INSTRUÇÕES: Este documento reúne os termos de compromisso e dicas
de boas práticas para interação na rede do Pacto. Após leitura, clique no
botão e preencha o formulário de adesão.

O Pacto pela Democracia é uma iniciativa da sociedade civil brasileira voltada à defesa e
ao aprimoramento de nossa democracia. Um espaço plural, apartidário e aberto,
composto por mais de 140 organizações, coletivos e movimentos, além de ativistas,
pesquisadores e lideranças políticas dos mais variados partidos e correntes ideológicas.
Os objetivos centrais do Pacto pela Democracia são:
1. Defender e revigorar a institucionalidade democrática e os princípios, as
liberdades e os direitos fundamentais expressos na Constituição Federal.
2. Promover a cultura democrática, valorizando o pluralismo, a tolerância e o
engajamento cidadão nos marcos da democracia.
3. Fortalecer a articulação de redes e de ação conjunta na sociedade civil e no
universo político em defesa da construção democrática.
Ao aderir ao Pacto pela Democracia, sua organização compromete-se com os seguintes
princípios, valores e práticas:
1. Exercitar o compromisso com o pluralismo, a diversidade, o diálogo e a
tolerância no debate e na ação política;
2. Promover os fundamentos democráticos e repudiar a discriminação e a
violência em todas as suas formas, na política, no debate público e no cotidiano
da sociedade em geral;
3. Defender a institucionalidade democrática e princípios, liberdades e direitos
fundamentais expressos na Constituição;
4. Contribuir para o monitoramento e a qualidade do processo democrático,
desenvolvendo ou ajudando a repercutir ações de acompanhamento de sua
integridade, transparência e legalidade;
5. Incentivar a participação cidadã e o envolvimento de todos e todas para o
revigoramento e a qualiﬁcação da nossa vida política e democrática;
6. Comprometer-se com a promoção de ações, ideias e práticas que contribuam
para a oxigenação e o aprimoramento do sistema político brasileiro; e
7. Manter a atenção para a origem e veracidade das notícias e informações no dia
a dia e zelar para não contribuir com a difusão de informações falsas e de
mensagens de ódio, discriminação e intolerância no debate de ideias.

Ao aderir à rede do Pacto, até três representantes de sua entidade serão adicionados aos
nossos canais de comunicação. É por meio deles que compartilhamos informações e
articulamos nossas ações conjuntas. Para isso, atualmente utilizamos os seguintes fóruns,
virtuais e presenciais:

-

-

-

Grupo de emails
- Principal canal de comunicação entre os membros da rede.
- Congrega todas as organizações que compõem o Pacto.
- Todos os comunicados feitos pela secretaria executiva são oﬁcializados aqui.
- Possui um caráter mais formal e institucional.
- Aberto para que todos e todas possam enviar mensagens ao restante rede.
Pacto pela Democracia
- É o grupo no WhatsApp mais amplo da rede.
- Grupo de trabalho para apoiar a articulação das ações conjuntas.
- Espaço para compartilhamento de informações relativas às iniciativas da rede.
Twitteiros pela Democracia
- Grupo para elaboração de estratégias de comunicação, coordenação de
compartilhamentos conjuntos (twittaços) e troca de boas práticas.
- Todos os participantes se seguem mutuamente e buscamos compartilhar ao
máximo os conteúdos uns dos outros, ampliando a relevância e o alcance das
postagens.
Notícias pela Democracia
- Este grupo é destinado à compartilhamentos mais amplos de notícias, não
necessariamente aquelas relativas às ações conjuntas da rede.
Plenárias virtuais
- Durante o período de pandemia nos reunimos semanalmente, às segundas-feiras,
das 17h às 19h por meio do aplicativo Zoom.
- As reuniões têm diferentes formatos, de acordo com as necessidades da rede:
encontros de reﬂexão e articulação conjunta, encontros temáticos e encontros de
avaliação interna da rede.

-

Plenárias
- As ações da rede do Pacto são pensadas e desenvolvidas, em tempos normais, por
meio de encontros bimestrais - as plenárias do Pacto. Nas plenárias, analisamos as
ações desenvolvidas no bimestre anterior, apresentamos as ações em andamento e
planejamos as ações para os meses vindouros.

Excesso, irrelevância e falta de veracidade nas informações, relações atritosas e violentas
entre participantes são comuns em grupos grandes e amplos. Para o bom andamento de
nossas ações, esses tipos de comportamentos devem ser evitados. A secretaria executiva
do Pacto faz a moderação do grupo, mas a responsabilidade de criar um ambiente
qualiﬁcado de debate e de trabalho é de todos e todas nós.
Dicas de boas práticas nos canais de comunicação
1.Antes de compartilhar veriﬁque se o conteúdo já não foi postado no grupo. Evite
repetição;
2.Quando compartilhar uma imagem, notícia ou convite, inclua uma mensagem
contextualizando o assunto.
3. Em tempos de fake news é sempre bom checar as fontes do que estamos
compartilhando;
4. Sobre o conteúdo, muitas pautas merecem nossa atenção e mexem conosco. Mas
será que elas devem estar em um grupo de trabalho sobre democracia?

O Pacto tem como objetivo reverberar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela
rede. Para isso, conta com diferentes canais de comunicação, seja para o públicos externo,
seja para os participantes da própria rede. São eles:
Radar
O Radar do Pacto é um boletim semanal, exclusivo para integrantes esta rede. Nele,
compartilhamos um monitoramento legislativo e ações desenvolvidas pela rede,
com o intuito de estimular a ação conjunta. O Radar sai às quartas-feiras, no ﬁnal do
dia.
Newsletter
A Newsletter do Pacto é enviada semanalmente, para uma base de mais de 100 mil
pessoas. Nela, compartilhamos conteúdos, ações e oportunidades da rede, que
depois viram base para as mídias sociais do Pacto.
Mídias sociais
O Pacto possui perﬁs nas principais plataformas de mídias sociais: Facebook
(/pactopelademocracia),
Instagram
(@PactoPelaDemocracia)
e
Twitter
(@PactoDemocracia).

O Pacto pela Democracia conta com uma secretaria executiva de dedicação exclusiva.
Trata-se de uma equipe enxuta, mas voltada integralmente a coordenar e articular as ações
da rede, além de identiﬁcar e facilitar convergências e oportunidades de diálogo e
colaboração entre os membros.
Cada organização que compõe o Pacto é vivamente estimulada a compartilhar informações
e propor ações, ou seja, atuar efetivamente como uma rede. A secretaria executiva facilita e
operacionaliza atividades, mas a ideia é que a atuação do Pacto se desenvolva a partir de
iniciativas do coletivo diverso e relevante que congrega.

Contato institucional
Email: contato@pactopelademocracia.org.br
Telefone/WhatsApp: (11) 94080-1008
Equipe:
Ricardo Borges Martins (Coordenação Executiva)
Email: ricardo@pactopelademocracia.org.br

Pedro Kelson (Articulação da Sociedade Civil)
Email: pedro@pactopelademocracia.org.br

Flávia Pellegrino (Articulação Política)
Email: ﬂavia@pactopelademocracia.org.br

Yuri Esteves (Mídias Sociais)
Email: yuri@pactopelademocracia.org.br

Isabela Gonçalves (Articulação social e eventos)
Email: isabela@pactopelademocracia.org.br

Clique no botão abaixo e preencha o formulário para concluir o pedido de adesão ao Pacto
pela Democracia.

