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A 
Humana recolheu no ano 
passado 4.495.654 kg de rou-
pa e calçado usados através 
de uma rede de 1.300 con-
tentores e 8 lojas secondhand 

existentes em Portugal, para lhes dar um 
fim social. Um objetivo conseguido gra-
ças à colaboração de mais de seiscentos 
mil doadores que depositaram com con-
fiança a sua roupa usada e ao apoio de 
cerca 250 entidades públicas e privadas 
que colaboram connosco ao abrigo de 
parcerias. Os cidadãos colocam nos con-
tentores roupa, calçado, acessórios e têx-
teis para o lar que já não utilizam e aos 
quais são dados uma segunda vida.

Estes dados comprovam uma maior 
consciência ambiental por parte dos ci-
dadãos e das entidades em promover 
um modelo de economia circular que 
prolongue a vida do têxtil, bem como, 
demonstra que os cidadãos optam por 
depositar a sua roupa usada em con-
tentores da Humana, uma vez que con-
fiam no modelo de valorização do têxtil 
da Associação com um objetivo social.

O setor dos resíduos está intimamen-
te ligado aos grandes objetivos do cres-
cimento económico, da criação de em-
prego e do aumento da qualidade de 
vida, e é um dos “10 setores estratégi-
cos da economia” identificados pelo 
PNUMA - Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente como “im-
pulsionadores das tendências definido-
ras da transição para uma economia 
verde.”

De igual modo, o paradigma dos resíduos 
como recursos encontra-se formalizado 
nas mais recentes iniciativas estratégicas 
da União Europeia como a Estratégia 
Europa 2020 e o Roteiro para uma Eu-
ropa Eficiente na Utilização de Recursos, 
e na legislação subsequente, como o 7.º 
Programa de Ação em Matéria do Am-
biente da UE, onde a gestão eficiente de 
recursos assume máxima prioridade.

Num cenário de crescimento verde as-
sente na Economia Circular, o PER-
SU 2020 - Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos, concretiza a estraté-
gia nacional nesta matéria e define no-
vas metas globais por sistema de gestão 
de resíduos, em que a preparação para a 
reutilização e a prevenção são fatores de-
cisivos na hierarquia dos resíduos.

A reutilização e a reciclagem têxtil con-
tribuem para a proteção do meio am-
biente e na luta contra as alterações cli-
máticas. Cada quilo de roupa que se 
reutiliza e não é incinerada evita a emis-
são de 3,169 kg de CO

2
 segundo dados 

da Comissão Europeia. As 4.495 tonela-
das recolhidas em 2016 representaram a 
não emissão de 14.244 toneladas de CO

2
 

para a atmosfera.

A Associação mediante a recuperação 
de roupa usada, consegue reduzir o vo-
lume global de resíduos além de facilitar 
a reutilização. Possibilitando assim, pro-
longar a vida útil das peças de vestuário 
e implementar projetos de cooperação 
para o desenvolvimento em Moçambi-
que e na Guiné-Bissau e de apoio local 
em Portugal.

Os recursos gerados apoiam projetos de cooperação e de ajuda local

Através de uma equipa com mais de 70 profissionais, a Humana garante a eficiência do serviço e o seu compromisso com a cidadania. 

4.500 toneladas de têxtil recolhidas em 2016 

A Humana Portugal é uma associação sem fins 
lucrativos, que desde 1998 promove a proteção 
do meio ambiente através da reutilização têxtil e 
implementa programas de cooperação em Áfri-
ca, bem como de ajuda social em Portugal. Atual-
mente contamos com cerca de 1.300 contentores 
para a recolha de roupa usada à disposição dos ci-
dadãos, distribuídos em várias regiões do territó-
rio nacional, onde poderão colocar as suas doa-
ções. De igual modo, o poderão fazer diretamente 
numa das oito lojas secondhand da associação. 

A Humana faz uma gestão eficaz das doações de 
roupa usada e incentiva a reutilização e o consu-
mo responsável. Um objetivo partilhado pela Di-
retiva Quadro de Resíduos e o Ministério do Am-
biente, Ordenamento do Território e Energia 
(MAOTE), cuja prioridade é reduzir a produção 
de resíduos desde a sua origem e aumentar a pre-
paração para reutilização e reciclagem de resíduos 
domésticos e similares. A colocação de roupa usa-
da em contentores inicia o ciclo de reutilização e 
valoriza este recurso.

