
Sobre Dgroups 

O Dgroups é uma parceria de organizações internacionais de desenvolvimento trabalhando 

juntas em busca de uma visão comum: Um mundo onde cada pessoa seja capaz de 

contribuir de forma construtiva para o diálogo e a tomada de decisões para o 

desenvolvimento internacional e a justiça social. 

Dgroups congrega e apoia mais de 150.000 membros em todo o mundo, interagindo com mais 

de 700 comunidades globais. Seus benefícios incluem:  

 Especialmente projetado para configurações de banda larga de baixa velocidade

 Muito fácil de usar - não é necessário treinamento

 Suporte técnico rápido e personalizado

 Não comercial, sem publicidade, sem compartilhamento de dados com terceiros

 Participativo e mutuamente solidário.

Dgroups apoia a interação de grupos, comunidades e redes de todos os tamanhos por e-mail e 

online. Ao usar e-mails como o núcleo de suas operações, o Dgroups objetiva atingir 

especificamente as organizações sem fins lucrativos e os usuários de banda larga de baixa 

velocidade no Sul Global, possibilitando que suas vozes sejam ouvidas mais facilmente. O 

Dgroups procura reunir os grupos internacionais de desenvolvimento, facilitando o diálogo 

entre os principais interessados no desenvolvimento internacional. 

Dgroups é uma iniciativa conjunta das principais organizações internacionais de 
desenvolvimento, tais como: Centro Técnico de Cooperação Agrícola e Rural (CTA), 
Departamento do Reino Unido para Desenvolvimento Internacional (DFID), Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), HIVOS, ICCO, Instituto Internacional de 
Comunicação e Desenvolvimento (IICD) dentre outros. 

Dgroups é apoiado financeiramente e gerenciado pela Fundação Dgroups. Os parceiros do 
Dgroups estão comprometidos em apoiar o Dgroups como um bem público global de grupos, 
redes e comunidades online. Pedidos de adesão ao Dgroups de organizações que trabalham 
para o desenvolvimento internacional, direitos humanos e justiça global são bem vindos. 
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Adesão ao Dgroups 

As organizações com volume anual de negócios superior a 1 milhão de Euros são convidadas a 

solicitar adesão como Parceiro Pleno Dgroups (contribuição anual a partir de 2015: 5.000 

Euros). Os benefícios incluem: exibição do logotipo, capacidade de criar um número ilimitado de 

comunidades individuais (Dgroups), URL de nível superior na plataforma de discussão Dgroups, 

participação no Conselho Dgroups, elegibilidade para participar da Diretoria Dgroups e acesso 

direto ao helpdesk. As organizações de menor porte possuem três opções: pagar a contribuição 

anual e tornar-se um Parceiro Pleno, pagar uma contribuição menor e tornar-se um Parceiro 

Associado ou afiliar-se a um Parceiro Pleno já existente. Visite o site Dgroups.info ou entre em 

contato conosco para obter mais detalhes. 

Para mais informações e sobre como 
participar: 

www.dgroups.info 
dg-coordination@dgroups.org 

Desenvolvimento Através do Diálogo 




