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A Humana People to People está presente em todo o mundo através de 29 associações 
membros independentes. Nós surgimos a partir de um movimento de educação progressiva, 
nos anos 1970, assente na luta contra o apartheid e o colonialismo. Hoje, estamos empenhados 
em enfrentar alguns dos maiores desafios humanitários, sociais e ambientais do mundo. 
Quarenta anos após termos começado, as necessidades do nosso planeta e dos seus habitantes 
são mais urgentes e complexas do que nunca.  

A Federação de Associações ligadas ao Movimento Internacional Humana People to People 
– abreviadamente, a Federation Humana People to People – foi estabelecida formalmente em 
1996. Apoia os membros a fornecerem programas críticos no terreno em África, na Ásia, na 
Europa, na América do Norte e na América do Sul.

Estamos todos comprometidos com a mesma agenda: proteger o planeta, construir 
comunidades e apoiar as pessoas, ao conectá-las a outras, libertando o seu potencial para 
mudanças e ações positivas.

No nosso coração está um conjunto de princípios sobre como criar desenvolvimento 
e angariar fundos para isso. Este caráter é partilhado por inúmeros parceiros, nacionais e 
internacionais, que apoiaram – e continuam a apoiar – o nosso trabalho ao longo dos anos. 

As nossas atividades estão alinhadas com a Agenda 2030 da ONU. Trabalhando lado a lado 
com as pessoas nas suas comunidades e com os nossos inúmeros parceiros, a apoiar os países, 
enquanto eles se esforçam por cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
criando mudanças positivas duradouras no processo.



Clubes de Agricultores colocam os agricultores e 
as suas famílias no centro de todas as atividades. 
Aqui os agricultores se encontram, aprendem 
e apoiam-se uns aos outros a encontrarem 
soluções comuns para os desafios que enfrentam 
na sua região.
Os agricultores de pequena escala são críticos para a crise ambiental e social do mundo. 
São mesmo muito importantes – são a força motriz de sistemas agrícolas ecologicamente 
sustentáveis e socialmente justos. Quando as condições permitem que ganhem a vida, ficam na 
terra e protegem-na.

Estudo de caso: Membro da Associação Kupulumussana em Tica, Nhamatanda, Moçambique. 
Delfina diz que não se quer lembrar do ciclone IDAI em 2019. Nos seus 61 anos, ela nunca 
tinha visto nada assim. Os Clubes de Agricultores de Nhamatanda ajudaram Delfina a começar 
depois do desastre – com a enxada na mão, sementes e ferramentas para começar a produção 
novamente. Em Tica, foram construídas cinco bancas de mercado, que ajudam os agricultores a 
vender os seus produtos, com dignidade e em boas condições, diretamente aos clientes.

Agricultura sustentável e meio ambiente

Delfina Domingos

EmTrabalhar com Alcançar mais de 

85 000
agricultores de pequena 
escala

428 000 
pessoas

14
países

Desenvolvimento Comunitário

Os nossos programas de Desenvolvimento 
Comunitário são para criar as condições para 
permitir às pessoas melhorarem as suas vidas, 
enquanto reduzem a pressão sobre o planeta e 
avançam na justiça.
Desenvolvimento Comunitário apoia as crianças, os pais e toda a comunidade a trabalharem 
em conjunto para melhorar as condições de vida das crianças, criando oportunidades, 
não só para sobreviverem, mas também para desenvolverem todo o seu potencial. O nosso 
Desenvolvimento Comunitátio coloca o controlo dos processos de desenvolvimento e da 
tomada de decisão nas mãos das pessoas afetadas.

EmTrabalhar com Alcançar mais de 

292 000
famílias

4.2 M
de pessoas 

15 
países

Estudo de caso: Membo Loba, Ajuda às Crianças Camp Luka, HPP Congo
“Obter competências de alfaiataria desafiou-me a acreditar em mim. As novas competências 
ajudaram-me a fazer roupas bonitas, de que muitas pessoas gostam. Lentamente, estou a atrair 
novos clientes. Consegui tornar-me financeiramente independente e não preciso de depender 
da ajuda do pai do meu filho. O meu filho vai à escola e eu tenho o respeito dos outros.”

Membo Loba

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

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



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, conduzirem, 
construírem e manterem a boa saúde 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 acessíveis 
e avançados. Os programas de saúde da Humana People to People estão alinhados com as 
estratégias globais para combater as doenças, incluindo a estratégia UNAIDS 95-95-95 para 
acabar co o HIV e a SIDA, a estratégia End TB da OMS, as orientações da OMS para combater a 
Covid-19, e a estratégia para a eliminação da malária do Sul de África.

