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EDUCAÇÃO 
• 82 professores formados 
• 18 escolas primárias beneficiaram de ensino pedagógico a tempo 

inteiro 
• 69 estudantes formados em Empreendedorismo 
• 20 jovens de Clubes de Agricultores participaram na aprendizagem 

à distância  

AGRICULTURA 
• 2.361 agricultores, dos quais 70% são mulheres, organizados em 

Clubes de Agricultores 
• 46 poços começaram a ser escavados 
• 103 toneladas de caju colhidas 

SAÚDE 
• 68.879 pessoas alcançadas na prevenção e na higiene relativas à 

COVID-19 
• 2.569 pessoas receberam os seus resultados do teste ao HIV 
• 342 novos inscritos em tratamento anti-retroviral 
• 100 ativistas com formação em mensagens de saúde básicas 
• 134.952 preservativos foram distribuídos 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
• 24 Comités de Saneamento formados 
• 140 ativistas receberam formação em saneamento 
• 48 ativistas receberam formação em construção de latrinas 
• 959 pessoas participaram em ações de limpeza 
• 2 contentores com mobília em segunda mão recebidos para os 

projectos 
• 204 jovens receberam formação em pintura, escultura, culinária e 

música 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E SOLIDARIEDADE ECONÓMICA 
• 10.323 toneladas de roupas e calçado em segunda mão doados às 

famílias afectadas 
• 845.817 toneladas de roupas e calçado em segunda mão 

reciclados e vendidos para angariação de fundos para 
desenvolvimento comunitário 

• Um novo centro de estabelecido para origem de roupas e calçado 
reciclado e 22 novos empregos criados. 
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DESTAQUES DE 2020 



Caros Parceiros e Colaboradores 

Estamos a avançar no ano de 2021, cumprindo o que os eventos 
de 2020 exigem de nós. 
É necessário estarmos preparados para agir rapidamente quando 
ocorrem imprevistos e, ao mesmo tempo, fazer planeamento 
estratégico para enfrentar o que esta tendência inesperada mostra. 

As consequências da globalização estão a emergir cada vez mais 
fortes, ano após ano, e a necessidade de mobilizar recursos para 
enfrentar isto e moldar o futuro para todas as pessoas, em todo o 
mundo, com oportunidades iguais.  
Nós precisamos de nos preparar para os imprevistos, porque os 
imprevistos se estão a tornar normais, devido às consequências 
das Mudanças Climáticas, das pandemias (COVID-19 e ÉBOLA), 
da exploração insustentável dos recursos e de as pessoas se 
tornarem refugiados devido a conflitos violentos. 

O único recurso ilimitado é a capacidade, a imaginação e a 
criatividade humanas. 
A nossa responsabilidade é agir em conjunto com as pessoas para 
conseguirmos mudanças para melhor. 

A nossa abordagem é promover a solidariedade entre as pessoas, 
estabelecendo a base sob a qual isto pode ser criado. Isto significa 
criar a estrutura organizacional para dar a tantas pessoas quanto 
possível o acesso a participarem ativamente no desenvolvimento 
do país e na criação do seu futuro. 

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável continuaram a 
servir como uma referência geral para os programas e as 
atividades a realizar em 2020. 

Um grande obrigado às pessoas da Guiné, aos funcionários da 
ADPP Guiné-Bissau, aos estudantes nas nossas escolas, aos 
ativistas e voluntários, aos nossos parceiros de financiamento e 
implementação, ao governo da Guiné-Bissau e a outros 
colaboradores nacionais e internacionais, 
por todo o trabalho que realizaram e pelos 
resultados alcançados ao longo de 2020. 

�4

SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA ADPP GUINÉ-BISSAU 
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A educação de qualidade inclusiva promove oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos e é um 
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável. Fornece 
possibilidades para os jovens adquirirem competências 
técnicas e profissionais na Guiné-Bissau. 
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A Escola de Formação de Professores da ADPP-GB, em Cacheu, tem como 
objectivo aumentar o número e a competência de professores do ensino 
primário, especialmente nas zonas rurais, através de um programa de formação 
de professores validado pelo Ministério da Educação da Guiné-Bissau. 

