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Distritos Metas de FY18 
FY18 Beneficiariis

alcançados
FY18 % Alcançado

Beira 8,442 10,806 128%

Xai Xai City 1,760 1,368 78%

Xai Xai District 2,380 2,308 97%

Chokwe 2,549 1,992 78%

Quelimane 6,235 3,506 56%

Nicoadala 3,678 3,295 90%

Total 25,044 23,275 93%

PONTO DE SITUAÇÃO
RAMJs – BENEFICIÁRIOS ACTIVOS 

DO DREAMS - FY18 

Serviços de Apoio de directo ;

Raparigas atingidas com Social Asset Building

(21.730)

Fortalecimento econômico (7.918)

Educação em HIV e normas de gênero (9.668)

Subsídios educacionais (2.887)

Educação parental (3.981).

Referências bem sucedidas para

Aconselhamento sobre planeamento familiar

(8.366)

Pílulas anticoncepcionais (1.149)

Inserções de implante (728).



• O modelo de espaços seguros que a WEI/B utiliza
continua a contribuir significativamente para a
auto-estima e confiança

• A relação entre mentoras e as RAMJs esta permitir
que as RAMJs partilhem situações e busca de
assistência, e ligação com outros serviços

• Embaixadores de DREAMS, mentores e
educadores de pares administraram ferramentas
de triagem de VBG para 1.940 pessoas no mesmo
período no quarto trimestre, 124 relataram
violência física (122) e (2) sexual.

• Eventos de paragem única que permitem o
fornecimento de serviços de saúde abrangentes
ao AGYW, incluindo o rastreio do VIH e da GBV,
aconselhamento da HTC, GBV e encaminhamento
para serviços, informação e serviços educacionais
sobre PF.

Actividades de Sucesso



Layering interno (serviços da WEI/B)



• Retenção de RAMJS em

clubes, especialmente as

casadas

• Retenção de mentoras - à

medida que saem de suas

localidades em busca de outras

oportunidades

• Acompanhamento e relatórios

de serviços de layering com

outros parceiros

• Obter dados sobre sub-

populações, como

trabalhadoras de sexo

Desafios 



WEI/B - Pacote de actividades 

dentro da plataforma de layering



Experiencia do uso da 

plataforma Layering

Funcionalidade da plataforma DREAMS
 A plataforma é fácil de usar;

 Fácil de produzir relatório

Desafio na Plataforma DREAMS

 Fraca internet em alguns Distritos reduz a flexibilidade de introdução 

dos dados

 Habilidade do uso da plataforma



Actividades para COP 19

 Fortalecimento de ligação das AGYW com educação alternativas como

ensino a distância e alfetização de adultos;

 Intervenções específicas para AGYW que estudam no curso nocturno nas

escolas dos 15 aos 24 anos

 Expansão da intervenção DREAMS para ultimas classes do ensino primário

e para as Universidades e Institutos

 Intervenções DREAMS orientadas as Trabalhadoras de Sexo ou Raparigas

em situação de Prostituição Infantil

 Actividades de Educação Parental e Normas de Género orientados a

cuidadores do sexo masculino

 Continuação das abordagens de Protecção Social; Fortalecimento

Económico; Subsídios de Educação; Seviços Clínicos de testagem em HIV

e Planeamento Familiar



Estamos juntos


