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Academia de Líderes Ubuntu 

Semana UBUNTU  

 

O Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra, no presente ano letivo, abraçou o 

projeto "Academia de Líderes UBUNTU", um programa de educação não-formal, de capacitação, 

destinado a jovens entre os 13 e os 18 anos, desenvolvido a partir do modelo de liderança servidora e 

com a inspiração de figuras como Nelson Mandela, Malala Yousafzai ou Martin Luther King.  

O método da Academia de Líderes Ubuntu parte da filosofia de origem africana “Ubuntu”, 

traduzida na expressão “Eu sou porque tu és”. Inspirada na promoção da “Ética do Cuidado” e na 

capacitação de “Construtores de Pontes” e de “Líderes Servidores”, trabalha cinco pilares 

essenciais: Autoconhecimento, Autoconfiança, Resiliência, Empatia e Serviço. Desta forma, a Academia 

de Líderes Ubuntu visa 

desenvolver e promover 

competências pessoais, sociais e 

cívicas dos e das participantes, 

capacitando-os/as como agentes 

de mudança ao serviço da 

comunidade, ajudando a 

construir uma comunidade mais 

participativa, justa e solidária.  

Assim, de 9 a 13 de maio, vinte jovens, a frequentar desde o 7º ao 12º anos de escolaridade, 

acompanhados por sete formadores, viveram uma semana intensiva de trabalho, onde se pretendeu 

formar para a liderança servidora; trabalhar o sentido e o propósito de vida; promover as 

suas competências socioemocionais; capacitar para a mediação de conflitos, negociação, colaboração 

e trabalho de equipa; e mobilizar para a criação de soluções conjuntas para os problemas da 

comunidade.  

A Equipa de formadores UBUNTU agradece a todos os alunos o seu envolvimento em cada um 

dos dias da semana, dedicados a um tema específico e aos seus Encarregados de Educação por terem 

autorizado a participação dos seus educandos neste projeto. Também, agradece aos dois 



 
 

testemunhos, que aceitaram o convite, e partilharam a sua experiência de vida, nos dias “Construir 

pontes” e “Vencer obstáculos”. Agradece, ainda, à Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

Pampilhosa da Serra, Drª Alexandra Tomé, e à Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Escalada, 

Pampilhosa da Serra, Drª Marta Gonçalves, por terem participado no encerramento da “Semana 

UBUNTU”, com a entrega de certificados aos alunos envolvidos. 

Agradece, por fim, a colaboração da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra pela cedência do 

Auditório Municipal e de todos os equipamentos solicitados, bem como a disponibilidade de um dos 

seus funcionários.  

Só com a colaboração e dedicação de todos foi possível proporcionar uma semana diferente e 

inesquecível a todos os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