A Escola tem vários elementos que incluem: estudar as disciplinas do 
curriculum, viagens nacionais, na Guiné-Bissau, e internacionais, na sub-região, 
investigação-ação, estágios escolas primárias comunitárias, de curta e longa 
duração, e de  cooperação dinâmica com as comunidades locais. O projectos 
contribui para uma educação de qualidade, melhoria das taxas de retenção e de 
aprovação de estudantes, igualdade de género, desenvolvimento comunitário e 
oportunidades para os jovens seguirem para o ensino superior.  

A escola continua a desempenhar um papel importante a contribuir para o 
sistema de educação na Guiné-Bissau, ao formar professores de escola 
primária qualificados, que estão empenhados no trabalho de desenvolvimento e 
prontos para trabalhar com as comunidades nas zonas rurais.  

Desde a abertura da escola, em 2012, até ao momento, um total de 165 
professores foram formados, sendo a maioria contratados pelo Governo para 
ensinar em escolas públicas em zonas rurais.  

No início de 2020, um total de 82 estudantes, futuros professores em 
formação, encontravam-se a frequentar a EFP: a equipa 2018 com 35 
estudantes e a equipa 2019 com 47 estudantes.  

Devido ao confinamento e às medidas decorrentes do Estado de Emergência na 
sequência da pandemia por COVID-19, a Escola suspendeu as atividades 
lectivas entre Março e Setembro de 2020.  

No entanto, durante o confinamento, a escola ajustou o programa e criou uma 
plataforma digital com tarefas, permitindo aos estudantes aceder às  tarefas de 
estudo em casa. Assim, a escola conseguiu realizar com êxito as aulas online 
com os estudantes. 

Todos os professores de escola primária formados detêm a chave para o futuro para e com as crianças nas comunidades 
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A Escola Vocacional em Bissorã forma jovens em gestão e capacidades 
humanas, fornecendo uma compreensão básica do mundo de hoje, com 
consciência cultural, capacidades colectivas e competências profissionais em 
várias profissões vocacionais.  
  
A Escola Vocacional tem o objectivo de treinar raparigas, para que adquiram 
novas competências, para promover a sua independência social e económica. 
Isto permite beneficiar as comunidades circundantes através da prestação de 
serviços básicos, ações de mobilização, luta contra doenças e pandemias, 
atividades educacionais e eventos culturais. São recrutados estudantes de todo 
o país. 
A Escola Vocacional em Bissorã foi estabelecida em 1997, existe há 24 anos e 
1.792 estudantes se formaram. A escola desempenhou um papel significativo 
na formação e a equipar os jovens na Guiné-Bissau com competências 
valiosas.  
Em 2020, o ano escolar esteve aberto apenas durante 6 semanas e depois 
esteve fechado devido ao confinamento por causa da COVID-19. Dezanove 
estudantes que se inscreveram em 2019 num curso de 11 semanas 
conseguiram formar-se em Fevereiro de 2020. 

Durante o período de confinamento, 20 estudantes do Projeto de Horticultura 
e Nutrição realizaram estudos conestadas nas suas comunidades, 
auxiliados pelos seus professores através de tablets e pelos líderes de projecto 
nas comunidades, enquanto outros professores trabalharam nos preparativos 
para os cursos que começam em 2021, bem como na manutenção da escola.  

O estabelecimento de um sistema de irrigação a energia solar de 1 hectare na 
Escola Vocacional está em progresso. A escola foi muito afectada pelo 
confinamento por causa da COVID-19, mas está pronta para abrir novamente 
para o ano lectivo que começa em 2021. 

Desde 2019, têm sido apoiados jovens na criação do seu próprio negócio e a 
Escola Vocacional irá abrir mais formação em Empreendedorismo em 2021. A 
ADPP Guiné-Bissau está grata pelo apoio aos estudantes na Escola Vocacional 
por muitos parceiros diferentes: o Ministério da Educação, o Banco Africano de 
Desenvolvimento, a União Europeia, a Fundação Schneider e os Parceiros da 
Humana People to People. 
. 

