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Sobre nós
A Federação Humana People to People é uma rede de 30 associações sem fins
lucrativos envolvidas na solidariedade, na cooperação e no desenvolvimento internacionais.
Em 2019, trabalhando em 45 países, em 5 continentes, os membros da Federação Humana
People to People implementaram mais de 1 200 projetos de desenvolvimento nas áreas de
Agricultura Sustentável e Meio Ambiente, Desenvolvimento Comunitário, Saúde e Educação,
alcançando mais de 12 milhões de pessoas em África, na Ásia e na América Central e do Sul.
Os membros criaram projetos de desenvolvimento sustentáveis e escaláveis, proporcionando
impacto positivo a longo prazo, enquanto enfrentaram alguns dos desafios humanitários
e de desenvolvimento mais significativos. Na Europa e na América do Norte, os membros
continuam a apoiar projetos de desenvolvimento, angariando fundos vitais, através da recolha
e venda de roupas em segunda mão, enquanto também reduzem as emissões de carbono e
o desperdício de têxteis, contribuindo para as alterações climáticas. As atividades da Humana
People to People estão alinhadas com Agenda 2030 da ONU. Em conjunto com as pessoas nas
comunidades onde trabalhamos e os nossos inúmeros parceiros, continuamos a apoiar os países,
enquanto eles se esforçam por cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criando
mudanças positivas duradouras no processo.
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Agricultura sustentável e meio ambiente

Os Clubes de Agricultores, constituídos por cerca de
50 agricultores, organizam-se em torno de::
• trabalhar e partilhar experiências em campos de
demonstração
• aprender métodos de agricultura sustentável em
reuniões e lições
• construir relações entre grupos de agricultores e
instituições agrícolas públicas e privadas
• proteger a terra e o ambiente
• ligar as suas vidas sociais e culturais
• melhorar a nutrição e a saúde e cuidar das famílias
• construir resiliência contra as alterações climáticas

Nos Clubes de Agricultores, os agricultores
estão no centro de identificar os desafios que
enfrentam; homens e mulheres participam na
tomada de decisões e nas ações conjuntas.
Os agricultores partilham informações e experiências, através do seu trabalho em campos
de demonstração e em reuniões e lições, bem como dias de campo e demonstrações
agrícolas regulares, que reúnem os membros de um clube e lhes permitem interagir, discutir e
comparar métodos e resultados entre eles e com a comunidade. Organizados em grupos de
aproximadamente 50 membros cada, homens e mulheres participam na tomada de decisões e
nas ações conjuntas.

Trabalhar com

Alcançar mais de

Em

agricultores de pequena
escala

de pessoas

países

75 000 470 000 14

Luísa Manuel Bumba

Estudo de caso: Clubes de Agricultores de Mulheres da ADPP Angola, Catoca, Kwanza Sul
Luísa Manuel Bumba tem 50 anos. Ela vive com o marido e os dois filhos em Catoca rural, na
província de Kwanza Sul, em Angola. Em 2015, Luísa juntou-se aos Clubes de Agricultores de
Mulheres. Fazer parte dos Clubes de Agricultores ajudou Luísa a desenvolver a sua agricultura.
“No passado, eu não sabia como cultivar culturas de horticultura. Se eu quisesse comer couve
ou tomate, tinha de levar a minha farinha de mandioca e trocá-la pelos vegetais. Depois de
aprender horticultura no nosso clube, agora posso cultivar vegetais.”

O Grupo de Acção da Aldeia é a organização
fundamental na Ajuda às Crianças:
• um fórum para realizar discussões
• planear tarefas comuns
• adquirir novos conhecimentos
• identificar desafios
• encontrar e implementar soluções em conjunto
A As atividades são concebidas para:
• melhorar a segurança alimentar
• promover a boa saúde
• resolver problemas básicos de água e saneamento
• criar melhores condições de educação
• organizar cuidados para os doentes ou as crianças
em situações difíceis,
• formando alianças com as próprias crianças

Desenvolvimento Comunitário

Os projetos de Desenvolvimento Comunitário
identificam o que é necessário numa
comunidade, juntamente com as pessoas,
organizando-se para fazer alterações nas suas
próprias vidas.
Nos Grupos de Acção da Aldeia ou em estruturas semelhantes na comunidade, os pais,
os filhos e outros membros da comunidade realizam ação em áreas importantes para eles.
CA Ajuda às Crianças é uma abordagem da Humana People to People ao desenvolvimento
comunitário integrado. A Ajuda às Crianças apoia as crianças, os pais e toda a comunidade
a trabalharem em conjunto para melhorar as condições de vida das crianças, criando
oportunidades para elas, não só para sobreviverem, mas também desenvolverem todo o seu
potencial.
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Maria Ashipala, participante do Ajuda
às Crianças

