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Bem-vindo ao Módulo 1  
Bem-vindo ao Módulo 1 da "Formação virtual para a sociedade civil sobre como aceder, compreender e utilizar os dados da IATI". Neste Módulo, será

efetuada uma introdução aos dados sobre a cooperação para o desenvolvimento, bem como às diversas formas como as organizações da sociedade civil

(OSC) podem desejar utilizá-los para satisfazer os seus próprios objetivos organizacionais. Depois de completar este Módulo, terá uma compreensão clara

do conceito de cooperação para o desenvolvimento e das possíveis utilizações dos dados sobre a cooperação para o desenvolvimento no seu trabalho.

Duração do módulo:  Aproximadamente 90 minutos

Objetivos de aprendizagem 
No final deste Módulo, será capaz de:

Conteúdo do Módulo 
O módulo contém os seguintes segmentos:
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Bem-vindo ao Módulo 1

 1. 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? 

Explicar o contexto e os objetivos básicos da cooperação para o desenvolvimento e dos dados sobre a cooperação para o

desenvolvimento.

Identificar diferentes utilizações dos dados sobre a cooperação para o desenvolvimento pelas organizações da sociedade civil.

Reconhecer os principais objetivos da Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI).



Bem-vindo ao Módulo 1

IR PARA BEM-VINDO

1. O que é "cooperação para o desenvolvimento"?

IR PARA A LIÇÃO 1

2. O que são os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento?

IR PARA LIÇÃO 2

3. Aprender com os profissionais: utilizar na prática os dados sobre a cooperação para o
desenvolvimento 

IR PARA LIÇÃO 3

4. O que é a IATI?

IR PARA LIÇÃO 4

5. De que modo podem as organizações da sociedade civil utilizar os dados da IATI?

IR PARA LIÇÃO 5

6. Principais conclusões: Módulo 1

IR PARA CONCLUSÕES

Pronto? Vamos começar! Clique em continuar para ver as respostas:

1. O que são "dados da cooperação para o desenvolvimento"? 

2. Como a minha organização pode utilizar estes dados para aumentar o seu impacto?

C O NT I NU A R



[Source: IATI]

A cooperação para o desenvolvimento, anteriormente referida como "ajuda internacional", é o apoio nacional e internacional que é dado tanto às

instituições governamentais como às organizações não governamentais para as ajudar a apoiar os objetivos de desenvolvimento. Afastando-se do

conceito hierárquico de "ajuda", a cooperação para o desenvolvimento representa uma relação mais igualitária, em que os parceiros – sejam eles governos

ou também, e cada vez em maior número, organizações internacionais, organizações da sociedade civil, membros do sector privado, entidades

filantrópicas ou outro tipo de entidades - cooperam e partilham recursos para alcançar melhores resultados de desenvolvimento.

A cooperação para o desenvolvimento não se limita necessariamente ao apoio financeiro (por exemplo, empréstimos ou subvenções), mas está também

cada vez mais centrada em áreas como a cooperação técnica e tecnológica que não são de carácter financeiro (podem incluir, por exemplo, o apoio técnico

entre governos para aumentar os seus recursos internos, ou seja, impostos ou a partilha de tecnologias energéticas sustentáveis entre países). 
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1. O que é "cooperação para o desenvolvimento"?

Lição 1: O que é "cooperação para o desenvolvimento"?



Em suma, a cooperação para o desenvolvimento pode ser definida como uma atividade que cumpre os quatro critérios seguintes:

Clique nos ícones para descobrir mais.











Tem por objetivo apoiar explicitamente as prioridades de desenvolvimento nacionais ou internacionais.





Baseia-se em relações de cooperação que procuram reforçar a apropriação dos países em desenvolvimento ao longo do processo de desenvolvimento.





Discrimina a favor dos países em desenvolvimento.





Não é motivada pelo lucro.

Uma cooperação para o desenvolvimento transparente significa que todos podem conhecer o nível de assistência que está a ser prestada, no que está a

ser gasta e o que pretende alcançar, o que ajuda a garantir que os recursos sejam utilizados da forma mais eficaz e que a cooperação vá o mais longe

possível na promoção dos objetivos de desenvolvimento.

