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QUEM SOMOS
TETO é uma organização presente na América Latina e no Caribe, que busca superar a situação de pobreza em 
que vivem milhões de pessoas nos assentamentos precários, através da ação conjunta de seus moradores e 
jovens voluntários.

Com a implementação de um modelo de intervenção focado no desenvolvimento comunitário, TETO busca, 
através da construção de moradias de emergência, programas de Habilitação Social e trabalho em rede, 
construir uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver 
suas capacidades e exercer plenamente seus direitos.

VISÃO

Uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas tenham oportunidades para desenvolver suas 
capacidades e possam exercer plenamente seus direitos.

MISSÃO

Trabalhar sem descanso nos assentamentos precários para superar a extrema pobreza, através da formação 
e da ação conjunta de seus moradores e jovens voluntários, promovendo o desenvolvimento comunitário, 
denunciando a situação na qual vivem as comunidades mais excluídas e incidindo, junto a outros, em política.

MISSÃO

Em 1997 um grupo de jovens começou a trabalhar pelo sonho de superar a situação de pobreza em que viviam 
milhões de pessoas. O sentido de urgência dos assentamentos mobilizou-os a construir casas de emergência 
de forma massiva em conjunto com as famílias que viviam em condições inaceitáveis; e a investir sua energia 
em busca de soluções concretas para os problemas que as comunidades enfrentavam todos os dias.

Esta iniciativa converteu-se em um desafio institucional que hoje é compartilhado em todo o continente. 
Desde seu início no Chile, seguido por El Salvador e Peru, a organização empreendeu sua expansão sob o 
nome “Um Teto para meu País”. Após 15 anos de trabalho, TETO atua em 19 países da América Latina e Caribe: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.



DIAGNÓSTICO – entrada em assentamentos precários e no desenvolvimento de um diagnóstico, 
no qual são identificadas e caracterizadas, junto aos moradores, as condições de vulnerabilidade 
do local. 

SOLUÇÕES – em resposta às necessidades identificadas na comunidade, são implementadas 
soluções nas áreas de moradia (habitabilidade), com a construção de casas de emergência, 
que responde a uma necessidade que é prioritária e urgente na maioria dos assentamentos 
precários; planos de educação; planos relacionados ao trabalho e ao fomento produtivo, que 
geram vínculos de confiança entre os voluntários e a comunidade, por serem soluções concretas, 
tangíveis e realizadas a curto e médio prazo.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS JOVENS = MOBILIZAÇÃO = MUDANÇA REAL

SOLUÇÕES DEFINITIVAS – implementação de soluções definitivas nos assenta-mentos precários, 
como a regularização da propriedade, a instalação (ou regularização) de serviços básicos, 
moradia definitiva, infraestrutura comunitária e desenvolvimento local. TETO articula e vincula 
mora-dores de comunidades organizados a instituições do governo para exigir seus direitos.

MODELO PARTICIPATIVO = NÃO ASSISTENCIALISTA = ENVOLVIMENTO DE TODOS OS ATORES DA SOCIEDADE 

MODELO DE INTERVENÇÃO

A intervenção comunitária do TETO é focada nos assentamentos precários mais excluídos, sendo seu 
principal motor a ação conjunta de seus moradores e jovens voluntários, os quais trabalham para gerar 
soluções concretas para o problema da pobreza. O TETO estimula um processo contínuo de fortalecimento da 
comunidade, considerando o desenvolvimento comunitário como o eixo transversal da intervenção.

FORTALEZAS TETO
#1 CAPACIDADE para envolver a diferentes atores da sociedade: como jovens universitários, empresas, meios 
de comunicação e toda a sociedade.

#2 PROMOÇÃO do emponderamento das famílias: responsáveis por pagar parte do valor da casa, organização 
não assistencialista.



#3 MUDANÇA no formato típico de solidariedade por um trabalho concreto, em que os jovens são verdadeiros 
atores sociais.

#4 POSICIONAMENTO de temas sociais no âmbito público de maneira positiva e otimista.

#5 INOVAÇÂO em nossos programas criados e liderados por jovens que trabalham junto à comunidade.

