
Event in a Box 
#WINsiders4Good
Create-A-Thon
Um guia completo para organizar seu próprio Create-A-Thon: 
Um hack-a-thon pelo bem social, promovido pelos Windows Insiders

Eu sou um 

Windows 
Insider

Programa Windows Insider



Na Microsoft, nossa missão é capacitar cada pessoa 
e cada organização do planeta para conquistar mais. 
E trabalhando juntos, podemos fazer coisas incríveis. 

Os Windows Insiders são uma das maiores 
comunidades de pessoas usando a tecnologia para 
fazer o bem no mundo. E Create-A-Thons (CATs) são 
uma ótima maneira de aproveitar as habilidades e a 
energia dessa comunidade para abordar questões 
sociais, como a falta de moradia ou de habitação a 
preços acessíveis. 

Sabemos que em apenas dois ou três dias não 
podemos resolver completamente um problema 
que tem nos assolado há décadas, mas podemos 
minar a base, acabando com esses problemas  
pouco a pouco. 

Aja como se as suas ações fizessem a diferença.  
Porque elas fazem.
~William James

Se pessoas como você não se preocuparem genuinamente, 
nada vai melhorar. Não vai.
~Dr. Seuss

Bem-vindo!
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O que é um  
Create-A-Thon (CAT) 
#WINsiders4Good?

Quais os objetivos  
do CAT?

Gostaria de organizar 
seu próprio CAT? 

Por dentro do assunto 

Os Create-A-Thons #WINsiders4Good são uma série de eventos de dois a três dias 
inspirados em hack-a-thons tradicionais com um toque adicional. 
Eles reúnem as mentes focadas em tecnologia dos Windows Insiders com talentos 
criativos locais e organizações da sociedade civil / sem fins lucrativos para 
contornar uma questão social com a qual se preocupam. 
O conteúdo pode variar de acordo com o evento (por exemplo, falta de moradia, 
crise dos refugiados, engajamento político, etc.) e os resultados finais podem 
ser na forma de um site, um aplicativo, um projeto de programa, talvez até uma 
política. O céu é o limite.

Os CATs ajudam o Programa Windows Insider e os Windows Insiders a alcançar 
objetivos complementares. O Programa Windows Insider pode realizar CATs para 
engajar e estimular os Windows Insiders a fazerem mais com o Windows 10 e com 
a comunidade do Windows Insider. 
Os Windows Insiders se conectam entre si e também com talentos locais para usar 
suas habilidades e aptidões de uma nova maneira. Por sua vez, este evento ajuda a 
trazer novas habilidades e talentos para o Programa Windows Insider, reforçando 
o feedback ao Windows e enriquecendo e diversificando muito mais a nossa 
comunidade do Windows. 

Estamos ansiosos para trabalhar com os incríveis Windows Insiders para produzir 
CATs no mundo todo. 
Se estiver planejando um evento, conte-nos pelo endereço de email  
wipevent@microsoft.com. 

RECRUTAMENTO DE INSIDERS
Um grupo Slack foi criado e inclui participantes CAT de todo o mundo. Preencha 
este formulário para adicionarmos você ao grupo Slack. 
Peça também aos participantes para preencherem o formulário no Primeiro dia do 
evento para que todos possamos apoiar o que você está fazendo, mesmo que não 
possamos estar todos reunidos. 

ACOMPANHAMENTO APÓS O EVENTO
Use a hashtag #WINsiders4Good ao promover o CAT e os eventos durante os dias. 
Dessa forma, podemos retuitar e participar da diversão mesmo longe. 
Assim que o evento acabar, adoraríamos saber a sua opinião.
Gostaríamos que todo o conteúdo e a propriedade intelectual criados durante um 
CAT pertencessem ao mundo. Encorajamos você a publicar seu código no GitHub. 
Dessa forma, outras pessoas poderão emprestá-lo e aprimorá-lo. Todos nós 
podemos ser a mudança que esperamos ver no mundo.
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CONTEÚDO
• Escolha seu problema com sabedoria, para que o encontro seja mais  

focado em criar soluções, e menos no debate. Um problema ideal é aquele que 
une sua comunidade e tem facetas que poderiam ser abordadas em um curto 
espaço de tempo.

