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Cooperative agreement global, de 5 anos, $232M

6 parceiros, liderado pela University of North Carolina at 

Chapel Hill (UNC)

Objectivo Estratégico: 

Fortalecer a capacidade dos paises em desenvolvimento de 
recolher, interpretar, e utilisar dados para melhorar saúde



Parceiros locais e 
capacitção é chave

 O prime é UNC e os parceiros são: 

o ICF

o John Snow, Inc.

o Management Sciences for Health

o Palladium

o Tulane University 

 MEASURE Evaluation trabalha com mais de 72 

subawardees menores em 27 paises

 Mais de 26 porcento dos fundos do projecto

va directamente aos subawardees menores



Presença Global (mais de 40 paises) 



Em 2017 USAID/Mozambique & 

USAID/Washington pediu a MEASURE de: 

• Recolher informação sobre a implementação

dos clubes de meninas e os grupos de 

poupança para AGYW sobre:

• A dosagem correcta (i.e., período de 

participação e o número de sessões) para 

atingir os resultados pretendidos; 

• Abordagems utilizadas para promover a 

participação consistente (ou seja, 

“retenção”) nos grupos e os métodos

usados para medir a retenção.

Actividade



• Revista da literatura sobre retenção e 

dosagem dos clubes de meninas e 

grupos de poupança para AGYW

• Pesquisou a documentação DREAMS

• Websites identificadas

• Google e Google Scholar utilizando ambos 

nomes das intervenções como termos de 

pesquisa em Maio 2017  

• Revisou detalhadamente 17 documentos

Methodologia



Methodologia

• 30 entrevistas com dois parceiros DREAMS em

Moçambique entre Outubro–Novembro 2017

• 5 funcionários SCIP

• 8 funcionários FCC

• 17 FCC OCBs (AMME, NAFEZA, UDEBA_LAB, 

AREPACHO, Kivumbana, and ACTIVA) 

• Revisou 21 documentos dos projectos

forneceu dos parceiros

• 8 de SCIP

• 13 de FCC



Análise

• Transcrições das entrevistas foram

analisadas com o software Dedoose

utilisando temas chaves que vieram do 

guia de entrevista

• Os documentos compilados foram

analisados com o guia de entrevista

como estrutura



Resultados - Clubes de Meninas

Girls Participating in GBV session of SCIP project. Photo Credit: Claudina Lembe, DREAMS 



Resultados - Clubes de Meninas

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-SA

Revisão da Literatura

http://englishedrissis.blogspot.com/2011/04/world-book-day.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Resultados - Clubes de Meninas

• Definido pela PEPFAR como “social asset-

building”: reduzir a isolação social, criar

redes de pares, compartilhar informação

para reduzir o risco do HIV (Popt Council, 

2016)

• Implementado por projectos com metas

diferentes mas relacionadas com o 

empoderamento da mulher

• Modelo de implementação

estandarizado não existe, múltiplas grupos

alvos

Revisão da Literatura



• Encontramos vários resultados positivos

para participantes
• Increased school attendance

• Increased confidence, and self-efficacy

• Reduced isolation

• Changing attitudes toward early marriage

• Increased educational outcomes

• Reduced early pregnancy

• Changing opinions about women’s roles in society

• Increased access to sexual reproductive health services

• Rejection of female genital mutilation and genital cutting

• Changing attitudes of parents and male peers around girls’ 

roles, rights, and capabilities

• Porém, a qualidade da evidência é baixo

(PEPFAR, 2015) 

Resultados - Clubes de Meninas
Revisão da Literatura

Sources: girleffect.org, 2017; Marcus & Brodbeck, 2015; Edmeades, Hayes, & 

Gaynair, 2014; Brady, Assaad, Ibrahim, Salem, Salem, & Zibani, 2007. 



• Retenção & Dropout: 
• A retenção de AGYW é um desafio

comúm

• Clubes de meninas têm documentação

fraca sobre participação* 

• Falta de estudos que examinam os

modelos mais eficazes para organizer 

clubes de meninas (eg. no. de sessões, 

período de participação, freqûencia de 

reuniões)*

Resultados - Clubes de Meninas
Revisão da Literatura

* Marcus & Brodbeck, 2015



Razões na literature para dropout: 
• Responsabilidades concurrentes (trabalho de 

casa, cuidados para outros, obrigações de 

trabalho)

• Desaprovação dos pais, marido, 

comunidade

• Lugar inseguro ou as horas do clube

conflitam com outras obrigações

• Material/contente irrelevante

Resultados - Clubes de Meninas
Revisão da Literatura

Sources: Jones, et al., 2015; Edmeades, et al., 2014; girleffect.org, 2017; Marcus & Brodbeck, 

2015; Brady, et al., 2007. 



