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Considerando a Visão Orgulho do Metrô de Brasília e os Valores da empresa de 
determinação – ação – justiça – cidadania – fazer melhor, prosseguiu-se em 2016, na busca 
pela excelência na prestação de serviços, aprimorando seu modelo de gestão empresarial ao 
estruturar o Programa Metrô Solidário, tendo como público-alvo, a população atendida pela 
Companhia.
 

O foco na Responsabilidade Social Corporativa em estreita articulação com a socie-
dade  proporcionou à Empresa uma trajetória de maior reconhecimento. Esta prática eviden-
cia o papel da Companhia como parceira do Estado, buscando a mediação entre a atuação 
corporativa e as questões sociais. Tais iniciativas estimulam a conquista de premiações e 
selos no campo da responsabilidade social junto às comunidades do DF. Neste semestre, o 
Metrô recebeu certi�cado do Baco de Leite Humano do DF, reconhecendo o relevante traba-
lho em prol da doação de leite, ao apoiar campanhas nas Estações.
   

A gestão do Programa Metrô Solidário foi concebida em 2015 através do Balanço 
Social da empresa e inserida no planejamento estratégico de 2016, tornando possível várias 
parcerias com órgãos públicos e privados, para a execução de ações voltadas aos usuários do 
sistema metroviário e suas comunidades, dando ênfase às áreas de inclusão social, cultura, 
educação, saúde e cidadania. Possui um grupo de trabalho instituído pela Instrução de Servi-
ço IS n° 454/2016 responsável pela coordenação e execução das ações, bem como, pela sele-
ção das parcerias e dos projetos. O programa conta com a imprescindível colaboração da 
Assessoria de Comunicação Social do Metrô-DF.

Considerando estes aspectos, o Programa Metrô Solidário é uma das prioridades da 
Presidência, prevista no Planejamento Estratégico e desde março de 2016 está sendo monito-
rado pela ferramenta “E�ciente”. Possui um cronograma anual de atividades e um planeja-
mento mensal, aprimorando a coordenação das suas ações, contrapartidas, recursos e resul-
tados. Também possui uma aba no site o�cial da empresa, de modo a dar publicidade e trans-
parência das suas ações e parcerias, com execução por eixo temático.
  

Em 2016, as ações planejadas e executadas pelo Programa passaram a ser organiza-
das por Eixo Temático, conforme a seguir: Promoção e Inclusão Social; Sociocultural; Direitos 
e Cidadania; Todo Mundo no Metrô; Educação; e Saúde nos Trilhos. De modo geral, estes 
Eixos integram atividades solidárias e de cultura em interface com a mobilidade sobre trilhos, 
sem �nalidade lucrativa, com foco nas ações de apoio a políticas de defesa da mulher e da 
pessoa com de�ciência.
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Neste sentido, a empresa aderiu ao Movimento Eles por Elas desenvolvido pela ONU 
Mulher e ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça. Além disso, o vagão para uso exclusi-
vo em todos os horários, rea�rmando o direito à prioridade de atendimento às mulheres e 
pessoas com de�ciência, reforçam a iniciativa de proteção e prevenção de violências contra 
este público vulnerável, em que o Metrô mantém uma campanha permanente de combate ao 
abuso sexual, além de outras iniciativas em parceria com as políticas públicas. Também pro-
moveu em 2016 ações culturais e artísticas dentro do vagão exclusivo chamando a atenção 
para esta temática.
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RESULTADOS ALCANÇADOS (2016)

I. GESTÃO: 

1. Certi�cação do Banco de Leite Humano do DF – Empresa comprometida com o incentivo 
ao aleitamento materno;  
2. Inclusão do Programa Metrô Solidário no Planejamento Estratégico 2016; 
3.  Ampliação da equipe e das atribuições do GTE Metrô Solidário; 
4. Ampliação de parcerias com embaixadas e organismos internacionais; 
5. Repercussão na mídia (indicadores da Assessoria de Comunicação);  
6. Elaboração com planejamento anual de 02 projetos corporativos inseridos no Programa: 
Educação nos Trilhos e Semana da Saúde nos Trilhos;  
7. Criação de uma sessão/aba no site institucional da empresa sobre as ações e informações 
do Programa Metrô Solidário. 

