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MENSAGEM DO NOSSO CEO
Caros colegas e parceiros,

Em outubro de 2019, o Prémio Nobel de Economia foi atribuído a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer por 
introduzirem o uso de métodos experimentais no estudo da economia de desenvolvimento. Desde 1948, que os estudos 
randomizados controlados (ERCs) têm sido usados para testar a eficácia de tratamentos na área de medicina, mas o 
seu uso mais amplo na área de Desenvolvimento só começou em meados dos anos 90. A abordagem dos laureados era 
dividir as principais questões do Desenvolvimento em tópicos menores e mais gerenciáveis que poderiam ser testados 
rigorosamente através de ERCs.

A DMI orgulha-se de estar ao lado da GiveWell, Impact Matters e muitas outras instituições que se identificam com este 
movimento. A própria DMI conduziu os dois únicos ERCs bem-sucedididos na comprovação do impacto dos meios de 
comunicação de massa no comportamento humano. O segundo destes estudos, focado em planeamento familiar (2015-
18), foi verificado pela Directora Executiva da J-PAL, Rachel Glennerster. A DMI continua empenhada em usar a ciência 
para guiar o nosso trabalho e em testar com rigor as nossas campanhas antes de as replicar em maior escala.

À medida que a COVID-19 se dissemina pelo mundo, a DMI está a fazer tudo o que pode para contribuir com as nossas 
campanhas guiadas pela ciência. A crise do ébola demonstrou que é essencial continuar com as campanhas de saúde 
existentes, caso contrário, pessoas morrem de outras doenças, desnecessariamente. Portanto, estamos determinados 
a seguir os conselhos da OMS e continuar com as nossas campanhas sobre tópicos como a malária, a diarreia e a 
pneumonia, bem como as sobre planeamento familiar. Também pretendemos realizar campanhas específicas sobre 
a COVID-19 em cada um dos nove países nos quais operamos, muitos dos quais solicitaram o nosso apoio. Este é um 
trabalho que estamos determinados a desenvolver, e estou sensibilizado com a notória determinação das nossas equipas 
nos diversos países em fazer a diferença.

Obrigado a todos aqueles que nos apoiaram ao longo deste percurso para fazer chegar ao nosso público mensagens 
que melhoram a saúde e salvam vidas. Alguns de vós são mencionados neste relatório, outros preferem permanecer 
anónimos, mas a todos vós estamos imensamento gratos.

Roy
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QUEM SOMOS

Visão: um mundo onde as pessoas têm o conhecimento e a motivação para levar vidas 
mais saudáveis

Missão: a DMI cria campanhas baseadas em dados científicos, que promovem a mudança 
de comportamentos para melhorar a saúde e salvar vidas. Desenvolvemos campanhas 
escaláveis para maximizar o seu impacto e rentabilidade.

Abordagem: usamos narrativas para motivar mudanças. Usamos ciência para testar o 
impacto das nossas intervenções, replicando aquelas com maior impacto. Temos parcerias 
com governos, emissoras de rádio e televisão, produtores criativos, académicos e ONGs 
altamente eficientes, para multiplicar e potencializar o impacto do nosso trabalho.

A NOSSA METODOLOGIA: SATURATION+

HISTÓRIASCIÊNCIA
A intensidade é fulcral 
para qualquer estratégia 
de publicidade comercial, 
mas tem sido um elemento 
subestimado nas campanhas 
de saúde pública. Os dados 
que recolhemos indicam que 
há uma forte correlação entre 
a frequência da transmissão, 
a duração da campanha e 
o impacto das mensagens. 
Para cada campanha de rádio, 
transmitimos os nossos spots 
de 60 segundos entre 6 a 10 
vezes por dia, cada um em 
vários idiomas, com transmissão 
até 365 dias por ano. Também 
nos certificamos que usamos 
estações com a maior audiência 
possível para aumentar o nosso 
alcance. 

O cérebro humano responde a 
emoção de forma mais intensa 
do que a informação simples. 
O drama usa a emoção para 
influenciar comportamentos e 
decisões. Transmitimos histórias 
que reflectem as vidas da 
nossa audiência. Incorporamos 
mensagens-chave nos 
momentos de maior carga 
emocional, para que o público 
retenha essas mensagens como 
a lição mais importante. Todo 
o nosso conteúdo é produzido 
em línguas e dialectos locais, 
por actores locais e pré-testado 
junto dos nossos grupos-alvo, 
garantindo que estes se revêm 
nas nossas mensagens. 

Valemo-nos de investigação 
científica para garantir que 
impactamos os comportamentos 
mais importantes. Conduzimos 
estudos formativos 
aprofundados para entender 
as barreiras à mudança de 
comportamento dentro do 
nosso público-alvo, e usamos 
modelos para estimar o impacto 
das mensagens, alocando 
tempos de transmissão de 
acordo com os resultados. 
Testamos as mensagens antes 
e depois da transmissão para 
garantir que o público se revê 
nelas e para as melhorarmos.  
Avaliamos escrupulosamente o 
impacto das nossas campanhas 
usando estudos randomizados 
controlados, ou, quando possível, 
técnicas quase-experimentais.

