pontos de ação.

2. Promover e institucionalizar o cargo de OCM, estabelecendo  
 um pool de delegados dessa função para que um deles possa ser  
 prontamente designado a uma operação.

A primeira etapa da resposta em Moçambique marcou uma série de desafios de comu-
nicação relacionados com a tarefa da OCM. Por exemplo, um entrevistado não tinha 
conhecimento de que a oficial estava presente. Além disso, entrevistados recordaram 
ter havido certa confusão sobre a qual organização a oficial deveria ser administrati-
vamente designada a fim de ter uma conta de e-mail e um espaço físico de trabalho. 
Os entrevistados salientaram que foi importante estar aberto sobre a lógica por trás 
dessas decisões administrativas, que podem influenciar a percepção da neutralidade 
de um oficial de coordenação do Movimento. Um dos entrevistados sugeriu que, no 
futuro, os oficiais que exercem esse cargo façam um contato inicial por e-mail com 
os parceiros do Movimento envolvidos na operação, apresentando a sua função e 
explicando a lógica por trás de qualquer decisão administrativa. 

Também considerou-se importante criar um pool de delegados para garantir que o 
oficial de coordenação do Movimento que está sendo designado seja a pessoa mais 
adequada para o contexto, e que a sua designação seja oportuna. A resposta em 
 Moçambique teria se beneficiado muito de um OCM com conhecimento de português.  

A Cruz Vermelha de Moçambique está em 70% [do seu potencial] no 
momento. Para os outros 30%, precisa continuar desenvolvendo as suas 
capacidades, treinando o pessoal e se comprometendo. Se alguém vem nos 
ajudar, deve conhecer os nossos processos e estruturas.”

Joaquim Salvador Cuna, coordenador de saúde  
provincial da Cruz Vermelha de Moçambique
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Unir-se rapidamente à operação também é importante para que o cargo de OCM seja 
exercido de forma eficiente. Nos dias imediatamente posteriores ao ciclone, muitos 
parceiros do Movimento estavam operacionais e já trabalhando em diferentes ações, 
mas a OCM levou duas semanas para chegar a Moçambique. Esse atraso tornou mais 
difícil para ela assumir a sua função.

O OCM pode desempenhar um papel importante ao facilitar o processo decisório 
já no início de uma operação de emergência, implementando mecanismos do Movi-
mento como o One International Appeal (“Um Único Apelo Internacional”, OIA). 
Quanto antes o oficial possa ser enviado e a Sociedade Nacional apoiada, mais efetiva 
será a operação. É necessário assumir certo grau de risco: é preferível enviar um OCM 
e depois chamar o delegado se o cargo não for necessário a adiar a decisão de enviá-lo. 
Finalmente, o cargo de OCM deve ser mais esclarecido e operacionalizado com a 
definição de parâmetros de referência e indicadores específicos. 

Recomendações secundárias
• OCMs devem fazer um contato inicial por e-mail com os parceiros do Movimento 

envolvidos na operação de resposta, apresentando a si mesmos e suas funções, e 
explicando os fundamentos por trás de quaisquer decisões administrativas; 

• Criar um pool de delegados para garantir que o OCM designado seja a pessoa 
mais adequada para o contexto e que sua designação seja oportuna;

• De modo ideal, enviar um OCM que tenha conhecimento do idioma local;
• É necessário assumir um certo grau de risco; é preferível enviar um OCM e depois 

chamá-lo de volta se a função não for necessária a adiar a decisão; 
• Esclarecer e operacionalizar melhor o cargo de OCM com a definição de parâme-

tros de referência e indicadores específicos. 

3. Institucionalizar a gestão de informações no âmbito do Movimento.

Não havia delegação da FICV no país quando o ciclone o atingiu. Por isso, a troca 
de informações entre os parceiros do Movimento foi especialmente importante para 
entender os possíveis desafios na coordenação da resposta. 