II. EXECUÇÃO:

1. PROJETOS CORPORATIVOS: 03 

a) Cultura no Metrô (Interface com a ACS): Total 366 atrações.
- Músicos de rua: 304
- Exposições fotográ�cas e de pintura: 08 
- Teatro: 06 
- Dança: 16 
 - Música Instrumental/Duos musicais: 28 
- Cantatas de Natal: 04 corais

b) Educação nos Trilhos: 
- Metrô Acessível (escolas de ensino especial): Total 04 escolas (210 alunos);
- Educação para a mobilidade urbana (escolas regulares): Total 02 escolas (109 alunos).

c) Semana da Saúde nos Trilhos: 
- Total de parceiros: 04 faculdades, 01 Associação Médica e 01 Hospital Público (HUB); 
- Planejamento mensal: Setembro (17 dias), Outubro (13 dias) e Novembro (16 dias). 

2. CAMPANHAS SOCIAIS: 16

Campanhas Organizadas pelo Metrô Solidário: 07
- Campanha Outubro Rosa (Corte e Compartilhe): Doação de cabelo dos usuários do Metrô, 
pra confecção de perucas, em parceria com a ONG Rede Feminina de Combate ao Câncer;
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- Campanha contra o Assédio Sexual nos Trens: Campanha publicitária e divulgação de carta-
zes, bem como, ampliação do horário do vagão exclusivo para mulheres; 
- Campanha “Doe Mobilidade”: arrecadação de bicicletas em parceria com a ONG Rodas da 
Paz;
- Campanha “Doe Frascos, incentive a vida” em parceria com o Banco de Leite do DF, incenti-
vando a amamentação e a arrecadação de frascos para doação de leite humano;
- Campanha “O Metrô-DF embarca nos objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS” 
em parceria com a ONU e PNUD;  
- Campanha “Novembro Azul”: Corte de cabelo gratuito para homens;  
- Campanha “Amigo Secreto Solidário” para arrecadar donativos a serem destinados a 
ABRACE com apresentações de cantatas de natal.

Campanhas Apoiadas Pelo Metrô Solidário: 09
- Campanha contra o Aedes Aegypti: Fumacê nas Estações do Metrô;
- Campanha de combate ao HIV: Pan�etagem e oferta de teste rápido;
- Campanha para o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose;
- Campanha de Agasalhos CSO Solidário: Parceria com o Centro POP/SEDESTMIDH;
- Semana Distrital de Doação de Leite Materno: Divulgação, pan�etagem e demonstração;
- Campanha do Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa: Palestra sobre tema e atra-
ção cultural no auditório da Estação 112 Sul, em parceria com o Conselho do Idoso; 
- Campanha Doe Brinquedos para as Crianças do DF da Secretaria de Políticas para Criançcas, 
Adolescentes e Juventude;
- Campanha de proteção para o Carnaval: divulgação do Disque 100, da identidade infantil 
para o Carnaval, além de distribuição de preservativos nas Estações;  
- Campanha Dia Internacional de Luta contra a AIDS (SEDESTMIDH, Secretaria de Saúde e 
Ministério da Saúde): testagem para surdos, distribuição de camisinha feminina no vagão da 
mulher, performance de dançarino e homem camisinha, exposição de fotos, palestra). 