Além da sua componente ambiental, a gestão 
de têxtil usado é um importante motor de de-
senvolvimento. Por um lado, na criação de em-
prego em Portugal: a Associação tem mais de 
70 funcionários (gerando um posto de trabalho 
permanente a tempo inteiro por cada 57.000 
quilogramas de roupa recolhida); e por outro, 
porque os recursos obtidos com a gestão de têx-
til usado viabilizam os programas de ajuda lo-
cal e de sensibilização em Portugal e de coope-
ração para o desenvolvimento em África. 

· Quem somos ·

Onde
estamos

SEDE:
Rua B, nº 104, Armazém A
Urbanização do Passil
2890-171 Alcochete 
T. +351 21 280 15 87
F. +351 21 280 15 86

ESCRITÓRIO LISBOA
Praça Pasteur, nº 5, 6º Dto 
1000 – 238 Lisboa
T. +351 21 849 04 61

DELEGAÇ  AO
Sul
Av. Vilamoura XXI, Edif. Portal de 
Vilamoura, Loja C-1 Bloco B
8125-017 Quarteira

LOJAS | LISBOA
Av. Almirante Reis, nº 26 
1150-018 Lisboa
T. +351 21 812 91 80

Av. Almirante Reis, nº 94 
1150-022 Lisboa
T. +351 21 813 27 13

Av. Almirante Reis, nº 104 B 
1150-022 Lisboa
T. +351 21 813 93 27 

Rua Morais Soares, nº 70
1900-348 Lisboa
Telef.218 131 557

Praça Francisco Sá Carneiro, nº 10-A 
(Areeiro)
1000-160 Lisboa
T. +351 21 845 09 09

Rua dos Fanqueiros, nº 225
1100-229 Lisboa
T. +351 21 886 11 87

Av. 5 de Outubro, nº 72
1050-059 Lisboa
Tel: (+351) 217 931 799

LOJA | PORTO
Rua Passos Manuel, nº 62
4000-381 Porto
T. +351 22 201 17 80

Edita: Humana Portugal
Fotografías: Arquivo Humana 212 801 587  |  www.humana-portugal.org  |  info@humana-portugal.org

A recolha de roupa é 
um serviço gratuito 
para os municípios

Certificações  
A Humana conta com as 
certificações oficiais no âmbito 
da recolha, gestão e venda de 
roupa e calçados usados.

• Certificações ISO 9001:2008 
e ISO 
14001:2004

• Alvará de 
Licença para a Realização 
de Operações de Gestão 
de Resíduos, emitido pela 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, com o nº 
006/2015
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N
o âmbito de celebração do 
Humana Day, a Associação 
procedeu no passado mês 
de outubro, no Centro Cul-
tural de Belém em Lisboa, 

à entrega dos VII Prémios Humana de 
Reutilização Têxtil a entidades públicas 
e privadas que ao longo do ano anterior 
mais se destacaram em diversas catego-
rias, nomeadamente nas áreas de Edu-
cação ou Apoio Social.

As entidades foram eleitas entre dezenas 
de nomeados propostos pela Humana 
numa iniciativa integrada nas comemo-
rações do Humana Day. Esta 7ª edição, 
dedicada à educação sob o tema “Qua-
lity Education for Development”.

Estes prémios visam homenagear as en-
tidades que mais se distinguiram ao ní-
vel da participação em projetos em be-
nefício da comunidade, baseados num 
modelo de economia circular com um 
objetivo social e solidário. Mas princi-
palmente, são um reconhecimento do 
apoio dos cidadãos para com a Asso-
ciação mediante as suas doações de têx-
til usado através da rede de contentores, 
colocados graças a acordos de colabora-
ção com municípios e outras entidades 
públicas e privadas.
 
No total de 24 entidades premiadas fo-
ram distinguidas 9 no evento Humana 
Day Lisboa. Os restantes 15 prémios, 
distribuídos por sete categorias diferen-
tes, foram entregues em cerimónias de-
dicadas a cada entidade que prossegui-
ram até ao final de dezembro, a nível 
nacional. 

No evento participaram na qualidade 
de oradores, Jesper Wohlert, Presidente 
do Conselho de Administração da As-
sociação Humana Portugal, Apili Viei-
ra, Responsável do Conselho Pedagógi-
co da Escola Profissional de Bissorã da 
ADPP-Guiné-Bissau e Ananias Sigaú-
que, Ministro Conselheiro da Embaixa-
da da República de Moçambique.
 
A abertura do painel de oradores esteve 
a cargo de Jesper Wohlert, que começou 
a sua intervenção citando Nelson Man-
dela: “A educação é a arma mais pode-
rosa para mudar o mundo”, prosseguiu 
destacando “baseámo-nos nesta ideia 
para celebrar o Humana Day este ano. 
Queremos deixar claro a extrema im-
portância de fomentar uma educação de 
qualidade nos países do hemisfério Sul 
onde atuamos”.

