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Informativo Nós da Rede para Organizações Sociais 

 

Google oferece ferramentas gratuitas para organizações do 3º Setor 

Iniciativa visa aumentar a presença das organizações da sociedade 

civil no espaço digital 

  

 

O Programa Google para organizações sem fins lucrativos oferece acesso às 

ferramentas Google de forma gratuita, para aumentar a presença destas 

organizações no espaço digital. 

As instituições do Terceiro Setor selecionadas para o programa terão acesso a 

ferramentas como o Youtube Premium (com botão para doação), AdWords (Buscas 

patrocinadas), disponibilização de softwares de parceiros, além de ferramentas 

profissionais do Google Docs. 

Os recursos do Google Earth e Google Maps também são oferecidos, e 

disponibilizam ferramentas para a criação de visualizações de dados  para 

compartilhar o impacto das organizações. 

Para poder solicitar a conta Google da organização sem fins lucrativos é necessário 

atender alguns critérios, como estar em situação regular e atender a todos os 

requisitos de qualificação do seu país de atuação. 

No Brasil, os requisitos para as instituições participarem são: 

Estar registrada na TechSoup Brasil, braço regional da TechSoup Global e parceira 

da Google Brasil. 

 

 

 

 



Ser designada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

ou ser uma associação que opera sem fins lucrativos para o benefício público. 

  

A TechSoup é responsável pela verificação das instituições que se inscrevem no 

programa. 

Para realizar o cadastro na TechSoup, entre no link  

https://www.techsoupbrasil.org.br/join/register 

  

Para criar a conta da sua organização sem fins lucrativos no Google, entre no link   

https://www.google.com/intl/pt-BR/nonprofits/ 

  

Se precisar de ajuda para cadastrar sua organização entre em contato com a REDE 

REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA que teremos prazer em colaborar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

A Rede Regional de Cidadania Ativa criou este informativo para facilitar a comunicação com todos nossos 
filiados, parceiros, patrocinadores e amigos. Agora temos um novo canal de comunicação com nosso novo 
Portal www.rederegional.org.br e no Facebook, no link: https://www.facebook.com/Rede-Regional-de-
Cidadania-Ativa  Promoções, eventos e atividades e dicas serão divulgadas no Facebook e em nosso portal. 
Se sua Organização tiver alguma informação para repassar a todos membros da Rede é só envia-la,  no e-
mail especialmente criado para isso: contato@rederegional.org.br ou então pode enviar-nos pelo telefone 
15 3542-1370. 
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