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*Uma amostra de 65 famílias foi escolhida (nível de confiança de 95% e margem de erro de 6%)

We are grateful for the critical financial support provided by donors who have contributed 
to the work of the Protection Cluster in Cabo Delgado, such as the Central Emergency 
Response Fund (CERF), the European Union’s Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations (ECHO) and the United States of America (PRM).

Na sequência dos ataques violentos conduzidos por Grupos Armados 
Não Estatais a 24 de Março, mais de 64.099 pessoas fugiram de Palma, 

em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, a 2 de Junho. Os deslocados 
chegaram a vários distritos vizinhos de Palma. Destes, cerca de 9.817 
deslocados internos buscaram refúgio na cidade de Pemba chegando por 
planos de evacuação e barcos ou chegando à cidade por conta própria. 
Entre eles, muitos chegaram sem familiares para hospedá-los ou com 
recursos para encontrar um local para ficar ou mudar para outro distrito. 
Portanto, as autoridades identificaram o Centro Desportivo em Pemba 
como um centro de trânsito para esses casos vulneráveis. Em 30 de maio 
de 2021, os membros do Cluster de Proteção realizaram um levantamento 
de intenções para identificar quais são as soluções preferidas de quem 
atualmente reside no Centro Desportivo. O Protection Cluster agradece 
os seus membros AVSI, Ayuda en Accion, Universidade Católica de 
Moçambique, CUAMM, IOM e ACNUR que apoiaram o exercício. O Grupo 
de Proteção segue a Convenção de Kampala sobre Deslocamento Interno 
e a Estrutura do IASC sobre Soluções Duráveis   para Pessoas Deslocadas 
Internamente, que exigem que os deslocados internos sejam consultados 
sobre as decisões que afetam seu destino.

98% dos entrevistados 
relataram uma ou mais 
condições de PSN em 
seus domicílios

As pessoas com necessidades especificas recairam entres essas tipologias: 
mulher chefe de família (46%) sendo a mais relatada, seguido por 
sobrevivente de tortura (25%) e pessoa com deficiência (20%)

Os incidentes de proteção relatados se sentiram sob um ou mais tipos, 
sendo separação (42%) o mais relatado, seguido por sequestro (40%) e 
assassinato (29%). 100% dos incidentes ocorreram na origem.
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14% dos entrevistados relataram o 
desejo de retornar ao seu local de 
origem.

Das pessoas que não desejam 
voltar, 100% relataram que desejam 
sair do Centro.
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