Wohlert salientou ainda que “é impres-
cindível conseguir oferecer uma edu-
cação básica de qualidade e dotar as 
crianças das competências e do conhe-
cimento necessários para que possam 
desfrutar de uma vida plena”. Concluiu 
enaltecendo “o papel fundamental dos 
professores para uma educação de qua-

lidade e no desenvolvimento e progresso 
das pessoas e das comunidades”.

Apili Vieira, referiu a importância do tra-
balho desenvolvido pela Humana no seu 
país e especificamente o do nosso par-
ceiro local, ADPP-Guiné Bissau no âm-
bito da promoção da educação de quali-
dade, destacando que “a sensibilização 
da comunidade através de um trabalho 
continuado com as famílias é essencial 
para facilitar o acesso das crianças, e em 
particular das meninas, à escola. Só as-
sim é possível alcançar uma mudança de 
mentalidades tanto ao nível do papel da 
mulher na sociedade, bem como, garan-
tir que as crianças que vivem em regiões 
mais isoladas tenham, também elas, a 
oportunidade de aprender e usufruir 
de uma educação de qualidade”. Fina-
lizou, salientando que “o apoio da Hu-
mana Portugal, ano após ano, está a dar 
frutos e cada vez mais alunos se formam 
em cursos técnicos e conseguem um tra-
balho digno”.
 
A última intervenção esteve a cargo de 
Ananias Sigaúque, Ministro Conselheiro 
da Embaixada da República de Moçam-
bique, que ressaltou igualmente a impor-
tância de investir numa educação de qua-

lidade, equitativa e inclusiva, na medida 
em que cria um impacto direto e extre-
mamente positivo na vida das pessoas 
e no progresso de um país. “Ter aces-
so a uma educação de qualidade é um 
dos principais fatores de desenvolvimen-
to que permite respeitarmo-nos a nós 
próprios e aos outros. Somos um refle-
xo da educação que tivemos, em termos 
de valores e conhecimentos que temos 
a responsabilidade de partilhar e tornar 
possível a todos aqueles que por condi-
cionantes várias ainda não têm acesso”. 

Sigaúque felicitou ainda, o trabalho de-
senvolvido pela Humana no âmbito da 
cooperação para o desenvolvimento e 
da educação, referindo que “centenas de 
jovens formam-se nas escolas da ADPP 
em Moçambique e criam oportunidades 
para si e para outros moçambicanos”.

A educação desempenha assim um pa-
pel crucial na promoção do conhecimen-
to de que necessitamos para alcançar um 
desenvolvimento sustentável e é uma das 
ferramentas mais importantes para cons-
truir uma sociedade mais inclusiva. 

Por uma educação de qualidade
Entregues os VII Prémios Humana de Reutilização Têxtil

Evento de celebração do Humana Day no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

• Câmara Municipal do Seixal
• Câmara Municipal de Sintra
• Câmara Municipal de Évora
• Câmara Municipal de Alcanena
• Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
• Câmara Municipal de Loulé
• Câmara Municipal de Ponte de Lima
• Câmara Municipal do Barreiro
• Repsol
• Fertagus
• Junta de Freguesia dos Olivais
• Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
• Junta de Freguesia do Parque das Nações
• Câmara Municipal de Santarém
• Câmara Municipal do Entroncamento
• Câmara Municipal de Coruche
• Câmara Municipal de Portimão
• Câmara Municipal de Torres Novas
• União de Freguesias de Queluz-Belas
• Instituto de Apoio à Criança
• Centro Comunitário de Carcavelos
• Fórum Sintra
• Centro Comercial Vasco da Gama
• Inframoura

· Premiados ·

Estes prémios são um 
reconhecimento do 
apoio dos cidadãos

É imprescindível 
conseguir 
oferecer uma 
educação básica 
de qualidade e 
dotar as crianças 
das competências 
e do conhecimento 
necessários para que 
possam desfrutar de 
uma vida plena

A sensibilização 
da comunidade 
através de um 
trabalho continuado 
com as famílias 
é essencial para 
facilitar o acesso 
das crianças, e 
em particular das 
meninas, à escola

Somos um 
reflexo da 
educação que 
tivemos, em 
termos de valores 
e conhecimentos 
que temos a 
responsabilidade de 
partilhar e tornar 
possível a todos 
aqueles que por 
condicionantes várias 
ainda não têm acesso
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N
o dia 8 de março celebrou-se 
em todo o mundo o Dia In-
ternacional da Mulher. Em 
2017, sob o tema “Mulhe-
res num mundo laboral em 

transformação: Por um Planeta 50-50 
até 2030”.