Indique um exemplo de como a sua organização contribui para uma cooperação transparente para o desenvolvimento?

C O NT I NU A R





No mundo inteiro, os governos e outros intervenientes estão sistematicamente a produzir mais (e mais relevantes) dados, abertos e acessíveis, sobre a sua

cooperação para o desenvolvimento. Em suma, os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento referem-se a informações sobre o que é

orçamentado e gasto na cooperação para o desenvolvimento, inclusive através dos projetos e atividades que são implementados pelos parceiros de

desenvolvimento, anteriormente referidos como "doadores". Proporcionam uma visão mensurável do trabalho de desenvolvimento que está a ser

realizado, onde e por quem; e um mecanismo para garantir que as atividades sejam efetivamente realizadas, a fim de maximizar os seus benefícios para os

beneficiários a que se destinam. Os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento devem, idealmente, ser dados "abertos", o que significa que estão

disponíveis online e a título gratuito para quem os analisar e utilizar.
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2. O que são "dados sobre a cooperação para o desenvolvimento"?

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



[Source: IATI]

Os prestadores de cooperação para o desenvolvimento de:













Governos bilaterais (por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América).





Organizações locais e internacionais da sociedade civil.





Organizações �lantrópicas (por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates).





Bancos de desenvolvimento (como o Banco Mundial).





Organizações multilaterais (por exemplo, entidades das Nações Unidas).

Clique nos ícones para saber mais

Eles partilham livremente os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento, incluindo através da sua divulgação junto da Iniciativa Internacional para

a Transparência da Ajuda (IATI).



Recorda-se de quais são os critérios para uma atividade de cooperação para o desenvolvimento? Selecione todas as

opções aplicáveis.

O que entendemos por uma "atividade" ou um "projeto"? Os exemplos de atividades disponíveis na IATI para o Malawi incluem, por
exemplo:

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID): Leitura para todo o Malawi (REFAM);

Banco Mundial: Projeto do Programa de Reforma da Educação do Malawi;

Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF): VIH e apoio à política e coordenação da COVID no Malawi;

Plan International UK: Melhorar os serviços agrícolas no Malawi utilizando a estratégia de Escolas Locais Agrícolas (FFS).

Tem por objetivo apoiar explicitamente as prioridades de desenvolvimento nacionais ou internacionais.

É motivada pelo lucro.

Discrimina a favor dos países desenvolvidos.



https://iatistandard.org/en/
http://d-portal.org/ctrack.html?country_code=MW&reporting_ref=US-GOV-1#view=act&aid=US-GOV-1-72061219F00001
http://d-portal.org/ctrack.html?country_code=MW&reporting_ref=44000#view=act&aid=44000-P174329
http://d-portal.org/ctrack.html?country_code=MW&reporting_ref=DAC-1601#view=act&aid=DAC-1601-INV-029740
http://d-portal.org/ctrack.html?country_code=MW#view=act&aid=GB-COH-1364201-MWI101179


SUBMIT

 

Vamos explorar como os dados da cooperação para o desenvolvimento são utilizados e o que pode aprender com as histórias de sucesso

existentes!

Complete the content above before moving on.

Como são utilizados os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento? 
Os dados sobre a cooperação para o desenvolvimento constituem uma importante fonte de informação entre as partes interessadas, incluindo para:

Baseia-se em relações de cooperação que procuram reforçar a apropriação dos países em desenvolvimento
parceiros ao longo do processo de desenvolvimento.

Governos dos países parceiros, anteriormente
chamados "governos dos países em
desenvolvimento", que utilizam estes dados para
melhorar a forma como planeiam orçamentos
futuros e afetam os seus recursos nacionais; e para
avaliar e acompanhar os fluxos de fundos externos
para o país;

Organizações da sociedade civil e cidadãos dos
países parceiros, que utilizam os dados sobre a
cooperação para o desenvolvimento para melhorar
a sua compreensão do apoio externo que o seu país



está a receber, de modo a poderem responsabilizar
os prestadores e destinatários destes recursos;

Cidadãos de países doadores, que podem utilizar
estas informações para compreender melhor como os
seus impostos estão a ser utilizados para promover o
progresso no sentido dos objetivos de
desenvolvimento; 

Parceiros de desenvolvimento, que podem utilizar
estas informações para coordenar melhor as suas
atividades, visar sectores ou áreas geográficas
específicos e reduzir a duplicação de esforços.



