
Este curso foi elaborado pela Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI)
para permitir às organizações da sociedade civil que participem na conversa em torno
da transparência dos recursos da cooperação para o desenvolvimento (ou seja, o
financiamento do desenvolvimento) e para as familiarizar com os dados e instrumentos
da IATI, para que possam utilizar os dados da IATI no seu próprio trabalho.

Introdução

Formação virtual para a sociedade civil sobre
como aceder, compreender e utilizar a IATI

https://iatistandard.org/en/


Navegação do curso 

Pode navegar através deste curso online usando o círculo no separador do lado esquerdo do seu ecrã,

que indica o seu progresso. Certifique-se de que segue as instruções durante o curso que o avisam

sobre elementos clicáveis, perguntas de reflexão e questionários. 
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Descarregar materiais do curso 

Também poderá aceder aos materiais do curso e transcrições de vídeo como PDF descarregáveis a

partir do espaço de aprendizagem, pelo que, se tiver uma ligação à Internet lenta ou preferir trabalhar

offline, pode ainda assim aceder ao conteúdo do curso. Porém, terá de se ligar à Internet para

responder às perguntas de avaliação de conhecimentos no final de cada Módulo e receber o seu

certificado de realização. Contacte o Secretariado da IATI em info@iatistandard.org se necessitar de

assistência adicional para descarregar o curso ou aceder ao conteúdo do curso.

C O NT I NU A R

Mensagem de boas-vindas
De: Henry Asor, Presidente do Conselho de Administração da IATI

YOUTUBE

Welcome Message - Henry Asor Nkang

Welcome Message - Henry Asor Nkang

mailto:info@iatistandard.org
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=D_zUiDsZbcI


Clique aqui para a transcrição do vídeo de boas-vindas.

Exploremos o que este curso tem para vos oferecer! 

This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by

IATI. The aim of the course is to provide a space for civil society organizations to learn

how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

Transcrição do vídeo de boas-vindas. –

Bom dia a todos, meus amigos e colegas da comunidade internacional da sociedade civil!
 
Em nome do Conselho de Administração da IATI, tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a este curso
online, "Formação virtual para a sociedade civil sobre a forma de aceder, compreender e utilizar os
dados da IATI". Esta formação está a ser realizada num ponto importante para o desenvolvimento e a
cooperação humanitária. A pandemia global de COVID-19 demonstrou claramente a importância da
cooperação para o desenvolvimento e da transparência para um melhor planeamento e coordenação
dos recursos financeiros para responder a crises, e garantir que as atividades de desenvolvimento
apoiem a resiliência e a sustentabilidade. 
 
Espero sinceramente que ao seguir este curso, sejam capazes de compreender e utilizar melhor os
dados da IATI no vosso trabalho: para assegurar a responsabilidade no uso dos recursos de
desenvolvimento; para defender prioridades importantes; para estabelecer a coordenação com
organizações semelhantes; e para identificar oportunidades de financiamento que permitam promover
os vossos objetivos. Depois de concluírem a formação online, encorajo-vos a aprofundar ainda mais os
vossos conhecimentos e a trocar ideias com colegas na nossa plataforma comunitária global, IATI
Connect, em www.iaticonnect.org. Desejo-vos a todos uma viagem maravilhosa pelo mundo dos dados
sobre a cooperação para o desenvolvimento e é com expetativa que espero ver os resultados em ação.
Muito obrigado a todos.  

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube
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Descrição do curso
Este curso foi elaborado pela Iniciativa Internacional de Transparência da Ajuda (IATI) para permitir às

organizações da sociedade civil que participem na conversa em torno da transparência dos recursos da

cooperação para o desenvolvimento (ou seja, o financiamento do desenvolvimento) e para as

familiarizar com os dados e instrumentos da IATI, para que possam utilizar os dados da IATI no seu

próprio trabalho.

Depois de terminar este curso, deverá ser capaz de:

O curso autodirigido deve ser seguido ao seu próprio ritmo, sem limite de tempo. É constituído por

cinco Módulos, cada um com uma duração aproximada de 1-2 horas:

Explicar a importância da cooperação para o desenvolvimento e dos dados sobre a

cooperação para o desenvolvimento para uma maior eficácia das atividades humanitárias

e de desenvolvimento;

Identificar diferentes utilizações dos dados sobre a cooperação para o desenvolvimento

para um maior impacto no trabalho das organizações da sociedade civil e aplicar as

aprendizagens ao seu próprio trabalho;

Mostrar como aceder aos dados da IATI a partir do conjunto de ferramentas online da

IATI; e

Utilizar os dados da IATI para avaliar consultas simples de dados sobre a cooperação para

o desenvolvimento.

https://iatistandard.org/en/


[Source: IATI]

Cada módulo é constituído por vídeos, recursos para descarregar, estudos de casos e tarefas simples

para pôr em prática o que aprendeu através do Módulo.

 

Questionário 
No final de cada módulo, poderá fazer um questionário para verificar se compreendeu o material do

curso. Poderá responder ao questionário tantas vezes quantas quiser.  Após o curso, recomendamos

que se mantenha envolvido com a comunidade IATI através da nossa plataforma IATI Connect para se

O que são "dados sobre a cooperação para o desenvolvimento"? De que modo pode a

minha organização utilizar estes dados para aumentar o seu impacto?
1

O que é a IATI e que tipo de dados posso encontrar?2

Como posso utilizar os dados da IATI e para que fins?3

Como posso utilizar as ferramentas da IATI para aceder aos dados de que preciso?4

Como podem os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento apoiar as

organizações da sociedade civil na mobilização de recursos?
5

https://iaticonnect.org/


manter atualizado sobre as evoluções atuais e para continuar a aprender sobre todos os aspetos da

IATI.

Pronto? Vamos começar!

Módulo 1 
O que são "dados sobre a cooperação para o desenvolvimento"? De que modo pode a minha
organização utilizar estes dados para aumentar o seu impacto?

IR AO MÓDULO 1

https://cdn.iatistandard.org/prod-iati-website/cso_courses/pt/IATI_Intro/scormcontent/index.html#/