SATURAÇÃO
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PROJECTOS 2019-2020
Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle, 
à l’Agriculture Durable et à 
la résilience au Burkina Faso 
(PASANAD)
Burkina Faso

Campanha de nutrição de TV e 
telemóvel em parceria com o Groupe 
de Recherches et d’Echanges 
Technologiques (GRET), financiada 
pela Comissão Europeia

Programme Sectoriel Eau et 
Assainissement (PROSCEAU)
Burundi
Água, saneamento e higiene (em 
inglês, Water, sanitation and hygiene, 
ou WASH), campanha de rádio e 
vídeo para telemóvel financiada 
pela Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), encomendada pelo Ministério 
Federal Alemão de Cooperação 
Económica e Desenvolvimento (BMZ)

Intensaude
Moçambique

Campanha de rádio de saúde 
infantil financiada pela Unorthodox 
Philanthropy, Swiss Development 
Cooperation, Fondation Botnar, 
GiveWell, Founders Pledge e pela 
Mulago Foundation

Malezi II
Tanzânia

Campanha de rádio e vídeo para 
telemóvel sobre ECD, em parceria 
com a Elizabeth Glazer Pediatric Aids 
Foundation (EGPAF), financiada pela 
Hilton Foundation

Mettons le Paludisme sur la Touche
Burkina Faso

Campanha de rádio de saúde 
infantil incentivando a procura de 
tratamento para a malária, financiada 
por doadores individuais e pela 
GiveWell

Addressing Stunting in Tanzania 
Early (ASTUTE)
Tanzânia

Uma campanha de TV e rádio sobre 
nutrição materno-infantil e desen-
volvimento na primeira infância 
financiada pelo Ministério de Desen-
volvimento Internacional Britânico 
(em inglês, DFID), com a DMI actu-
ando como parte de um consórcio 
liderado pela IMA World Health

Enfance
Costa do Marfim

Campanha de rádio e vídeo para 
telemóvel sobre o desenvolvimento 
na primeira infância (em inglês, Early 
Childhood Development, ou ECD) 
financiada pelo Grand Challenges 
Canada (GCC), a Saul Foundation e os 
financiadores da iniciativa Transform-
ing Education in Cocoa Communities 
(TRECC) - a Jacobs Foundation, a UBS 
Optimus Foundation e a Bernard Van 
Leer Foundation

Sahel Women’s Empowerment and 
Demographic Dividend (SWEDD)
Burkina Faso, Chade, Costa do 
Marfim, Mali, Mauritânia e Níger

Campanha de TV, rádio e redes 
sociais financiada pelo UNFPA, Banco 
Mundial e OMS sobre planeamento 
familiar

Saving Lives Burkina Faso
Burkina Faso

Campanha de rádio de saúde infantil 
financiada pela The Light Foundation

Women’s Integrated Sexual Health 
(WISH2ACTION)
Etiópia, Madagáscar, Malawi, Moçam-
bique, Tanzânia, Uganda, Zâmbia

Campanha de planeamento familiar 
de TV, rádio e vídeo para telemóvel 
conduzida pela DMI como parte do 
consórcio WISH2ACTION, liderada pela 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) e financiada pelo 
DFID

COVID-19 Rapid Response Fund 
(COVID-19 RRF)
Burkina Faso, Costa do Marfim, 
Etiópia, Madagáscar, Malawi, 
Moçambique, Tanzânia, Uganda e 
Zâmbia

Uma resposta à necessidade 
de mensagens de mudança de 
comportamentos distribuindo 
informações coordenadas e eficazes 
durante a pandemia COVID-19 com 
financiamento de vários doadores.

Zaka
Burkina Faso

Campanha de planeamento 
familiar financiada por um 
doador individual

TB Reach
Moçambique

Campanha de rádio sobre 
Tuberculose financiada pela parceria 
Stop TB
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ESTUDO: ERC DE PLANEAMENTO FAMILIAR
O PRIMEIRO ESTUDO RANDOMIZADO CONTROLADO PARA 
DEMONSTRAR COMO UMA CAMPANHA DE MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO DE MASSA PODE ALTERAR OS 
COMPORTAMENTOS DE PLANEAMENTO FAMILIAR

De 2015 a 2018, a DMI conduziu um estudo randomizado controlado em 
aglomerados para testar se os meios de comunicação de massa podem 
aumentar a taxa de prevalência de métodos contraceptivos modernos 
no Burkina Faso, onde quase um terço das gravidezes são não-planeadas 
(Guttmacher Institute, 2011). A análise do projecto foi liderada por Rachel 
Glennerster, ex-Diretora Executiva do Laboratório de Acção contra a 
Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL).

O trabalho de campo, com base em entrevistas de início do estudo e de 
fim do estudo, e com a participação de 7000 mulheres em 16 grupos, foi 
conduzido pelo Innovations for Poverty Action (IPA). O financiamento 
para este teste inovador foi concedido pelo Global Innovation Fund, 
Development Innovation Ventures e um doador individual.