Clique nos cartões para saber mais!

C O NT I NU A R



Tem alguma experiência no uso de dados de cooperação? Reflita durante alguns momentos.  
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3. Aprender com os profissionais: utilizar os dados sobre a cooperação para o
desenvolvimento

Aprender com os profissionais: utilizar na prática os dados sobre a
cooperação para o desenvolvimento

YOUTUBE

Success Stories: How CSOs are using IATI data in practice

VIEW ON YOUTUBE 

https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FsmscmryOFLU%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsmscmryOFLU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FsmscmryOFLU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FsmscmryOFLU%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsmscmryOFLU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FsmscmryOFLU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


C O NT I NU A R



Nos Módulos seguintes, saberá mais sobre a IATI, incluindo como a iniciativa está estruturada e sobre os dados e ferramentas da IATI. Nesta secção,

porém, receberá uma rápida introdução à iniciativa para ajudar a ilustrar possíveis utilizações dos dados da IATI no seu próprio trabalho, que serão

recapitulados em profundidade em módulos posteriores.
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4. O que é a IATI?

O que é a IATI? 



[Source: IATI]



A Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI) é uma iniciativa global, que reúne governos, instituições multilaterais, organizações da

sociedade civil, o sector privado e outros para aumentar a transparência e a abertura do desenvolvimento e dos recursos humanitários. A IATI foi criada no

Terceiro Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda em Acra, no Gana, em 2008, e foi concebida para servir as necessidades de informação das partes

interessadas dos países parceiros: para permitir o planeamento e gestão da cooperação para o desenvolvimento e aumentar a responsabilização pela

utilização destes recursos; e para apoiar simultaneamente os parceiros de desenvolvimento no cumprimento dos seus compromissos em matéria de

transparência.

Desde a sua criação em 2008, a comunidade da IATI expandiu-se consideravelmente, contando hoje com quase 100 "membros" de governos, organizações

multilaterais, sociedade civil e sector privado, que dirigem a iniciativa e demonstram o seu empenhamento em aumentar a transparência dos recursos para

o desenvolvimento.

[Source: IATI]

Analisemos o que é possível fazer com os dados da IATI na prática!

C O NT I NU A R

Qual é a norma IATI?
A norma IATI encontra-se no centro da IATI; trata-se de um formato e um quadro para a publicação de dados sobre desenvolvimento e atividades

humanitárias de uma forma normalizada, de modo a permitir a comparabilidade e análise eficaz dos dados. Mais de 1500 organizações (ou " editores" da

IATI) têm prestado informações sobre o seu desenvolvimento e despesas humanitárias utilizando a norma IATI, incluindo:

https://iatistandard.org/en/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjviaOC3aT6AhXAKlkFHdY5AGgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fiatistandard.org%2Fen%2Fgovernance%2Fmembers-assembly%2F&usg=AOvVaw01qwC2eWgCkzQ3p4500WMO
https://www.iatiregistry.org/publisher/


Orçamentos e despesas planeados (desembolsos e
despesas) disponíveis para países e regiões beneficiárias
individuais;

Os sectores que as atividades visam, por exemplo a
saúde ou a educação, quer as atividades sejam
orientadas para determinadas prioridades políticas
como a COVID-19 ou o género, ou para o tipo de
assistência prestada (por exemplo, empréstimos face
a subvenções), entre outros;

Orçamentos e despesas planeados

Os sectores que as actividades visam



Os locais em que uma atividade está a decorrer,
incluindo regiões ou distritos específicos ou mesmo
coordenadas precisas (por exemplo, onde uma escola
está a ser construída);

Informações sobre o impacto ou o resultado da
atividade; e

Documentos de referência úteis, tais como planos de
ação por país, documentos de projeto e relatórios
anuais.

Os locais onde uma actividade está a ter lugar

Informação sobre os resultados

Documentos de apoio úteis



Clique nos cartões para saber mais!