Segundo a ONU Mulheres “o mundo la-
boral está em transformação, com impli-
cações significativas para as mulheres. 
Por um lado, a globalização e a revo-
lução digital e tecnológica criam novas 
oportunidades, enquanto que a crescen-
te instabilidade no trabalho e nas fontes 
de rendimento, as novas políticas fiscais 
e comerciais e o impacto ambiental re-
presentam um fator decisivo no empo-
deramento económico das mulheres”.

A Humana ao longo dos anos tem efe-
tuado várias ações de desenvolvimento 

que permitam que as mulheres superem 
algumas barreiras culturais no sentido 
de alcançar a igualdade de género. O 
empoderamento das mulheres é decisi-
vo para o progresso das comunidades 
na medida em que assenta na visão e no 
consenso de que as mulheres alfabetiza-
das estão melhor preparadas na toma-
da de decisões que lhes permita terem 
uma vida melhor, seja em termos fami-
liares, de saúde ou de auferirem um me-
lhor rendimento.

O tema “Mulheres num mundo laboral 
em transformação: Por um Planeta 50-
50 até 2030” tem como propósito ace-
lerar a Agenda 2030, impulsionando a 
efetiva implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
especialmente a meta número 5, que en-
tre outros, pretende: 
• Acabar com todas as formas de dis-

criminação contra todas as mulheres 
e meninas;

• Eliminar todas as formas de violência 
contra as mulheres e meninas nas esfe-
ras pública e privada, incluindo o tráfi-
co e exploração sexual e de outros tipos;

• Realizar reformas para garantir às 
mulheres direitos iguais aos recur-
sos económicos, bem como o acesso 
à propriedade e controle sobre a terra 
e outras formas de propriedade, servi-
ços financeiros, herança e os recursos 
naturais; 

• Adotar e fortalecer políticas sólidas e 
legislação aplicável para a promoção 
da igualdade de género e o empodera-
mento de todas as mulheres e meninas 
em todos os níveis.

O ODS 5 é um objetivo que apenas se 
irá cumprir se em todos os outros se to-
mar em consideração os direitos huma-
nos das mulheres, as necessidades, os 
interesses e o seu conhecimento. Impor-
ta assim, garantir a transversalização da 
dimensão da igualdade de género e dos 
direitos humanos das mulheres em to-
dos os restantes 16 ODS.

A Humana coloca a mulher como cen-
tro de desenvolvimento das comunida-
des. Por isso, implementa programas 
como, por exemplo, o Farmers´ Club que 
é formado por grupos de pequenos agri-

cultores, na maioria mulheres. Através 
de várias atividades, recebem forma-
ção sobre agricultura sustentável com a 
qual melhoram a sua alimentação e pro-
dução, alcançando excedentes que lhes 
permitam gerar rendimentos para as 
suas famílias. 

A igualdade de género é crucial para a 
Agenda 2030. O Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável 5 pede especifica-
mente igualdade de género e empodera-
mento de todas as mulheres, sendo um 
tema central para o alcance de todos os 
ODS. Só existirá desenvolvimento sus-
tentável quando se assegurar os Direitos 
Humanos de todas as pessoas, incluin-
do as mulheres. A Humana continuará a 
fazer a sua parte para contribuir para o 
seu progresso, tendo como objetivo a eli-
minação e prevenção todas as formas de 
discriminação.

O coração do 
desenvolvimento
O empoderamento da mulher e a igualdade são dois aspetos chave dos 
programas de cooperação da Humana

Mais de metade dos participantes dos projetos de agricultura da Humana são mulheres. Na imagem: um grupo de agricultoras trabalham num campo modelo em Farim, Guiné-Bissau.

A igualdade de género 
é crucial para a 

Agenda 2030

A Humana coloca a 
mulher no centro do 
desenvolvimento das 

comunidades 
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N 
o último ano letivo, em de-
zembro, os 98 alunos que 
estudaram na Escola Pro-
fissional de Bissorã, na 
Guiné-Bissau, concluíram 

a sua formação. Esta quase centena de 
alunos, 11 dos quais mulheres, distri-
buíram-se por diversas especialidades: 
construção, agricultura e pecuária, co-
mércio, energia solar e eletricidade.

