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Visualizar como página web

Sobre o 11º Congresso GIFE

Principal encontro sobre investimento social e filantropia do Brasil,
realizado bienalmente desde o ano 2000, o Congresso GIFE reúne as
principais lideranças e profissionais do setor, dirigentes e gestores de
organizações da sociedade civil, acadêmicos, consultores e
representantes de governos. 

Este espaço, que busca refletir a diversidade de um campo cada vez
mais ampliado, tem como missão proporcionar reflexão, aprendizado,
trocas e promover a ação colaborativa para fortalecer a ação cidadã e
a produção de bem público.

Nesta edição, por conta da condição imposta pela pandemia da
COVID-19, a estrutura da programação do evento foi reformulada:

1. Abertura: teve início em agosto com a Semana do
Investimento Social, marcando o início do evento. Assista aqui
todos os paineis 
 

2. Trilho de atividades: realização de programação intensa de
atividades em diversos formatos entre agosto de 2020 e março
de 2021. Veja aqui as atividades já realizadas 
 

3. Evento presencial: realização de 3 dias de encontro que
marcarão o grande momento de encerramento do evento, entre
24 e 26 de março de 2021. Saiba mais aqui 

https://app.rdstation.email/mail/*UUID*
https://congressogife.org.br/2020/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXv8s8_J1byWeRkvUR2KMbF3wzbrUatM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXv8s8_J1bxlYdTtF0BRQ1cAJnk1KyfQ
https://congressogife.org.br/2020/


29/10/2020 Conheça mais sobre o 11º Congresso GIFE!

https://app.rdstation.com.br/email/5568116/novo/destinatarios 2/5

SOBRE O TRILHO DE
ATIVIDADES 

O trilho de atividades do Congresso está organizado em dois blocos: 
 
Mesas de diálogo e debate - sobre temas da filantropia e do
investimento social e da agenda pública contemporânea no Brasil e
no mundo (abertas ao público)

Atividades e espaços de intercâmbio e colaboração - espaço
estimulante de interconexão, para além da distância física imposta
pelo momento (exclusivos para inscritos) 

Confira abaixo as trilhas de atividades que compõem a
programação do 11º Congresso GIFE

WebHours sobre temas diversos
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relacionados à atuação e fortalecimento da
filantropia, do investimento social e da
sociedade civil no país

Painéis temáticos sobre caminhos no
aprofundamento da ação da filantropia e do
investimento social em temas centrais da
agenda pública no país.

Ciclo de diálogos sobre os principais
desafios públicos contemporâneos e seus
impactos no horizonte da atuação cidadã
no Brasil e no mundo.

Encontros formativos, voltados ao
compartilhamento de informações e
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práticas em temas de interesse para a ação
cotidiana no setor.

Ciclos de intercâmbio de práticas e
experiências pelos participantes em torno
de temas nucleares para a ação cotidiana e
efetividade no setor

Compartilhamento de conteúdo por meio
do app e de boletim regular, além da
promoção de momentos especiais de
encontro e troca entre participantes do
evento.

PROGRAMAÇÃO 
E PALESTRANTES

A programação do Congresso percorre pelos principais temas da
contemporaneidade no que diz respeito ao campo da filantropia e
do investimento social.

São abordados temas como os impactos da pandemia no setor,
cultura de doação, filantropia pelo mundo, cidadania, democracia,
entre tantos outros. 
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Para promover debates e discussões profundas, contamos com a
participação de importantes nomes do campo, reunindo uma
diversidade de profissionais. 

Caso tenha interesse em agendar uma entrevista com
palestrantes do evento e/ou porta-vozes do GIFE, nossa
equipe está à disposição e dará todo suporte necessário.

Entre em contato conosco pelo e-mail congresso@gife.org.br

ACESSE O SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES →

Que bom podermos estar juntos nesta jornada!  
 
Que neste momento que estamos vivendo, essas trocas e
aprendizados possam ser fonte de inspiração para a construção de
uma ação cada vez mais coletiva e colaborativa em respostas aos
nossos desafios.

Para dúvidas ou informações relacionadas à imprensa, escreva para
congresso@gife.org.br

Um abraço, 
Equipe GIFE
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