ESTUDO: ERC DE PLANEAMENTO FAMILIAR

A campanha de rádio da DMI incluiu spots de rádio 
de 60 segundos, transmitidos 10 vezes por dia, cada 
um nos cinco dialetos locais. Todos os spots tiveram 
por base um estudo formativo abrangente na qual 
se investigaram as normas sociais e as barreiras de 
aceitação, e se analisaram as reacções aos spots 
antes e depois da transmissão.

Adicionalmente, foram transmitidos programas de 
rádio interactivos três vezes por semana, nos quais 
o público podia participar por telefone e discutir os 
seus medos, crenças e incertezas com os seus pares, 
e ouvir as respostas fidedignas de especialistas de 
saúde.

8
estações 
parceiras

365 10 36
spots por 

dia
programas 
interactivos 
por semana

idiomasdias por 
ano

A INTERVENÇÃO

30
meses de 

transmissão

BURKINA FASO

Zonas de intervenção

Zonas de controlo
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TESTE: ERC DE PLANEAMENTO FAMILIAR
OS RESULTADOS

A medida primária para a avaliação deste ensaio foi a taxa de 
contraceptivos modernos (mCPR – modern contraceptive 
rate), isto é, a percentagem de mulheres entre os 15 e 49 anos 
que usam, ou cujo parceiro usa, um método contraceptivo 
moderno durante o período analisado. A campanha de 
2,5 anos da DMI levou a um aumento do mCPR de 5,9 
pontos percentuais nas zonas de intervenção quando 
comparadas com as zonas de controlo, correspondendo 
a um aumento relativo de 20% (p= 0,046). Houve um 
impacto maior entre as mulheres que tinham acesso a um 
rádio no início do estudo (n= 3.877), com um aumento do 
mCPR de 7,7 pontos percentuais, um aumento relativo de 
26,4% nas zonas de intervenção quando comparadas com 
as de controlo (p <0,01).

Se assumirmos uma tendência constante, levaria 2,5 
anos para o grupo de controlo alcançar o mCPR do 
grupo de intervenção. A nossa intervenção de 2,5 anos, 
praticamente duplicou a velocidade de crescimento 
do mCPR. Isto foi conseguido com uma pequena fração 
do custo de todos os outros investimentos nacionais de 
planeamento familiar, indicando que é um complemento 
altamente económico. 

Os resultados completos serão publicados no final deste 
ano.

20%
Aumento de 

mCPR de 

DUPLICOU

A taxa de aumento 
de mCPR 

praticamente

TESTE: ERC DE PLANEAMENTO FAMILIAR

Odile com Sienou e a sua criança mais nova

O marido de Sienou recusou-se a deixá-la usar 
métodos de contracepção depois de ouvir rumores 
de que estes podiam deixar as mulheres doentes e 
estéreis. Sienou engravidou quando a sua criança 
mais nova ainda era bebé e, como resultado, a sua 
saúde foi prejudicada. Não conseguia trabalhar 
e a família passou por momentos difíceis. Foi 
quando Sienou ouviu a “Tia Odile” a apresentar 
um programa da DMI na rádio sobre planeamento 
familiar, que se sentiu com poder para convencer 
o seu marido da segurança e benefícios da 
contracepção moderna. Desde então, ela tem 
usado um implante e consegue controlar o 
espaçamento entre o nascimento dos filhos. A sua 
saúde melhorou e conseguiu voltar a trabalhar.

A HISTÓRIA DE SIENOU
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TESTE: ASTUTE
Uma imagem de ‘Fish’, um episódio da nossa 
série de TV para o ASTUTE. Neste episódio, o 
avô brinca com o provérbio “de pequenino se 
torce o pepino” para demonstrar a importância 
do desenvolvimento do cérebro numa criança 
enquanto ainda é jovem.

A DMI conduziu uma campanha 
de nutrição e desenvolvimento 
na primeira infância na Tanzânia 
como parte do projeto do DFID 
para lidar com o atraso no 
crescimento infantil da Tanzânia 
(ASTUTE), liderado pela IMA 
World Health e financiado pela 
UNICEF, que decorreu entre 
Agosto de 2014 e Maio de 2020.

DIFICULDADES DE 
DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL NA TANZÂNIA

A DMI transmitiu dramas de um minuto na 
rádio, 10 vezes por dia, na Zona do Lago da 
Tanzânia (Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita 
e Shinyanga) e nacionalmente através da 
Radio Free Africa. Os 145 spots de rádio 
foram complementados por 4 spots de TV 
transmitidos em estações nacionais. A meio 
do projeto, a UNICEF apoiou uma extensão 
da campanha às Terras Altas do Sul (Mbeya, 
Iringa, Songwe e Njombe).

Os spots davam conselhos práticos aos 
ouvintes sobre como tornar os seus filhos 
“mais inteligentes, saudáveis e bem-
sucedidos”, sendo a maior parte destes 
conselhos nutricionais. Os spots eram curtos, 
realistas e usavam a emoção, o humor e o 
suspense para convencer o público-alvo 
a adoptar comportamentos saudáveis. 
Os spots exploravam a forte cultura oral 
da Tanzânia e abordavam a dinâmica de 
género subjacente que afecta atrasos no 
crescimento.

