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Impacto do Programa DREAMS

Grupo de paises por percentagem de distritos em cada

pais com diminuição maior de 25%
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Província Distrito

Prevalência na

CPN 15-24 anos

População

Estimativa

Negativa:  

10-14 anos

População

Estimativa

Negativa:   

15-19 anos

População

Estimativa

Negativa:         

20-24 anos

Metas para 

COP18

Gaza Limpopo 16% 10,523 7,496 5,805 7,165 

Gaza Chonguene 15% 8,381 5,970 4,623 5,706 

Gaza Xai-Xai 17% 9,618 6,851 5,241 6,193 

Gaza Chokwe 15% 15,291 10,893 8,538 8,312 

Sofala Beira 16% 32,937 23,952 18,547 21,524 

Zambezia Quelimane 15% 21,975 16,149 12,657 14,659 

Zambezia Nicoadala 16% 11,427 8,224 6,368 11,474 

Maputo Província Matutuine 17% 2,866 2,042 1,600 2,283 

Maputo Província Namaacha 14% 3,147 2,242 1,821 2,520 

79,837 

Resultados esperados para o 

Ano Fiscal 2018



• Programas para os pais e 
cuidadores

• Sessões de prevenção de HIV e 
violência 

• Mobilização comunitária e  
mudança de normas

• Serviços de proteção social

• Subsidios educacionais

• Programs para os pais e 
cuidadores

• Grupos de poupançã e 
abordagens socioeconómicas

• Sessões de prevenção de HIV 
e violência nas escolas

• Cuidados após violência

• Sessões de redução da 
violência baseada no género 

para homens

• Apoio a ferramenta de 
seguimento de benficiarios 

DREAMS

• Provisão de serviços em SAAJ

• Aconselhamento e testagem de 
Saúde

• Distribuição de contraceptivos e 
preservativos 

• Serviços nos cantos de saúde

• Cuidados após violência

• Ligação dos homens ao 
serviços de saúde, testagem , 
circumcisão e tratamento

EGPAF JHPiego

Community 
based services 

for Southern 
Region –N’weti

World 
Education 

Parceiros da Província de Gaza- Chokwe- Xai Xai-

Limpopo- Chongoene



• Sessões de prevenção de HIV e 
violência 

• Mobilização comunitária e  
mudança de normas

• Serviços de proteção social

• Subsidios educacionais

• Programs para os pais e 
cuidadores

• Grupos de poupançã e 
abordagens socioeconómicas

• Sessões de prevenção de HIV 
e violência nas escolas

• Cuidados após violência

• Sessões de redução da 
violência baseada no género 

para homens

• Apoio a ferramenta de 
seguimento de benficiarios 

DREAMS

• Provisão de serviços em SAAJ

• Aconselhamento e testagem de 
Saúde

• Distribuição de contraceptivos e 
preservativos 

• Serviços nos cantos de saúde

• Cuidados após violência

• Ligação dos homens ao 
serviços de saúde, testagem , 
circumcisão e tratamento FHI 360 -

