
Matutuine e Namaacha



– Inicio em Outubro de 2018 (Matutuine e Namaacha)

– Modificações de acordos com OCBs de COVida para 

inclusão de actividades de DREAMS

– Apoio as OCBs na selecção de oficiais de projecto e 

supervisores de campo (Mentoras)

– Formação Girl Roster para supervisores e oficiais

– Selecção de Comunidades para o rostering (bairros pré-

selecionados para o programa);

– Inicio do mapeamento de raparigas (girl roster) 

– Analise de dados de alguns bairros/comunidades com girl 

roster concluído

PONTO DE SITUAÇÃO



10-14
Anos

Prevenção: Clubes de rapariga/ espaços seguros nos 
usando o currículo Go Girls/Avante Raparigas 
(Puberdade, Auto-estima, relacionamentos, SSR, 
Prevenção de HIV, Gravidez e Violencia. Um foco 
importante será abstinencia (atrasar inicio de sexo).

Apoio para manter as meninas na escola, incluindo 
subsídios para cobrir taxas / materiais escolares para as 
meninas mais vulneráveis/propenças ao abandono 
escolar.

Prestação/ Ligação a outros serviços de protecção social 

Cuidados parenteis para pais / cuidadores

Actividades de mobilização comunitária e normas de 
género

Fortalecimento socioeconômico para cuidadores

Pacote de Intervenções em Matutuine e 

Namaacha



15-19
Anos

Construção de Recursos Sociais: espaços seguros com  

encontros regulares em pequenos grupos para fornecer apoio 

social, informações e serviços de SSR / HIV.

Promover e facilitar acesso a preservativos e outros metodos 

contraceptivos, referencia para teste de HIV, criação de 

demanda e encaminhamento para SAAJ para serviços de 

SRH / Planejamento Familiar (FP) e aconselhamento, ligação 

com SAAJ / Ariel para aconselhamento cuidados pós 

violencia.

Prestação/ Ligação a outros serviços de protecção social 

Cuidados parenteis para pais / cuidadores

Actividades de mobilização comunitária e normas de género

Grupos de Poupança para raparigas

Pacote de Intervenções em Matutuine e Namaacha



Construção de Recursos Sociais: espaços seguros com  

encontros regulares em pequenos grupos para fornecer 

apoio social, informações e serviços de SSR / HIV.

Promover e facilitar acesso a preservativos e outros 

metodos contraceptivos, referencia para teste de HIV, 

criação de demanda e encaminhamento para SAAJ para 

serviços de SRH / Planejamento Familiar (FP) e 

aconselhamento, ligação com SAAJ / Ariel para 

aconselhamento cuidados pós violencia.

Cuidados parenteis para pais / cuidadores

Actividades de mobilização comunitária e normas de 

género

Grupos de Poupança para raparigas

Pacote de Intervenções em Matutuine e Namaacha

20-24
Anos



GIRL ROSTER OVERVIEW OUTPUT TABLE FOR FHI_Girl_Roster_Questionnaire_-

_November_2018

UNMARRIED MARRIED

IN SCHOOL - NO CHILDREN

OUT OF SCHOOL - NO 

CHILDREN

HAS 

CHILD

DOES 

NOT 

HAVE 

CHILD

ALL 

GIRLS

Living 

with

Living 

with

Living 

with

Living 

with

Living 

with

Living 

with

both 

parents

one 

parent

neither 

parent

both 

parents

one 

parent

neither 

parent

TOTA

LS

6-9 78 80 10 1 8 0 -- -- 177

10-12 65 88 16 2 0 0 -- -- 171

13-14 45 47 7 1 2 1 0 0 103

15-17 36 67 9 5 7 1 4 1 130

18-19 17 25 2 2 6 0 10 7 69

20-24 5 11 2 10 13 0 38 4 83

Totals 246 318 46 21 36 2 52 12 733

Dados de Célula A - Belavista



– Concluir girl roster ate Dezembro;

– Fazer analise de dados e selecção definitiva de comunidades a 

implementar o programa;

– Selecção e formação de Mentoras – Jan 19;

– Inscrever raparigas no programe e Iniciar com os espaços seguros Fev 19

– Formação sobre layering (data em negociação)

– Prestar serviços da plataforma layering (referencias e contra referencias, 

subsidio escolar e grupos de poupança) – Fev 19;

– Inicio de reporte de serviços – Mar 19

– Debates com os cuidadores de raparigas e pessoas influentes na 

comunidade

Planos para COP 19



Obrigado!