Em fevereiro, novas turmas deram inicio 
à sua formação de 11 meses de duração, 
tal como explica Rui Luís Baloi, diretor da 
Escola. “No final de janeiro regressaram 
à escola, para um contacto inicial e para 
se instalarem, antes do primeiro dia de au-
las que foi a 1 de fevereiro”. Desde a sua 
criação em 1997, 1.299 alunos já se forma-
ram nesta escola. “Infelizmente, só se for-
maram 200 mulheres. Contudo estamos 
conscientes que a percentagem é pequena 
e estamos a trabalhar diariamente para au-
mentar este número cada ano”.

Desde a sua criação, a escola desenvol-
veu o seu trabalho através do empenho 
da equipa da ADPP e aos fundos obti-
dos pela organização, em grande parte 
graças à gestão de roupa usada, que as-
segura a sua sustentabilidade. Trata-se 
do centro de formação mais antigo de 
ADPP, o qual nunca interrompeu a sua 
atividade nem durante a guerra civil que 
assolou o país entre 1998 e 1999.

A Associação Humana apoia diretamen-
te este projeto com fundos próprios pro-

cedentes do têxtil usado. Entre 2015 e 
2016, o montante atribuído ascendeu os 
82.323€.

Adicionalmente, o centro tem recebido 
pontualmente financiamento externo da 
Comissão Europeia. O Banco Islâmico 
de Desenvolvimento apoia também a es-
cola para a formação de 40 jovens, 30 
dos quais mulheres, e uma vez concluí-
dos os seus estudos ficarão responsáveis 
por vários clubes de agricultores para ga-
rantir a sua sustentabilidade.

A escola fica nas imediações da praça 
central da Bissorã, local onde se concen-
tra a vida desta população, capital da re-
gião de Oio, situada a cerca de 90 minu-
tos de carro da capital, Bissau. A escola 

é constituída por várias unidades, que in-
cluem salas para aulas teóricas, salas de 
aulas práticas, dormitórios para os alu-
nos, cozinhas, escritórios e outras ins-
talações, como campos desportivos e 
um ginásio rudimentar. Parte do forne-
cimento de energia elétrica é garantida 
pelo sistema de energia solar instalado.

A formação inclui um estágio em que 
participam várias empresas da zona. Ba-
loi salienta que “o país e o estado não ab-
sorvem a totalidade da força de trabalho 
que a escola gera; portanto, incentiva-
mos a implementação de microprojectos 
que permitam promover o autoempre-
go “. Na verdade, cerca de 50% dos for-
mandos tornam-se empresários e come-
çam a trabalhar por conta própria.

Aluno em aula prática do curso de eletricidade. 

100.000 53 5 milhões 7 em cada 10
pessoas participam por ano em 

programas de agricultura da 
Humana People to People. 

Mais de metade são mulheres.

escolas de professores apoiadas pela 
Humana formam por ano 5.000 

docentes do ensino básico. 
33% são mulheres.

de pessoas estão envolvidas por 
ano no programa TCE da Humana 

na luta contra o VIH/SIDA. 
Mais de 50% são mulheres.

dos 79 funcionários da 
Humana Portugal

são mulheres.

O NOSSO TRABALHO NO ÂMBITO DA HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

Exemplos

O projeto NIKHALAMO implementado pela ADPP-Moçambique, parceiro local da Huma-
na, em colaboração com a Girl Child Rights está a fazer progressos consideráveis para redu-
zir o abandono escolar de meninas do ensino básico e secundário de escolas na província da 
Zambézia. Adicionalmente, o projecto está a atrair mais meninas à escola.

Humana People to People India criou dois Centros de Educação Ponte para alunas em Ra-
jasthan e Haryana. O objetivo é completar a formação de meninas entre os 9 e os 14 anos e in-
cluí-las novamente no sistema de ensino. Estes centros destinam-se também a fornecer conhe-
cimentos práticos para a sua vida quotidiana e para o seu desempenho na sociedade.

Humana People to People África do Sul está atualmente a desenvolver o Programa de Apoio a 
mulheres e raparigas em 3 províncias de Limpopo, KwaZulu Natal e Mpumalanga. O programa 
fornece um apoio integral na área da saúde e serviços de apoio para mulheres jovens, com idades 
entre os 19 e os 24 anos. Promove a mudança de comportamento, o acesso aos serviços de Saú-
de Sexual e Reprodutiva e outros serviços sociais relevantes. O programa procura também me-
lhorar a resposta a ofertas de trabalho e vinculá-las a oportunidades de emprego ou formação.