Estudo de caso: ADPP, TCE, Angola
“No passado, eu não era exatamente um exemplo brilhante de como reduzir o risco de DST e 
certamente não gostava da ideia de fazer um teste ao HIV. Eu pensava que talvez fosse melhor 
morrer sem saber o meu estado, mas descobri que valia a pena fazer o teste, porque isso 
tornaria mais fácil prevenir a propagação da doença. Agora tenho uma parceira de quem gosto 
muito e ela também está a seguir as mesmas medidas preventivas. Nós vamos ao hospital para 
sermos testados regularmente, uma vez a cada três meses, e sabemos o nosso estado de HIV.”

Julio Adriano

Estudo de caso: Luo Ruhong, Líder do Projeto Escolas Pré-primárias do Futuro, Huize, China
“Através de formação contínua e partilha de aprendizagens, os nossos professores de escola 
pré-primária passaram por uma transformação de professores primários para professores 
de escola pré-primária especialistas. Eles agora ensinam na escola pré-primária com jogos, 
atividades ao ar livre e outras coisas adequadas a crianças pequenas. Os comités de aldeia e 
os pais nas aldeias sentem-se e agem como se cada escola pré-primária fosse a sua própria 
propriedade – o que é exatamente aquilo por que nos esforçamos.”

Nós criamos espaço para os estudantes serem 
os impulsionadores e navegadores da sua 
própria formação, numa configuração coletiva 
em que estudar juntos como um grupo e estar 
individualmente se complementam.
Os nossos programas de educação abrangem a educação das crianças marginalizadas e 
que vivem em circunstâncias difíceis, a capacitação as raparigas e das mulheres através da 
educação, programas de formação vocacional, incluindo cursos de formação de competências 
formais e curtos que promovem o desenvolvimento socioeconómico e, por último, mas não 
menos importantes, programas de formação de professores que visam as comunidades rurais 
em África e na Ásia e que formam professores, que estão empenhados em ultrapassar as 
barreiras à educação significativa. 

Alcançando

422 5.7M 13“Só as pessoas se podem 
libertar da epidemia de 
SIDA” tem sido o slogan 
do TCE desde 2000.

Em

unidades de 
projeto

de pessoas países

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 

Educação

156 53 000 1.6 M
instituições de educação professores formados desde 1993 de pessoas alcaçadas

Os projetos e programas de educação 
da Humana People to People incluem:

(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.
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A Humana People to People recolha e venda 
de roupas em segunda mão financia projetos 
de desenvolvimento social, protegendo 
também o ambiente.
Nós recolhemos roupas em segunda mão através de lojas e contentores de recolha em 
localizações muito movimentadas. As roupas são separadas e avaliadas em centros de separação 
dedicados; 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 África e na 
América Central. Ao fazê-lo, 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.

Fontes e despesas de financiamento

Venda de roupas em um mercado na África

6 700 9005 800

15.3M 1439.7M 519

Em 2020, os nossos membros gastaram cerca de 
86,6 milhões de dólares americanos em projetos 
de educação e desenvolvimento a nível mundial.

Recolha e venda de roupas em segunda mão

Empregos na Europa, 
nos EUA e no Médio 
Oriente

Empregos no setor 
informal em África e na 
América Central

Empregos no setor 
formal em África e na 
América Central

de pessoas 
compraram roupas 
em segunda mão

de pessoas 
compraram roupas em 
segunda mão

lojas na Europa 
e nos EUA

lojas a retalho ou por 
atacado em África e em 
Belize

emem

19 M 134 000
de pessoas que 
doaram

toneladas de roupas 
recolhidas

As nossas recolhas de 
roupas em segunda 
mão permitiram poupar  
563 000 toneladas de 
CO2 em 2020

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. 

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.

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

Fontes de Fundos

12.0% Empresas, 
fundações e 
ONG

15.5% Apoio 
multilateral

50.6% Governos 

17.9% Fundos angariados 
através de roupas 
em segunda mão

4.0% Outros rendimentos

TOTAL 100%

Utilização dos Fundos

10.5% Agricultura e 
meio ambiente

20.7% Desenvolvimento 
Comunitário

44.7% Saúde 

24.1% Educação

TOTAL 100%


