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
para o diálogo e a tomada de decisões para o desenvolvimento
internacional e a justiça social „

A plataforma Dgroups oferece suporte a mais de 270.000 usuários registrados
em todo o mundo, interagindo em mais de 800 comunidades de prática globais.
Seus benefícios únicos são:
• Especificamente projetado para configurações de baixa largura de banda
• Solução turnkey para atender às necessidades de comunicação e rede
• Muito fácil de usar - não é necessário treinamento para usuários
• Suporte técnico rápido e pessoal
• Não comercial, sem publicidade, sem compartilhamento de dados pessoais com terceiros
• A propriedade do conteúdo recai sobre o indivíduo ou organização que o postou

Dgroups suporta interação baseada em e-mail e grupos online, comunidades e
redes de todos os tamanhos. Ao usar o e-mail como o núcleo de suas operações,
Dgroups foi projetado especificamente para uso efetivo por organizações sem fins
lucrativos e usuários de baixa largura de banda no Sul Global - permitindo um
diálogo
inclusivo
entre
todas
as
partes
interessadas
relevantes,
independentemente da localização da largura de banda disponível.

Para mais informações sobre como participar

dgroups.info

Dgroups é uma iniciativa conjunta de organizações
que trabalham para apoiar o desenvolvimento
internacional, tais como: Departamento de
Desenvolvimento Internacional (DFID), Centro
Europeu para a Implementação de Políticas de
Desenvolvimento (ECDPM), Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), Fórum de Pesquisa Agrícola em África,
Instituto Humanista de Cooperação com os Países
em Desenvolvimento (Hivos), Instituto de Estudos
do Desenvolvimento (IDS), Cooperação Suiça para
o Desenvolvimento (SDC), Centro Técnico de
Cooperação Agrícola e Rural (CTA), Fundo de
Desenvolvimento das Capitais das Nações Unidas
(UNCDF).
Dgroups é financiado e gerenciado pela Fundação
Dgroups. Os Parceiros Dgroups estão empenhados

em apoiar os Dgroups como um bem público global
de grupos, redes e comunidades online.
Acolhemos pedidos de adesão aos Dgroups de
organizações
que
trabalham
para
o
desenvolvimento
internacional,
os
direitos
humanos e a justiça global. A contribuição anual
varia entre 500 e 5000 euros, dependendo do
volume de negócios anual da organização que
solicita a adesão.

Visite o site dgroups.info
ou contate-nos em

dg-coordination@dgroups.org
para obter detalhes e outras informações