Soluções para prevenir dropout: 
• Engajar AGYW no desenho & 

implementação

• Engajar a comunidade & cuidadores para 

entender os objetivos do clube e apoiar-lo

• Modificar o contéudo e a maneira de 

comunicar o contéudo por idade e  fase de 

vida

• Incluir a geração de rendas/treinamento em

novas habilidades e outro contéudo prático

Resultados - Clubes de Meninas
Revisão da Literatura

Sources: Jones, et al., 2015; Edmeades, et al., 2014; girleffect.org, 2017; 

Marcus & Brodbeck, 2015; Brady, et al., 2007. 



Resultados - Clubes de Meninas
Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos



Resultados - Clubes de Meninas

• Os projectos estão implementando a 

intervenção diferentemente em

termos de : 

• Contéudo (embora os dois usam o 

currículo Avante Rapariga!) 

• Populações alvo

• Nível de participação pretendido

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos



Resultados - Clubes de Meninas
Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos
Projecto SCIP Projecto FCC 

População alvo AGYW vulneráveis e fora da 

escola idades 10–24

AGYW vulneráveis dentro e fora 

da escola idades 15–24

Currículo Avante Rapriga! com 

contéudo adicional

Avante Rapriga! com contéudo

adicional

Frequência 4 vezes por mês 4 vezes por mês

Duração do 

programa

Modelo drop-in para meninas

idades 10–14 e 12 meses para 

AGYW idades 15–24

12 meses

Tamanho do grupo

preferido

25–50, não menos de 25 25

Liderança Mentoras e peer leaders Mentoras

Vínculo com grupos

de poupança

Dentro dos clubes com AGYW 

idades 15- to 24 

Eligível depois participação no 

clube

Vínculo com HIV 

testagem e 

aconselhamento

Serviços disponíveis em 81% 

dos clubes (SCIP, FY 2017 

report) 

Não nos clubes mas sim na

comunidade

Outros componentes Clubes para cuidadores

usando Go Familias! (parte do 

toolkit avante rapariga!), 

formação profissional

Usa Go Students! e planos de 

acção para raparigas; 

pretendem começar formação

profissional



Resultados - Clubes de Meninas

Retenção & Dropout

• Ambos projectos têm preocupações

com a participação consistente

• Ambos tem abordagems para 

prevenir dropout: 
• Contéudo comunicado numa maneria

engajante

• Solicitam opiniões das participantes sobre

contenente de interesse

• Engajar pais/cuidadores

• Integrar formação vocational & 

esfortalecimento econômico

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos



Resultados - Clubes de Meninas

M&E dos Clubes de Meninas

• Nenhum projeto quantifia as taxas de 

dropout, e pareçem não ter os sistemas para 

poder quantifica-lo ao nível do projeto

• Ambos projetos dizem que veêm mudanças

positivas nas participantes – mas que não

tem uma maneira para captura-las (e.g. 

availiações pre/post das participantes)

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos



Resultados – Grupos de Poupança

Health sensitization at VSLA training. Photo Credit: Project FCC



Resultados – Grupos de Poupança

Revisão da Literatura

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-SA

http://englishedrissis.blogspot.com/2011/04/world-book-day.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


• Intervenção “combinação socio-

econômico” – faz parte de“protective

asset-building” (Popt Council, 2016)

• Fortalecimento econômico com 

empoderamento social eg. grupos de 

discussão, mentorias, educação sobre

prevenção HIV  

• Evidência qualidade alta (DREAMS, 

2015)

Resultados – Grupos de Poupança

Revisão da Literatura



• Exemplos de outcomes identicados na

literatura: 
• Attitudes mais protectivas sobre

compartamento sexual arriscado

• Protecção contra a violência sexual e 

physical

• Aumento no conhecimento sobre saúde

• Rendimento aumentado, aumento nos

bens econômicos

• Mudanças nas normas de gênero

Resultados – Grupos de Poupança

Revisão da Literatura

Sources: Ssewamala, Ismayilova, McKay, Sperber, Bannon, & Alicea 2010; 

Austrian & Muthengi, 2013; Kennedy, Fonner, O’Reilly, and Sweat, 2014. 



• Retenção & Drop Out: 

• Existe documentação limitado sobre

taxas de drop-out and razões

• Taxas de dropout são comparáveis

com grupos de poupança para 

adultos (Plan Intl UK, 2016)

• Pode tomar mais tempo para os

adolescentes entender o modelo de 

grupos de poupança (Plan Intl UK, 

2016)

Resultados – Grupos de Poupança

Revisão da Literatura



Resultados – Grupos de Poupança

Razões pelo dropout: 
• Preocupação sobre a duração do tempo 

antes  de receber os fundos & falta de não

poder accessar fundos

• Falta de énfase sobre as redes de pares, 

apoio social, mentoria

• Grupos misturados por estatus econômico e 
fase da via 

Revisão da Literatura

Sources: Eruklar, Bruce, Dondo, Sebstad, Matheka, Khan, & Gathuku, 2006; 
Eruklar & Chong, 2005; Plan International UK, 2016. 



