Programa
de Doação
A TechSoup Brasil é uma
empresa de tecnologia que
fornece suporte técnico e ferramentas tecnológicas exclusivas
para Organizações sem fins lucrativos,
por meio de parcerias e Programas de Doações de Softwares que possibilitam a aquisição de produtos e serviços com desconto
de até 90% sobre o preço de mercado.
Esses serviços e preços praticados estão
disponíveis apenas para entidades do Terceiro Setor: Igrejas, Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), Entidades beneficentes, Associações, Institutos, Fundações e Organizações não-governamentais (ONGs).

Como se cadastrar
O Programa de Doação de
Tecnologia TechSoup Brasil
oferece uma vasta gama de
produtos de empresas de
tecnologia, tais como Microsoft,
Google, Bitdefender, Amazon
Web Service, Adobe, Zoom,
Asana, Remakker, Gooders às
organizações sociais.

Para ter acesso
ao programa
de doação da
Techsoup Brasil,
siga os passos
abaixo:

Acesse www.techsoupbrasil.org.
br e faça primeiro o cadastro de
usuário. Você receberá um e-mail
de confirmação;
2. Em seguida clique aqui e
cadastre a sua organização;
3. Você receberá um e-mail
solicitando o envio de dois
documentos: Comprovante de CNPJ
e Cópia do Estatuto Social.
Após a confirmação da
elegibilidade, sua organização
poderá solicitar os produtos
ofertados pelos parceiros doadores
por meio da loja online.

Observação importante
A Organização Social deve
ser pessoa jurídica legalmente
constituída no Brasil e não ter fins
lucrativos e desenvolver atividades
comunitárias de interesse público.
A validade do cadastro e
elegibilidade de uma organização
cadastrada com a TechSoup
Brasil é de quatro anos. Após
esse período a organização deve
enviar os documentos (Estatuto da
Organização, CNPJ, comprovante
de endereço e Ata da última
reunião) outra vez para que se faça
uma nova análise de elegibilidade.

Clique a seguir e veja os Critérios
para elegibilidade de cada empresa
de tecnologia (parceiro doador).
Clique aqui para o passo a passo
do processo de elegibilidade de
sua organização.

Solicitando
Gsuite
Se a sua organização já passou
pela análise de elegibilidade e foi
considerada elegível para receber a
doação você deverá primeiramente
se inscrever no portal do Google
para Organizações sem fins
lucrativos, clique aqui e siga este
passo-a-passo para saber como
fazer isso.
Espere 24 horas após receber o
e-mail informando a sua aprovação
de elegibilidade antes de fazer
o cadastro do Google para
Organizações Sem Fins Lucrativos.

Após esta etapa, para
conseguir sua doação
siga os passos abaixo:
1. Acesse o portal do Google para
Organizações sem fins lucrativos.
2. Clique em “Faça login” no canto
superior direito da página.
3. Na página seguinte, informe
os dados de acesso de um
Administrador do Google para
Organizações sem fins lucrativos.
4. Após o login, clique no botão
azul de “Inscrever-se”. Você
também pode clicar no nome da
sua organização e depois clicar em
“Inscrições”.
5. Clique em “Inscrever-se” no
produto desejado.
6. Leia atentamente todas as
informações da página e siga os
passos indicados para criação de
contas, caso seja necessário.
Alguns produtos podem levar alguns
dias para que sejam liberados,
você receberá e-mails durante o
processo de inscrição para receber
as doações dos produtos.

Para mais informações acesse:
www.techsoupbrasil.org.br