As organizações "publicam" dados junto da IATI sobre o seu desenvolvimento e atividades humanitárias, atualizando subsequentemente estas

informações à medida que as atividades progridem. Estes dados publicados são então disponibilizados online e estão abertos a qualquer pessoa para

acesso e utilização a título gratuito. Os editores atualizam os seus dados com diferentes frequências, mas a maioria atualiza os seus dados trimestralmente,

sendo que alguns os atualizam mensalmente ou até semanalmente. Assim que os editores alteram os seus dados, estes são atualizados nas ferramentas

de acesso aos dados da IATI (exploradas no Módulo 4) no prazo de 24 horas, o que permite aos utilizadores dos dados de descarregar, analisar e visualizar

os dados, tornando, em muitos casos, os dados da IATI disponíveis em tempo real.

Como podem as organizações da sociedade civil utilizar os dados da IATI? Vamos descobrir! 

C O NT I NU A R



Quanto mais as organizações da sociedade civil conhecerem a forma como os governos, fundações e outros financiadores gastam o seu dinheiro em

projetos de desenvolvimento, mais robusta pode ser a responsabilização pela prestação dos serviços. Os intervenientes da sociedade civil podem estar

interessados em utilizar os dados da IATI de várias formas, a explorar mais exaustivamente em futuros Módulos, incluindo:
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5. Como podem as organizações da sociedade civil utilizar os dados da IATI?

Como podem as organizações da sociedade civil utilizar os dados da IATI? 

Responsabilização –

fornecer feedback sobre se determinados projetos estão a funcionar com sucesso ou não, e garantir que os recursos sejam aplicados conforme previsto;

Defesa –

saber o que os doadores estão a financiar no seu país/região e defender uma atribuição diferente dos recursos (por exemplo, mais financiamento para a saúde ou a
educação ou mais financiamento para uma determinada região);

Coordenação –

compreender quais as organizações que estão a trabalhar em sectores ou locais semelhantes, a fim de encontrar novos parceiros ou trabalhar de forma mais eficaz;



SUBMIT

 

Analisemos a forma como as organizações da sociedade civil estão a utilizar os dados da IATI na prática!  

Complete the content above before moving on.

Investigação –

detetar problemas com despesas ou compreender melhor as ações e prioridades dos doadores, dos governos e das organizações da sociedade civil em diferentes países;

Financiamento –

saber quais são as organizações ativas no seu país/região e quais são as organizações que aquelas financiam, permitindo assim descobrir oportunidades ou tendências de
financiamento.

Lembra-se do tipo de informações que os editores da IATI fornecem? Selecione todas as opções aplicáveis. Selecione todas as

opções aplicáveis.

Orçamentos e despesas previstos;

Os locais em que uma atividade está a decorrer;       

Os sectores que as atividades visam;

Planos Nacionais de Adaptação Climática.



Neste módulo, aprendemos que: 
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6. Principais Conclusões: Módulo 1

Principais Conclusões: Módulo 1  

A cooperação para o desenvolvimento pode ser definida como uma atividade que cumpre os quatro critérios seguintes:

Tem por objetivo apoiar explicitamente as prioridades de desenvolvimento nacionais ou
internacionais;

Não é motivada pelo lucro;

Discrimina em favor dos países em desenvolvimento; e

Baseia-se em relações de cooperação que procuram reforçar a apropriação dos países em
desenvolvimento ao longo do processo de desenvolvimento.

1

As principais utilizações dos dados da IATI na comunidade de OSC são:

Responsabilização: fornecer feedback sobre se determinados projetos estão a funcionar com
sucesso ou não e garantir que os recursos sejam aplicados conforme previsto;

Defesa: saber o que os doadores estão a financiar no seu país/região e defender uma atribuição
diferente dos recursos (por exemplo, mais financiamento para a saúde ou a educação ou mais
financiamento para uma determinada região);

Coordenação: compreender quais as organizações que estão a trabalhar em sectores ou locais
semelhantes, a fim de encontrar novos parceiros ou trabalhar de forma mais eficaz;

2



Parabéns! Chegou ao fim do módulo 1! Continue para o questionário do módulo ou vá diretamente ao módulo 2.

