
 

Projeto Líderes RAPS 

 

Os Líderes RAPS são pessoas vocacionadas a atuar diretamente na política institucional, com 

potencial para postular ativamente em processos eleitorais, comprometidas com a ética, a 

transparência, e os valores e princípios da sustentabilidade. 

 

 

Objetivo Geral 
 

Contribuir para o aperfeiçoamento do processo de identificação, atração, formação e 

renovação de lideranças políticas no Brasil de forma a ampliar o número de lideranças políticas 

com mandato, comprometidas com a defesa dos valores e princípios da ética, da transparência 

e da sustentabilidade, expressos no Código de Ética RAPS. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Formar uma rede de lideranças políticas comprometidas e alinhadas com a ética, a 

transparência e com os valores e princípios da sustentabilidade, capacitada para 

defender esses valores em sua ação política e participante do debate e da construção 

de uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável;  

 Produzir, compartilhar conhecimento, apoiar e monitorar a ação política dos Líderes 

RAPS comprometidos com a ética, transparência e os valores e princípios da 

sustentabilidade;  

 Fomentar uma cultura de prestação de contas, de transparência e de participação no 

exercício das campanhas e mandatos. 

 

O que se espera dos Líderes RAPS 
 

 Alinhamento aos princípios e valores constantes no Código de Ética RAPS; 

 Comprometimento em sua ação política com os valores e princípios da 

sustentabilidade; 

 Participação nas atividades promovidas pela RAPS; 

 Amizade Cívica com as demais lideranças e participantes da rede; 



Principais Atividades  

 

 Seminário de Apresentação e Integração dos candidatos selecionados a fazer parte do 

Projeto Líderes RAPS. Nesta ocasião, são apresentados os valores, princípios, estrutura 

e atividades da RAPS e ocorre a formalização da incorporação dos novos líderes 

políticos mediante a assinatura do Termo de Compromisso Mútuo. 

 

 Curso de Formação de Líderes RAPS contempla os módulos I e II sobre política, 

sustentabilidade, campanhas eleitorais, boas práticas para o exercício de mandatos e 

políticas públicas. 

 

 Centro de Estudos promove Diálogos Políticos, seminários, mesas de debate e 

palestras sobre temas relevantes da política, sustentabilidade e demais assuntos 

estratégicos. 

 

 Programa Cidadão tem como objetivo envolver os demais membros da rede de líderes 

políticos na construção coletiva dos mandatos e em oportunidades de aprendizado 

para novas lideranças, potencializando o resultado almejado pelos mandatos. 

 

 Programa Eleitoral tem como objetivo qualificar e potencializar as campanhas 

eleitorais dos Líderes Políticos que participam das eleições de 2016, propiciando 

oportunidades de aprendizado aos demais membros da rede de Líderes Políticos. 

 

 Plano de Ação Política (PAP) visa identificar e materializar a proposta de ação política 

do líder, alinhando suas expectativas às da RAPS e contribuindo para o 

desenvolvimento de seu potencial. 

 

 Participação e engajamento dos Líderes em Campanhas, Mandatos, Eixos temáticos e 

outras atividades realizadas com o apoio da RAPS. 

 

  Treinamento de Mídia (Media Training) trabalha o bom desempenho do candidato 

numa campanha eleitoral, desde o conteúdo de sua mensagem, até as técnicas para 

falar em público e participar de entrevistas e debates. 

 

 Conselhos Políticos nas estruturas de governança política dos mandatos, instrumento 

de monitoramento social, permitindo o alinhamento do exercício da ação política do 

Líder RAPS com as atividades de planejamento estratégico da campanha, do mandato 

e dos princípios e valores da vida pública. 

 

 Conselhos de Transparência nas estruturas de governança política dos mandatos, 

instrumento de interação com a sociedade, visando o incremento da capacidade de 

resposta às suas demandas, maior coordenação das atividades internas e externas ao 

mandato e maior transparência à ação política do líder, em consonância com os 

valores esperados de um líder RAPS. 

 

 Grupos de Trabalho na plataforma virtual RAPS para a promoção de debates, 

conhecimento das práticas políticas, entre outros. 



 

 Monitoramento de Líderes RAPS com mandato a fim de acompanhar a sua atuação 

política e aferir se a mesma é condizente com os princípios da organização. 

 

 Comitês de Apoio à Ação Política são instrumentos para potencialização dos 

mandatos dos Líderes RAPS, e são desenhados a partir da necessidade de cada 

liderança levando em conta a natureza de sua ação, seu cargo atual e as dimensões 

territoriais de sua atuação.  

 Encontro Anual de Líderes Políticos RAPS marca o encerramento das atividades do 

ano e busca fazer um balanço de tudo o que foi realizado ao longo desse período e 

traçar objetivos e perspectivas para o próximo ano.  

 

 

 


