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• Raparigas e mulheres jovens entre os 15-24 anos são responsáveis 
por 71% de todas novas infecções pelo HIV entre esta camada.

• Diariamente cerca 1000 raparigas contraem o HIV em Àfrica.

• Em média, 380,000 raparigas e mulheres jovens são infectadas pelo 
HIV todos os anos no continente africano.

• Moçambique esta entre os 10 paises africanos com elevadas 
incidência de HIV entre raparigas e mulheres jovens.

“O grande progresso que fizemos no HIV / SIDA nos últimos 
20 anos está em risco agora por causa da nossa falta de 

envolvimento com adolescentes e mulheres jovens.” 
Ambassador Deborah L. Birx, US Global AIDS Coordinator & US Representative for Global Health Diplomacy
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Factores que contribuem a vulnerabilidade 
da rapariga para o HIV



Como?
fornecendo um pacote básico que combina abordagens baseadas 

em evidências que vão além do sector de saúde, abordando os 
factores estruturais que aumentam direta e indiretamente o risco de 

HIV nas raparigas, incluindo pobreza, desigualdade de gênero, 
violência sexual e falta de educação.

A iniciativa DREAMS é uma parceria ambiciosa para reduzir as 
infecções por HIV entre adolescentes e mulheres jovens em 10 

países da África subsaariana

DREAMS trata de soluções múltiplas em torno de um 
problema

DREAMS



Pacote básico de serviço

• Promoção e provisão de preservativos 
(masculino e femenino)

• Aconselhamento e testagem em HIV

Empoderamento da 
rapariga e redução 

do risco

• Prevenção do HIV e VBG
• Mudança de normas discriminatórias

Mobilização 
comunitária para 

mudança

• Programa para pais e guardiõesFortelescimento das 
famílias



Para reduzir a vulnerabilidade das adolescentes e das mulheres jovens, a 
World Vision Moçambique adoptou a abordagem de grupo de poupança para 

expandir o acesso ao crédito entre as jovens e motiva-las ao 
empreendedorismo. A World Vision oferece às mulheres jovens com idades 

compreendidas entre os 15 e os 24 anos apoio técnico (líteracia financeira) no 
desenvolvimento de seus próprios negócios como forma de mitigação de sua 

vulnerabilidade.

Grupo de Poupança & Literacia económica 
factor chave no empoderamento da rapariga

vulnerável

Moçambique é um dos países mais atingidos pelo HIV, 
com 6,9% dos jovens de 15 a 24 anos vivendo com HIV. 
A epidemia é alimentada pela desigualdade de gênero 

no contexto do alto desemprego, da mobilidade 
populacional e do sexo transacional



Orfã de pai aos 10 anos de idade. Aos 12 anos iniciou a vida sexual 
envolvendo-se com vários homens na sua maioria camionistas de longo 
curso.
Segundo Aida, o risco de contrair o HIV era sinônimo de comida garantida!
Aos 20 anos tornou-se mãe, aumentando ainda a sua situação de 
vulnerabilidade. Aida desconhece o pai biológico de sua criança.

Encontro com o DREAMS
Aida foi selecionada através da ferramenta “Girl Roster” para participar nas 
actividades do DREAMS. “Era a minha oportunidade, passei a encarar as 
sessões com muita seriedade porque falavam da minha vida. Precisava fazer
planeamento e fazer alguma coisa que não fosse relações com homens”, 
referiu Aida determinada.

Cedo, Aida se tornou numa das participantes mais activas; por isso ela foi 
indicada para presidente do grupo de poupança de seu clube.

Impacto da Poupança na vida das raparigas
Ex: Aida



Apesar de conhecimento sobre prevenção e tratamento do HIV/SIDA, 
SSR, participação em actividades recreativas, Aida apostou na poupança
para melhorar a sua vida financeira.

Ela passou a poupar mensalmente 30,00MT e com parte do dinheiro de 
poupança passou a revender carvão. 

Actualmente vende entre 15 a 20 sacos de carvão semanalmente, o que 
lhe vale cerca de 6000, 00Mt semanais, tendo em muito aumentado a sua
capacidade de poupança (actualmente 2000,00MT).

“ é uma alegria sentir que só por entrar no clube de rapariga me 
beneficiou o conhecimento e minha vida financeira. Hoje me envolvo
com o homem com segurança porque se ele não quer usar o 
preservativo, eu deixo-o ir, sou dona da minha vida”, refere Aida

Poupança complementa o conhecimento



Aida e seu filho em plena 
actividade

Aida tornou-se mentora de outras 
raparigas 

Aida, a rapariga determinada, resiliente, 
empoderada e mentora de outras raparigas



• Até final do ano fiscal 2017 um total de 90 grupos de poupança foram 
criados.

• Um total de 1202 raparigas estavam envolvidas em actividades de 
poupança.

• 80% do total das raparigas em grupos de poupança ja tem 
desenvolvido actividades próprias de geração de renda como abertura 
de salões locais de beleza, pontos de venda de diversos produtos 
entre outras iniciativas de emprendedorismo.

• A poupança geral agregada totalizou $9,467 (568,020 MZN) até o final 
do ano fiscal de 2017. 

Impacto colectivo alcançado da poupança
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Raparigas em sessão de poupança



 Um total de 2305 raparigas entre os 15-24 anos receberam o pacote 
completo de planeamento familiar e aderiram aos métodos de 
contracepção segundo a escolha.

 Foram com sucesso distribuidos um total de 9,200 preservativos 
femeninos e 105,712 preservativos masculino à raparigas 
participantes das actividades do DREAMS.

 Um total de 3894 raparigas dos 15-24 anos foram testadas para o HIV 
e receberam o resultados de seu teste com posterior seguimento.

 150 raparigas testadas positivas (100%) foram com sucesso ligadas 
aos serviços de cuidado e tratamento e permanecem aderentes.  

Resultados 

A abordagem de poupança esta intimamente integrada nas demais 
actividades de empoderamento da rapariga vulnerável. Por meio 
dessa abordagem a demanda e a adesão para os outros pacotes 

de serviços tem sido encorajadores. 



Com as poupanças, raparigas tornam-se 
financeiramente independentes sem necessidade de 
prostituir-se para ganhar dinheiro, de modo que não 
estão mais vulneráveis   a adquirir doenças 
sexualmente transmissíveis bem como gravidezes 
indesejáveis.

Lições Aprendidas



• Raparigas envolvidas na actividade de poupança exibem 
características cada vez mais fortes de emponderamento, 
especialmente as raparigas que receberam um empréstimo para 
atender a uma necessidade financeira específica.

• As raparigas também estão aprendendo que têm opções e são 
capazes de prevenir de actos sexuais desprotegidos resultante da 
troca por dinheiro como o único meio de sobrevivência. 

• Elas ganharam a capacidade de gerir seus negócios, atender às suas 
próprias necessidades e já têm o direito à opinião dentro de suas 
relações sociais. Isso influenciou e fez a diferença nas vidas das 
raparigas. 

Lições Aprendidas (Cont.)



Obrigado!