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

IR PARA MÓDULO 2

C O NT I NU A R  PA R A  Q U E S T I O NÁ R I O

Investigação: detetar problemas com despesas ou compreender melhor as ações e prioridades dos
doadores, dos governos e das organizações da sociedade civil em diferentes países; e

Financiamento: saber quais são as organizações ativas no seu país/região e quais são as
organizações que aquelas financiam, permitindo assim descobrir oportunidades ou tendências de
financiamento.

https://cdn.iatistandard.org/prod-iati-website/cso_courses/pt/IATI_Module_1/scormcontent/index.html#/


Parabéns por ter chegado ao fim do Módulo 1! Abaixo, fará o questionário do Módulo 1 para verificar se percebeu o conteúdo do curso. Poderá fazer o questionário quantas vezes

quiser.
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Questionário: Módulo 1



Question

01/10

"Cooperação para o desenvolvimento" significa:

Parcerias entre agências das Nações Unidas 

Apoio dado aos países parceiros para ajudar a cumprir os seus objetivos de desenvolvimento

Parcerias entre instituições públicas e empresas privadas

Duas ou mais organizações da sociedade civil a trabalhar em conjunto num projeto



Question

02/10

A cooperação para o desenvolvimento pode ser definida como uma atividade que cumpre os seguintes critérios (selecione todas as opções

aplicáveis):

Visa explicitamente apoiar as prioridades de desenvolvimento nacionais ou internacionais

Não é motivado pelo lucro

Inclui um parceiro tanto do sector público como do sector privado

Discrimina em favor dos países em desenvolvimento

Baseia-se em relações de cooperação que procuram reforçar a propriedade dos países em desenvolvimento sobre o
processo de desenvolvimento



Question

03/10

Os dados da cooperação para o desenvolvimento podem ser utilizados:

Apenas pelos governos dos países parceiros

Apenas por jornalistas

Por qualquer pessoa que procure tornar as atividades de desenvolvimento mais eficazes



Question

04/10

Os dados da cooperação para o desenvolvimento podem ser partilhados livremente (ou "publicados") por (selecione todas as opções

aplicáveis):

Governos

Cidadãos individuais

OSC

Organizações multilaterais como as Nações Unidas

Bancos de desenvolvimento

O sector privado

Organizações filantrópicas



Question

05/10

Os dados transparentes e abertos da cooperação para o desenvolvimento podem (selecione todas as opções aplicáveis):

Garantir que os governos dos países parceiros tenham informações para um melhor planeamento e orçamento 

Apoiar uma coordenação eficaz das atividades de desenvolvimento

Permitir que a aquisição decorra de forma mais eficaz

Ajuda a responsabilizar todos os atores do desenvolvimento



Question

06/10

A IATI é:

Uma iniciativa que fornece informações sobre práticas eficazes de gestão de dados

Uma iniciativa que visa tornar o desenvolvimento e as atividades humanitárias mais transparentes 

Uma iniciativa que trabalha em parcerias público-privadas para o desenvolvimento

Uma iniciativa que trabalha para uma governação digital mais eficaz



Question

07/10

Os dados da IATI são:

Dados sobre orçamentos e despesas nos sectores do desenvolvimento e humanitário

Um índice de transparência atribuído às organizações da sociedade civil

Dados sobre os resultados das conferências internacionais de doadores



Question

08/10

As organizações que partilham dados de cooperação para o desenvolvimento que usam a Norma da IATI são chamadas:

Editores da IATI

Utilizadores de dados da IATI

Membros da IATI



Question

09/10

As seguintes informações podem ser encontradas nos dados publicados à IATI (selecione todas as opções aplicáveis):

Orçamentos e despesas planeados

Organizações que financiam e implementam uma atividade

Sectores que as atividades visam

Locais onde está a decorrer uma atividade

Informação sobre os resultados

Documentos de apoio úteis

Propostas de oportunidades de financiamento

Diferenças entre os compromissos e as despesas dos prestadores de cooperação para o desenvolvimento



Question

10/10

As OSC podem utilizar dados da IATI para apoiar (selecione todas as opções aplicáveis):

Responsabilização

Defesa

Contratação de pessoal de alta qualidade

Coordenação

Investigação

Aquisições

Mobilização de recursos


