
HumAct 
Ação Humanitária 

HumAct
O HumAct responde a dois grandes conjuntos de desafios e oferece
uma solução integrada para ambos. O primeiro desafio é o reforço
das capacidades no domínio do ensino superior nos países parceiros.  
O segundo refere-se especificamente às necessidades de
profissionalização do setor humanitário nesses países. O HumAct
propõe abordá-los, concentrando-se na melhoria das capacidades
das instituições de ensino superior nos países parceiros na área de
ação humanitária (AH) por meio do desenvolvimento de currículo e
desenvolvimento de competências. 

O HumAct é um projeto financiado pelo Erasmus+ - Capacity
Building for Higher Education e coordenado pelo ISCTE- Instituto
Universitário de Lisboa (Portugal).

 
Os parceiros do projeto são: Universidade Nacional e Kapodistriana
de Atenas (Grécia), Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde),
Universidade de Santiago (Cabo Verde), Universidade Pedagógica
(Moçambique), Universidade Púnguè (Moçambique), e Universidade
Rovuma (Moçambique).

O projeto teve início a  15/01/2021 e decorrerá até 15/01/2024. 

Objetivos e Grupos-Alvos 

Aumentar a capacidade no que diz respeito a conteúdos     
nos aspetos relevantes na AH 
Desenvolver a capacidade de investigação de
educadores e alunos relativamente a AH 
Desenvolver as estratégias pedagógicas dos educadores
Fortalecer o alcance e o envolvimento das comunidades 

O principal objetivo é aumentar a capacidade das
instituições de ensino superior na área da Ação Humanitária
em relação a mudanças climáticas e deslocamentos nos
países parceiros, especificamente em Cabo Verde e
Moçambique, em colaboração com instituições de dois
países do programa, Grécia e Portugal.

Os objetivos específicos são:
1.

2.

3.
4.

Os grupos-alvos são: educadores, alunos, pessoal não
docente, entre outros que incluem decisões políticos , ONGs,
líderes locais, e membros da comunidade.

https://www.iscte-iul.pt/
https://en.uoa.gr/
https://www.unicv.edu.cv/pt/
https://us.edu.cv/
https://www.up.ac.mz/
https://www.unipungue.ac.mz/
https://www.unipungue.ac.mz/
https://unirovuma.cosys.co.mz/
https://en.uoa.gr
https://unirovuma.cosys.co.mz
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O que vai acontecer durante o
projeto?

A criação de um Comité de Gestão para a Academia de Ação
Humanitária (AAH) composto por representantes das instituições
parceiras de Cabo Verde e Moçambique e instituições do
programa de Portugal e Grécia .
A adaptação de cinco módulos e o desenvolvimento de, pelo
menos, um novo módulo em ação humanitária em cada
organização parceira.
A produção de material de ensino e aprendizagem, manuais de
formação e materiais para o trabalho no terreno.
Um curso de verão/inverno com créditos de AAH em
Moçambique no 1º ano e um no segundo ano em Cabo Verde. 
Dois workshops para reforçar as capacidades de ensino e
investigação dos educadores.
Dois workshops para iniciar o trabalho "prático" de adaptação
dos currículos existentes para incluir conteúdos de ação
humanitária.
Transmissão em direto de palestras especiais, conferências e
debates e webinars sobre questões de ação humanitária
organizados e conduzidos pelas instituições parceiras e do
programa.
Um seminário e uma reunião de encerramento no terceiro ano. 

Quais vão ser os resultados? 

5 módulos
adaptados por
parceiro com
conteúdos de

Ação
Humanitária, 25

no total. 

1 novo módulo 

 por parceiro em
Ação

Humanitária, 5 no
total.

Reforço de
competências

de 10
educadores em 

 disciplinas na
área de AH. 

Reforço de
competências
do pessoal

não docente.  

Produção de
materiais de ensino
e aprendizagem

atualizados, manual
de formação e
materiais para

trabalho no terreno. 

Estudantes de pós-
graduação com
conhecimento

profissional, valores e 

 competências que  lhes
permitem aceder  ao
mercado de trabalho a
nível local, nacional e

internacional. 

Maior alcance e
envolvimento da
comunidade. 

Membros da
sociedade civil,

decisores políticos,
ONGs, e membros da
comunidade mais
preparados para a
ação humanitária.

Iniciar as bases
para a introdução
de um mestrado

em Ação
Humanitária.

Publicação
de 2 artigos

por
parceiro. 

Manual em
Ação

Humanitária. 

Maior
colaboração
académica

internacional e
networking.

 

Saiba mais sobre o project HumAct em: https://humact.ecd.uoa.gr/ 