TESTE: ASTUTE

A INTERVENÇÃO
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TESTE: ASTUTE
OS RESULTADOS

A campanha alcançou melhorias importantes em vários 
indicadores: aleitamento materno, nutrição materna 
e desenvolvimento na primeira infância. Pode ver 
alguns exemplos de seguida, extraídos de inquéritos 
desenvolvidos junto de 5000 famílias, antes e depois 
da campanha, ilustrando as alterações ao longo de um 
período de 30 meses:

Para muitos destes indicadores, no final do estudo também 
observámos fortes indícios de uma correlação com uma 
relatada exposição à campanha, evidenciando que parte 
desta mudança pode ser atribuída à intervenção. Os 
resultados desta análise facultam provas empolgantes de 
que os potencialmente difíceis comportamentos familiares 
habituais como a nutrição, a participação do marido 
nas tarefas domésticas, ou o estímulo cognitivo diário 
nas crianças mais jovens, podem ser substancialmente 
impactados pelas campanhas da DMI.

Neste episódio da série de TV ASTUTE, 
‘Fence’, o avô surpreende os vizinhos a espiar 

os seus netos, para aprenderem o segredo 
da boa saúde das crianças. O avô explica 

que o bebé está forte e saudável porque a 
mãe está exclusivamente a amamentar.

Indicadores medidos Impacto valor-p

Crianças alimentadas 
exclusivamente a leite materno

Aumento de 79% 
para 92% (13 pontos 
percentuais)

<0.001

Mães tiveram uma 
alimentação mais diversificada 
durante a última gravidez

Aumento de 7% para 20% 
(13 pontos percentuais)

<0.001

O parceiro ajudou 
frequentemente com tarefas 
domésticas durante a gravidez

Aumento de 41% 
para 50% (9 pontos 
percentuais)

<0.001

O envolvimento da mãe com a 
aprendizagem da criança

Aumento de 47% 
para 79% (32 pontos 
percentuais)

<0.001

TESTE: VÍDEOS VIRAIS

Em maio de 2019, a DMI publicou 
os resultados do seu estudo sobre 
‘vídeos virais’ no Burkina Faso 
(Swigart et al., 2019). Muitas zonas 
da África Subsaariana têm acesso 
limitado à TV, à internet e por vezes 
até à rádio. A omnipresença dos 
telemóveis, até nos lugares mais 
remotos, pode ser parte da solução. 
Os vídeos têm o potencial de “se 
tornarem virais” se forem partilhados 
entre telefones, usando o Bluetooth 
ou cartões SD. Mas como fazer com 
que um vídeo de saúde pública se 
destaque entre milhões de outros 
vídeos na internet? Pensámos que 
produzir filmes em línguas/idiomas 
minoritários – línguas/idiomas 
em que nenhum filme foi feito - 
atrairiam muita atenção.

QUEBRAR BARREIRAS DE 
COMUNICAÇÃO NA ÁFRICA 

SUBSARIANA

Em 2014 testámos esta abordagem 
num pequeno spot piloto na região 
de Gaoua, no Burkina Faso, com 
o financiamento da Fundação 
Bill e Melinda Gates. Partilhámos 
oito vídeos por meio de uma 
rede de distribuidores - incluindo 
mecânicos, vendedores de lojas e 
outros membros da comunidade 
empresarial que têm uma grande 
base de clientes em áreas rurais. 
Os resultados mostraram que no 
final do ensaio de 6 meses, e após 
a distribuição de 356 cartões SD, 
quase um terço da população nas 
zonas de intervenção tinha visto 
os vídeos. 50% das mulheres que 
viram os vídeos não possuíam 
telemóvel.

Este foi um resultado 
extremamente promissor. Existem 
mais de 2000 línguas em África, a 
maioria das quais nunca teve filmes 
profissionais feitos nas mesmas. 
Isto tem um grande potencial 
para campanhas em áreas mais 
remotas.

12 13



TESTE: ENFANCE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA COSTA DO MARFIM

De acordo com a UNICEF, menos de 
10% das crianças com idades entre os 
36 e os 59 meses na Costa do Marfim 
estão inscritas em programas de 
educação infantil. Este problema é 
particularmente acentuado para as 
crianças nas comunidades de cultivo 
de cacau da Costa do Marfim.

Os produtores de cacau sobrevivem 
em geral de menos de 0,50 dólares 
americanos por dia, e a maioria vive 
em campos de trabalho, isolados 
dos serviços e das infraestruturas 
que as áreas urbanas e periurbanas 
oferecem. Consequentemente, 
as crianças que crescem nessas 
áreas não têm muitas vezes acesso 
à aprendizagem e aos cuidados 
precoces, com consequências 
adversas para o seu desenvolvimento.

O CONTEXTO DO CACAU
Na Costa do Marfim, a DMI está a realizar uma campanha 
inovadora, Enfance, para melhorar os comportamentos 
parentais, usando meios de comunicação de massa e 
tecnologia móvel.