Nós acreditamos que a formação de competências e a compreensão do mundo de hoje permitem construir a capacidade de criar o futuro. 
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Todos os agricultores formados são uma semente 
plantada ativa na prevenção do Aquecimento 
Global e das Mudanças Climáticas, alcançando a 
Segurança alimentar e contribuindo para alcançar 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
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Produção de alimentos sustentável 
O programa Clubes de Agricultores tem como objectivo capacitar 
economicamente os agricultores de pequena escala, aumentando o valor dos 
seus produtos, através de atividades de processamento e marketing e, ao 
mesmo tempo, praticar a agricultura sustentável. Em 2020, o trabalho incluía 
investigação operacional para fazer uma proposta para o Fundo Verde para o 
Clima, apoiando a Adaptação às Alterações Climáticas dos agricultores de 
pequena escala de Cacheu e Oio. 
Em 2020, o pessoal do projecto alcançou a mobilização e formação de 2.361 
agricultores para aumentar a produção de alimentos em Oio e Cacheu, através 
da adaptação de tecnologias baratas e acessíveis. Setenta por cento (70%) dos 
participantes nos clubes de horticultura eram mulheres. 
•41 Clubes de Agricultores cobriram aproximadamente 20 hectares 
•Foram reinstalados três sistemas de irrigação com energia solar. 
•45 habitantes locais foram empregados na escavação de 46 poços 
•Foram distribuídas sementes para 10 culturas de estação curta diferentes para 
aumentar a produção de alimentos.  
•5 grupos de mulheres receberam formação em processamento e 
empreendedorismo.  
•103 toneladas de caju colhidas.  
•As aulas de nutrição iniciadas em 2019 e continuadas em 2020 para aumentar 

a compreensão sobre a nutrição dos vegetais abriu o caminho para melhorar a 
nutrição das famílias.  
•Os Clubes de Agricultores e a Escola Vocacional deram formação a 20 jovens 
das comunidades dos Clubes de Agricultores num novo programa de 
aprendizagem à distância de seis meses, desenvolvido por causa da restrição 
devido à COVID-19. Os 20 jovens formam-se em Fevereiro de 2021 e 
continuam a trabalhar nas comunidades dos Clubes de Agricultores em 2021.As 
restrições devido ao confinamento por causa da COVID-19 afectaram as 
atividades do projecto; no entanto, outras atividades, como formações e 
distribuição de equipamentos foram feitas nas comunidades 
Os agricultores participaram na vida organizada do clube, criando a sua 
produção através de campos modelo, visitas aos campos, equipamentos 
sustentáveis de baixo custo e a partilha de experiências adquiridas 
colectivamente. O programa Clubes de Agricultores treina os agricultores para 
adquirirem competências e capacidades para lhes permitir praticar a 
diversificação, participar no desenvolvimento da infraestrutura de irrigação, unir-
se para terem acesso aos suprimentos, obter acesso a tecnologias baratas e 
acessíveis e tornar-se mão-de-obra qualificada.  
A ADPP-GB agradece pelo apoio aos projectos dos Clubes de Agricultores por 
parte do Ministério da Agricultura, da União Europeia, do Banco Africano de 
Desenvolvimento, pessoal, de consultores, pessoas da Guiné e parceiros da 
Humana People to People. 
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Formar pessoas em prevenção de epidemias e cuidados 
de saúde próprios, para estarem no controlo das suas 
próprias vidas a nível individual e da comunidade. 
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Vida saudável e bem-estar para todos 
Ter saúde forte é fundamental para a felicidade e o bem-estar humanos, bem 
como para o desenvolvimento económico. É necessária uma participação forte 
das pessoas, apoiando-se umas às outras. A epidemia de COVID-19 veio juntar-
se aos outros problemas de saúde na Guiné-Bissau, tais como a malária, o 
ZIKA, a hipertensão, a diarreia, e o Ébola no país vizinho e as consequências 
que poderia trazer à Guiné-Bissau.  
Para reduzir a propagação da COVID-19, foram organizadas formações em 
comunidades de Cacheu, Oio e Bissau. Foram afixados cartazes em locais 
centrais e foram partilhados equipamentos de higiene. 13.123 pessoas 
aprenderam sobre COVID-19, higiene, mutilação genital feminina, e violência 
doméstica. No âmbito do HIV/SIDA, 7.810 pessoas foram mobilizadas e foi 
realizado um exercício de avaliação de risco com cada uma e foram 
distribuídos 134.952 preservativos.  Foram distribuídos materiais protetores 
ao Hospital Simão Mendes em Bissau No âmbito do HIV/SIDA, 7.810 pessoas 
foram mobilizadas e foi realizado um exercício de avaliação de risco com cada 
uma, foram testadas 3.484 (915 na Semana Internacional de Testagem), 740 
das pessoas testadas eram positivas, o que é um valor muito elevado e mostra 
a relevância do programa de saúde. 
Em 2020, 7 Oficiais de Campo receberam formação em testagem ao HIV, 
consulta e encaminhamento e os métodos de prevenção correctos.  

