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Registo na Plataforma, referências para CMMV e para o  parceiro comunitário

• DREAMS Moçambique ( Districto da Beira);

• Intervenções para layering  a nivel da US;

• Intervenções para layering  a nivel das escolas e comunidades;

• Secção de educação em salas de aula  no ambito de SSRA;

• Resultados;

• Relatórios da parte clínica a serem gerados pela plataforma;

• Desafios/ proposta de soluções durante o uso da plataforma;

• Propostas para o COP 19.

Estrutura de Apresentaçãop



Parceiro Clínico ”FHI360/CHASS”

• Mobilização/sensibilização  a nivel da Comunidade

• Educação  em SSRA para prevenção de  HIV e VBG  (US, comunidades e escolas)

• Promoção e provisão preservativos (masculino e feminino)

• Aconselhamento e testagem para   HIV e ligação ao TARV

• Expansão e acesso aos  diferentes métodos contraceptivos 

• Cuidados pós-violência e intervenções comunitárias para mudancas de  normas sociais e 

de gênero prejudiciais

• Refêrencia para  CMMV (JHPIEGO fornece serviços)

• Refêrencia para WEI, Girl move, Ideal lab (pacotes comunitários)

• Avaliação para redução da vulnerabilidade RAMJ, gestações precoces e novas infecções 

por HIV (40%)

DREAMS Moçambique ( Districto da Beira)

Intervenções para layering

Pop. RAMJ: 67.951; US: 14; Escolas:
15; Universidades: 3 ; Escolas
Técnicas: 3 ; Prevalência de HIV em
RAMJ 21.6%

Ano 1 (Marc – Set 2016)
Ano 2 ( Oct 2016 – Sept 2017)
Ano 3 (Oct 2017 – Set 2018)
Ano 4 (Oct 2018 – Marc/Set 2019)



Registo na Plataforma, referências para CMMV e para o  parceiro comunitário

Intervenções para layering  a nivel da US 

Promoção e prestação de 
serviços clínicos e diálogos 

sobre SSRA, HIV/VBG, 
normas sociais e de gênero 

nocivas com grupos de 
adolescentes 

Aumentar a demanda para 
o SAAJ, com o uso da IEC, 
Internet, OCB, gestores de 
caso/ativistas, grupos de 

adolescentes

Contracepção

Promoção e provisão 
de preservativos

Fortalecer a 
capacidade do pessoal 

de saúde e das 
instalações de saúde 

(SAAJ)

ATS

Rastreio e 
Cuidados Pós

VBG



Intervenções para layering  a nivel das 

escolas e comunidades

Diálogos a nivel das 
escolas e comunidades 
sobre SSRA, HIV/VBG, 

normas sociais e de 
gênero nocivas com 

grupos de adolescentes

Coordenação com o 
conselho  de escolas 
(professores, pais e 

alunos)

Brigadas móveis 
para escolas e 

comunidades com 
promoção e provisão 
de  SSRA e outros 
servicos clínicos

Colaboração com 
parceiros baseados na 

comunidade e com outros 
programas  ( 

PASSOS,Mães 
Mentoras)

Fortalecer a 
capacidade do 
pessoal e das 

instalações nas 
escolas 

(professores e 
cantos escolares)

Brigadas móveis para provisão de serviços aos parceiros comunitários



Tópicos

• HIV/SIDA

• Sexualidade e  ITS’s

• Gravidez precoce

• Contracepção e uso 

apropriado do preservativo

• Direitos humanos

• Igualdade/Equidade de 

gênero

• Normas sociais e de gênero 

nocivas

• VBG

• Uso de drogas e 

substâncias psicoativas 

higiene individual e 

educação nutricional coletiva

• Casamentos prematuros



RESULTADOS

Tendência de ATS
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RESULTADOS

Tendência de ATS
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ATS provido a > 75000 RAMJ



RESULTADOS

Tendência da contracepcção
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RESULTADOS

EVOLUÇÃO DO LAYERING NA CIDADE DA BEIRA
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Permitir que o sistema possa gerar mensalmente/trimestralmente   os seguintes 

relatórios:

• Total de beneficiários inseridos na Plataforma

• Total de  beneficiários que completaram o pacote primário de serviços

• Total de beneficiários que não completaram o  pacote  primário de  serviços ;

• Total de beneficiários que receberam o pacote primário e o pacote secundário

• Total de beneficiários referidos para o parceiro clínico por periódo

• Total de beneficiários referidos para o parceiro comunitário

• Total de beneficiários  registados durante as brigadas  móveis

• Beneficiários com teste de HIV negativo  que foram testados  a ≥ 3 meses;

• Beneficiários que não fizeram  o controle Pós-VBG ao 1º , 3º , 6º mês;

• Beneficiários que ainda não completaram o pacote primário de serviços

• Beneficiários que não completaram as sessões para mudança de normas (mínimo 

de 10  horas de sessões) ou PP Prev

• Beneficiários que nao recebem nenhum serviço a 3 meses

Relatórios da parte clínica a serem gerados

pela plataforma



Desafios

• Associação de serviços e /ou intervenções ao pacote

primário/secundário

• Ponto de situação em relacão ao layering  mensal por Distrito

• Monitória da  comunicação entre parceiros no Distrito em tempo real 

Propostas

• Harmonização da plataforma ao pacote de serviços

• Relatórios mensais com o ponto de situação do layering no Distrito

• Planilha em Excel (Plano de acção) para poder fazer a monitória das 

actividades

Desafios/ proposta de soluções durante o 

uso da plataforma



• Adequar as metas do parceiro comunitário tendo em

conta o fluxo do parceiro clínico

• Expansão para Distritos ao longo do corredor da Beira

• Introdução de PrEP ( de acordo c/ a aprovação do 

MISAU)

• Pacote especifico para pessoas portadoras de  

deficiência

• Maior envolvimento do Ministério da Ciência Tecnologia 

Ensino Superior e Técnico Profissional, para explorar

sinergias e oportunidades para as raparigas e seus

parceiros

• Maior envolvimento do Ministério do Trabalho/Empresas

Público e Privadas para asseguarar ponte para emprego

Propostas para o COP 19
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