O Enfance visa progenitores nas regiões de cultivo de cacau 
no sudoeste da Costa do Marfim, e pretende fazer chegar 
mensagens sobre o desenvolvimento na primeira infância 
(ECD) usando a rádio e vídeos para telemóvel, partilhados 
com cuidadores por meio de uma rede de parteiras locais. 
Os vídeos são dobrados nos idiomas locais e partilhados 
em cartões SD e via Bluetooth, portanto, a partilha não está 
dependente da internet, que muitas vezes é proibitivamente 
cara para estas comunidades. O programa começou em 
Maio de 2019 e terá a duração de 18 meses.

A campanha faz parte do investimento do TRECC Steering 
Committee (Jacobs Foundation, a Bernard van Leer 
Foundation e a UBS Optimus) nas comunidades de cultivo 
de cacau na Costa do Marfim e recebe apoio adicional do 
Grand Challenges Canada e da Saul Foundation.

O Innovations for Poverty Action (IPA) está a conduzir um 
estudo randomizado controlado para avaliar o efeito dos 
vídeos para telemóvel nos comportamentos praticados pelos 
pais que estimulam o desenvolvimento na primeira infância.

Uma foto do episódio 5, ‘Angelin ficou 
louco’, em que a avó encontra o seu 
filho Angelin a brincar com a sua 
filha, e pensa que ele ficou louco! Até 
que o seu irmão, Jean, a convence de 
que brincar com as crianças ajuda 
no seu desenvolvimento.
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SCALE: SAVING LIVES IN BURKINA FASO
UMA INTERVENÇÃO ECONÓMICA PARA SALVAR VIDAS À ESCALA NACIONAL

De 2011 a 2015, a DMI conduziu 
o primeiro estudo randomizado 
controlado (ERC) sobre os efeitos 
de uma campanha de meios 
de comunicação de massa em 
comportamentos de saúde.

O ERC avaliou uma campanha 
de rádio dirigida a cuidadores de 
crianças menores de 5 anos no 
Burkina Faso que cobriu uma grande 
variedade de comportamentos de 
saúde materno-infantil, com ênfase 
na procura de tratamento para 
as três principais causas de morte 
de crianças com menos de 5 anos: 
malária, diarreia e pneumonia.

O 1º ano da nossa campanha 2011-
2015 apresentou os seguintes 
aumentos nas zonas de 
intervenção em comparação com 
as de controlo:

RESULTADOS DO ERC DE 
SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS

Mais

39%

Mais

56% de consultas de 
malária (p <0,001)

de consultas de 
pneumonia (p <0,001)

Mais

73% de consultas de 
diarreia (p <0,001)

3000

Os economistas da London School 
of Hygiene and Tropical Medicine 
estimam que esta é uma das 
intervenções mais económicas e 
eficazes disponíveis para salvar 
as vidas das crianças, já que 
custa apenas entre 7 e 27 dólares 
americanos para cada ano de vida 
saudável acrescido.

Graças ao apoio da GiveWell, 
da The Light Foundation e de 
doadores individuais, a DMI foi 
capaz de expandir a campanha 
a nível nacional e irá executá-la 
durante 2 anos, até setembro de 
2021.

vidas salvas 
numa campanha 

de 3 anos

SCALE: SAVING LIVES IN BURKINA FASO
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SCALE: SAVING LIVES IN MOZAMBIQUE

A DMI também levou a sua 
campanha de sobrevivência 
infantil até Moçambique após 
o sucesso do ensaio clínico 
randomizado no Burkina Faso.

IntenSaude foi uma campanha 
de rádio de dois anos financiada 
pela Unorthodox Philanthropy, a 
Swiss Development Corporation, 
a Botnar Foundation, a GiveWell, 
a Founders Pledge e a Mulago 
Foundation.

Os resultados completos 
estarão disponíveis até o final 
de 2020, mas os resultados 
preliminares têm sido positivos, 
e temos o prazer de anunciar 
que o financiamento para uma 
extensão de mais dois anos 
deste projeto foi fornecido pela 
The Light Foundation.

SCALE:  ZAKA

Após o estudo randomizado 
controlado (ERC) de 
planeamento familiar da DMI 
no Burkina Faso, obtivemos o 
financiamento de um doador 
para realizar um estudo de 12 
meses de Janeiro de 2019 a 
Dezembro de 2019.

A campanha foi posteriormente 
estendida por mais 3 anos para 
aumentar a taxa de prevalência 
de métodos contraceptivos 
modernos (mCPR) no Burkina 
Faso.

Esta nova campanha de 
3 anos iniciada a Janeiro 
de 2020 recebeu o nome 
de projecto “Zaka”. Zaka 
significa “família/casa” em 
Mooré, uma das línguas mais 
faladas no Burkina Faso.

Esta extensão irá permitir 
transmitir spots de rádio 
para promover a adopção do 
planeamento familiar em 33 
estações de rádio, cobrindo 
80% do Burkina Faso. Esta 
intervenção ajudará o 
Governo de Burkina Faso a 
cumprir metas ambiciosas 
de planeamento familiar 
articuladas no seu mais 
recente relatório sobre o 
tópico, ou seja, um aumento 
do número de utilizadores 
de contraceptivos de 36% 
nos próximos três anos (de 
960.000 para 1,3 milhões).