Resultados – Grupos de Poupança

Soluções para prevenir dropout: 
• Encorajar um papel forte das mentoras e a 

compartilha de experiências entres as 

meninas

• Engajar AGYW nas decisões do grupo e na

organização do mesmo

• Organizar grupos por estatus econômico e 

momento na vida

• Modificar o desenho do grupo por idade e 

interesse dos AGYW participando (e.g. 

duração de tempo antes de distribuição) 

Revisão da Literatura

Sources: Eruklar, Bruce, Dondo, Sebstad, Matheka, Khan, & Gathuku, 2006; 
Eruklar & Chong, 2005; Plan International UK, 2016. 



Resultados – Grupos de Poupança

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos



Resultados – Grupos de Poupança

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos Programáticos
SCIP FCC

População Alvo AGYW vulneráveis e fora da 

escola idades 15-24  

AGYW fora da escola,15–24 anos

Liderança Mentoras (lead mentors) Facilitadoras da comunidade

Tamanho do grupo

preferido

10–25 10–25 

Freqûencia dos encontros 1 por mês 1 por mês

Duração de participação 12 meses 6 ou 12 mese

Vínculo com clubes de 

meninas

Opera dentro dos clubes de 

meninas para AGYW com mais

de 14 anos

Eligível depois de participação no 

clube de meninas

Participação dos 

cuidadores/pais? 

Não Sim 

Outros componentes Formação de literacia financial Formação vocational informatmal, 

formação de literacia financial 



Retenção & Dropout

• Algumas AGYW saiam do programa no 

período initial porque não entendem o 

modelo ou não têm fundos para 

contribuir

• Respondentes não acham que a 

retenção é um problema

Resultados – Grupos de Poupança

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos  Programáticos



Retenção & Dropout

• SCIP vê os grupos de poupança como

mechanismo para reter as AGYW nos

clubes de meninas

• FCC actua para reter AGYW: 
• Monitora o desempenho do grupo e actua nos casos

de dropout e falta de pagamento dos empréstimos

• Convida os cuidadores dos AGYW para participar nos

grupos para melhor entender o modelo e apoiar a 

participação da filha

Resultados – Grupos de Poupança

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos  Programáticos



M&E dos Grupos de Poupança

• Ambos projetos recolhem informação delthada
sobre as participantes e as quantidades de 
dinheiro guardado

• Nenhum projeto forneceu documentaço sobre
dropout/retenção

• FCC utiliza SAVIX M&E system qui tem opção para 
seguir retenção

• SCIP estava no processo de atualizar as fichas M&E 
para incluir mais informação sobre cada membro do 
grupo

Resultados – Grupos de Poupança

Entrevistas & Revisão dos 

Documentos  Programáticos



Recomendações



A Direção Estratégica DREAMS

Slide from: Birx, Deborah L. (2018). “CSO Quarterly Meeting”. May 31, 2018.



Recomendações

Resultado chave da revisão da literatura:
• AGYW vulneráveis (e.g. pobres) têm uma

probabilidade aumentada de sair dos 

clubes de meninas e grupos de poupança

Recomendações:
 Entrevistar AGYW qui saim de ambos iniciativas

para aprender por que sairam

 Desenvover estratégias para resolver as razões por 

dropout para promover retenção

 Recolher routinamente feedback dos participantes

dos grupos para garantir que os grupos respondem

às necessidades das AGYW



Recomendações

Resultados:
• Não é eficiente ter AGYW que começa mais não

completa uma intervenção como foi desenhada

• Para melhor entender eficiência é preciso saber 

quais são os resultados de participação

Recomendações:
• Seguir & reportar retenção no nível do 

projeto

• Avaliar mudanças ao longo do tempo  e.g. 

availiações das AGYW para determinar

impacto



Perguntas? Comentários? 



MEASURE Próximos Passos

MEASURE pode criar instrumentos

para melhor seguir participação:
• Guia de entrevista para AGYW qui 

desistem participar nas intervenções

com instrumento de action planning

• Instrumento pre/post para avaliar

mudanças que resultam da 

participação nos grupos

Data Collection Guidance



Actividade para apoiar

Data Collection Guidance 

• Quais mudanças/resultados vocês tem

vistos que resulta da participação nos

clubes de meninas? Grupos de poupança? 

Discutir & Compartilhar

This illustration by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://fall10ell.wikispaces.com/Think+Pair+Share
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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