
 
 
 

 
Movimento da sociedade civil que integra diferentes movimentos, pessoas, redes, 
organizações e empresas do Distrito Federal, com o propósito de: 
 

 
Promover o protagonismo dos cidadãos e cidadãs para que, juntos, 
assumam sua responsabilidade de contribuir para a transformação 
do Distrito Federal em um território sustentável, justo, democrático, e 
bom de viver. 

 
 
 
Características essenciais: 
 
- autonomia em relação a partidos, governos e confissões religiosas. Isto significa que 
poderá realizar parcerias pontuais com entidades e governos que queiram se 
empenhar na realização do seu propósito. Entretanto, não se vincula a governos nem 
a representantes eleitos em qualquer dos seus níveis, nem deles recebe recursos 
financeiros e não apoia candidatos a postos eletivos.  
 
- abertura à participação de todas as pessoas, movimentos, organizações sociais e 
empresas que se disponham a convergir esforços com o propósito do Movimento.  
 
- promoção da aproximação das pessoas com as políticas públicas, identificando, 
produzindo e disseminando informações qualificadas que possibilitem o 
acompanhamento da atuação dos órgãos e representantes públicos pelas cidadãs e 
cidadãos. 
 
- modo de gestão horizontal e colaborativo, interligando em rede todos os seus 
integrantes, sem competir com nenhuma das organizações que dele fazem parte nem 
substituí-las na ação específica de cada uma, mas estimulando a definição de 
propósitos comuns e de ações conjuntas para realizá-los. 
 
 
Valores e princípios: 
 
Participação: Participar significa que nos reconhecemos como parte de um todo maior, 
pelo qual somos co-responsáveis. Esta é uma qualidade essencial da democracia, que 
não se trata somente de um sistema decisório, mas uma cultura que se desenvolve 
entre todos, por todos e para todos nós.  
 



Transparência: Toda informação que diz respeito à coisa pública, especialmente na 
gestão pública, deve ser acessível a todos. Nós, cidadãos e cidadãs, também somos 
responsáveis por tornar o conhecimento destas informações parte de nosso cotidiano 
e presentes nos diferentes instrumentos e meios de comunicação. Reverter a cultura 
de corrupção e de má gestão dos recursos públicos é uma causa comum a todos os 
cidadãos e cidadãs do DF. 
 
 
Desenvolvimento: Algo está em desenvolvimento quando caminha para se tornar 
aquilo que aspira ser. Este “tornar-se” é um processo vivo, tanto em cada um de nós, 
como na sociedade como um todo. Queremos a realização plena de todos e todas, 
numa relação saudável entre as pessoas e com a natureza e o ambiente, com 
elevação contínua e igualitária dos níveis e da qualidade de vida, em todos os 
aspectos da vida pessoal e coletiva.  
 
Diversidade: A diversidade humana e ambiental existente em nosso território é um 
verdadeiro patrimônio, uma fonte do nosso desenvolvimento. O Movimento quer que 
todos reconheçam e zelem por este patrimônio, o que começa pela superação de 
todas as formas de discriminação e desrespeito em relação a gênero, idade, religião, 
etnia, orientação sexual, crenças pessoais e também das desigualdades econômicas e 
regionais. 
 
Cooperação: o que faz um movimento existir são as ações, conexões e interações 
das/entre as pessoas que o integram. Este Movimento somente fará sentido se 
realizado com atitudes cooperativas, dialógicas e solidárias nas relações entre seus 
participantes.  
 
Organização do Movimento 

Os integrantes do Movimento Nossa Brasília – por uma DF sustentável - podem se 
organizar em colegiado de apoio, grupos de trabalho e encontros-plenárias com 
objetivos específicos. Estão previstas ainda a realização de grandes encontros de 
mobilização e celebração, auto-geridos e abertos à participação de todas as pessoas 
interessadas.  
 
A composição e características do grupo de apoio, bem como dos grupos de trabalho, 
serão definidas por consenso, durante o encontro plenária. Responsabilidades 
específicas podem ser atribuídas ao grupo de apoio ou aos grupos de trabalho, 
conforme definição da plenária. 
 
As iniciativas e posicionamentos do Movimento serão decididos no encontro plenária 
ou, no período entre as plenárias, pelo Colegiado de Apoio, que se encontrará 
sistemática e periodicamente. As decisões em plenária ou no grupo de apoio serão 
tomadas por consenso. 
 
Os Grupos de Trabalho do Movimento DF Nossa Cidade serão temáticos e 
constituídos por representantes de organizações, cidadãs e cidadãos e cumprirão uma 
agenda decidida coletivamente no Movimento. Os grupos têm autonomia para planejar 
as ações sob a perspectiva de cada área temática. As reuniões de cada GT ocorrem 
periodicamente. 

A atuação desses grupos organizativos será pautada por quatro grandes eixos: 

Programa de indicadores e metas: Organizar participativamente os principais 
indicadores de qualidade de vida para cada Região Administrativa do Distrito Federal e 



promover sua ampla difusão e discussão, com vistas à construção de metas e 
consequente incorporação nas políticas públicas. 

Acompanhamento cidadão: Comunicar e disponibilizar a evolução dos indicadores 
relativos à qualidade de vida em cada Região Administrativa. Fazer o monitoramento 
sistemático dos trabalhos da Câmara Legislativa Distrital e acompanhar o Orçamento 
Distrital. Realizar pesquisas regulares de percepção da população sobre as várias 
ações governamentais em todas as Regiões Administrativas da cidade. 

Educação cidadã: Realizar ações e campanhas visando à revalorização do espaço 
público, à melhoria da autoestima e ao sentimento de pertencimento à cidade.  

Mobilização cidadã: Incentivar a incorporação de novas lideranças, empresas e 
organizações sociais no movimento. Constituir fóruns nas Regiões Administrativas do 
DF. Criar e manter o portal do Movimento, como um canal de comunicação efetivo, 
além de utilizar diversas ferramentas e plataformas apropriadas para a comunicação 
online em rede. Fomentar a visibilidade dos diversos movimentos cidadãos já 
existentes, bem como convergências e sinergias entre os mesmos. 