Estudo de caso: Ajuda às Crianças, DAPP Namíbia, Omusati
Maria Ashipala diz “Participar nas reuniões de grupo organizadas pelo Grupo de Acção da
Aldeia reforçou a maneira de toda a aldeia trabalhar como uma unidade. Construímos uma
escola pré-primária, mobilizámos cada família e melhorar o saneamento de casa e realizámos a
consciencialização da comunidade sobre a malária e o HIV e a SIDA. A minha mãe e eu tivemos
ajuda do Grupo de Acção da Aldeia para obter certidões de nascimento. Agora, a minha mãe
recebe a sua pensão e eu obtive financiamento para criar uma pequena empresa.”

Saúde

O Total Controlo da Epidemia na
participação das pessoas:
• 20 milhões de pessoas abrangidas
pelo TCE desde 2000
• A mobilização da comunidade é
fundamental
• Uma abordagem de pessoa a
pessoa
• Manter-se saudável, estando
infetado(a) ou não, através de
decisões informadas
• Aconselhamento e testagem
realizados em casa
• Apoio à adesão ao tratamento em
TRIOS
• Colaboração extensiva com as
autoridades de saúde

A Humana People To People dedica-se a
ajudar a parar a propagação de doenças
transmissíveis, tais como o HIV e a SIDA, a
tuberculose, a malária e outras doenças cuja
prevenção é possível.
Os nossos projetos de saúde assentam na participação ativa das próprias pessoas nas suas
comunidades. Os projetos funcionam com o sistema de saúde público, para poderem tirar o
maior partido dos seus esforços e recursos e usam os conhecimentos médicos mais avançados
e acessíveis. Os programas estão alinhados com as estratégias globais, incluindo a estratégia
UNAIDS 95-95-95 para acabar com o HIV e a SIDA e a estratégia para a Eliminação da Malária
em oito países do sul de África.

“Só as pessoas se podem
libertar da epidemia de
SIDA” tem sido o slogan
do TCE desde 2000.
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Albertina Jacinto e seu marido

Estudo de caso: Projeto HOPE, ADPP Moçambique, Maputo
Moçambique está entre os países mais afetados pelo HIV e pela SIDA. A prevalência do HIV
entre os adultos foi estimada em 12.6% em 2018, existindo mais de 2.2 milhões de pessoas
a viver com HIV. Albertina Jacinto diz “Ser uma mulher positiva para o HIV e casar com um
homem negativo para o HIV é muito raro. O nosso vínculo conjugal tornou-se mais forte ao
longo dos últimos 11 anos e dei à luz um filho negativo para o HIV, que tem agora nove anos.
Somos testados quanto ao HIV quatro vezes por ano e recebemos os mesmos resultados.”

Educação
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1.2 M

professores formados desde 1993 de pessoas alcaçadas
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A pedagogia da Humana People to People é caracterizada por criar espaço para os
estudantes de todas as idades serem os impulsionadores e navegadores da sua própria
formação, numa configuração colectiva em que estudar juntos como um grupo e estudar
individualmente se complementam. Explorar a realidade da vida e usar o que foi aprendido para
influenciar essa realidade são elementos essenciais reconhecíveis – desde a escola pré-primária
ao nível universitário, na prática, bem como em estudos académicos e com competências de
vida sustentável integradas.
Procura inspirar e complementar a educação pública, para que professores, estudantes,
pais, instituições de educação, oficiais de educação e Ministérios da Educação possam obter
inspiração na cooperação com as escolas e os projetos de educação da Humana People to
People.
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Ao praticarem a pedagogia da Humana
People to People, os estudantes exploram
a vida em todos os seus aspetos coloridos,
enquanto aprendem.

Os projetos e programas de educação
da Humana People to People incluem:
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(instituições ou unidades de projeto)
Escolas Pré-primárias (24)
Formação de Professores de Escolas Pré-primárias (2)
Programa de Leitura Precoce (33)
Escolas para Crianças e Jovens (53)
Redes de Professores de Escola primária (38)
Escolas de Formação de Professores (48)
Escolas Vocacionais/Politécnicas (16)
Instituto de Educação Superior (1)
Institutos de Formação de Pessoal e Voluntários (2)
Estudantes de todas as idades aprendem na
área de tensão entre a aprendizagem individual
e o coletiva e são a força motriz na sua própria
aprendizagem.

