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Sobre nós
A Humana People to People
abrange o mundo através de 29
organizações membros independentes,
cada uma com uma base firme no seu
próprio país. Apoiamos os membros a
fornecerem programas críticos no terreno
em África, na Ásia, na Europa, na América
do Norte e na América do Sul.
A nossa agenda é simples e
clara: proteger o planeta, construindo
comunidades e apoiando as pessoas
ao conectá-las a outras, libertando o
seu potencial para mudanças e ações
positivas. Nós partilhamos esta agenda
com os nossos parceiros a todos os níveis.
Estamos alinhados com a Agenda
2030 da ONU e apoiamos os países,
enquanto eles se esforçam por cumprir
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, criando mudanças
positivas duradouras no processo.
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Desenvolvimento
Comunitário
Baseamo-nos na
capacidade das pessoas
para enfrentarem desafios
e avançarem juntas.
Apoiamos a coesão social
e, juntos, encontramos
oportunidades para
progredir.

117 000 3.3 M 14 204
families

de pessoas

países

abrangidas

unidades de
projeto

Nos nossos projetos de
Desenvolvimento Comunitário nas
zonas rurais, a estrutura principal
é o Grupo de Ação da Aldeia
local. O Grupo de Ação da Aldeia
coloca o controlo dos processos de
desenvolvimento e da tomada de
decisão nas mãos das pessoas afetadas.

Agricultura
sustentável e meio
ambiente
A agricultura e o
meio ambiente estão
intimamente ligados. Lutar
pela segurança alimentar
tem de andar a par com a
proteção do ambiente. Os
métodos de produção mais
saudáveis também ajudam
a combater as alterações
climáticas e criar coesão
social.

69 000 406 000 14 310
pequenos agricultores

pessoas abrangidas

países

unidades de
projeto

Os nossos Clubes de Agricultores colocam os
agricultores e as suas famílias no centro de
todas as atividades. Nos clubes, os agricultores
encontram-se, aprendem e apoiam-se uns aos
outros a encontrarem soluções comuns para os
desafios que enfrentam.

Saúde
Os nossos programas
de saúde começam com
as pessoas e não com as
doenças. Os resultados de
saúde positivos dependem
de as pessoas viverem
bem, quando conduzem,
constroem e mantêm
a boa saúde nas suas
comunidades.

596 4.6M 13

“Só as pessoas se podem
libertar da epidemia de
SIDA” tem sido o slogan
do TCE desde 2001
unidades de
projeto

de pessoas
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países

As organizações nacionais da Humana
People to People abordam alguns dos
problemas de saúde mais difíceis dos seus
países: HIV, TB, malária, nutrição. Alguns
destes problemas são dispendiosos e os
projetos surgem com o apoio de parceiros
internacionais.

Educação
Apoiamos a educação
pública como um bem
comum e, com os
nossos programas de
educação e projetos
únicos, procuramos
tornar a aprendizagem
uma experiência que
muda a vida, tanto para
estudantes como para
professores, e inspirar
outros a fazer o mesmo.
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Acreditamos que os estudantes e os
professores têm de aprender juntos
e com as suas comunidades e o que
aprendem tem de ser testado e refinado
no encontro com as ações de mudança na
realidade diária da vida.

Recolha e venda de
roupas em segunda
mão
A nossa recolha e venda
de roupas em segunda
mão financia projetos de
desenvolvimento social,
protegendo também o
ambiente.

A recolha de roupas
em segunda mão pela
Humana People to
People poupou
802 000 toneladas de
CO2 em 2021

19 M 131 000
de pessoas que
doam

toneladas de roupas
recolhidas

Parcerias

Fontes de
financiamento

Orgulhamo-nós de trabalhar com uma vasta gama de parceiros
que apoiam as nossas funções de desenvolvimento social e
humano. Agradecemos a todos os nossos parceiros pelo seu apoio
contínuo e compromisso para trabalhar com as pessoas no terreno,
procurando atingir o desenvolvimento necessário para ocorrerem
mudanças positivas e duradouras.

Em 2021, os nossos membros gastaram
cerca de 96 milhões de dólares
americanos em projetos de educação e
desenvolvimento a nível mundial.

Fontes de Fundos

49.1�
21.9�
14.7%
9.3%
5.0%

Governos
Fundos angariados
através de roupas
em segunda
mão
Apoio
multilateral
Empresas, fundações
e ONG
Outros
rendimentos

TOTAL 100%

Reduzimos os resíduos, poupamos
recursos preciosos, através da
reutilização, fornecendo roupas
económicas a pessoas em ambos
os hemisférios – o que, em última
instância, nos permite realizar trabalho
de desenvolvimento valioso.

Utilização Dos Fundos

51.3�
25.2�
14.0�
9.5�

Saúde
Educação
Desenvolvimento
Comunitário

Agricultura e meio
ambiente

TOTAL 100%

Boa administração

Estamos empenhados em aderir aos padrões mais elevados de
responsabilidade, transparência e boa administração.
Em 2021, a nossa certificação para políticas e procedimentos de
administração, incluindo a sua implementação, foi renovado pela
empresa de inspeção e certificações reconhecida internacionalmente
Société Générale de Surveillance (SGS) com as normas de avaliação
comparativa de ONG.

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