A saúde forte é essencial para cada pessoa e exige a participação forte e a 
compreensão de todas as pessoas. A produção agrícola, a educação, a 
inclusividade e a felicidade estão todas ligadas à saúde boa.   
Em 2020, a ADPP Guiné-Bissau: 
Trabalhou com famílias e com militares para combater o HIV/SIDA; uniu forças 
com outras organizações em ações contra a COVID-19; apoiou mulheres com 
fístula obstétrica; trabalhou com vítimas de violência; consciencializou contra a 
mutilação genital feminina; promoveu o planeamento familiar e foi um facilitador 
importante entre os serviços de saúde e as comunidades. 
O nosso obrigado a todos os parceiros que contribuíram para o bem-estar das 
pessoas da Guiné-Bissau e a todos os parceiros que apoiaram o projecto, como 
o Ministério da Educação da Guiné-Bissau, as Direções Regionais de Saúde, o 
Instituto da Mulher e Criança (IMC), Instituto Camões I.P., DHAPP/DoD 
(Departamento de Defesa dos EUA), GBAF (Forças Armadas da Guiné-Bissau), 
SNLS (Secretariado Nacional para a luta contra o HIV/SIDA),  Coalition Plus, 
GAT, RENAP, Céu & Terras, ESSOR, Aguibef, CIDA Alternag, Enda Santé, Cruz 
Vermelha, AMIC, Plan International, Aglucomi, AIDA, Rede de saúde da Guiné-
Bissau, Centro Cultural Enterramento, Centro Cultural Quelele, Centro Cultural 
Plack II, WHO, UNFPA, UNAIDS, pessoal e outros educadores e parceiros da 
Humana People to People.
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O próprio poder das pessoas cria mudanças a nível 
individual e colectivo, na criação de resiliência e 
capacidades. 
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A capacidade humana é força motriz para a mudança 

A cultura é uma parte forte das vidas das pessoas. Influencia as visões, os 
valores, o humor, as esperanças, as lealdades, as preocupações e os medos. 
As culturas estão a construir relações e compreensão e são utilizados na 
mobilização de novas ideias. Em 2020, no projecto “Promover a economia 
criativa como vector para o desenvolvimento inclusivo e sustentável" 204 
pessoas se formaram em música, pintura, escultura e cozinha tradicional 
saudável; os jovens começaram atividades geradoras de rendimentos utilizando 
as competências que ganharam nos centros culturais da ADPP-GB. O pessoal 
do projecto e os formandos participaram em dois eventos principais a nível 
nacional, como foi o caso do Carnaval Nacional, um evento em que participam 
grupos culturais de todo o país. O grupo cultural ADPP-GB ficou em segundo 
lugar na competição de 2020. Outro evento foi o Dia da Mulher da Guiné e uma 
exposição no Centro Cultural Português. As principais atividades durante o 
confinamento foram sobre saúde e mensagens de consciencialização para a 
COVID-19 e apoio das comunidades locais. A ADPP-GB gostaria de agradecer a 
colaboração dos parceiros Netos de Bandim, Associação Cultural Ussoforal, 
Departamento Cultural, União Europeia, o pessoal e a juventude, os diretores e 
os comités dos Centros Culturais. 