Reduzindo o abandono escolar 
em Moçambique

Estabelecendo pontes na 
educação de raparigas na Índia 

Empoderando mulheres e 
raparigas na África do Sul

Nesta escola já se formaram 1.299 alunos 
Ensino profissional na Guiné-Bissau
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A 
par da atividade de recolha 
de têxtil, a Associação pro-
move ações de sensibiliza-
ção relativas à proteção do 
meio ambiente e à coopera-

ção. Uma destas iniciativas consiste em 
exposições itinerantes que disponibiliza-
mos gratuitamente aos nossos parceiros.

A exposição intitulada “Educação de 
qualidade e desenvolvimento nos países 
do hemisfério Sul” tem como objetivo 
principal dar a conhecer a atividade da 
Humana e o seu modo de ação nos dife-
rentes países em que está presente atra-
vés dos projetos de cooperação imple-
mentados nesta área, demonstrando a 
importância de promover uma educação 
de qualidade para o desenvolvimento.

Constituída por sete painéis de grande 
formato, destaca a educação como uma 
das ferramentas mais poderosas para 
construir uma sociedade mais justa, pa-
cífica e inclusiva, desempenhando um 
papel essencial nos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) das Na-
ções Unidas, através do ODS 4, que se 

pretende que “assegure e promova opor-
tunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos”.

Grande parte dos programas das orga-
nizações que fazem parte da Humana 
People to People centram-se em garan-
tir o acesso a uma educação equitativa, 
inclusiva e de qualidade. Para a Huma-
na, esta qualidade passa pela formação 
de professores, escolas de formação pro-
fissional para jovens e programas de lite-
racia para adultos.

Esta expo mostra as linhas gerais destes 
projetos e alguns exemplos concretos, 
bem como, que este trabalho só é possí-

vel graças aos fundos gerados com a ges-
tão de roupa usada.

A primeira mostra desta exposição de-
correu no passado mês de dezembro em 
Sintra, no Centro Cultural Olga Cada-
val, inserida num programa de cariz cul-
tural e recreativo para a população sé-
nior deste município denominado Dias 
Da Idade do nosso parceiro, a Câma-
ra Municipal de Sintra. Ainda no âm-
bito desta ação, foram entregues bens 
alimentares que posteriormente foram 
distribuídos pelas famílias carenciadas 
do concelho, bem como outro tipo de 
apoios para as associações locais PRO-
BEM e Coração Amarelo. 

O acordo de colaboração com o muni-
cípio de Sintra remonta a 1998, tendo 
sido reafirmado em junho do ano pas-
sado e pressupõe a colaboração de am-
bas as entidades na boa gestão da reu-
tilização e da reciclagem têxtil através 
dos 130 contentores instalados no con-

celho, bem como a participação da As-
sociação em diversas iniciativas de índo-
le social, onde se inscrevem este tipo de 
ações. Durante o mês de janeiro, a ex-
posição seguiu para o município do Bar-
reiro onde foi apresentada em diversos 
locais do concelho, nomeadamente em 
3 mercados municipais (1º de Maio, La-
vradio e Santo André).

Desde 2005 que a Humana e o Municí-
pio do Barreiro colaboram ao abrigo de 
parceria, tendo sido alargada progressiva-
mente em anos posteriores, o que pressu-
põe uma componente de apoio social lo-
cal, onde iniciativas de carácter solidário 
e Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social são também apoiadas.

A exposição seguirá agora para o conce-
lho do Entroncamento e estará patente na 
Festa da Flor, de dia 19 a 28.05. Posterior-
mente será exibida noutros locais onde 
os cidadãos poderão saber mais sobre os 
programas de educação da Humana.

Tem como 
principal 
objetivo dar 
a conhecer o 
trabalho da 
Associação 
neste âmbito

 Mostra da exposição no município do Barreiro. Na imagem: Mercado Municipal do Lavradio, a 19 de janeiro.

Exposição sobre Educação de Qualidade 
percorre vários municípios

A educação é uma 
das ferramentas 
mais poderosas 

para construir uma 
sociedade mais justa

Os programas da 
Humana centram-se 
em garantir o acesso 

a uma educação 
equitativa, inclusiva e 

de qualidade

Humana entrega donativo 
ao CATICA

Ato de entrega de donativo a Laurinda Oliveira, Presidente do Centro Comunitário de Coina nas 
instalações do CATICA. 

A 
contrapartida social, no va-
lor de 9.240€, corresponden-
te ao período de 12 meses de 
permanência dos contento-
res Humana, destinados a 

recolher vestuário e calçado usados no 
Município do Barreiro foi entregue, dia 
30 de março, ao CATICA – Centro Co-
munitário de Coina. 