As equipes do CICV no terreno tinham muitas informações e 
conhecimentos disponíveis antes do ciclone e imediatamente depois, mas 
foi difícil para elas se conectarem com os colaboradores no terreno devido 
a problemas com tecnologias da informação e comunicação. Além disso, 
não investimos o suficiente em uma boa e rápida capacidade de centralizar 
as nossas próprias informações, sintetizar informações periódicas e 
reportar com rapidez, tanto internamente como para os parceiros do 
Movimento. As equipes e a liderança da FICV, por sua vez, chegaram com 
soluções de alguma maneira já elaboradas, em vez de serem mais abertas 
às realidades no terreno. Aqui, sinto que falhamos em ambos os lados em 
termos de uma comunicação e coordenação rápida desde o início. Isto 
melhorou de forma significativa com o papel construtivo e facilitador 
da OCM, que apoiou a liderança da Cruz Vermelha de Moçambique, 
o CICV e a FICV em Maputo na implementação dos mecanismos e 
plataformas necessários para a coordenação e a troca de informações.”

Felipe Donoso, chefe da Missão do CICV
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As informações dos parceiros diferiam de forma significativa, o que representou um 
desafio para a coleta de dados no terreno e dificultou a produção de uma visão geral 
da resposta de todo o Movimento. 

O papel OCM foi essencial para conectar os diferentes parceiros 
envolvidos na operação por meio de reuniões e trocas de informações 
periódicas. Em Moçambique, senti que a complementariedade poderia 
ter sido aprimorada no nível operacional. Por exemplo, os convites para 
as reuniões com frequência chegavam tarde, não permitindo que nos 
preparássemos de forma adequada.”

Boavida Chambal, chefe de Gestão de Desastres da  
Cruz Vermelha de Moçambique 

Um entrevistado sentiu que a troca de informações poderia ser aprimorada com me-
lhores processos para registrar as atas das reuniões e as lições aprendidas, além de pra-
zos mais realistas e sistemáticos de contribuição para os documentos compartilhados. 
Por exemplo, os parceiros do Movimento só foram incluídos na produção de boletins 
das operações no final do processo, o que limitou o tempo permitido para as suas 
contribuições. Estabelecer prazos pré-acordados no início da operação possivelmente 
permitiria que os parceiros contribuíssem de forma mais significativa, propiciando 
que alinhassem os seus próprios planejamentos com os prazos de todo o Movimento. 

Uma iniciativa interessante é o desenvolvimento de princípios orientadores, de um 
protocolo e de modelos para oferecer uma visão padronizada da resposta que de todo 
o Movimento – a “Fotografia do Movimento”. A ideia é fornecer uma visão geral da 
resposta do Movimento para uma emergência em um dado momento. 

Recomendações secundárias
• Melhorar os mecanismos de registro das atas das reuniões e lições aprendidas;
• Sistematizar os prazos de comunicação (p.ex. pré-acordar um prazo para o com-

partilhamento de boletins e relatórios);
• Aumentar investimentos em iniciativas de todo o Movimento, tais como a 

 “Fotografia do Movimento”.

4. Enfatizar o papel de facilitador do OCM, já que ele não deve  
 substituir a gerência na coordenação da resposta a emergências.

É importante esclarecer que o papel do oficial de coordenação do Movimento não é 
substituir a gerência na coordenação da resposta a emergências. Durante a resposta 
à emergência em Moçambique, a nova liderança da Sociedade Nacional esteve sob 
significativa pressão, e isto comprometeu a sua capacidade de assimilar as diferen-
tes abordagens da resposta operacional. A própria Cruz Vermelha de Moçambique, 
assim como outros parceiros do Movimento, descreveu o estado de preparação da 
Sociedade Nacional para liderar a resposta como baixo. A operação de Moçambique 
mostra o quão benéfico é o papel de facilitador do OCM quando uma Sociedade 
Nacional se encontra em um reduzido estado de preparação. O oficial pode fortalecer 
as capacidades de coordenação da Sociedade Nacional e de todos os parceiros do 
Movimento, mas não coordenar em seu nome.
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Uma vez que os acordos de coordenação e os mecanismos de troca de informações 
tenham sido integrados à operação, o papel de facilitador OCM já não é necessário 
e a coordenação deve ser oferecida de forma coletiva pelos parceiros do Movimento. 
Por isso, a Sociedade Nacional não deve ser apenas informada e envolvida na tomada 
de decisões operacionais; deve estar no centro desse processo. No entanto, um prin-
cípio importante é que todos os componentes do Movimento contem com o pessoal 
adequado.
  