Desenvolvimento Comunitário é Importante 

O saneamento é importante para todas as comunidades, ajudando a manter a 
saúde e aumentando a esperança de vida.  
O projecto finalizou o estudo da base e continuou a mobilização “Porque é 
essencial melhorar as condições básicas de higiene e saneamento”. 
Alcançou 68.879 pessoas em 140 comunidades, 137 em Oio e 3 na região de 
Cacheu e formou 140 Ativistas. Facilitou a formação e apoiou as comunidades 
com materiais de higiene para a prevenção da COVID-19. 
Em 24 aldeias em Oio, a equipa do projecto construiu 25 latrinas duplas 
públicas e formou 48 ativistas.  
A Escola Primária em Bissorã começou em 2020, mas com o confinamento em 
Março todos os estudantes e professores foram para casa. 
A equipa do projecto gostaria de agradecer aos parceiros de cooperação 
Direção Geral de Recursos Hídricos (DGRH), União Europeia, TESE, ASPAAB, 
KAFO, Ativistas, comités, as pessoas nas comunidades e os professores da 
Escola Primária de Bissorã. 
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As pessoas protegem o ambiente através da reutilização 
de artigos têxteis e isso cria empregos e melhora as 
condições de vida na Guiné-Bissau. 
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Angariação de fundos utilizando recursos existentes 
O objectivo do Projecto de Angariação de Fundos com Roupas e Calçado é 
obter financiamento para as atividades da ADPP Guiné-Bissau nas áreas da 
Educação, Saúde, Agricultura e várias campanhas de apoio à proteção do 
planeta. Apoia as possibilidades de procurar mais financiamento de parceiros 
nacionais e internacionais. Apoia as comunidades em Oio e incentiva as 
atividades de empreendedorismo. Fornece roupas de boa qualidade à 
população rural e urbana e cria empregos através da venda de roupas a preços 
acessíveis para comerciantes locais.  
O Projecto de Angariação de Fundos com Roupas e Calçado estabeleceu um 
centro de triagem para responder às exigências das roupas separadas no país e 
foram criados 22 empregos. 
O Centro de Separação adiciona valor às roupas, separando-as em cerca de 70 
categorias diferentes, para permitir aos clientes escolher e comprar a categoria 
exata e a qualidade que desejam, com as vendas a aumentarem para 
845.817kg em 2020. 
A Angariação de Fundos com Roupas e Calçado apoiou os objectivos de 
Empreendedorismo para os jovens criarem um negócio e as famílias afectadas 
por catástrofes naturais serem apoiadas, tendo sido doados 10.323 kg. 

Fundo de Contrapartida 

A importação e venda de roupas em segunda mão é uma parte integral do 
programa de financiamento da ADPP Guiné-Bissau. O Fundo de Contrapartida, 
estabelecido como parte do Acordo Geral de Cooperação com o Governo, 
destina-se a apoiar os projectos da ADPP-GB na região de Oio e projectos locais 
promovidos por organizações locais. Em 2020, o Fundo de Contrapartida apoiou 
a Escola Vocacional da ADPP, a Horticultura dos Clubes de Agricultores, a Ação 
de Saúde em Oio, escolas locais afectadas pelas tempestades e proteção da 
comunidade contra a COVID-19. 
. 
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Aprendi que todas as situações na vida vêm com benefícios e 
desafios; Hilario Djedju 
Em Março, na Escola de Formação de Professores de Cacheu, suspendemos a 
viagem nacional devido ao confinamento por causa da COVID-19, e todos os 
estudantes foram para casa, mas, graças à flexibilidade da nossa escola, 
continuámos a ter a aprendizagem à distância. 
Em Varela, andei 26 km de bicicleta para conseguir aceder à rede e estudar em 
conjunto com os meus dois colegas. Foi muito difícil para mim, porque também 
ajudava os meus pais a colherem cajus, uma vez que estávamos em tempo de 
crise económica. Este desafio obrigou-me a gerir o meu tempo. Claro que 
também estava a cumprir as medidas que prevenção que observei no painel de 
comunicação da nossa escola. Consegui resolver todas as tarefas das 
disciplinas e enviá-las aos meus formadores antes da data de entrega. Esta 
nova forma de estudar é uma grande experiência de aprendizagem e antes eu 
pensava que só era possível estudar assim nos Estados Unidos. Agora, vejo 
que realmente é possível cumprir as condições necessárias. Aprendi muito com 
esta nova maneira, aprendi que todas as situações na vida vêm com os seus 
benefícios e os seus desafios. Tenho a expectativa de me tornar um óptimo 
professor e de contribuir para erradicar a iliteracia no nosso país. Agradeço esta 
oportunidade de partilhar as minhas experiências. 