A atribuição do donativo a esta entida-
de foi designada pela Câmara Municipal 
do Barreiro e inscreve-se no âmbito da 
parceria de colaboração existente com a 
Humana, a qual prevê a entrega de par-
te dos recursos gerados a instituições de 
solidariedade locais com o objetivo de 
promover e apoiar o desenvolvimento 
de projetos de cariz social e ambiental.

A Humana recolheu, em 2016, 143.033 
kgs de têxtil usado no concelho do Bar-
reiro para lhes dar um fim social, através 
dos 43 contentores instalados. 

O ato de entrega, que teve lugar nas ins-
talações do Centro Comunitário de Coi-
na, foi presidido por Carlos Humberto 
de Carvalho, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro e Cristina Marques, 
Diretora do Departamento de Relações 
Institucionais da Associação Humana. 

De salientar que o CATICA é um cen-
tro comunitário com uma estrutura po-
livalente onde se desenvolvem projetos e 
respostas sociais e educativas que possi-
bilitem aos indivíduos, grupos e famílias 
a integração social.
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A 
Humana inaugurou, no pas-
sado mês dezembro, uma 
nova loja de roupa em se-
gunda mão em Lisboa. Está 
situada na Avenida 5 de Ou-

tubro, 72, entre o Campo Pequeno e o 
Saldanha, a poucos minutos a pé da 
Avenida da República. Esta foi a segun-
da loja Humana que abrimos em 2016: 
em março inaugurámos a loja da Rua 
Morais Soares, 70, aumentando assim 
a oferta de moda sustentável na capital.

Com uma área de cerca de 190m2, esta 
loja disponibiliza roupas em segunda 
mão a preços acessíveis e com a melhor 
qualidade. De roupa e acessórios para se-
nhora, homem ou criança até ao calçado 
ou aos têxteis para o lar, este espaço tem 
capacidade para albergar 7 mil peças de 
vestuário, direcionadas para um público 
que procura a qualidade aliada a um pre-
ço baixo e com consciência social.

Os clientes podem comprar tanto as úl-
timas tendências, como peças únicas e 
com uma qualidade irrepreensível. E 
sempre a preços acessíveis, na medida 
em que por exemplo; uma família for-

mada por dois adultos e duas crianças 
poderá vestir-se completamente por me-
nos de 100 euros.

A Humana promove a segunda vida da 
roupa como pilar da moda sustentável. 
A compra de roupa em segunda mão é 
uma opção que, embora recentemente 
em Portugal se popularizou como uma 

alternativa à oferta convencional à ima-
gem do que ocorreu noutros países euro-
peus, hoje em dia, a oferta de compra ou 
de troca de artigos tem-se multiplicado. 
Isto é explicado por diversos motivos: os 
preços acessíveis, o auge do vintage e da 
moda sustentável e a consolidação de 
valores como o consumo responsável ou 
a consciência social. 

Assim, devido à consolidação destes va-
lores, a sustentabilidade ganhou impor-
tância na indústria da moda e alterou os 
hábitos de consumo da população que 
agora pondera mais as suas decisões de 
compra. Ao benefício ambiental junta-

-se o benefício social de comprar em lo-
jas geridas por organizações como a As-
sociação Humana: os recursos obtidos 
com a nossa atividade tornam possíveis 
os programas de ajuda social e de sensi-
bilização em Portugal e de cooperação 
para o desenvolvimento em países como 
a Guiné-Bissau e Moçambique. 

Atualmente a rede de lojas Humana é 
composta por 8 estabelecimentos: 7 em 
Lisboa e 1 no Porto, sendo que a inten-
ção da Associação é ampliar esta ofer-
ta para facilitar o acesso dos cidadãos 
a uma moda sustentável e com objeti-
vo social.

Inauguração de nova loja amplia a rede de estabelecimentos secondhand

Os clientes podem comprar tanto as últimas tendências, como peças únicas impossíveis de adquirir noutro lugar. Na imagem: a loja na Av. 5 de Outubro, 72.

Esta nova loja disponibiliza roupas em segunda mão a preços acessíveis e com a melhor qualidade.

Aumenta a oferta de moda sustentável com 
nova loja Humana

A Humana promove a 
segunda vida da roupa 

como pilar da moda 
sustentável

Uma família formada 
por 4 pessoas 

poderá vestir-se 
completamente por 
menos de 100 euros
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E TU,
porque 
compras na 
Humana

? Qualidade, preços baixos, peças únicas e 
diferentes, apoio a projetos, moda sustentável…
muitos são os motivos para optar pelas lojas 
secondhand.

