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…..O QUE É O UBUNTU?.....

O Ubuntu é um projeto que tem 
como objetivo retratar a 
importância das alianças e do 
relacionamento entre as pessoas, 
como também, os pilares do 
respeito e da solidariedade.

“ A minha humanidade está 
inextricavelmente ligada à 
sua humanidade. “
-  Desmond Tutu.

http://www.youtube.com/watch?v=UT-3Eh65kkA


   IPAV - Instituto Padre António Vieira   .
Qual é a missão deste projeto? - Promover e restaurar a dignidade humana.

Como pretende o IPAV 
restaurar a dignidade humana?

Através da especialização na 
dinamização da cultura 
colaborativa e na promoção da “ 
unidade na diversidade “.

Finalidades:
● Intervir na defesa e promoção 

da dignidade humana;
● Promover a sustentabilidade 

social, económica e ambiental;
● Aprofundar o conhecimento e 

a ação sobre os problemas 
sociais complexos;

● Promover a diversidade e a 
interculturalidade.



         .   INTRODUÇÃO            .
Como surgiu o Ubuntu? 

Na África do Sul, a história de luta 
contra o Apartheid, foi conectada à 
noção de Ubuntu.

Este factor inspirou Nelson 
Mandela na promoção de uma 
política de reconciliação nacional.

“ Tudo parece impossível até que seja feito. “
- Nelson Mandela.



….PROJETO UBUNTU NAS ESCOLAS….
● Quando apareceu em Portugal?

O projeto apareceu nas escolas portuguesas, pela 
primeira vez em 2016, com o objetivo de partilhar 
com a população mais jovem, ainda no início do 
seu desenvolvimento, os pilares e a filosofia 
Ubuntu.

● Quando apareceu no Agrupamento? 

O projeto surgiu no Agrupamento das 
Laranjeiras pela primeira vez em 2019, 
sendo recebido pela escola D. Pedro V 
de braços abertos com a promessa de 
permanecer por muitas mais edições.



….À PROCURA DE PAZ INTERIOR….

“Para mim o Ubuntu ajudou-me a sentir mais 
leve, mais confiante perante as minhas 
inseguranças.” - Beatriz Mateus

“Solidariedade e compaixão”  - Mariana 
Fonseca

“A experiência Ubuntu mudou completamente a maneira 
como encaro a vida e todos os seus obstáculos, é algo 
que recomendo a todos os que tiverem a oportunidade 
de participar!”  - Matilde Gil

“O Ubuntu para mim foi uma experiência 
de auto-conhecimento.” - Milu Mendes



….   ATIVIDADES   ….

● As atividades da semana Ubuntu apelam a diferentes 
princípios importantes para a formação de um ser humano 
enquanto indivíduo e em sociedade; ajudam os alunos a 
absorver valores como: a tolerância, a empatia, a resiliência 
(...), de uma forma agradável e dinâmica.



….O IMPACTO DAS ATIVIDADES O….
  .Testemunho de:  . 

“O Ubuntu foi a experiência 
mais acolhedora que tive na 
escola.”
 - Julieta Lamas. 
Academia 2021



.PROJETO UBUNTU PELO MUNDO.

O Projeto Ubuntu é atualmente 
realizado em 58 países diferentes, 
tendo no total 10425 participantes e 
1812 formadores.

As escolas, contém 50.19% dos 
participantes, ou seja, 5232 pessoas.

Os participantes internacionais são 
40.34% (4205) e 9.48% são nacionais 
(988).



....CURIOSIDADE….
● Filmes que retratam a vida de 

Nelson Mandela

Estes filmes retratam o percurso traçado 
pelo líder sul-africano, até à eleição 
democrática do cargo de Presidente da 
República na África do Sul.

Vemos também uma luta constante pelo 
fim do apartheid no país, em que Mandela 
chegou a passar 27 anos preso, pelo que 
acreditava.
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