 

O processo global deve ser de baixo para cima, não o contrário. Os 
delegados devem reservar um tempo para estar com a Sociedade Nacional 
e ver os problemas que ela tem. É importante envolver pessoas de todos os 
níveis”

Joaquim Salvador Cuna, coordenador de saúde provincial da Cruz 
Vermelha de Moçambique

A questão de haver uma reunião posterior e uma transição adequadas quando o 
OCM deixa a operação levantou opiniões diferentes e interessantes entre os entre-
vistados, um claro sinal de que é necessária uma discussão mais aprofundada sobre o 
assunto. Um entrevistado comentou que um funcionário da sede da Sociedade Na-
cional poderia ter sido identificado desde o início para coordenar com os parceiros 
do Movimento. Outro entrevistado propôs que houvesse um OCM rotativo, com a 
designação, todo mês, de algum integrante dos parceiros do Movimento para liderar 
a coordenação.   

Recomendações secundárias
• A Sociedade Nacional deve ocupar um lugar central na tomada de decisões duran-

te a resposta; 
• Esclarecer a função e as responsabilidades do OCM, discutindo de maneira mais 

aprofundada a sua transição. 

5. Atualizar, operacionalizar e compartilhar as ferramentas da FCCM.

As ferramentas da FCCM12 são o principal instrumento dos OCMs. Têm um grande 
potencial, mas pouca aplicação prática no momento, pois tiveram problemas técnicos 
durante a tarefa da OCM. As ferramentas não puderam ser atualizadas por vários 
meses, nem puderam ser compartilhadas. Modelos práticos, assim como experiên-
cias de outras operações, precisam ser incluídos nas ferramentas. De acordo com um 
entrevistado, as ferramentas deveriam incluir tanto os casos bem-sucedidos como os 
menos bem-sucedidos. É fundamental ser aberto e honesto sobre as lições aprendidas, 
a fim de melhorar futuras tarefas de OCMs. No entanto, para manter a sua relevân-
cia em operações de emergência, as ferramentas não devem ser sobrecarregadas com 
muitos documentos.

Devem-se aprimorar os mecanismos e processos de preparação existentes. Estes po-
dem abranger desde a troca de informações prévias ao desastre sobre processos da 
FCCM até capacitações e informações sobre as abordagens da Preparação para Res-
posta Eficaz (PER, na sigla em inglês) e os planos de desenvolvimento da Sociedade 

12 As ferramentas da FCCM podem ser encontradas no link https://smcctoolkit.org/, acessado em 30 de 
janeiro de 2020.
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Nacional. Os parceiros do Movimento consideram a formalização dos procedimentos 
de coordenação do Movimento (p.ex. declarações conjuntas, acordos e marcos) como 
áreas importantes a serem melhoradas, de modo a aumentar a eficiência das opera-
ções de resposta.13

Finalmente, o OCM deve estar familiarizado com os principais documentos de coor-
denação e os diferentes enfoques adotados pelos componentes do Movimento. O tem-
po é crítico no começo de uma operação de emergência, e qualquer OCM deve estar 
plenamente preparado antes da sua designação.