3. EVENTOS REALIZADOS (ESTAÇÕES): 11

- Semana da Mulher: Teatro, Feira de artesanato, dança e poesia no carro exclusivo, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher;
- Dia Internacional de combate à discriminação racial: Assinatura de termo de cooperação e 
apresentação de capoeira;
- Dia Internacional da Dança: Festival de dança e parceria com o Fórum da Dança do DF;
- Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: Parce-
ria com a Secretaria da Criança, do Adolescente e Juventude do DF;
- Dia Mundial contra o Trabalho Infantil: Passeios, exposição de desenhos e atração cultural;
- Aniversário de Águas Claras: Apresentação de Artistas nas estações da cidade (Projeto 
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Trilho Musical);
- Dia de Luta Antimanicomial: Parceria com o Hospital São Vicente, para passeio monitorado 
com os pacientes, enquanto iniciativa de inclusão social; 
- Semana em Comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com De�ciência: Solenidade 
com inauguração da Estação Cidadania (112 Sul), exposição de desenhos da APABB e passeio 
monitorado com alunos do Projeto Metrô Acessível; 
- Evento em alusão ao Dia da Consciência Negra: Des�le de modelos negros e palestra sobre 
racismo institucional em parceria com a SEDESTMIDH; 
- Encerramento da Campanha Outubro Rosa (entrega das doações de cabelo); 
- Encerramento da entrega das doações do CSO para entidade social no Recanto das Emas.

4. TERMOS DE PARCERIA/COOPERAÇÃO TÉCNICA:
 
- Em vigência: 02 (Hemocentro e Banco de Leite);  
- Em tramitação: 02 (Secretaria de Educação do DF e Selo Social).

5. GRATUIDADES – CARTÃO SOLIDÁRIO:

- Projeto Construindo Pontes – Metrô Acessível: Neste 1° semestre, 44 estudantes foram con-
templados. Para o ano de 2016, o Metrô ofereceu apoio de 220 cartões gratuidades;
- Passeio Monitorado no Dia de Luta Antimanicomial: Pacientes do Hospital São Vicente de 
Paulo passearam pelo Metrô, em que receberam 60 gratuidades;
- Casa da Semi-liberdade feminina do Guará: Oferta de 644 gratuidades destinadas a 06 
socioeducandas com hipossu�ciência economia para freqüentarem cursos pro�ssionalizan-
tes do SENAC;   
- Casa Semi-liberdade feminina do Guará: Oferta 150 gratuidades para ações de fortaleci-
mento de vínculos e convivência familiar (setembro a dezembro de 2016);  
- Liga do Desporto Universitário de Quadras: Oferta de 1.350 gratuidades aos atletas brasilei-
ros que competiram em estádio próximo à estação de Guariroba (Ceilândia) na modalidade 
handebol; 
- Projeto Orquestra Plena Harmonia: Oferta de 1.248 gratuidades destinadas a 26 socioedu-
candos com hipossu�ciência econômica para freqüentarem curso de música clássica duran-
te 6 meses; 
- Projeto Saúde nos Trilhos (Metrô-DF): Oferta de 100 gratuidades para estudantes da Facul-
dade UNIP. 
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RESULTADOS POR EIXO TEMÁTICO
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DESAFIOS PARA 2017

- Conquistar selos e certi�cações de reconhecimento no campo da responsabilidade social;
- Selecionar eventos com maior interface na temática mobilidade urbana;
- Selecionar projetos/campanhas/eventos/ações com base em indicadores de impacto;
- Ampliar a transparência das ações e resultados;
- Fortalecer o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades locais 
vinculado aos eixos do Programa (Saúde, educação, inclusão social, cidadania e cultura).

   

PARCEIROS DO PROGRAMA METRÔ SOLIDÁRIO (Stakeholders):

-  Governadoria (Brasília Cidadã);
- Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos do DF;
- Coordenação de Pessoas com De�ciência (PROMODEF / SEDESTMIDH);
- Centro de Referência Centro de Referência Especializado para a População em Situação de 
Rua – Centro Pop;
- Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF / Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso – FUNAP;
- Secretaria de Educação do DF;
- Secretaria de Políticas para a Infância, Adolescência e Juventude do DF;
- Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do DF;
- Banco de Leite Humano da Secretaria de Saúde do DF;
- Hemocentro de Brasília;
- Secretaria de Cultura do DF;
- Administrações Regionais do DF;
- Assessoria Internacional do GDF;
- Organização das Nações Unidas - ONU;
- SESI (Serviço Social da Indústria);
- BRB – Banco de Brasília / BRB Cartões;
- Banco de Alimentos da Central de Abastecimento do DF – CEASA (Secretaria de Agricultura 
do DF);
- Faculdades e Universidades do DF;
- Fórum de Dança do DF e Entorno.


