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Seleção de Boas Práticas em Voluntariado em Unidades de Conservação 

I. CONTEXTO 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, 
devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, 
a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos. Desse modo, o voluntariado 
produz inúmeros benefícios tanto na esfera econômica quanto na social e ambiental e contribui para a 
construção de uma sociedade mais coesa e justa. 

No Brasil, o voluntariado associado às Unidades de Conservação (UCs) tem crescido nos últimos anos. 
Em nível federal, isso se intensificou após um processo de reestruturação do Programa de Voluntariado 
do ICMBio, que teve início em 2016, e que passou a considerar o voluntariado como uma estratégia 
de gestão voltada para o engajamento social em prol da conservação da biodiversidade. Avanços 
também têm sido observados em algumas iniciativas estaduais, que buscam maior estruturação para o 
desenvolvimento de seus próprios programas. No entanto, embora seja possível perceber um cenário 
favorável, em que o voluntariado em UCs tem crescido, é importante buscar mecanismos para o 
compartilhamento de experiências e de boas práticas e para implementação de arranjos e instrumentos 
que possam apoiar o fortalecimento dessa estratégia, ampliando-a dentro das várias categorias e 
esferas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

São inúmeros os benefícios que podem ser gerados a partir das experiências de voluntariado. Em 
nível individual, auxilia na obtenção de novas experiências e conhecimentos para seus participantes 
e propicia o sentimento de que estes estão contribuindo com uma boa causa. Para as unidades onde 
as atividades são realizadas, os benefícios estão relacionados à ampliação de informações sobre 
as características e desafios de gestão dessas áreas, à aproximação com as comunidades locais e 
sociedade de forma geral e à ampliação da participação na gestão. Com relação ao sistema de UCs e 
para a conservação da biodiversidade, o programa parece contribuir na formação de um grupo de apoio 
à “causa da conservação”, com indivíduos envolvidos e motivados a serem agentes multiplicadores e a 
provocarem mudanças positivas1.

1    Saiba mais: Série Técnica Diálogos da Conservação do IPÊ. Voluntariado: Uma estratégia de conservação da natureza e aproximação com a 
sociedade. Disponível em: https://escas.org.br/serietecnica-ipevoluntariado



Por acreditar nessa causa, o IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas está organizando o I Fórum 
Brasileiro de Voluntariado em Unidades de Conservação, que acontecerá nos dias 14 e 28 de outubro 
de 2021, e o I Encontro de Boas Práticas em Voluntariado em Unidades de Conservação do Brasil, 
nos dias 20 e 21 de outubro, ambos realizados de forma remota. Os eventos contam com o apoio 
da cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, no âmbito da Iniciativa Internacional para o Clima (IKI) do 
Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha, 
da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com apoio técnico do 
Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS), do Projeto LIRA – IPÊ, além do apoio institucional do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de uma rede de instituições que 
acreditam nessa causa (confira essa rede de apoio em https://voluntariado.ipe.org.br/). 

II. OBJETIVO DO ENCONTRO 

Estimular o voluntariado em UCs, com maior disponibilidade de informações sobre o tema e 
compartilhamento de experiências e boas práticas que possam influenciar positivamente na qualificação 
dos programas já existentes e no surgimento de novas iniciativas, entre as diversas categorias e esferas 
do SNUC, bem como incentivar parcerias voltadas para o tema.

III. PÚBLICO-ALVO

Servidores federais, estaduais e municipais, gestores de UCs públicas ou privadas e representantes 
de instituições parceiras, que desenvolvem ou desenvolveram experiências de voluntariado em UCs, e 
que queiram trocar experiências e compartilhar aprendizados, inspirando e incentivando a ampliação 
da prática de voluntariado.

IV. POR QUE PARTICIPAR

O compartilhamento da sua experiência no I Encontro de Boas Práticas em Voluntariado em Unidades 
de Conservação é uma oportunidade de trocar experiências e aprendizados com outros profissionais e 
ter um espaço de reflexão sobre as oportunidades e desafios dessa prática. 

Cria-se, também, a possibilidade de ampliação da divulgação das experiências e, consequentemente, 
de estabelecimento de parcerias técnicas e financeiras. Serão selecionadas Boas Práticas para 
apresentação no Encontro e para compor uma publicação com os resultados dos Eventos, com previsão 



de lançamento em dezembro de 2021.
Se você tem desenvolvido ou apoiado iniciativas de voluntariado em UCs, compartilhe conosco! Vamos 
criar uma grande rede de aprendizado e inspirar mais ações como essas em todo o Brasil.

IV. COMO SE INSCREVER

Para inscrever a Boa Prática em Voluntariado em Unidades de Conservação, as 
pessoas responsáveis devem preencher o formulário de inscrição disponível em: 
https://voluntariado.ipe.org.br/

O prazo de inscrição vai até 06 de outubro de 2021.

Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail:  voluntariado@ipe.org.br

Envie sua Boa Prática! 

V. SELEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS

Alguns critérios que serão utilizados para seleção das Boas Práticas são:

• Resultados e impactos alcançados (para os voluntários, para a(s) UC(s) e para a biodiversidade);
• Clareza na apresentação da experiência;
• Estratégia de sustentabilidade financeira e parcerias(s) para a implementação da prática;
• Estratégia de monitoramento e avaliação;
• Quantidade e diversidade de voluntários engajados (gênero, raça e etnia, pessoas com 
deficiência, faixa etária, etc.);
• Potencial de replicação;
• Elemento de inovação ou avanço diante das práticas usuais.

As Boas Práticas serão selecionadas por um Comitê formado por representantes do IPÊ e de apoiadores 
do Encontro.  

O resultado da seleção será divulgado, por e-mail, até 11 de outubro de 2021.

Os responsáveis pelas Boas Práticas selecionadas serão contatados pelos organizadores do evento 



para agendamento de uma gravação da experiência, em vídeo (via zoom), com até 10 minutos de 
duração. Também poderão ser contatados para entrevistas com o objetivo de divulgação da experiência 
e complementação das informações para a publicação.

VI. DATAS IMPORTANTES

Etapa Datas

Lançamento do Edital de Boas Práticas 16/09/2021

Prazo para envio da experiência Até 06/10/2021

Comunicado sobre as Boas Práticas selecionadas Até 11/10/21

Gravação das Boas Práticas Até 18/10/21

Apresentação no Encontro 20 e 21/10/2021

VII. ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

As Boas Práticas de Voluntariado em Unidades de Conservação públicas e privadas podem ser enviadas 
por profissionais que atuem nas UCs ou nas instituições responsáveis por sua gestão, ou ainda, nas 
instituições parceiras que apoiam técnica e financeiramente a implementação do voluntariado.

Os responsáveis pelo envio das Boas Práticas deverão autorizar o uso do seu conteúdo durante o Fórum 
e o Encontro, na publicação que será desenvolvida e em materiais de comunicação desenvolvidos pelo 
IPÊ, USFS/USAID e GIZ, respeitados os direitos autorais e créditos. 

Caso tenha dúvidas ou precise de orientações adicionais, enviar mensagem para o e-mail:  
voluntariado@ipe.org.br com o título “Encontro de Boas Práticas”.

 