• Contar com a participação de especialistas no assunto enriquece a 
experiência, por isso, procure representantes de organizações cívicas / sem 
fins lucrativos que possam apresentar uma perspectiva sobre o problema e 
potenciais soluções. O cenário ideal é aquele em que é possível participar 
durante todo o evento e dar sugestões para as soluções. Clique aqui para 
selecionar a partir de uma lista de entidades filantrópicas recomendadas. 

• Conteúdo adicional sobre como criar soluções, como criar um argumento 
forte, além de tutoriais técnicos adicionais sobre o Microsoft Azure,  
Data Science, entre outros, podem agregar ao componente de aprendizagem 
do CAT. Temos algum deste conteúdo gravado para você, mas também 
aconselhamos que você procure especialistas em sua localidade. 

FUNÇÕES
• Identifique o "mestre de cerimônias" que vai dar o pontapé inicial e final nos 

eventos, reunir equipes e anunciar os principais eventos durante todo o CAT.
• Recrute amigos ou colegas que ajudarão você com a logística, como: Você 

ficou sem água? Precisa de garfo? Está fazendo uma sinalização? É necessário 
assegurar-se de que esses pequenos problemas não atrasarão você, nem o 
desviarão da programação. Recomendamos muito dois a três "líderes do bando" 
adicionais para garantir que os dias corram sem problemas. 

PARTICIPANTES
• No CAT, recomendamos que cada equipe seja constituída por diferentes tipos 

de mentes com habilidades diferentes, a fim de criar uma solução dinâmica. 
Queremos mais do que apenas programadores e desenvolvedores, queremos 
que você recrute talentos criativos do mundo do design e da arte.

• Uma equipe ideal inclui mentes criativas, bem como crânios em tecnologia. 
Além disso, a equipe precisa de alguém para gerenciar o projeto de sua solução 
para mantê-la nos trilhos. Aposte em um "curinga", alguém que faça você 
pensar. Assim, ninguém vai detê-lo!

PROGRAMAÇÃO
• Recomenda-se que o evento tenha, no máximo, três dias. Além disso, o evento 

deve acontecer no fim de semana, começando na sexta-feira à noite e terminando 
no domingo à tarde. Quando o espaço ou o orçamento não permitirem, os eventos 
de dois dias também funcionam, de sexta-feira à noite até a noite de sábado. Mas 
lembre-se, mais tempo permite protótipos mais completos. 

• Corujões não são recomendados. Eles esgotam os participantes e você terá um 
retorno menor. Negociar o uso do espaço durante a noite também pode ser difícil. 

LOCAL
• Você permanecerá neste espaço por muito tempo. Por isso um espaço claro e 

arejado com janelas funciona melhor para manter as ideias criativas fluindo! 
• Certifique-se de que o local seja fácil de encontrar, bem-localizado e, o 

mais importante, facilite a entrada das pessoas no edifício. Inclua placas de 
sinalização e garanta que o pessoal na entrada (recepcionistas, concierges, 
etc) saibam do que se trata o seu evento e onde acontece, pois as pessoas vão 
recorrer a eles para obter informações.

Melhores práticas para 
um CAT bem-sucedido
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• Tomadas elétricas e cabos de extensão: analise quantos você acha que 
precisa, depois, dobre esse número! Haverá notebooks, telefones, etc, que 
necessitam de energia durante todo o evento.

• Poder acessar a internet é essencial. Por isso, verifique o Wi-Fi no seu local.  
Há uma taxa para usá-lo? Quando está no espaço designado do evento,  
o sinal cai? A conexão é rápida/forte o suficiente para lidar com o número  
de dispositivos que você conectará?

ALIMENTOS E BEBIDAS
• Tenha lanches e bebidas prontos quando os participantes chegarem. 

Isso ajuda a manter as pessoas ocupadas e alimentadas enquanto as outras 
chegam. Certifique-se de que haja refeições completas, já que as pessoas 
estarão trabalhando arduamente. Ofereça lanches e bebidas durante todo o 
dia. Trabalhar o dia todo deixa os Insiders famintos! Ofereça também opções 
vegetarianas, kosher e halal.

