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O Programa Nacional de Voluntariado – Viva Voluntário é uma iniciativa do Governo Federal, 

em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que reúne 

esforços do setor público, do terceiro setor e da iniciativa privada para promover o engajamento dos 

cidadãos em ações transformadoras e atividades de impacto social em suas comunidades.

Baseado no Decreto 9.149/2017, que dá origem ao programa e ao Prêmio Viva Voluntário, o projeto 

cria ferramentas que fomentam o desenvolvimento de ações voluntárias e de educação para a 

cidadania.

A partir do poder do voluntariado, a iniciativa quer promover a cooperação, encorajar a participação 

e contribuir para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade como um todo.

O Viva Voluntário prevê o 

fortalecimento do terceiro 

setor dando possibilidade 

para que esses organismos 

atuem de forma contínua e 

exerçam plenamente sua 

função social.
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CORRENTE DO BEM

O Viva Voluntário estimula e sensibiliza, por meio de instrumentos institucionais, agentes 
públicos, privados, cidadãos e a sociedade civil para que promovam ações de construção 
coletiva e para que participem de forma ativa de suas comunidades. 

Fomentar o compromisso, a cidadania, a cultura de paz, a doação e a atuação em redes 
solidárias, colaborativas e inclusivas também é objetivo do programa.

Nesta cartilha, você encontra uma breve descrição do programa (eixos principais e gerenciamento),  
motivos para fazer parte dessa rede solidária e as formas como sua instituição pode participar. 

Se você faz parte de uma organização da sociedade civil, entre também nessa corrente do bem! Se você faz parte de uma organização da sociedade civil, entre também nessa corrente do bem! Se você faz parte de uma organização da sociedade civil, entre também nessa corrente do bem! Se você faz parte de uma organização da sociedade civil, entre também nessa corrente do bem! Se você faz parte de uma organização da sociedade civil, entre também nessa corrente do bem! 
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Apoiar e encorajar 

diferentes formas de 

voluntariado contribui 

para uma sociedade que 

promove o bem-estar de 

seus cidadãos.
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EIXOS DO VIVA 
VOLUNTÁRIO

O Programa Nacional de 

Voluntariado está centrado 

em quatro eixos:

1°

1°

2° 3° 4°

Concedida anualmente, a premiação identifica e celebra as melhores práticas de voluntariado no Brasil, dando visibilidade a projetos que contribuem 

para a melhoria das comunidades nas quais estão inseridos. Os prêmios são entregues a voluntários e a organizações.

A premiação é dividida em quatro categorias:A premiação é dividida em quatro categorias:A premiação é dividida em quatro categorias:

• Líder Voluntário;

• • Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil;

• Voluntariado no Setor Público eVoluntariado no Setor Público eVoluntariado no Setor Público eVoluntariado no Setor Público e

• • Voluntariado EmpresarialVoluntariado EmpresarialVoluntariado EmpresarialVoluntariado Empresarial

PRÊMIO NACIONAL DO VOLUNTARIADO

Prêmio Nacional 
do Voluntariado

Cidades-pilotoPlataforma Viva 
Voluntário

Marco Legal
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• A plataforma indica como cada atividade proposta pelas organizações contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, 
saúde e bem-estar e redução das desigualdades.

• O programa trabalha, ainda, com a revisão do marco legal do voluntariado a partir da identificação dos pontos fortes e das necessidades de 
aprimoramento da legislação que atualmente rege o setor. Para ampliar a lei, há ainda a proposta de regulamentação da política de estímulo 
ao voluntariado no âmbito do setor público. Um projeto de Código de Ética para atuação voluntária também está no escopo do programa.  

• Algumas regiões do Brasil já têm pólos estratégicos para viabilizar a construção coletiva do Programa Nacional de Voluntariado. Em cada 
uma delas, o PNUD atua em conjunto com instituições parceiras locais

• Chamados de cidades-piloto, por serem os primeiros a receber o componente local do projeto, os municípios contam com equipes de 
mobilização para trabalhar com o mapeamento e sensibilização de organizações sociais, de voluntários e de parceiros; com a divulgação do 
programa e com o estímulo ao uso da plataforma Viva Voluntário.

