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• Em Moçambique as raparigas são vulneráveis e 56%
casam antes de atingir 18 anos.

• 21% das raparigas entre 15 a 19 anos teve relações
sexuais antes de atingir 15 anos e 82.2% antes de
atingir 18 anos.

• Os jovens menos de 25 anos de idade contribui 17%
de todos casos de HIV e SIDA em Moçambique.

• 500 novas infecções ocorre diariamente
principalmente para as pessoas menos de 25 anos
de idade.

Situação de Base



• Elevado indice de vulnerabilidade das
raparigas nas comunidades que consiste em:
– Fraço conhecimento de metodos de prevenção do
HIV

– Elavado indice de exposição das raparigas a
contaminação por HIV

– Falta de informação sobre saude;

Situação de Base



Solução Proposta
• Criação dos Clubes de Empodenramento das
Raparigas (CER) nos espaços seguros dentro e fora
das escolas;

Provisão de sessões de dialogos de raparigas por
faixas etarias; ( 10 – 14); ( 15 – 18); (19‐ 24).

Trazer pessoas influentes nas comunidades para
apresentar os seus depoimentos;



Resultados ‐ FY 17
• 161 mentors treinados.
• 424 Espaços Seguros criados.
• 10,698 Raparigas Adolescentes e
Mulheres Jovens (RAMJ) que receveram
informação e sessões de Habilidade de
Vida, Protecção Social e outros serviços.

• 2,133 planos de acção desenvolvidos.



Raparigas Adolescentes e Mulheres Jovens 
atingidas em FY17



Resultados
• Maior Socialização e
interacção entre as
raparigas da
comunidades.

• Desenvolvem a empatia
e apoio mutuo entre
elas.

• Aumento da procura
dos serviços de SAAJ,
GBV pelas raparigas.



Resultados
• Maior retenção das raparigas nas escolas;
• Conhecimento do seus direito no geral de modo
particular os SSR, VBG, HIV, PF;

• Surgimento/Aumento de Referencias para as US
sobre o VBG;

• Já é visível alguma mudança na forma de
interacção, socialização e partilha de informação;

• Algumas raparigas dos Grupos já são educadores de
pares nas suas escolas;



Lições Aprendidas 
• Para manter as raparigas nos espaços seguros
requer uma variedade de actividades por
exemplo desportivo

• O envolvimento dos pais e a liderança é
chave para o sucesso de programa.

• Os professores começam a perceber e olhar os
encontros dos CER como um meio para
melhoria do aproveitamento pedagógico.



• Recursos limitados para abranger o maior
numero de raparigas nas actividades de
formação vocacional formal.

• Falta de materiais de IEC.

Desafios



Propostas para COP18
• Massificar os Programas de mentores Homens.
• Melhorar os Programas para a retencao das RAMJ nos
clubes
Promoção de actividades desportivas;

Promoção de actividades de culnaria;
• Massificar as actividades de fortalecimento
economico.

Foco geografico: Em todos os distritos de DREAMS
(Xai Xai cidade, Chonguene, Limpopo, Chokwe,
Beira, Quelimane e Nicoadala).



Replica de CER

• Documentar e partilha de lições
aprendidas

• Promover encontros de intercâmbios e
troca de experiencias com outros
actores comunitários.



Estamos juntos!