O TEMA
Selecione um tema que una a comunidade, que permita o diálogo construtivo e 
a formulação da solução. O Create-A-Thon não se trata de discussões ou debates; 
tem a ver com aprender mais sobre um assunto com o qual você se preocupa, 
apoiando organizações locais que o enfrentam todos os dias e fazendo sua parte 
para tornar sua comunidade um lugar melhor.
Perguntamos à comunidade do Windows Insider quais os problemas que mais os 
preocupam. Esses problemas afetam comunidades de todo o mundo e são um 
ponto de partida para o tema de seu CAT. Se você tiver outras ideias que gostaria 
de sugerir, conte para nós!

1. Falta de moradia:
a. Falta de moradia crônica
b. Ex-presidiários libertados recentemente
c. Pessoas com doenças mentais

2. Habitação a preços acessíveis 
3. Saúde mental e como lidar com o estigma associado a ela
4. Uso/exploração de recursos naturais, como água 
5. Educação

a. Tecnologia na educação
b. Ensino de programação para crianças
c. Melhorar o acesso à educação nas zonas menos favorecidas
d. Financiamento do ensino superior
e. Ensinar aos idosos como usar a tecnologia 

6. Trazer/ensinar tecnologia para pessoas que só agora tiveram acesso à Internet
a. Povos nativos da Austrália
b. Tribos da África

7. Alimentando os famintos
8. Prevenção ao suicídio
9. Apoio/benefícios aos veteranos de guerra

a. Prevenção ao suicídio
b. Ressocialização do indivíduo
c. Habilidades de trabalho

10. Usar HoloLens para lidar com deficiências físicas por meio de um headset de 
realidade mista adaptável

Melhores práticas para 
um CAT bem-sucedido 
(cont.)



ENCONTRAR SEU PARCEIRO SEM FINS LUCRATIVOS
Agora que você selecionou um tema que lhe interessa, escolha um parceiro local 
aqui. Ou, se você é associado a um parceiro sem fins lucrativos que ainda não está 
na lista, envie uma observação para wipevent@microsoft.com para ajudarmos a 
adicionar sua organização preferencial. 

A LOGÍSTICA: LOCAL
Além de ser um espaço claro e arejado, como observado acima, verifique também 
o seguinte:
• Acesso à Internet é fundamental! Certifique-se de que o Wi-Fi está disponível 

e que o sinal é forte no local todo. Isso permitirá que seus participantes se 
reúnam e trabalhem facilmente onde quer que se sintam confortáveis. São 
necessárias tomadas elétricas em toda a sala, bem como réguas de energia.  
As pessoas terão de carregar os notebooks, telefones, etc. Por isso, deve haver 
pelo menos uma régua de energia para cada baia/equipe. Além disso, os líderes 
do CAT precisarão de tomadas de energia para computadores, equipamentos 
de projeção, etc. 

• O ambiente deve ser distribuído em baias, cada uma com quatro a seis 
pessoas. Embora a equipe do local deixe o ambiente bem organizado, tenha 
em mente que as equipes provavelmente reorganizarão os móveis para atender 
às necessidades deles no decorrer do dia.

• Muitas vezes, os participantes ficaram tão envolvidos em seus projetos que 
trabalharão durante as refeições. Garanta que haja espaço suficiente para 
servir comidas e bebidas na sala de reuniões do CAT.

• Seu local deve ser bem-localizado, tomando por base a origem de seus 
participantes. É mais prático escolher uma instalação próxima a estações de ônibus/
trem/metrô. Ou, no caso de cidades onde a maioria das pessoas irá dirigindo ao 
evento, confira se há locais de estacionamento público nas proximidades.

• Certifique-se de colocar placas de sinalização em todas as entradas para que 
os participantes possam facilmente encontrar a sala. 

• Cavaletes, quadros brancos, blocos de notas adesivas, marcadores de 
texto, etc. são ferramentas úteis para se ter à disposição ao registrar ideias.

• Música ambiente pode ajudar a manter as mentes criativas fluindo.  
Mas lembre-se: a música é ambiente. Não deixe tão alto para não se tornar  
uma distração.