• O intuito é dar visibilidade, fortalecer e tornar sustentáveis os projetos e as organizações que têm ações transformadoras da realidade, 
fazendo um alinhamento entre essas propostas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

PLATAFORMA VIVA VOLUNTÁRIO

MARCO LEGAL

CIDADES-PILOTO

2°

4°

3°

COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO



• fomentar projetos e iniciativas que estimulem o engajamento do setor público, do setor privado e das 

organizações da sociedade civil em atividades voluntárias;

• estimular os órgãos da administração pública a promover o voluntariado e incentivar seus servidores à 

participação em atividades voluntárias;

• firmar parcerias para divulgação e desenvolvimento de atividades voluntárias;

• fomentar projetos de cooperação nacional e internacional para promoção do voluntariado;

• elaborar um plano de trabalho anual para o Programa Nacional de Voluntariado e regulamentar o Prêmio 

Nacional do Voluntariado;

Composto por 32 membros - 16 representantes de órgãos de governo e 16 da sociedade civil e do setor privado – o 

Conselho Gestor do Viva Voluntário coordena estratégias de articulação, mobilização e diálogo para implementação do 

programa. Cabe ao Conselho Gestor:

CONSELHO GESTOR

COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO

• aperfeiçoar e revisar o Marco Legal e o Código de Ética do voluntariado;

• alinhar as ações de voluntariado aos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável;

• fomentar estudos e pesquisas sobre voluntariado no país.

Os representantes do setor público no Conselho Gestor são indicados pelo titular do órgão. Já os integrantes de organizações da sociedade civil e de segmentos do setor 

privado são escolhidos por chamamento público. Os conselheiros têm mandato de dois anos, admitida uma recondução.
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SECRETARIA EXECUTIVA

ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO



POR QUE 
PARTICIPAR?
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remuneração, a atividades de bem estar social.remuneração, a atividades de bem estar social.remuneração, a atividades de bem estar social.

O engajamento e o compromisso com atividades de impacto comunitário trazem benefícios tanto para a sociedade 

como para o indivíduo que dedica seu tempo e conhecimento a esses projetos. Além disso,  gera importantes 

contribuições tanto na esfera econômica, como na social e colabora para uma sociedade mais coesa por meio da 

construção de vínculos de confiança e da reciprocidade entre as pessoas.

Para as Nações Unidas, o voluntariado é fundamental para o desenvolvimento social da América Latina. Pessoas engajadas trabalham em 

iniciativas imprescindíveis  para suas comunidades e, muitas vezes, são a voz daqueles que não se veem representados, contribuindo para um 

desenvolvimento mais inclusivo e eficaz.

Empresas e organizações que incentivam o  voluntariado são bem vistas pela população e reconhecidas por sua responsabilidade social.

Pessoas ao redor do mundo se envolvem em ações voluntárias por diversos motivos, sejam eles  ajudar a eliminar a pobreza e melhorar saúde e 

educação básicas, fornecer suprimentos adequados de água e saneamento, combater problemas ambientais e mudanças climáticas, reduzir os 

riscos de desastres ou combater a exclusão social e os conflitos violentos.

Em todas essas ações, os voluntários contribuem para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

BENEFÍCIOS PARA TODOS

DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL



Estabelecidos de forma unânime por líderes mundiais em reunião na sede da ONU em setembro de 2015, os objetivos representam um plano 

ambicioso para acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades e combater as mudanças do clima. Traduzidos em metas, os objetivos estimulam 

a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta.

Os 17 objetivos universais estabelecidos pedem ações contínuas dos países e de todas as pessoas, para mobilizar esforços no sentido de garantir 

desenvolvimento econômico, progresso social e sustentabilidade ambiental de forma global.

