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Cidadãos e instituições
Solução desenvolvida para atender aos cidadãos em comunidades periféricas de difícil acesso, bairros, 
vilas ou até mesmo condomínios residenciais. Além de oferecer suporte para instituições de apoio e 
órgãos governamentais.

Citizens and Institutions
Solution developed to serve citizens in peripheral communities that are difficult to access, neighborhoods, 
villages or even residential condominiums. In addition to offering support to institutions and government 
agencies.

POR QUE É RELEVANTE? | WHY IS IT RELEVANT?
Em meio ao cenário de emergência sanitária, milhares de cidadãos sem fonte de renda permanente, não 
têm como se alimentar ou manter padrões básicos de higiene e manutenção da vida, vivendo em comu-
nidades com alta concentração populacional, sem possibilidade de afastamento ou isolamento social. A 
pesquisa realizada no Brasil identificou medo e desconforto como as principais emoções destacadas pelos 
respondentes, além da ansiedade apontada por muitos como a principal sensação negativa durante o 
isolamento social. Sem perspectiva de mudanças, paira sobre estes cidadãos as incertezas, inseguranças 
e medo pelo futuro.

In this health emergency scenario, thousands of citizens without a source of permanent income, have no 
way to eat or maintain basic standards of hygiene and maintenance of life, living in communities with a 
high population concentration, without the possibility of removal or social isolation. The survey conducted in 
Brazil identified fear and discomfort as the main emotions highlighted by the respondents, in addition to the 
anxiety pointed out by many as the main negative feeling during social isolation. With no prospect of 
change, uncertainty, insecurity and fear for the future hang over these citizens.

Solução que concentra ações de apoio para comunidades com 
necessidade de segurança alimentar e de saúde, durante e após 
emergência sanitária provocada pela pandemia de Covid-19

Permite que cidadãos residentes das comunidades possam se 
inscrever para doar seu tempo e competências em assistência à 
outros residentes em situação mais vulnerável; possibilita o moni-
toramento, assistência e eventual remoção aos indivíduos através 
do aplicativo; os usuários podem cadastrar eventual caso de 
infecção e manter informações atualizadas a respeito dos infecta-
dos e situações emergenciais diversas; instituições podem se 
cadastrar para doar cestas básicas, alimentos e materiais de 
higiene e cuidados pessoais (EPIs individuais, Kits de Higiene e 
cuidados pessoais, entre outros).

O aplicativo também permite gerenciar ações (baseadas nos 
dados registrados), acessar informações de prevenção à emer-
gência sanitária, pedir ajuda ou resgate, concentra o número de 
voluntários cadastrados e participantes das ações de assistência 
à comunidade, seja emergência médica ou de segurança alimen-
tar. Além disso, concentra os dados dos casos em assistência e 
pode gerar relatórios que podem ser compartilhados com a 
comunidade, com governança municipal, com doadores e outros 
parceiros.

Designers UI/UX
Desenvolvedores de aplicativos Web/Mobile
Designers de Produto e Engenheiros de Aplicação
Órgãos governamentais de planejamento urbano

UI/UX Designers
Web/mobile app developers
Product designers and Application engineers
Urban government planning agencies

Solution that concentrates support actions for communities in 
need of health and food, during and after health emergency 
caused by Covid-19 pandemic

Allows residents of communities to apply to donate their time and 
competence in support other residents in the most vulnerable 
situations; enables monitoring, assistance and eventual removal to 
individuals through the app; users can register in eventual case of 
infection, and keep updated information about the infected and 
various emergency situations; institutions can register to donate 
basic food, hygiene and personal care materials (individual PPE, 
hygiene kits and personal care, among others).

The app also allows you to manage actions (based on the recor-
ded data), access information on prevention of health emergen-
cies, ask for help or rescue, concentrates the number of registered 
volunteers and participants in community assistance actions, 
being this medical or food security emergencies. Moreover, allows 
to concentrate case data on assistance and can generate reports 
that can be shared with the community, with municipal governan-
ce, with donors and other partners.
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