Melhores práticas para 
um CAT bem-sucedido 
(cont.)
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EXEMPLO: TRÊS DIAS EM COLOGNE

Primeiro dia
15:00/3:00pm  Boas-vindas e 

introduções

15:30-16:00/ Definição do  
3:30-4:00pm contexto:
  Jogos do bem

16:00-16:30/  Palestra relâmpago:
4:00-4:30pm  Introdução ao 

projeto de solução

16:30-18:00/  Geração de ideias/
4:30-6:00pm  Formação de equipes

18:00/6:00  Encerramento

Segundo dia
9:00-10:00/  Café da manhã
9:00-10:00am

9:30-10:00/  Palestra relâmpago:
9:30-10:00am  Contando uma ótima 

história (vídeo)

10:00-12:00/  Hora de trabalhar/
10:00am-12:00pm  Circulação dos 

mentores

12:00-13:00/  Almoço
12:00-1:00pm

13:00-15:30/  Hora de trabalhar/
1:00-3:30pm  Circulação dos 

mentores

15:30-16:00  Palestra relâmpago:
3:30-4:00pm  HoloLens

16:00-18:00/  Hora de trabalhar/
4:00-6:00pm  Circulação dos 

mentores

17:00/5:00pm  Jantar

18:00/6:00pm  Entregar máquinas/
Encerramento

Terceiro dia
9:00-10:00/  Café da manhã
9:00-10:00am

10:00-13:00/  Hora de trabalhar/
10:00am-1:00pm  Circulação dos 

mentores

13:00/1:00pm Almoço

13:00-14:00  Finalizar projetos
1:00-2:00pm

14:00-15:00  Apresentações
2:00-3:00pm

15:00-16:00  Networking
3:00-4:00pm

16:00/4:00pm  Entregar máquinas/
Encerramento
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EXEMPLO: DOIS DIAS EM SEATTLE

Primeiro dia
6:00-7:00pm  Boas-vindas e 

Abertura Definição 
de contexto: O 
problema complexo 
da falta de moradia

7:00-7:30pm  Jantar e formação 
de equipes

7:30-8:00pm  Organização de 
ideias, fechamento 
das equipes

8:00pm  Início dos trabalhos!

10:00pm  Entregar máquinas/
Encerramento

Segundo dia

9:00-10:00am  Café da manhã

10:00am  Palestra relâmpago: 
Introdução à 
Prototipagem

10:30am-12:00pm Hora de trabalhar/  
mentores Circulação dos 

12:30-1:30 pm  Almoce e aprenda: 
Introdução à 
Ciência de dados

1:30-4:00pm  Hora de trabalhar/
Circulação dos 
mentores

4:00pm  Palestra relâmpago: 
Contando uma 
ótima história

4:30-6:00pm   Organize suas 
soluções

6:00pm  Apresentações

7:00pm  Jante e faça conexões

10:00pm   Encerramento

Apêndice A: Fluxos  
de amostras para CAT 
(versões para dois e três dias)



CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO

6 semanas antes do evento
• Escolha um tema
• Encontre e convide especialistas no assunto
• Coordene com especialistas para fechar uma data (é mais fácil fazer isso do que 

tentar encontrar especialistas disponíveis após já ter fechado uma data)
• Após definir as datas, encontre o local
• Considere empresas "patrocinadoras" que possam 

 ◦ fornecer espaço para reunião de graça ou por um baixo custo
 ◦ fornecer alimentos e bebidas
 ◦ fornecer assistência, como desenvolvedores/programadores, contatos com 

especialistas no assunto, etc.
• Coordene com a equipe do WIP para convidar Windows Insiders locais
4 a 5 semanas antes do evento
• Acerte o local
• Confirme com os especialistas
• Convide os participantes
• Recrute organizações que possam ajudar a encontrar participantes para 

compartilhar o convite do evento
2 a 3 semanas antes do evento
• Monitore as confirmações de presença 
• Convide participantes adicionais, conforme o necessário
• Confirme o espaço e encomende alimentos e bebidas
Uma semana antes do evento
• Envie um email de lembrete para aqueles que responderam
• Confirme/lembre os especialistas
• Encomende alimentos e bebidas
• Garanta suprimentos, como crachás, blocos de notas adesivas, canetas/

marcadores, etc.
• Confirme a programação com todos os apoiadores do evento, como 

fornecedores, local do evento, palestrantes, etc. 
No dia do Create-A-Thon
• Divirta-se!