ESCALAR UMA CAMPANHA DE 
PLANEAMENTO FAMILIAR DE 

SUCESSO
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SCALE: WISH2ACTION
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE SEXUAL PARA MULHERES

A DMI é parceira do programa 
Women’s Integrated Sexual 
Health (WISH) financiado pelo 
DFID. Este investimento de 
200 milhões de libras estrelinas 
em 27 países, visa melhorar a 
vida de milhões de mulheres 
e raparigas jovens por meio 
de cuidados de saúde sexual 
integrados e holísticos.

Isto irá capacitar as mulheres em 
alguns dos países mais pobres 
do mundo a planearem quando 
terão filhos, a continuarem a 
sua educação e a conseguirem 
melhores empregos, 
permitindo-lhes contribuir para 
o desenvolvimento económico 
do seu país.

A DMI faz parte do consórcio 
WISH2ACTION, administrado 
pela International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), 
em sete países da África 
Oriental: Etiópia, Madagáscar, 
Malawi, Moçambique, 
Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

A DMI visa melhorar a saúde 
sexual, através do aumento 
da procura por serviços de 
saúde sexual e da adopção 
de métodos contraceptivos 
modernos.

A maior parte da campanha 
será realizada via rádio, de 
acordo com a metodologia 
Saturation + da DMI, e será 
complementada com spots 
de TV, conteúdos para 
telemóveis e mobilização 
social. Este programa de três 
anos foi lançado em Setembro 
de 2018.

SCALE: WISH2ACTION
ESTUDO DE CASO NO UGANDA: A HISTÓRIA DE SAMALIE

“Eu queria espaçar os meus filhos, 
mas tinha medo de falar com meu 
marido sobre contracepção porque 
não sabia qual iria ser a reação 
dele.

O meu marido é ouvinte de rádio 
e, durante os intervalos dos jogos 
de futebol, costumávamos ouvir 
anúncios sobre planeamento 
familiar na Central Broadcasting 
Radio. Um dos favoritos dele 
tem o director de uma empresa 
a dirigir-se aos homens sobre 
planeamento familiar, e como é 
da sua responsabilidade garantir a 
saúde das suas famílias; o outro é 
sobre um homem que está farto da 
saúde precária da sua família, por 
causa dos muitos filhos que tem e 
que têm nascido sem intervalo. 

Depois disto, informou-me como 
gostaria que eu adoptasse 
métodos de contracepção para nos 
permitir espaçar mais os nossos 
filhos. Fiquei muito entusiasmada.”

Depois de saber que Samalie (28, 
Uganda) estava grávida, o seu 
parceiro abandonou-a e deixou-a 
sozinha a criar a sua criança. Desde 
então, Samalie conheceu o seu actual 
parceiro e, juntos, tiveram mais duas 
crianças. Preocupada com o facto 
de poder engravidar novamente 
enquanto ainda amamentava, Samalie 
ficou interessada em experimentar 
métodos de planeamento familiar, 
depois do seu parceiro ter ouvido os 
anúncios da DMI na rádio...

Somalie a partilhar a sua história com 
a Gerente Sénior de Campanhas da 
DMI Uganda
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SCALE: WISH2ACTION
ESTUDO DE CASO NO UGANDA: O CAMPO DE REFUGIADOS BIDI BIDI

Como complemento da sua campanha 
principal, a DMI está a trabalhar com o 
International Rescue Committee, um 
parceiro do consórcio WISH2ACTION, para 
desenvolver uma campanha de rádio sobre 
planeamento familiar no campo. Com base 
nos textos desenvolvidos para o projeto 
WISH, os anúncios de rádio começarão 
por se focar em mensagens sobre o 
espaçamento dos nascimentos. Estes spots 
serão usados predominantemente como 
um estímulo para reuniões comunitárias 
específicas e servirão como um catalisador 
para suscitar conversas sobre o assunto.

Uma meta a longo prazo é ajudar o 
campo a criar uma estação de rádio com 
programas desenvolvidos especificamente 
para refugiados, por refugiados. Isto irá criar 
oportunidades de formação e recrutamento 
para que os próprios elementos do campo 
sejam locutores, administrem a estação, 
e produzam e transmitam os programas 
para os outros residentes.

Lar para mais de 270 000 
refugiados, o campo Bidi Bidi 
no noroeste de Uganda é o 
segundo maior campo de 
refugiados do mundo. Embora 
existam unidades de saúde 
dentro do campo, há uma clara 
falta de informação, educação e 
comunicação direccionados às 
comunidades de refugiados, e 
ainda menos no idioma principal 
que usam, o árabe juba.

Uma residente do campo de 
refugiados Bidi Bidi durante a 
gravação de um dos spots sobre 
espaçamento de nascimentos 
da DMI em árabe juba.

SCALE: WISH2ACTION
ESTUDO DE CASO NO MALAWI: PROJETO OUVINTE

Este ano, a nossa equipa 
no Malawi começou a 
produzir uma série de 
conversas inspiradas no 
programa da BBC Radio 
4, The Listening Project, 
onde são gravadas 
conversas íntimas de 
vidas reais, sobre as 
experiências dos jovens 
com o planeamento 
familiar. Estas conversas 
são depois transmitidas 
com o objetivo de 
educar os ouvintes e 
estimular discussões 
mais abertas sobre o 
planeamento familiar.

