REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE CALAMIDADES
DIRECÇÃO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO
Acta Nº 1
Grupo Técnico de Trabalho de Logística
(MOU – INGC & PMA – 2019)
Data: 17 de Outubro de 2019
Localização: Escritório do INGC
Participantes: INGC, WFP, UNICEF, CARE/COSACA, Red Cross of Mozambique, UNFPA, MSF Swiss and
Belgium.

Agenda proposto:
1. Apresentação do MOU INGC e PMA (Esselina Muzima, INGC-Direcção e Prevenção e Mitigação)
2. Apresentação do Projecto Cluster Logística (Maud Rivoire, Supply Chain Officer do PMA)
3. Apresentação dos termos de referencia do grupo técnico e discussão sobre o seminário.

Discussão:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Foi o primeiro encontro do grupo técnico com objetivo a criação dum grupo de trabalho dinâmico e
para longo prazo focando na área da logística.
Para iniciar o encontro, cada participante se apresentou indicando a posição e o nome da organização
representante.
A representante do INGC no grupo Técnico, Esselina Muzima fez a introdução do encontro dando
alguns exemplos de lacunas identificadas durante as emergências este ano.
Depois da apresentação feita sobre o MOU PMA e INGC, alguns participantes fizeram perguntas
acerca da estrutura organizacional do INGC.
Alem da estrutura organizacional do INGC, foi apresentada a complexidade da estrutura interna do
INGC com as delegações provinciais e as entidades centrais com as principais funções conectadas ao
INGC: CENOE (centro operativo, UNAPROC (busca) e GACOR (abrigo).
Foram levantados os constrangimentos encontrados durante as emergências tal como infraestruturas
adequadas, capacidades logísticas, coordenação, planificação e gestão da informação.
O Supply Chain Officer do PMA, Maud apresentou o quadro programático do projecto Logistics Cluster
e os próximos passos.
Foram apresentados e discutidos os termos de referências do grupo.
Outras autoridades e organizações serão convidadas a fazer parte do grupo: Alfandegas, WHO,
CMAM e PSM.
Próximo encontro do grupo concordado para Quarta feira dia 30 de Outubro.

