
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Conselho Municipal da Cidade de Pemba acolhe o Seminário para apresentação e discussão de 
abordagens territoriais de apoio a integração sustentável de famílias deslocadas e comunidades 

acolhedoras na Cidade Pemba no âmbito da iniciativa “Integração Sustentável e Sensível ao Género de 
Pessoas Internamente Deslocadas em Pemba através da implementação de Soluções Duráveis” 

 
 
Pemba, 09 Dezembro de 2022 - O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS HUMANOS 
(ONU-Habitat), e a ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM) em coordenação com o 
Conselho Municipal da Cidade de Pemba, está a implementar o projecto “Integração sustentável e sensível 
ao género dos deslocados internos em Pemba através da implementação de Soluções Urbanas Duráveis” 
com financiamento do Alto Comissariado do Canadá, durante um período de 2 anos. O projecto tem como 
objectivo principal, reforçar a resiliência das comunidades deslocadas e de acolhimento, em particular das 
mulheres e raparigas deslocadas, e das autoridades locais que lidam com os desafios crescentes devido ao 
aumento massivo da população nas zonas urbanas, com enfoque para a Cidade de Pemba. 
 
Neste contexto, esteve em curso de 29 de Novembro à 2 de Dezembro de 2022 uma série de actividades 
comunitárias para promoção de análises participativas e definição de recomendações estratégicas para a 
fase de formulação do plano de acção a escala do Bairro Mahate, e providenciar elementos para elaboração 
do Perfil Urbano da Cidade de Pemba, que culminará com a realização do Seminário para apresentação e 
discussão de abordagens territoriais de apoio a integração sustentável de famílias deslocadas e 
comunidades acolhedoras na Cidade Pemba no dia 09 de Dezembro de 2022, na Sala de Reuniões do Kauri, 
na Cidade de Pemba.  
 
Ademais, O seminário e as actividades comunitárias reforçam a campanha dos “16 dias de activismo pelo fim 
da violência contra mulher” sendo que a realização do seminário será acompanhada com o lançamento da 
exposição sobre Mulheres, Integração de Deslocados e Soluções Duráveis em Áreas Urbanas e contará com 
a participação activa dos membros e representantes das comunidades e parceiros operando na Cidade de 
Pemba e no Bairro de Mahate.  
 
Os conteúdos centrais do seminário resultarão das actividades preliminares de avaliação incluindo 
diagnostico sobre Coesão Social, proteção e saúde mental no Bairro de Mahate, recolha de dados e 
mapeamento participativo relacionado com a integração sustentável de deslocados em comunidades 
acolhedoras das áreas urbana da Cidade de Pemba incluindo questões de Género dentre elas o redução da 
violência baseada no género, que irão influenciar na elaboração dos produtos esperados deste projecto que 
são: (i) o Plano de Acções Prioritárias para a integração sustentável dos deslocados internos no Bairro de 
Mahate, que considera aspectos sensíveis ao género, (ii) o Perfil Urbano da Cidade de Pemba, (iii) as 
intervenções físicas que promovem soluções duradouras para a integração sustentável dos Deslocados 
Internos nas zonas urbanas, a serem implementadas no Bairro de Mahate antes do fim do Projecto. 
 



 

Para mais informações, queira contactar: 
Arq. Edson Pereira (ONU-Habitat) 
edson.pereira@un.org 
866257888 
 
Arq. Elisa Goncalves (OIM) 
elgoncalves@iom.int 
866415395 
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