Augustine: O problema que ten-
ho é que um dia a minha mãe en-
controu-me com aquilo.

Rodrick: Preservativos, podes 
dizer... somos só nós dois aqui.

Augustine: Ela encontrou-me 
com eles e disse que não queria 
voltar a ver-me com aquilo. Eu sei 
que eles gostam de mim, mas ela 
acha que me estou a perder.

Rodrick: Pois.

Augustine: Mas eu não sou as-
sim. Hoje em dia acho que ela 
perdeu a fé em mim, não sei 
como lidar com isso.

Rodrick: O problema é que os 
nossos pais gostam muito de nós 
e confiam muito em nós, parece 
que eles têm expectativas daquilo 
que podemos e não podemos 
fazer. Mas esquecem-se que não 
estamos sempre com eles. Por 
exemplo, quando dormiste com 
a tua namorada, eles estavam lá?

Trecho de uma conversa 
entre Agostinho e Rodrick 

(foto abaixo), dois jovens que 
participaram do projeto
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PARCERIAS: PASANAD

Produzido em cinco idiomas: mooré, 
jula, bwamu, san e francês. Os 
anúncios de rádio foram transmitidos 
em cinco rádios comunitárias ao 
longo de um período de doze meses, 
a partir de abril de 2019, ao passo 
que a distribuição dos vídeos para 
telemóvel foi realizada pelo GRET.

Os vídeos para telemóvel foram 
dirigidos pela premiada realizadora de 
cinema burquinense, Apolline Traoré. 
O projecto marcou a nossa primeira 
colaboração com Apolline e os filmes 
produzidos foram extremamente 
bem-recebidos no Burkina Faso. A 
sua direcção combinou uma forte 
compreensão do contexto cultural 
com excelentes performances dos 
actores.

A DMI colaborou com a ONG francesa 
Groupe de Recherches et d’Echanges 
Technologiques (GRET), no Programa 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire, 
Nutritionnelle et à l’Agriculture 
Durable et à la résilience au Burkina 
Faso (PASANAD). O objetivo desta 
iniciativa financiada pela União 
Europeia é melhorar a segurança 
alimentar e nutricional nas províncias 
de Mouhoun e Nayala da região de 
Boucle du Mouhoun no Burkina 
Faso, incentivando, por exemplo, a 
produção de colheitas diversificadas, 
dietas diversificadas e amamentação 
exclusiva de crianças pequenas.

A DMI conduziu uma campanha de 
meios de comunicação de massa 
durante um período de 18 meses 
para apoiar o PASANAD. Os temas 
contidos na campanha incluíram 
mensagens sobre nutrição e 
agricultura por meio de spots de 
rádio e quatro vídeos para telemóvel.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NO BURKINA FASO

Os filmes foram dirigidos 
pelo renomeado realizador 
Deependra Gauchan, com 
base em guiões escritos pelos 
talentosos guionistas da DMI 
Tanzânia. Estes foram muito 
bem-recebidos tanto pelo 
Ministério da Saúde como 
pela EGPAF, principalmente 
pela forma como os filmes 
incorporavam a cultura da 
Tanzânia, de modo que as 
mensagens foram facilmente 
aceites pelo público local.

A DMI juntou-se à Elizabeth Glaser Paediatric AIDS Foundation (EGPAF) na 
Tanzânia para o Malezi II, um projecto focado na melhoria do desenvolvimento 
da primeira infância, na região de Tabora na Tanzânia. A DMI está a realizar 
uma campanha de rádio e a produzir cinco curtas-metragens que serão 
partilhados com profissionais de saúde da comunidade e outros responsáveis, 
por meio de telemóveis e tablets.

PARCERIAS: MALEZI II

Uma imagem da nossa 
série de filmes para o 
projecto Malezi II. Os 
filmes mostram uma 
profissional de saúde 
a visitar famílias e a 
demonstrar boas práticas 
de ECD. Ela mostra 
como brincar, conversar, 
disciplinar positivamente 
e elogiar as crianças, e 
explica os seus benefícios

DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA NA TANZÂNIA
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PARCERIAS: PROSECEAU
ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE NO BURUNDI

A DMI está a trabalhar em parceria 
com a Cruz Vermelha para distribuir 
água, saneamento e higiene no 
Burundi, como parte do Programa 
Sectoriel Eau et Assainissement 
Burundi (ProSecEau), um projeto 
financiado e dirigido pela 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), incumbido 
pelo governo alemão.

A campanha da DMI de rádio e vídeo 
para telemóvel, com uma duração 
de 16 meses, foca-se nas províncias 
de Rumonge, Bururi e Mwaro, e serve 
de complemento ao projeto mais 
amplo do ProSecEau. Os vídeos para 
telemóvel são distribuídos por uma 
ampla rede de voluntários da Cruz 
Vermelha. As mensagens focam-se 
no transporte, armazenamento e 
manuseio de água potável, lavagem 
de mãos em momentos críticos e o 
uso e manutenção de latrinas.