CHASS
JHPiego

FHI  360 -
CHASS 

World 
Education 

Parceiros da Província de Sofala - Beira 



• Programas para os pais e 
cuidadores

• Sessões de prevenção de HIV e 
violência

• Grupos de poupançã e 
abordagens socioeconómicas 

• Mobilização comunitária e  
mudança de normas

• Serviços de proteção social

• Subsidios educacionais

• Programs para os pais e 
cuidadores

• Grupos de poupançã e 
abordagens socioeconómicas

• Sessões de prevenção de HIV 
e violência nas escolas

• Cuidados após violência

• Sessões de redução da 
violência baseada no género 

para homens

• Apoio a ferramenta de 
seguimento de benficiarios 

DREAMS

• Provisão de serviços em SAAJ

• Aconselhamento e testagem de 
Saúde

• Distribuição de contraceptivos e 
preservativos 

• Serviços nos cantos de saúde

• Cuidados após violência

• Ligação dos homens ao 
serviços de saúde, testagem , 
circumcisão e tratamento

FGH JHPiego

World Vision –
SCIP  

World 
Education 

Parceiros da Província de Zambezia – Quelimane

e Nicoadala



• Cuidados após violência

• Sessões de redução da 
violência baseada no género 

para homens

• Apoio a ferramenta de 
seguimento de benficiarios 

DREAMS

• Provisão de serviços em SAAJ

• Aconselhamento e testagem de 
Saúde

• Distribuição de contraceptivos e 
preservativos

• Serviços nos cantos de saúde

• Cuidados após violência

• Ligação dos homens ao serviços de 
saúde, testagem , circumcisão e 
tratamento

Fundação 
Ariel

JHPiego

Parceiros da Província de Maputo –

Namaacha e Matutuine

FHI 360-Co-Vida

• Serviços de proteção social

• Subsidios educacionais

• Programs para os pais e cuidadores

• Grupos de poupançã e abordagens

socioeconómicas

• Sessões de prevenção de HIV e violência nas 

escolas



PP_PREV resultados e percentagem da meta 

atingida durante on Ano Fiscal 2018 (FY18) 
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Resultados de PP_PREV durante o ano fiscal 

2018 por distrito
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Percentagem de beneficiarios disagregado por

numero de servicos recebidos ate o final do Ano

Fiscal 2018

13%

2% 1%
4%

23%

11% 11%
9%

7%

6% 7% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 Service 2 Services 3 Services 4 Services +

10_14 15_19 20_24



Beneficiarios recebendo servicos de VBG e 

percentagem da meta atingida nos distritos DREAMS 

durante o Ano Fiscal
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Numero de casos reportados de VBG tem 

diminuido a longo do ano fiscal 2018
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Beneficiarios recebendo servicos post violencia e 

cobertura de PEP entre os beneficiarios durante o ano

2018
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Plataforma de adolescentes

“Layering tool” 



Pacote de intervenções 

• Intervenções primárias: intervenções que todas as RAMJ dependendo da sua

faixa etária deve receber se fazem parte de DREAMS.

• Intervenções secundárias: intervenções baseadas nas necessidades que fazem

parte dos pacote de DREAMS, mas não serão recebidas por todas as RAMJ

nessa faixa etária 2) somente as RAMJ que experimentam a violência deve

receber cuidados pós-violência

• Intervenções contextuais: as intervenções que fazem parte do pacote de

DREAMS, mas não podem ser ligadas a uma RAMJ individual, se não a uma

comunidade ou grupo de pessoas.



AGE GROUPS (years)

10-14 15-19 20-24

I

N

D

I

V

I

D

U

A

L

Primary 

Individual 

Interventions

• Social Asset Building 

• HIV & violence prevention 

curriculum:  Girls clubs/ Safe 

spaces

• SRH and menstrual hygiene

• Condoms

• HTS

• HIV & violence prevention 

curriculum

• Condoms

• HTS

• HIV & violence prevention curriculum

Secondary 

Individual 

Interventions

• Education subsidies 

• Condoms *

• HTS *

• Contraceptive Mix

• Post-violence care

• Other Adolescent friendly 

services: 

• ITS screening and 

treatment

• ANC consultation

• Linkage to ART

• Education subsidies 

• Contraceptive Mix

• Post-violence care

• Other Adolescent friendly services: 

• ITS screening and treatment

• SHR and menstrual hygiene

• ANC consultation

• Linkage to ART

• Social asset building

• Combination Socio-economic 

approaches

• Contraceptive Mix

• Post-violence care

• Other Adolescent friendly services: 

• ITS screening and treatment

• SHR and menstrual hygiene

• ANC consultation

• Linkage to ART

• Social asset building

• Combination Socio-economic approaches

Range 

Individual 

Interventions

3-9 3-9 3-8

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

Contextual 

Level 

Interventions

 Parenting/Caregiver Programming for caregivers of DREAMS beneficiaries

 Socio-economic strengthening for caregivers

 Community mobilization & Norms Change

 Reducing risk of sex partners (link to HTS, VMMC, Treatment)

Total 4



• Provisão de serviços em SAAJ

– Rastreio de ITS e tratamento

– Consulta pre-natal

– Paragem unico para TARV

– PTV

– Saúde sexual reprodutiva e higiene menstrual

• Aconselhamento e testagem de Saúde

• Distribuição de metodos contraceptivos e preservativos 

• Serviços nos cantos de saúde

• Cuidados após violência

– Aconselhamento pos trauma

– Seguimento pos violencia

– PPE

• Ligação dos homens ao serviços de saúde, testagem , circumcisão e 
tratamento

Serviços em SAAJ



Pendente de definir o conceito de conclusão do serviço proteção

social para ser contabilizado na plataforma

• Grupos de proteção de crianças

• Espaço seguro

• Grupos de empoderamento de raparigas

• Circulos de Interesse

• Desenvolvimento de competencias pessoais e 

sociais

Serviços de proteção social



Pendente de definir o conceito de conclusão das Sessões de prevenção 

de HIV e violência para ser contabilizado na plataforma

• Curriculos implementados na escola ou na comunidade:

• Manual de Ativista do Programa Geração BIZ

• Avante Raparigas

• My Dream, my choice

• Manual de Dialogos comunitarios

• Conversas para Homem

• Historia de Xiluva

• Guião de 

Sessões de prevenção de HIV 

e violência



• Grupos de poupança

• Grupos de literacia financeira

Grupos de poupançã e 

abordagens socioeconómicas





GUIDANCE FOR COP 19 PLANNING



• Saturation in DREAMS is achieved when 90% of vulnerable AGYW in 

a DREAMS SNU have completed the appropriate package of 

DREAMS interventions for their age group. In order for an SNU to be 

classified as saturated, this 90% achievement must be reached for 

each of the three age categories targeted in DREAMS (10-14, 15-19 

and 20-14) 

DREAMS Saturation



• In DREAMS OUs, most AGYW may be vulnerable in some way. 

However, country teams should systematically identify and enroll 

AGYW who are the most vulnerable to HIV acquisition. Once enrolled, 

keeping AGYW engaged so that they receive all of the benefits of 

DREAMS is critical. 

• One promising practice is to engage some beneficiaries as DREAMS 

Ambassadors, peer leaders, and even outreach workers when 

appropriate. 

Finding and Engaging the Most Vulnerable 

AGYW.



• Criteria para inscrição e eligibilidaded de RAMJ como beneficiarios DREAMS
– Adolescentes e mulheres jovens (femenino) 10-17 anos

– Conhece o seu seroestado e/ou

– Sexualmente ativa e/ou

– Tem multiplos parceiros e concorrentes e/ou

– Gravida/lactante e ou

– Chefe de Familia e/ou

– Com deficiencia e/ou

– Vítima de Violência Baseada no Género

– Fora de escola e/ou

– Alguma vez casada/ casada e/ou

– Dificil alcance (trabalhadora domestica)

– Vitima de exploracao sexual

– Em situacao de trafico e migracao

– Adolescentes e mulheres jovens (femenino) 18-24 anos

– Conhece o seu seroestado e/ou

– Tem multiplos parceiros e concorrentes e/ou

– Com deficiancia e/ou

– Vítima de Violência Baseada no Género

– Trabalhadora de sexo

• Si a RAMJ cumpre com 2 ou mais condições descritas, deve ser referida para a inscrição em DREAMS como
beneficaria DREAMS.

Elegibilidade de beneficiarios DREAMS



Determinar o

número total de

AGYW que estão

inscritos no

DREAMS e

receberam um

serviço.

Isto e, o numero

de RAMJ que sao

beneficarios de

DREAMS e o

numero usado

como base para o

reporte de

AGYW_PREV



• Numerator: Number of individual AGYW that have completed at least the DREAMS primary 
package of services/interventions at the time of reporting. 

• Denominator: Cumulative number of individual AGYW enrolled in DREAMS that have ever 
completed at least one DREAMS service/intervention at the time of reporting (reporting is 
optional)

• Numerator and Denominator are cumulative and all AGYW enrolled in DREAMS have to be 
accounted and highlight the lost of follow up in the narrative. For FY19 this is a cumulative 
indicator meant to capture the layering status of AGYW who have EVER completed a 
service in DREAMS. This will naturally include some AGYW who have phased out of the 
program or who are lost to follow-up. In future iterations of the indicator we can consider 
including disaggregates to collect this information.

• AGYW should only be counted under this indicator if they are enrolled in DREAMS AND 
have completed at least one DREAMS service/intervention. AGYW are not considered 
DREAMS beneficiaries if they have not actually completed a DREAMS service/intervention 
within the program. 

• Only AGYW who meet the country-specific eligibility criteria for DREAMS and are enrolled 
in DREAMS should be counted in this indicator (AGYW and female OVC who are within the 
10-24 age band but do not meet DREAMS criteria and have not been enrolled in DREAMS 
should not be counted in this indicator. 

Indicador AGYW_PREV



Layering and Time in DREAMS by Age