1.     Erradicar a pobreza1.     Erradicar a pobreza

2.     Acabar com a fome e estimular a agricultura sustentável2.     Acabar com a fome e estimular a agricultura sustentável

3.     Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar3.     Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar

4.     Educação inclusiva e equitativa de qualidade

5.     Igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas

6.     Assegurar  água potável e saneamento

7.     Energia limpa e acessível

8.     Promover crescimento econômico inclusivo e sustentável e trabalho decente

9.     Promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar inovação

10.  Reduzir as desigualdades

11. Tornar as cidades e comunidades sustentáveis11. Tornar as cidades e comunidades sustentáveis11. Tornar as cidades e comunidades sustentáveis

12. Assegurar consumo e produção responsáveis12. Assegurar consumo e produção responsáveis12. Assegurar consumo e produção responsáveis12. Assegurar consumo e produção responsáveis

13. Combater a mudança do clima e seus impactos13. Combater a mudança do clima e seus impactos13. Combater a mudança do clima e seus impactos13. Combater a mudança do clima e seus impactos

14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares14. Conservação e uso sustentável de oceanos e mares
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CONHEÇA OS 
OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL:



COMO PARTICIPAR 
IDENTIFICANDO 

MELHORES PRÁTICAS

CADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMACADASTRE MELHORES PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO NA PLATAFORMA

Conhece projeto ou iniciativa que merece ser conhecido em todo país? Ou um líder voluntário que faça a diferença Conhece projeto ou iniciativa que merece ser conhecido em todo país? Ou um líder voluntário que faça a diferença Conhece projeto ou iniciativa que merece ser conhecido em todo país? Ou um líder voluntário que faça a diferença Conhece projeto ou iniciativa que merece ser conhecido em todo país? Ou um líder voluntário que faça a diferença Conhece projeto ou iniciativa que merece ser conhecido em todo país? Ou um líder voluntário que faça a diferença 

em sua região? Eles podem ser premiados por este trabalho! Uma vez inscrito na plataforma, além de poder receber em sua região? Eles podem ser premiados por este trabalho! Uma vez inscrito na plataforma, além de poder receber em sua região? Eles podem ser premiados por este trabalho! Uma vez inscrito na plataforma, além de poder receber 

a inscrição e participação de voluntários, o projeto passa a ser conhecido e avaliado. Se você faz parte de uma 

organização e quer ter o reconhecimento de boa prática, faça parte do Viva Voluntário e fique na torcida. Há quatro 

categorias de premiação: Líder Voluntário; Voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil; Voluntariado no Setor 

Público e Voluntariado Empresarial.

Pessoas e entidades que 
integram o Viva Voluntário 

podem conhecer novos projetos 
e ajudar a escolher as melhores 

práticas em cada categoria.  
A votação é feita por meio da 

plataforma. 

Fique de olho para conhecer 
projetos que se destacam por 

priorizar boas práticas e as 
entidades responsáveis pelas 

iniciativas  

Descubra o que tem sido feito 
no Brasil a respeito de ações de 
engajamento comunitário, e os 

principais acontecimentos relativos 
ao voluntariado no país.

VOTE EM MELHORES 

PRÁTICAS INSERIDAS NA 

PLATAFORMA

ACOMPANHE OS 

RESULTADOS

ACOMPANHE MATÉRIAS 

SOBRE MELHORES 

PRÁTICAS DE 

VOLUNTARIADO



CADASTRE SUA ORGANIZAÇÃO
A plataforma Viva Voluntário é uma ferramenta que usa a tecnologia para facilitar o  engajamento e o desenvolvimento social. 
Para participar, faça o cadastro como pessoa física (com CPF e e-mail) e, em seguida, a inscrição de sua organização social. É 
preciso fazer o upload do CNPJ e do estatuto da entidade

ACOMPANHE A ANÁLISE DO 
CADASTRO E DA AÇÃO DE 
VOLUNTARIADO
Aguarde a análise e a publicação 
na plataforma

REALIZE SUA AÇÃO DE VOLUNTARIADO!
No(s) dia(s) da ação, aproveite a colaboração dos voluntários com os quais 
você se conectou via plataforma! A página permite que cada um confirme 
sua participação na atividade via geolocalização. O líder da ação pode 
também confirmar a presença dos voluntários.

ACOMPANHE A ANÁLISE DO CADASTRO DE 
SUA ORGANIZAÇÃO
Depois de realizado o cadastro, aguarde a aprovação 
da entidade como membro da rede social
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5 FAÇA A GESTÃO DA  AÇÃO 
VOLUNTÁRIA
Agora que você já conseguiu 
chamar a atenção de vários 
voluntários, administre a sua 
atividade. Coordene os inscritos, 
tire dúvidas, combine os detalhes e 
tenha um grande evento. 