A água limpa e o saneamento são componentes essenciais 
para uma vida saudável;  Alberto Mussa 
Eu, Alberto Mussa, da aldeia de Mansoa, na comunidade de Ntate, fui escolhido 
na comunidade como pedreiro e pessoa responsável pelo grupo de 
saneamento.  Antes disso, trabalhei como Trabalhador de Saúde Comunitário, 
que também tinha a componente de saneamento. O trabalho não teve efeito 
positivo, porque, nas 67 casas na comunidade de Ntate, 61 não tinham latrina. 
Após a implementação deste projecto, as condições melhoraram.  Há melhor 
acesso a água potável e saneamento. Graças à implementação deste projecto, 
sabemos a importância de construir latrinas. Nós conseguimos criar uma latrina 
pública na escola, através de várias sessões diferentes feitas a nível local pelo 
grupo de saneamento escolhido e pelo pedreiro; antes disso, os estudantes da 
escola defecavam nos arbustos. 
Mas agora estamos a combater isso, porque temos latrinas e, de momento, 
estamos a trabalhar na replicação das latrinas familiares que começámos a 
escavar em Novembro. Temos 10 latrinas familiares completas. Estou 
convencido de que, quando o projecto terminar, continuaremos a replicar as 
latrinas familiares, porque demos formação a um pedreiro e um grupo de 
saneamento. Sem mais nada a dizer, os meus agradecimentos vão 
especialmente para os implementadores. 

HISTÓRIAS DE CASO DE 2020
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DADOS FINANCEIROS  2020 

RECEITAS DESPESAS

VALOR TOTAL: €2.556.907

Agricultura 34.7%

Saúde 29.2%

Outros Parceiros 49.2%

Receitas Próprias 29.2%

Desenvolvimento sustentável 1.7%
Desenvolvimento 
Comunitário 9.5%

Educação 24.9%

Humana People to People 21.5% 
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PARCEIROS DA ADPP GUINÉ-BISSAU EM 2020

FUNDOS MULTILATERAIS 
• União Europeia 
• Banco Africano de Desenvolvimento 
• Fundo de População das Nações Unidas 
• Organização Mundial da Saúde 

FUNDOS BILATERAIS 
• Genbrug til Syd 
• Instituto Camões, I.P. 
• US Department of Defence (DoD) HIV/AIDS 

Prevention Program 

FUNDOS DE ONGS E FUNDAÇÕES 
• Fundação Schneider Electric 
• Federação KAFO 
• TESE Associação para o Desenvolvimento 
• Coalition Plus 
• AIDA 

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO 
• Grupo cultural Netos de Bandim 
• Associação cultural Ussoforal 
• Associação de Saneamento Básico ASPAAB 
• GAT 
• ENGIM 
• RENAP 
• Ceu & Terras 
• AMIC 
• Ceu & Terras 
• ESSOR 
• Plan International 
• Aglucomi 
• Cruz Vermelha 
• Universidade Amilcar Cabral 
• Guiné-Bissau Rede de Saúde

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 
• Fundación Pueblo para Pueblo, Spain 
• Humana People to People Baltic (Lithuania) 
• Associação Humana Portugal 
• Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana 

People to People  
• U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge 
• Humana Sorteerimiskeskus OÜ 
• Federation Humana People to People 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM 
INSTITUIÇÕES DO ESTADO GUINEENSE 
• Direção Geral de Cooperação International  
• Direção Geral do Plano 
• Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rual 
• Ministério da Educação Nacional e Ensino 

Superior 
• Ministério da Saúde Pública 
• Instituto Nacional de para o 

Desenvolvimento da Educação (INDE) 
• Secretaria de Estado do Ambiente  
• Secretariado do Estado das Comunidades  
• Ministério da Mulher, Familia e 

Solidariedade Social  
• Secretariado National Luta Contra le Sida  

(SNLS 
• Secretario de Estado da Cultura 
• Diretor Geral de Cultura 
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AADPP Guiné-Bissau é um membro fundador da Federação de 
Associações ligadas ao Movimento Internacional Humana People to 
People. Inclui 29 associações membros nacionais independentes.  

A nossa agenda comum é proteger o planeta, construímos 
comunidades e apoiamos as pessoas ao conectá-las a outras, 
libertando o seu potencial para mudanças e ações positivas. 

A Federação apoia os membros a fornecerem programas críticos no 
terreno em África, na Ásia, na Europa, na América do Norte e na 
América do Sul. Este apoio inclui o desenvolvimento de programas, 
gestão de projectos e operações, apoio à gestão financeira e ajuda 
para promover a nossa agenda comum e ganhar influência através de 
relações e parcerias importantes. 
  
As atividades do movimento Humana People to People estão 
alinhadas com a Agenda 2030 da ONU. Em conjunto com as pessoas 
nas comunidades e os nossos inúmeros parceiros, continuamos a 
apoiar os países, enquanto eles se esforçam por cumprir os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, criando mudanças 
positivas duradouras no processo. 
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