Recomendações secundárias 
• Incluir modelos padrão de práticas e experiências de outras operações nas ferra-

mentas;
• Não sobrecarregar as ferramentas com muitos documentos para que elas perma-

neçam relevantes durante as operações de emergência;
• Melhorar os mecanismos de preparação existentes;
• Formalizar os procedimentos de coordenação do Movimento (p.ex. declarações 

conjuntas, acordos e marcos);
• O oficial de coordenação do Movimento já deve estar familiarizado com os prin-

cipais documentos de coordenação e os diferentes enfoque dos componentes do 
Movimento.

13 FICV, Real-Time Evaluation Mozambique: Tropical Cyclones Idai and Kenneth (2019).
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4. Sucesso, competências  
 e qualidades do OCM

A fim de reunir informações para as futuras tarefas de OCMs, pediu-se aos entre-
vistados que explicassem o que pode ser considerado “sucesso” quando um oficial 
é  designado para uma operação. Eles também foram convidados a enumerar as 
 principais competências e qualidades de um OCM.  

4.1 O que pode ser considerado “sucesso” quando um  
  OCM é designado para uma operação

• A população afetada pelo desastre recebe ajuda da maneira mais eficiente e coor-
denada possível;

• Há um uso adequado de recursos do Movimento para aumentar a complementa-
riedade e evitar a duplicação de esforços;

• A Sociedade Nacional está no centro da operação;
• Todas as atividades do Movimento são consideradas em um único plano coerente 

que a Sociedade Nacional aprovou e gerencia;
• Realizações específicas podem ser medidas como um resultado da coordenação;
• O OCM é capaz de criar e manter a confiança entre os parceiros do Movimento;
• Após a operação, o OCM deixa o país com uma melhor coordenação.

4.2 Principais competências e qualidades OCM 

Embora as principais competências e qualidades do oficial de coordenação do 
 Movimento sejam específicas para o contexto da operação, diversas habilidades são 
consideradas necessárias para o desempenho do cargo de maneira eficaz, em especial 
devido ao tipo de problemas comuns a emergências de grande escala:
• Habilidades estratégicas e capacidade de desenvolver uma visão geral da resposta;
• Conhecimento e compreensão dos componentes do Movimento; 
• Capacidade de trabalhar de forma independente e proativa;
• Habilidade de facilitação e negociação;
• Consciência cultural;
• Capacidade de construir confiança através da integridade e confidencialidade;
• Capacidade de gerenciar estresse com tolerância por longas horas de trabalho; 
• Combinação entre habilidades técnicas e interpessoais;
• Habilidade para resolução de problemas; 
• Sólida experiência em emergências complexas e estratégias de comunicação;
• Conhecimento do idioma local; 
• Flexibilidade.
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5. Conclusões

O envio de uma oficial de coordenação do Movimento para a resposta à emergência 
em Moçambique confirmou a importância do cargo de OCM na condução de uma 
operação de resposta à emergência. A oficial contribuiu para a criação de um am-
biente propício para a coordenação oportuna e eficiente das atividades, operações e 
estratégias do Movimento. Ela exerceu um papel crucial ao apoiar uma abordagem 
eficaz do Movimento, que evitou a duplicação de esforços e fortaleceu a sinergia e a 
complementariedade entre os parceiros do Movimento. 

Este estudo de caso resume as principais conclusões da revisão em cinco lições apren-
didas e cinco recomendações. Embora a maioria dos entrevistados tenha enfatizado 
a importância de que o oficial de coordenação do Movimento tenha experiência e 
conhecimento do Movimento, a principal recomendação foi a necessidade de mel-
horar a conscientização sobre as ferramentas da FCCM e sobre o cargo de OCM, o 
que poderia ser alcançado com a incorporação desse cargo e o esclarecimento sobre 
as suas funções e responsabilidades.

Se um delegado internacional é enviado a Moçambique, ele deve entender 
o Movimento e a estrutura e os processos da Sociedade Nacional para 
respeitá-los. O Movimento é bonito, e essa beleza precisa ser representada 
de maneira adequada.”