Dois dos vídeos são animações com instruções que mostram como 
construir e manter uma latrina ecológica, e seis são animações 
dramáticas que contam a história de dois gémeos atrevidos. Uma dessas 
animações, sobre os gémeos a aprenderem a lavar as mãos na escola, 
foi selecionada para o prestigioso Festival Internacional de Cinema 
Animado de Annecy em 2020.

Esta é Bukuru, a gémea da série de animação WASH. Neste 
episódio, ‘Mãos sujas deixam-te doente’, Bukuru e o seu irmão 
gémeo, Butoyi, aprendem a lavar as mãos corretamente

A DMI obteve financiamento da 
Stop TB Partnership para conduzir 
uma campanha de rádio sobre a 
tuberculose (TB) na província da 
Zambézia, em Moçambique. A 
campanha, que durará 15 meses, irá 
ser transmitida pela antena regional 
da Rádio Moçambique, bem como 
em várias rádios comunitárias a partir 
do final de 2020, tem como objectivo 
melhorar a consciencialização sobre 
os sintomas, encorajar os testes, 
promover a adesão ao tratamento e 
abordar os mitos e estigma em torno 
da doença.

A fim de garantir uma articulação 
eficaz entre o aumento esperado na 
procura de serviços de tratamento 
da TB e a disponibilidade de testes e 
tratamento de TB, a DMI trabalhará 
em estreita colaboração com o 
Programa Nacional de Controlo da 
Tuberculose de Moçambique e a ONG 
local Ajuda de Desenvolvimento de 
Povo para Povo (ADPP).

ACABAR COM OS MITOS EM MOÇAMBIQUE

TB EM MOÇAMBIQUE

551

22,000

Moçambique tem a quarto maior 
taxa de incidência de TB no 

mundo.

50%

Com

pessoas de tuberculose por ano 
em Moçambique, e

dos casos permanecem por 
detectar.

pessoas infetadas 
por cada

PARCERIAS: TB REACH

100,000

Morrem
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COVID-19

A RESPOSTA DA DMI AO NOVO CORONAVÍRUS EM ÁFRICA

Dado o provável impacto da COVID-19 em África, a DMI está actualmente a mobilizar todas 
as suas equipas dos vários países no continente para promover a higiene, o distanciamento 
social e a protecção dos mais vulneráveis através da rádio, TV e plataformas móveis. A DMI 
já está a transmitir as campanhas COVID-19 no Burkina Faso, Etiópia, Madagáscar, Malawi, 
Moçambique e Tanzânia. O nosso objectivo é estender esta campanha à Costa do Marfim, 
Uganda e Zâmbia o mais rápido possível. Trabalhamos directamente com os Ministérios da 
Saúde e recebemos orientação direta do CDC de África e da OMS. A DMI está bem posicionada 
para realizar este trabalho, já que possui escritórios, funcionários experientes, e boas relações 
com os meios de comunicação de massa e os Ministérios da Saúde nos nove países em que 
operamos.

Temos a sorte de já termos recebido fundos da GiveWell, da Skoll Foundation, da UBS Optimus 
Foundation e da Mulago Foundation, bem como de vários doadores privados. Isto permitiu-
nos começar a trabalhar rapidamente, enquanto procuramos fundos adicionais.

A DMI continuou a desenvolver os seus projetos existentes tanto quanto possível, devido à 
persistente importância da água, saneamento e higiene, nutrição, planeamento familiar, 
sobrevivência infantil e intervenções para o desenvolvimento na primeira infância. A crise do 
ébola mostrou que é vital continuar com as campanhas de saúde existentes, caso contrário, as 
pessoas morrem desnecessariamente de outras doenças. Portanto, estamos determinados a 
seguir as recomendações da OMS e continuar as nossas campanhas nesses tópicos.
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RESUMO FINANCEIRO

The Light 
Foundation, 

GiveWell e doadores 
individuais

Wellcome e
 The Light 

FoundationStop TB

Saving Lives no Burkina SUNRISE no Burkina 

Campanha TB Reach em Moçambique

Doador 
individual

The Light 
Foundation

Zaka no Burkina 

FINANCIAMENTO DE 11.996.525 LIBRAS ESTRELINAS PARA NOVOS 

Projetos garantido em 2019-2020*

Esta campanha de rádio sobre 
a tuberculose vai começar em 
2020 na província da Zambézia

Esta é uma replicação da 
campanha de sobrevivência 

infantil da DMI, que demonstrou 
através de um ERC aumentar os 
comportamentos de busca de 
tratamentos que salvam vidas

Este será o primeiro estudo 
randomizado controlado para testar 

os efeitos de uma campanha de 
rádio sobre o desenvolvimento 

na primeira infância no 
desenvolvimento cognitivo

Saving Lives em Mozam-
Esta intervenção irá aumentar 

os comportamentos de procura 
de tratamento que salvam 

vidas em Moçambique

Esta é uma replicação da campanha 
de planeamento familiar da DMI, que 

demonstrou através de um estudo 
randomizado controlado poder 

aumentar a aceitação de métodos 
contraceptivos modernos

OBRIGADO A TODOS OS FINANCIADORES DAS NOSSAS CAMPANHAS 2019-2020
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