A
partir de agora será mais fácil identificar 
as colaboradoras das lojas Humana sem-
pre que entra num dos nossos estabele-
cimentos. O lançamento deste uniforme 
corporativo pretendeu associar uma ima-

gem de marca mais sólida e coerente, bem como, con-
forto e estilo. 

Porque a moda também são mensagens, estas t-shirts 
de cor preta são 100% secondhand e foram impressas 
com os slogans BE FASHION, BE SECONDHAND 
por forma a demonstrar a importância da reutilização 
para a sustentabilidade. Este conceito ganhou impor-
tância na indústria da moda e alterou os hábitos de 
consumo de parte da população, que agora pondera 
mais as suas decisões de compra. 

A Associação Humana promove a segunda vida da 
roupa como pilar da moda sustentável: não há ves-
tuário mais sustentável do que aquele que já foi fabri-

Novo uniforme com uma imagem mais elegante e atual 

“Sou cliente habitual e gosto muito do conceito das vos-
sas lojas de reutilização de roupa. Penso que cada vez 
mais se vai tornar um hábito, em grande parte devido a 
termos consciência que consumimos excessivamente ar-
tigos novos. Além disso, sou apaixonada por peças vinta-
ge e as lojas Humana dão-nos a possibilidade de adqui-
rir este tipo de artigos com uma qualidade impecável.” 

“É a primeira vez que venho, estava a passar, vi e gos-
tei! Os preços são muito bons e a roupa está muito bem 
organizada, com peças muito interessantes. Tento ser 
uma consumidora consciente e responsável e sempre 
que possível opto por segunda mão. Se adicionalmente, 
as nossas compras revertem para apoio a projetos, fico 
ainda mais contente por poder contribuir.” 

“Conheço o conceito das lojas Humana há algum tem-
po através de amigas, mas hoje é a primeira vez que 
venho. A roupa em segunda mão e especialmente os 
artigos vintage são sempre peças muito interessantes, e 
pelo que posso ver, as vossas lojas têm uma oferta mui-
to diversificada. O facto de a Humana ter um cariz so-
cial é um ponto a favor para comprar nas vossas lojas.” 

Elsa 
Matias, 
37 anos

Joana
Pereira, 
25 anos

“Porque prefiro roupa em segunda mão e os preços são 
acessíveis. Além disso, têm sempre promoções e ofertas 
especiais e consoante a altura, vales de desconto. Saber 
que, com as minhas compras estou a ajudar no apoio a 
projetos é também algo que me agrada. Sou cliente ha-
bitual e hoje vim comprar roupa de criança,e pelo que 
já vi, estou muito satisfeito com a oferta.”

João
Gomes, 
30 anos

“De uma forma geral compro sempre roupa em segun-
da mão. As lojas Humana têm uma oferta muito boa, 
com peças com qualidade e a preços acessíveis. Já sou 
cliente há bastante tempo e conheço o vosso objetivo 
social, que aliado ao conceito de moda sustentável faz 
com que eleja as lojas Humana para efetuar as minhas 
compras.”

Elena 
Akilo,
23 anos

“Essencialmente devido aos preços e à qualidade da 
roupa. Comecei a comprar nas lojas Humana já há al-
gum tempo, no início, têxteis para casa e posteriormen-
te todo o tipo de peças. Também devido à simpatia das 
funcionárias tornei-me cliente. Conheço o vosso objeti-
vo social e identifico-me com conceito de moda susten-
tável pelo reaproveitamento de roupa. Acho ótimo!”

Leonor 
Mota, 
60 anos

Vera 
Batista, 
69 anos

Funcionárias da Loja da Av. Almirante Reis, 94, em Lisboa com o novo uniforme.

Equipa da rede de lojas Humana tem novo look 

cado. A rede de lojas é fundamental 
neste trabalho de impulsionar a re-
utilização. No nosso caso, ao bene-
fício ambiental adiciona-se o social: 
os recursos obtidos nas lojas Huma-
na viabilizam os nossos objetivos 
sociais.

Em conjunto com os contentores ins-
talados na via pública, as lojas são 
o nosso principal veículo de relação 
com a sociedade e constituem um 
autêntico motor de sensibilização. 
Aproveitando esta visibilidade, o 
novo uniforme constitui-se assim 
como mais uma forma de ressaltar 
junto dos nossos clientes a importân-
cia da moda ética e da reutilização 
têxtil, assim como, o nosso papel e 
atividade no serviço à sociedade.


