
O que é o Programa
Brasília Cidadã?

É uma iniciativa que fomenta a integração de políticas 
públicas, ações voluntárias, mecanismos de participação 
e controle social, tendo o cidadão como protagonista no 
desenvolvimento da cidade, com sustentabilidade, qualidade 
de vida e redução de desigualdades.

O programa conecta governo, organizações da sociedade 
civil e cidadãos em redes solidárias, inclusivas e colaborativas, 
e diferentes canais e instâncias de participação popular, 
controle social e cidadania.

O objetivo é fortalecer a cultura de solidariedade, cidadania, 
paz social e de pertencimento à identidade, à memória e ao 
patrimônio público.

O que é o Portal do Voluntariado?
O Portal do Voluntáriado é uma etapa importante do Programa Brasília Cidadã 
que visa integrar, valorizar, reconhecer e estimular ações de voluntariado da cidade, 
formando e fortalecendo redes solidárias. 

É uma plataforma interativa que funciona como uma rede social conectando perfis 
de interesse com oportunidades de serviços voluntários. 

O portal proporciona o encontro entre voluntários, organizações da sociedade civil 
(OSC) e governo para trocarem experiências, divulgarem suas ações e participem de 
projetos ofertados neste ambiente virtual.

É assim que, com um click, um minuto e uma boa ação, transformaremos Brasília na 
Capital da solidariedade e cidadania! 

Como participar?
Acesse o site www.portalvoluntariado.df.gov.br  e cadastre-se com o perfil de:

Voluntário: 
informando seu perfil, seus dados pessoais, suas experiências e suas áreas de 
interesse; e/ou  

Organização da Sociedade Civil (OSC): 
incluindo seus projetos/ações voluntárias para criar oportunidades e ter acesso  
à rede de voluntários interessados em contribuir com minhas ações; e/ou

Governo: 
inserindo seus projetos/ações voluntárias para convidar voluntários do  
Portal a participar de suas iniciativas.

Como os voluntários e projetos se encontram?

Um universo de voluntários : Organizações da Sociedade Civil  
e Governo estarão conectados a rede de voluntários cadastrados  
no Portal e poderão convida-los para participar de seus projetos  
e ações.

Um portfólio de projetos e ações voluntárias: os voluntários 
conhecerão projetos/ações divulgadas no Portal, com funcionalidades 
de busca por Região Administrativa, eixos de atuação e públicos de 
interesse. Você poderá se candidatar a qualquer projeto.

Um convite e uma confirmação: o voluntário receberá um email  
do Portal informando projetos/ações que se encaixam com o seu  
perfil cadastrado. A partir da oferta, você terá 48h para dar a sua 
confirmação no Portal.

O encontro: com o aceite do voluntário e do responsável pelo projeto  
há o encontro e, assim, será realizado a sua ação voluntária!  

O reconhecimento:  ao termino do projeto/ação, o voluntário  
receberá um certificado de valorização da sua boa ação. 



Seja voluntário(a) 
Um click, um minuto e uma boa ação!

www.portaldovoluntariado.df.gov.br

Mais informações:
portaldovoluntariado@buriti.df.gov.br

Telefone: 61 3312 9943
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Saiba mais: 
Site: www.brasilia.df.gov.br /govdf
Ouvidoria: 162


