“Ontem vimos, hoje não vemos, amanhã veremos, com uma ligeira entoação interrogativa no
terço final da frase, como se a prudência, no último instante, tivesse decidido, pelo sim, pelo
não, acrescentar a reticência de uma dúvida à esperançadora conclusão.”
― José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira

Procurando dar resposta às preocupações atuais das ONGD decorrentes das circunstâncias de
pandemia provocada pela propagação do COVID-19, a Plataforma Portuguesa das ONGD
organiza durante o mês de maio e junho uma série de webinars para as suas associadas. Os
temas são diversos e procuram apoiar as ONGD na consolidação das suas capacidades de
adequação, resposta e estruturação na gestão da mudança em momento de crise.
Nesta série de webinars apresentamos 4 temas, reunindo contributos e experiências das nossas
ONGD, dos nossos parceiros e de alguns convidados.
Os webinars consistirão em sessões de 60m ou 90m, das 11h00 às 12h30, todas as quartas-feiras
durante o mês de maio e junho, nos dias 13, 20, 27 de maio e 3 de junho.
As inscrições para cada um dos webinars deverá ser feita a partir deste formulário.

13 de maio: Impacto da Pandemia na intervenção das ONGD: partilha de práticas
(90m) das 11h00 às 12h30
Com a presença da Health4Moz, da Médicos do Mundo, da Par – Respostas Sociais e da
Fundação Aga Khan, a Plataforma pretende incentivar as suas ONGD a partilharem as suas
práticas na sequência da pandemia e procurarem soluções conjuntas, inovadoras e respostas
adequadas aos contextos mais frágeis e populações mais vulneráveis.
20 de maio: Questões de Direito Laboral no âmbito da COVID-19
(60m) das 11h00 às 12h00
inscrições até ao dia 11 de maio
São inúmeras as questões legais laborais que colocam dúvidas às ONGD no contexto das
medidas governamentais adotadas no seguimento do estado de emergência provocado pelo
COVID-19: desde a gestão de contratos, gestão de recursos humanos, de segurança social, etc.
De forma a responder a dúvidas concretas que afetam o trabalho e a intervenção das nossas
ONGD convidámos a Thomson Reuters Foundation (TrustLaw), a Vieira de Almeida e a Fundação
Vasco Vieira de Almeida para nos proporcionar uma melhor interpretação e compreensão
destas questões.

27 de maio: Soluções Digitais em trabalho remoto e de intervenção em projetos de
desenvolvimento
(90m) das 11h00 às 12h30
As circunstâncias atuais indicam que a transformação digital é uma prioridade para as
organizações da sociedade civil (OSC), embora nem sempre disponham de recursos e
conhecimentos para poderem prosperar no meio digital. Os modelos de trabalho e de
relacionamento com os seus grupos-alvo e parceiros devem ser cada vez mais inovadores. Com
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, convidámos a IDC, da Knowledge Inside e a Digital
Democracy para nos apresentarem alguns exemplos de como reagir digitalmente em tempos de
crise em diferentes contextos do desenvolvimento.
3 de Junho: Como comunicar com eficácia no contexto da crise da Covid-19
(90m) das 11h00 às 12h00
Como profissionais de desenvolvimento, que trabalham em contextos desafiantes e frágeis, é
importante aprender a comunicar de uma forma sensível, simples e positiva num contexto de
crise, em que as prioridades de todas as pessoas mudaram e quando o público é alvo de um
excesso de notícias relacionadas à Covid-19 por todos os meios e de forma constante. Com o
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian teremos a All comunicação para nos ajudar a pensar
sobre como comunicar eficazmente em tempo de crise.

Em parceria com:

