
 

Projeto Jovens RAPS 

 

O Jovem RAPS tem entre 18 e 30 anos de idade e possui uma ação política já constituída. 

Independente de esta trajetória política estar ligada ou não à política institucional tem clara 

intenção em se candidatar a cargos eletivos ou participar do processo de fortalecimento da 

política institucional. Além disso, tem interesse em desenvolver sua compreensão sobre 

política de forma prática, por exemplo, se envolvendo em campanhas eleitorais e mandatos 

eletivos. 

O Projeto Jovem RAPS tem a duração de dois anos de formação. Após o término desse 

período, se o mesmo deseja continuar na RAPS, poderá optar pelos projetos Líderes RAPS ou 

Empreendedores Cívicos. 

 
Objetivo Geral 

Ampliar e potencializar a participação dos jovens nas experiências de práticas políticas e de 

exercício da cidadania e fomentar o surgimento de novas lideranças atuantes na política 

institucional. 

 

Objetivos Específicos 

 Formar uma rede de jovens lideranças políticas comprometidas e alinhadas com a 

ética, à transparência e com os valores e princípios da sustentabilidade, capacitada 

para defender esses valores em sua ação política e para participar do debate e da 

construção de uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável.  

 Produzir, compartilhar conhecimento e apoiar a ação política de jovens lideranças 

comprometidas com a ética, à transparência e os valores e princípios da 

sustentabilidade. 

 

Características dos Jovens RAPS 

 Compreende a importância da atuação política para transformação do Brasil em um 

país mais justo e democrático; 



 Prioriza e incentiva a adoção de práticas sustentáveis em seu ambiente social e 

profissional; 

 Busca e empreende soluções inovadoras para problemas sociais; 

 Compartilha exemplos de boas práticas em seu grupo social; 

 Atua em rede de forma a potencializar o alcance de seu campo de atuação; 

 Compromete-se com os valores e princípios expressos no Código de Ética RAPS; 

 Compromete-se com os princípios e valores da sustentabilidade. 

 

O que se espera dos Jovens 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, especialmente nas campanhas 

eleitorais, mandatos (dos líderes RAPS) e na construção da visão compartilhada de 

desenvolvimento sustentável do Brasil; 

 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 Jovens RAPS. Nesta ocasião, são reapresentados os valores, princípios, 

estrutura e atividades da RAPS e ocorrerá a formalização da incorporação dos novos 

líderes políticos mediante a assinatura do Termo de Compromisso Mútuo. 

 

 Encontro de Formação tem como objetivo oferecer às atuais e novas lideranças 

políticas atividades de formação, visando ampliar o conhecimento sobre a politica 

institucional e promover debates relevantes sobre o atual cenário político brasileiro. 

 

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

palestras sobre temas relevantes da política, sustentabilidade e demais assuntos 

estratégicos. 

 

 Desafio Jovens RAPS os participantes são desafiados a propor soluções para as 

principais problemáticas enfrentadas pelos líderes em sua ação política.  

 



 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. 

 

 Atividades de Participação e engajamento em Campanhas, Mandatos, Eixos 

temáticos e outras atividades realizadas com o apoio da RAPS. 

 

 Engajar os Jovens RAPS nos Conselhos de Transparência dos Líderes RAPS com 

mandato. 

 

 Engajar os Jovens RAPS nos Conselhos Políticos dos Líderes RAPS com mandato. 

 

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

conhecimento das práticas políticas, entre outros. 

 

 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.  

 

 


