
Plataforma CPA

PLATAFORMA CPA:

Entre em contato conosco através de cpainitiative.org e do e-mail  cpa@gvc.weworld.it  ou visite elearning.weworld.it

Integra ferramentas do sector 
padrão, que possuem tecno-
logias de ponta Para criar um 
interface.que seja fácil de usar e 
acessivel para todos 

Permite que as organizações 
se concentrem menos nos 
processos de gestão e contex-
tualização de dados e mais na 
contextualização da resposta

A PLATAFORMA CPA  é uma ferramenta gratuita para profissionais humanitários, de desenvolvimento, comunitári-
os e civis, organizações religiosas e prestadores de serviços que permite gerenciar, coletar, analisar e compartilhar 
dados entre profissionais para responder aos riscos de proteção das comunidades ,dos indivíduos e às necessidades 
resultantes.

Monitoramento dos resultados dos  
niveis de produção e outputs  em 
tempo real 
A plataforma inclui análises atualizadas do con-
texto e acompanha o progresso das intervenções

Dados comparáveis   em diferentes
localizações geográficas para explorar ambas 
dinâmicas intra e inter países

Tempo reduzido entre a avaliação e a en-
trega dos serviços aos titulares de direitos após 
referências

Recurso acessivel  e validado 
quanto as necessidades das 
comunidades, que reduz fadiga da 
avaliação e permite que as organizações se 
concentrem mais em sua implementação   

Um Sistema completo de 
referência e gerenciamento 
de resposta, personalizável para 
o fluxo de trabalho e organograma de 
qualquer organização

Integração simples com soluções de visual-
ização e análise de dados, permitindo a criação de 
painéis de análise interativos em profundidade

Armazenamento e acesso fácil ao 
histórico de instalações, atividades, 
dados coletados e indicadores nas 
páginas da comunidade

Relatórios de projeto au-
tomatizados e personal-
izáveis, permitindo a geração de 
relatórios de projeto mensais e em 
tempo real
 Proteção integrada  de dados pes-

soais que implementa os padrões do PIM e é 
compatível com o GDPR

Sistema de permissões e controle 
acesso em várias camadas  
oadaptável a qualquer estrutura organizacional e 
fluxo de trabalho

 

Processamento e análise
Padronizada de dados quantitativos 
e qualitativos complexos

 » Gera indicadores automaticamente com base 
em entradas de dados quantitativos

 » Padroniza a codificação de dados qualitativos
 » Permite a coleta de dados do método misto e 

análise através do fornecimento de ligações claras 
entre dados quantitativos e qualitativos
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