Joaquim Salvador Cuna, coordenador de saúde  
provincial da Cruz Vermelha de Moçambique
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Anexo 1: Lista de 
abreviações
ADMAG Grupo Consultivo de Gestão de Riscos de Desastres da África
CICV Comitê Internacional da Cruz Vermelha
FCCM Fortalecimento da Coordenação e Cooperação no Movimento
FICV Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha  
 e do Crescente Vermelho
NSDiE Desenvolvimento em Emergências da Sociedade Nacional
OCM Oficial de coordenação do Movimento
PER Preparação para Resposta Eficaz
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Os pontos focais do estudo de caso foram fundamentais para fornecer  
a lista de entrevistados abaixo.

Nome do entrevistado Parceiro do Movimento No. de 
pessoas

Penny Elghady Cruz Vermelha de Moçambique / CICV/ FICV 1

Júlio Armando Mondlane

Cruz Vermelha de Moçambique 3Boavida Chambal 

Joaquim Salvador Cuna

Rabih Al Fakih

CICV 5

Cynthia Brassard-Boudreau

Felipe Donoso

Nicolas Luyet 

Hicham Mandoudi

Nicolas Stéphane Boyrie

FICV 10

Nelson Castano

Michael Charles

Florent Delpinto 

Natalie Edblad 

Maraki Grunitzky 

Suzana Harfield

Robert Kaufman

Jamie Lesueur 

Bernd Schell

Hanne Roden Cruz Vermelha Alemã 1

Wouter Rhebergen Cruz Vermelha Belga 1

Total 21

Anexo 2: Lista de  
entrevistados



24

A lista de perguntas a seguir foi usada como guia para as entrevistas do estudo de caso. 

Perguntas sobre o cargo de OCM em relação aos principais objetivos
(Por favor, não use o modelo de termos de referência do cargo de OCM.)

1. Em uma escala de 1 a 5 (ver a tabela abaixo), como você avaliaria os seguintes  
 aspectos durante o trabalho da OCM em Moçambique?
• A resposta na coordenação do Movimento à emergência de grande escala  
 foi transparente, eficaz e imparcial.
• O planejamento foi inclusivo.
• A troca de informações foi participativa.
• A tomada de decisões foi adequada.
• A resolução de problemas foi oportuna.

Escala Avaliação Definições

5 pontos Excelente Um desempenho extremamente eficaz

4 pontos Muito bom Mais do que suficiente para um desempenho eficaz

3 pontos Bom Adequado para um desempenho eficaz

2 pontos Regular Insuficiente para os requisitos de desempenho

1 pontos Ruim Significativamente abaixo dos critérios exigidos para o  
  desempenho de um trabalho bem-sucedido

Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos) que respaldem a sua  
avaliação. Algo mais poderia ter sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

2. Durante o trabalho da oficial de coordenação do Movimento em  
 Moçambique, foi possível garantir a implementação dos mecanismos e das  
 ferramentas de coordenação nos níveis estratégico, operacional e técnico?
 • Eles foram usados da maneira mais eficiente, permitindo a resposta melhor  
    e mais coerente possível do Movimento em todos os aspectos? 
 Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos). Algo mais poderia ter  
 sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

3. Durante o trabalho da OCM em Moçambique, foi possível garantir que todos  
 os componentes do Movimento participassem de maneira efetiva do processo  
 de coordenação?
 Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos). Algo mais poderia ter  
 sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

4. Durante o trabalho da oficial de coordenação do Movimento em Moçambique,  
 foi possível aprimorar as habilidades de coordenação da Cruz Vermelha de  
 Moçambique? 
 Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos). Algo mais poderia  
 ter sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

Anexo 3: Questionário 
das entrevistas
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5. De acordo com os parâmetros relativos à designação do OCM, o oficial deve  
 ser responsável perante a Coordenação Estratégica do Movimento. Na sua  
 opinião, a quem o oficial deve se reportar? 

6. Em relação aos objetivos contidos na descrição do cargo, você poderia  
 mencionar exemplos do que considera que seja um “sucesso” quando um  
 OCM é designado para uma operação?

