SOLUÇÕES DIGITAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO
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A Fundação Calouste Gulbenkian
e a Plataforma Portuguesa das
ONGD desenvolveram um programa
de capacitação das ONGD portuguesas
para os desafios digitais futuros
e que procurará dar resposta,
através da digitalização, a problemas
e necessidades de desenvolvimento.
O objetivo é apresentar o cenário atual
de desenvolvimento digital do setor,
mostrando a realidade de trabalho das
ONGD às empresas tecnológicas e a
especialistas digitais aproximando-os,
permitindo a criação de soluções digitais
para os problemas do Desenvolvimento
Internacional.
O programa de Digitalização para
o Desenvolvimento, inspirado no Hack
for Good da Fundação Gulbenkian
e que conta com a colaboração da
Taikai e da FES Agency, destina-se
a ONGD portuguesas e a especialistas
da comunidade digital e tecnológica de
Portugal, dos PALOP e de Timor-Leste,
e tem várias etapas com vista à procura
de soluções digitais com impacto.
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O PROGRAMA PASSO A PASSO
I. Seminário

II. Workshop

OPORTUNIDADES
E OS DESAFIOS DIGITAIS
NO DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL

CAPACITAÇÃO
E DE DIAGNÓSTICO

Com convidados especialistas
de referência, pretende-se explicar
o significado da transformação digital
e tecnológica e o seu impacto no
mundo atual. Os participantes terão
acesso um pacote de documentação
de apoio, com estudos, vídeos
e outro tipo de recursos que facilitarão
a compreensão do conceito e prática
da digitalização.

Com uma componente formativa
e ministrado por um especialista
de referência numa primeira fase,
e a realização de um diagnóstico
de necessidades digitais, numa fase
posterior, o workshop permitirá
aprofundar os conteúdos abordados
no Seminário e estabelecer a base
de trabalho para a implementação
do Programa.

Público em geral
de novembro

ONGD
de novembro

PÚBLICO-ALVO:

PÚBLICO-ALVO:

DATA: 24

DATA: 27
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O PROGRAMA PASSO A PASSO
III. Convite

APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS
As ONGD portuguesas terão
a oportunidade de participar
no programa de digitalização
através da apresentação de desafios,
necessidades, problemas ou ideias,
que precisam de respostas de caráter
digital e/ou tecnológico, ou para
os quais uma solução a este nível
possa contribuir.
As propostas devem identificar formas
de integração da digitalização no
trabalho das ONGD e no setor
do Desenvolvimento Internacional

e poderão ser apresentadas
relativamente a diferentes domínios
de desafios/problemas, sendo
que poderão ter um enfoque
organizacional, sectorial ou territorial,
desde que os resultados esperados
apresentem um potencial de impacto
sustentável, replicável e cujos
benefícios sirvam o setor e as ONGD
no geral. As propostas selecionadas
serão posteriormente desenvolvidas
pela comunidade tecnológica
e digital através da realização
de um Hackathon.

PÚBLICO-ALVO:

ONGD
2020 e janeiro 2021

DATA: dezembro
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O PROGRAMA PASSO A PASSO
IV.

DEVHACK4IMPACT
O Development Hackathon for Impact
é uma maratona de programação
na qual os especialistas se reúnem
para explorar dados abertos,
desvendar códigos e sistemas lógicos,
discutir novas ideias e desenvolver
projetos de software ou mesmo
de hardware que contribuam para
resolver os problemas apresentados
pelas ONGD selecionadas.

especialistas
da comunidade digital
e tecnológica de Portugal,
dos PALOP e de Timor-Leste
DATA: fevereiro 2021
PÚBLICO-ALVO:

Realizado online, a abertura conta
com um workshop de ideação
para constituição das equipas
e apresentação das propostas
das ONGD. As equipas vencedoras
do Hackathon receberão um prémio
num valor financeiro.
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O PROGRAMA PASSO A PASSO
V.

INCUBAÇÃO E TUTORIA
A incubação é a garantia de que
os projetos vencedores criados
no Hackathon são implementados.
Serão disponibilizadas verbas
e desenvolvidas sessões de
follow-up, com serviços e mentoria/
consultoria com novos especialistas,
formação, e o acompanhamento
necessário para as equipas e as
ONGD vencedoras.

Especialistas
da comunidade digital
e tecnológica de Portugal,
dos PALOP e de Timor-Leste;
ONGD portuguesas
DATA: fevereiro 2021
PÚBLICO-ALVO:
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UM A INICIATIVA

Este artigo foi produzido com o cofinanciamento da União
Europeia. Os seus conteúdos são da exclusiva responsabilidade
da Plataforma Portuguesa das ONGD e não refletem
necessariamente as posições da União Europeia.
The project “Towards an open, fair and sustainable Europe
in the world – EU Presidency Project 2020-2022” is funded
by the European Union and implemented by the Association
of German Development and Humanitarian Aid NGOs
(VENRO), the Portuguese Non-Governmental Development
Organizations Platform (Plataforma Portuguesa das ONGD),
the Slovenian NGO Platform for Development, Global
Education and Humanitarian Aid (SLOGA), and the European
NGO confederation for relief and development (CONCORD).