Create-A-Thon | 9

Apêndice B:  
Antes do evento



MODELO DE CONVITE

Olá!
Sou um membro do Programa Windows Insider, uma das maiores comunidades 
de pessoas usando a tecnologia para o fazer bem no mundo. Eu tenho um 
pressentimento de que pensamos igual.
Tendo em vista o trabalho que você realiza com o problema de {insira o problema}, 
gostaria de estender um convite para um Create-A-Thon que realizaremos para 
abordar esse problema de {insira o problema}.
Os projetos podem ser um negócio, um projeto sem fins lucrativos, um programa, 
um esforço voluntário, uma recriação, qualquer coisa. Teremos especialistas de 
organizações sem fins lucrativos, entre outras, que estarão lá para falar sobre os 
detalhes do problema local (falta de moradia, crise de habitação, etc.) e para ajudar 
a orientar soluções que serão realmente úteis para a cidade. 
Adoraria que você se juntasse a mim em nosso próximo Windows Insider 
Create-A-Thon (CAT) em algumas semanas. Estaremos reunidos em {Nome da 
cidade} para abordar o problema de {Tema}.
Quando:  ....... Dia, data e horário (detalhe os horários de cada dia, pois os horários 
podem variar)
Onde: Nome do local, endereço, nome/número da sala (se apropriado)
Como: Hiperlink para o site de inscrição (como o Eventbrite)
Os objetivos deste Create-A-Thons são:
• Usar a tecnologia para criar algo realmente bom para a cidade em que vivemos 

e amamos.
• Envolver um conjunto mais diversificado de criadores de uma cidade para que esses 

pontos de vista únicos possam resolver problemas difíceis de maneiras únicas.
• Fazer com que a comunidade local interaja entre si, tanto presencialmente 

como virtualmente, posteriormente.
O problema local que abordaremos em {Cidade} é {Tema}.
Esta iniciativa #WINsiders4Good foi criada POR Insiders PARA Insiders. 
Ao incentivar os Insiders a perceberem o poder da tecnologia e da abundante 
comunidade a que pertencem, eles serão capazes de mudar o mundo. 
Esperamos que você venha e testemunhe isso.
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Apêndice C: Convites 
para organizações  
sem fins lucrativos



MODELO DE DOIS DIAS: PROGRAMA DETALHADO 
Primeiro dia *
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*Esteja ciente de que o horário de início deve ser ajustado com base no seu público-
alvo de participantes e nos horários comercial e escolar habituais.

Apêndice D: Programas detalhados com base nas 
lições aprendidas na prática pela equipe do WIP

DURAÇÃO CRONOGRAMA ITEM DA AGENDA DETALHES FERRAMENTAS

Uma hora 
antes

16:00/4:00pm Organização e 
preparação do espaço

Garanta que o espaço esteja organizado de tal forma que 
seja propício para conectar-se e trabalhar em conjunto. 
Recomendação: Tenha bebidas e lanches prontos na chegada.

30 min 16:30/4:30pm Meio período Nem todos chegarão na hora marcada. Permita chegadas 
e encaixes de pessoas. Isso pode não ser necessário se todo 
mundo for superpontual, como na Alemanha :)

15 min 17:00/5:00pm Introdução ao Programa 
e Definição de contexto

Despenda 15 minutos falando por que você reuniu 
os participantes, o que você pretende alcançar e qual 
problema o grupo abordará.

Exemplo de 
plataforma do 

PowerPoint

30 min 17:15/5:15pm Apresentação dos 
participantes

Reserve um tempo para que cada participante se 
apresente, falem sobre o que eles desejam aprender 
ou podem ensinar, que habilidades eles têm a oferecer 
e quaisquer detalhes pessoais divertidos que estejam 
dispostos a compartilhar.

15 min 17:45/5:45pm Aprofundar-se nos 
problemas I

Um representante local sem fins lucrativos, o especialista, 
deve promover uma discussão sobre a complexidade 
do problema, como está sendo feita a abordagem pela 
organização dele, o que está funcionando e o que não está. 

15 min 18:00/6:00pm Aprofundar-se nos 
problemas II

Recomendação: O ideal é ter dois representantes, no máximo, 
propondo diferentes tipos de soluções.

15 min 18:15/6:15pm Perguntas e respostas 
com especialistas

Permita que o grupo faça perguntas a ambos os 
representantes após as apresentações deles.

30 min 18:30/6:30pm Jantar Os participantes se misturam e começam a extrair soluções 
e se conectar com os membros potenciais da equipe. 

30 min 19:00/7:00pm Forme equipes e ouça 
ideias para soluções

Peça às pessoas com soluções potenciais que apresentem 
suas ideias e digam quais tipos de habilidades são 
necessárias. Além disso, ajude-as a formar uma equipe 
que inclua um PM, um desenvolvedor/programador, um 
talento criativo para levar design/interface/experiência de 
usuário para a solução, um curinga para o desenvolvimento 
da ideia e, claro, DIVERSÃO!

1,5 a 2 horas 19:30/7:30pm Hora de trabalhar As ideias estão frescas nas mentes e novas equipes são 
formadas. Dê às equipes tempo para se organizarem em 
torno da ideia e como vão trabalhar juntos como uma equipe.
Recomendação: Corujões deixam as pessoas exaustas. Aconselhamos 
que você encerre o evento às 21 ou 22h para permitir que todos 
descansem antes de um longo dia de solução de problemas.

21:00-22:00/ 
9:00-10:00pm

Encerramento



MODELO DE DOIS DIAS: PROGRAMA DETALHADO (CONT.)

Segundo dia *

MODELO DE TRÊS DIAS: PROGRAMA DETALHADO
O primeiro dia inteiro pode continuar igual. No segundo dia, basta dar aos participantes tempo de trabalho em vez de 
apresentações.
Terceiro dia *
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*Esteja ciente de que o horário de início deve ser ajustado com base no seu público-alvo de 
participantes e nos horários comercial e escolar habituais.

Apêndice D: Programas detalhados com base nas 
lições aprendidas na prática pela equipe WIP (cont.)

DURAÇÃO CRONOGRAMA ITEM DA AGENDA DETALHES FERRAMENTAS

30 min antes 8:30/8:30am Organização e preparação 
do espaço

Garanta que a sala esteja da forma como a deixou e confira se 
o café da manhã foi montado.

30 min 9:00/9:00am Café da manhã Os participantes se reconectam com suas equipes e se 
alimentam para um dia produtivo. 

Recomendação: Ofereça bastante café e itens de café da manhã.

30 min 9:30/9:30am Palestra relâmpago: 
Contando uma ótima história

Vídeo: James Whitaker, mestre em contar histórias Vídeo Como 
contar uma ótima 

história

2 horas 10:00/10:00am Hora de trabalhar As equipes começam a delinear seus projetos, a atribuir tarefas, etc.

1 hora 12:00/12:00pm Almoço Hora para todos darem uma pausa, comer algo e voltar para o grupo 
renovados!

4 horas 13:00/1:00pm Hora de trabalhar As equipes continuam a trabalhar em seus projetos

1 hora 17:00/5:00pm Jantar de trabalho As equipes finalizam as apresentações

1 hora 18:00/6:00pm Apresentações As equipes apresentam suas soluções

1 hora 19:00/7:00pm Networking As equipes têm a chance de se misturarem, discutir as soluções 
apresentadas, compartilhar suas informações de contato e fazer 
planos de se reunirem para continuar a trabalharem nesses projetos!

1 hora 21:00/9:00pm Entregar máquinas/
Encerramento

Finalize os trabalhos, agradeça a todos pela participação e encerre

DURAÇÃO CRONOGRAMA ITEM DA AGENDA DETALHES FERRAMENTAS

30 min antes 8:30/8:30am Organização e 
preparação do espaço

Garanta que a sala esteja da forma como a deixou e 
confira se o café da manhã foi montado.

30 min 9:00/9:00am Café da manhã Os participantes se reconectam com suas equipes e se alimentam para  
um dia produtivo.
Recomendação: Ofereça bastante café e itens de café da manhã.

3 horas 9:30am-12:30pm Finalize as apresentações 
e protótipos

Chegando ao fim, as equipes finalizam seus protótipos e 
apresentações.

30 min 12:30-1:00pm Almoço

+ 1 hora 1pm - 
Encerramento

Apresentações Permita a cada equipe discorrer sobre sua solução (10 
minutos) e libere as perguntas e respostas dos participantes. 
Esse intervalo de tempo dependerá de quantos participantes 
e equipes você tem. 

Comentários de 
encerramento
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Ao buscar organizações sem fins lucrativos e ONGs parceiras, comece com esta 
lista. Se você não encontrar aqui, fique à vontade para entrar em contato conosco 
via wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Apêndice E: 
Organizações sem  
fins lucrativos  
e ONGs parceiras iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Fonte: Consultoria de ONGs: As 500 principais ONGs do mundo https://www.ngoadvisor.net 
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