7. Quais competências e qualidades são as mais importantes para um OCM? 

8. Como a coordenação se beneficiou da presença da OCM?

9. Qual foi a sua avaliação sobre a OCM em uma escala de 1 a 5  
 (por favor, veja a tabela acima)?

10. Durante o trabalho da oficial de coordenação do Movimento em Moçambique,  
 foi possível garantir uma transição adequada?
 Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos).  
 Algo mais poderia ter sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

11. Durante o trabalho da OCM em Moçambique, foi possível garantir fluidez  
 e eficiência no contato, na comunicação e na troca de dados e informações  
 entre os componentes do Movimento em relação à resposta comum?
 Se possível, dê exemplos específicos (positivos ou negativos).  
 Algo mais poderia ter sido feito? Em caso afirmativo, o quê?

Outras perguntas relacionadas com a coordenação ou a FCCM
• Que estruturas já existentes apoiam a cooperação e a coordenação? 
• Até que ponto essas estruturas foram funcionais na prestação de apoio à operação  
 em Moçambique?
• Qual a sua opinião sobre as ferramentas da FCCM?
• Como podemos garantir que a Sociedade Nacional esteja no centro da  
 coordenação?
• Como podemos garantir que a Sociedade Nacional receba as ferramentas  
 e a capacidade para assumir esse papel de liderança?
• Há situações em que haja uma justificativa para uma falta de coordenação? 
• Como garantimos que os componentes individuais do Movimento se coordenem  
 de acordo com a visão da iniciativa FCCM?

Perguntas gerais
• O que funcionou bem?
• O que não funcionou bem?
• Que lições podem ser aprendidas para outras operações?
• Quais são as principais recomendações?
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Anexo 4: Lista dos materiais 
usados no estudo teórico

1. Declaração conjunta da Cruz Vermelha de Moçambique, da FICV e do CICV 
sobre a resposta do Movimento após o ciclone Idai (17 de abril de 2019).

2. Declaração conjunta da Cruz Vermelha de Moçambique, da FICV e do CICV 
sobre a resposta do Movimento às necessidades humanitárias em Moçambique 
após o ciclone Kenneth (24 de maio de 2019).

3. Acordo para a resposta conjunta ao ciclone Kenneth em Cabo Delgado entre  
o CICV e a FICV (2019).

4. Resposta aos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique, Marco de Coordenação 
do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho  
(12 de junho de 2019).

5. FICV, Real-Time Evaluation Mozambique: Tropical Cyclones Idai  
and Kenneth (2019).

6. Termos de referência e parâmetros de implantação do cargo de OCM.

7. End of Mission Report, Penny Elghady, Oficial de Coordenação do Movimento, 
Resposta aos Ciclones Idai e Kenneth em Moçambique (19 de junho de 2019).

8. Termos de Referência ADMAG (agosto de 2019): Response operation’s EA,  
EPOA and Ops update. 

9. Boletins da FCCM.

10. Resolução da FCCM adotada no Conselho de Delegados de 2019.

11. Plano de Ação da FCCM 2015-2017.

12. Acordo de Sevilha (1997) e suas Medidas Complementares (2005).

13. Relatório de Acompanhamento da FCCM apresentado ao Conselho de 
 Delegados de 2019.

14. Case study Cox’s Bazar, Bangladesh: Effective and Efficient Humanitarian 
 Response, Lynette Lowndes e Anna Dobai (2019).

15. FICV, Mid-Term Review, DPRK Red Cross Cooperation Agreement  
Strategy (CAS), 2018.

16. FICV, Case study 3: An Intersection Between Conflict and Disaster:  
Myanmar, 2015.

17. Investing in National Societies to Strengthen Local Action for a Global  
Response to Crisis, National Society Investment Alliance, 2017.

18. Assessment Cell: Mozambique Tropical Cyclone Idai. Lessons learned, 
 recommendations and actions (outubro de 2019).

19. Mozambique Movement-wide publication (julho de 2019).
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