Estudo de caso: Escola de Formação de Professores da HPP Índia, NeTT em Nalanda, Bihar
Barsha Kumari, uma professora formada pela NeTT em Nalanda, diz “As crianças aprendem
melhor quando são ensinadas através de atividades. Quando eu era professora estudante na
Formação de Professores Necessária (NeTT) de Nalanda, estudámos através de experiências e
atividades e o que aprendi ainda está comigo. Levo os meus estudantes para fora, recolhemos
coisas da zona em redor e isso ajuda-os a fazer a ligação com o que o livro diz.”

Recolha e venda de roupas em segunda mão

A recolha e venda de roupas em segunda
mão pela Humana People to People financia
projetos de desenvolvimento social,
protegendo também o ambiente.
As roupas em segunda mão são recolhidas em contentores de recolha e lojas na Europa e na
América do Norte, muitas vezes em cooperação com as autoridades municipais e as empresas
locais. As roupas são processadas, separadas e valorizadas; algumas são vendidas em lojas de
roupas em segunda mão na Europa e na América do Norte, enquanto outras são enviadas para
nova separação e venda em seis países em África e em Belize. A recolha e venda de roupas em
segunda mão é fundamental para reduzir os resíduos, promover a reutilização, fornecer roupas
económicas a países em desenvolvimento, e estão a angariar fundos para apoiar projetos de
desenvolvimento social.

As nossas recolhas de
roupas em segunda
mão permitiram poupar
619 000 toneladas de
CO2 em 2019

21 M 147 500
de pessoas que
doaram

toneladas de roupas
recolhidas

Responsabilidade e transparência

A Federação Humana People to People está
empenhada em aderir aos padrões mais
elevados de responsabilidade, transparência e
boa administração.
Em 2019, os membros da Federação Humana People to People gastaram aproximadamente
96.6 milhões de dólares americanos em projectos de educação e desenvolvimento em todo o
mundo. O rendimento obtido através do desenvolvimento de parcerias constituiu a maioria do
rendimento total, com 68.2%. O rendimento restante foi gerado através da recolha e venda de
roupas em segunda mão, com 27.8% e por outros meios, com 4.1%.
A Federação Humana People to People é uma associação registada na Suíça. A Assembleia
Geral constitui a autoridade suprema da Federação Humana People to People e é composta
por 30 associações membros. O Conselho da Federação HPP é responsável pelas actividades
financeiras e operacionais, com responsabilidade de reportar a todos os membros.
Os membros da Federação Humana People to People são auditados de acordo com
normas financeiras e de relatórios internacionais. Isto inclui fundos recebidos por parceiros
internacionais, também contabilizados em linha com os acordos da parceria.

8 500

5 900 1 100

Venda de roupas num mercado em África

Empregos no setor
informal em África e na
América Central

Empregos na Europa,
nos EUA e no Médio
Oriente

em

Empregos no setor
formal em África e na
América Central

10.7M 508 15.6 M 138
de pessoas
compraram roupas em
segunda mão

lojas na Europa
e nos EUA

Parcerias

A Federação Humana People to People
e os seus membros orgulham-se de
trabalhar com vários parceiros que apoiam
o desenvolvimento social e humano. Estas
parcerias são fundamentais para a nossa
capacidade de criar e manter as iniciativas e
gostaríamos de agradecer a todos os nossos
parceiros pelo seu apoio contínuo.

Boa administração

A Federação Humana People to People
está empenhada em aderir aos padrões
mais elevados de responsabilidade,
transparência e boa administração.
Em 2018, a Federation Humana People
to People foi oficialmente certificada para
políticas e procedimentos de administração,
incluindo a sua implementação, com as
normas de avaliação comparativa de ONG
da SGS, com base numa auditoria externa.
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lojas a retalho ou por
atacado em África e em
Belize

Informações de contacto
Nome:
A Federação de Associações ligadas ao Movimento
Internacional Humana People to People
Endereço na Suíça:
Avenue Louïs Casai 18, 1209 Geneve
Endereço no Zimbabwe:
Murgwi Estate, Shamva
PO Box 6345, Harare
+41 22 747 7540
+263 772 420 420
information@humana.org
www.humana.org