CADASTRE SUA AÇÃO DE 
VOLUNTARIADO
Como integrante da plataforma, inscreva ações, 
projetos e iniciativas vinculados a sua instituição 
que precisem “de uma força”. Descreva o tipo de 
profissional ou ajuda necessária, quanto tempo 
durará a atividade e outras informações que 
sensibilizem e atraiam voluntários. 

COMO PARTICIPAR 
POR MEIO DA 

PLATAFORMA VIVA 

VOLUNTÁRIO



ACESSE O CURRÍCULO DA ORGANIZAÇÃO
Aproveite a plataforma para atualizar informações sobre 
sua entidade. Mantenha um perfil atualizado de objetivos, 
propósitos e ações concluídas. A plataforma permite, 
também, a criação de um currículo social para cada 
voluntário, que reúne uma listagem das iniciativas de que 
cada um participou.

REALIZE CURSOS COM 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Basta acessar os cursos oferecidos, 
escolher o que mais te interessa e fazer 
a inscrição para participar ACESSE SEUS CERTIFICADOS

Por meio da rede também será 
possível ter acesso a certificados de 
cursos concluídos

AVALIE VOLUNTÁRIOS
Depois de realizada a ação, é possível 
avaliar a participação, adesão e o 
compromisso com a iniciativa. 

ACESSE O CONTEÚDO DE 
ENSINO A DISTÂNCIA
A plataforma também disponibiliza 
cursos online para aprimoramento 
e capacitação de voluntários
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É preciso ficar atento e acompanhar a análise 

do cadastro feito por meio da plataforma

EXECUTE AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO MULTIPLICADORA: 

Agora é a hora de colocar a mão na massa e o conhecimento na mesa! Mobilize e sensibilize organizações a respeito da importância do 

voluntariado. Ofereça sua sede para realização de rodas de conversa e de vivências com parceiros. Seja também uma organização que  

monitora os avanços e as conquistas do programa.

  

 Receba o reconhecimento de organização multiplicadora

CADASTRE SUA ORGANIZAÇÃO COMO MULTIPLICADORA

Sua organização pode ajudar a espalhar conhecimento. Se a sua instituição trabalha com 

voluntariado e está disposta a construir um ambiente de constante aprendizado, basta se 

inscrever na plataforma Viva Voluntário como multiplicadora.

ACOMPANHE A ANÁLISE DO CADASTRO

PA R A B É N S !  S UA  O R G A N I Z A Ç Ã O  PA S S A R Á  A  S E R  R E C O N H E C I D A  C O M O  I N S T I T U I Ç Ã O  Q U E  M U LT I P L I C A  E  A M P L I A  A 

PERCEPÇÃO DAS PESSOAS E INSTITUIÇÕES SOBRE VOLUNTARIADO.

COMO PARTICIPAR 
SENDO UMA 

ORGANIZAÇÃO 

MULTIPLICADORA



ONDE 
ENCONTRAR?

COMO PARTICIPAR
DISSEMINANDO O MARCO 

LEGAL DO

VOLUNTARIADO

Divulgue o marco legal do voluntariado Divulgue o marco legal do voluntariado 

para a sua rede de parceirospara a sua rede de parceiros

Reúna organizações e ajude a Reúna organizações e ajude a 

disseminar informaçõesdisseminar informações

Cadastre sua organização como disseminadora do 

marco legal do voluntariado

Entre na plataforma e faça um cadastro como 

organização responsável por divulgar a legislação 

sobre o voluntariado.

Receba material de divulgação sobre o marco legal do voluntariado

Para ajudar a divulgar informações sobre a legislação do voluntariado. 

As organizações receberão material impresso.
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Cadastre a sua organização e compartilhe as boas iniciativas de sua comunidade!Cadastre a sua organização e compartilhe as boas iniciativas de sua comunidade!Cadastre a sua organização e compartilhe as boas iniciativas de sua comunidade!Cadastre a sua organização e compartilhe as boas iniciativas de sua comunidade!

Plataforma:
https://vivavoluntario.org/pt-BR
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