#6 SUSTENTÁVEL ao fazer com que as famílias assumam o desafio de melhorar sua qualidade de vida.

#7 500.000 JOVENS MOBILIZADOS. A força do trabalho composta por jovens voluntários universitários 
comprometidos com a realidade. 

#8 90.000 CASAS DE EMERGÊNCIA CONSTRUÍDAS. A ampla dimensão de um projeto global que hoje já está 
presente em 19 países da América Latina.

Em novembro de 2006, TETO–Brasil iniciou suas atividades no maior país da América Latina. Em 6 anos de 
trabalho, a organização mobilizou voluntários e recursos para a construção de 1309 moradias de emergência 
para famílias de baixa renda de favelas brasileiras. As construções foram realizadas em 15 municípios do 
Estado de São Paulo, entre eles Guarulhos, Osasco, São Paulo, Suzano, Santo André e Carapicuíba.  O trabalho 
foi realizado por mais de 17.000 voluntários recrutados nas maiores universidades de São Paulo e do país. 

TETO - BRASIL EM NÚMEROS

1309
casas
construídas

17.000
voluntários 
mobilizados

METAS 2013

57
comunidades
trabalhadas

Construção de 800 casas de emergência.
Início do trabalho de Habilitação Social.
Implementação Rio de Janeiro.



COLÉGIOS
Além das Construções Universitárias e Corporativas, desde novembro de 2010, TETO – Brasil também trabalha 
junto às principais instituições de ensino do Estado de São Paulo. Nessa modalidade, alunos do Ensino Médio, 
entre 16 e 18 anos, participam de construções, aplicação de enquetes e outras atividades relacionadas, 
conhecendo assim famílias que vivem em favelas na região da Grande São Paulo. Ao entrar em contato com uma 
realidade distinta, esses jovens têm a oportunidade de vivenciar experiências profundas e transformadoras, 
levando o conhecimento adquirido de volta para a sala de aula e sua vida como um todo. Já participaram de 
atividades os colégios Lourenço Castanho, Carandá, Pueri Domus, Santa Cruz, St. Paul’s, Hugo Sarmento e 
Marista Arquidiocesano.

NOSSOS PARCEIROS
Os recursos para a construção das moradias de emergência são viabilizados mediante parcerias e apoios 
de diversas naturezas, estabelecidos com organizações não-governamentais, públicas e privadas.  Além da 
contribuição de pessoas físicas, que podem doar mensalmente, a partir de R$ 20 no cartão de crédito, através 
do Plano de Sócios da organização.

A empresa e seu compromisso com TETO 

TETO convida o setor empresarial a enfrentar com especial entusiasmo a situação precária em que vivem 
mais de 200 milhões de pessoas na América Latina. Já são muitas as empresas que tomaram essa decisão, mas 
necessitamos da colaboração de todos para alcançar a nossa meta de uma sociedade justa e sem pobreza. 

Empresas que colaboram com TETO-Brasil: 

A eficiência e o uso de nossos recursos, com custos administrativos menores de 10%, nos permitem destinar as 
doações a cobrir exclusivamente nossos custos de operação. Para que a gestão comercial seja mais eficiente 
e transparente, nossos estados financeiros são auditados por Deloitte, o que garante e assegura aos nossos 
parceiros e sócios o uso correto dos recursos e o cumprimento das mais exigentes normas internacionais de 
contabilidade.

COMO COLABORAR?

Construções com voluntários universitários.

Doações financeiras. Sendo AMIGO DO TETO.

Voluntariado Corporativo: Construção de casas 
com funcionários da empresa.

Convênios de serviços pró-bono.



PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS
• 2012, TETO Brasil. “Prêmio Faz Diferença”, do jornal carioca O 
Globo, na categoria Razão Social.
• 2011, Prêmio “Direitos Humanos Rei da Espanha” reconheceu o 
TETO pela luta contra a extrema pobreza, destacando-se o trabalho 
realizado no Haiti, na construção de casas de emergência após o 
terremoto em janeiro de 2010.
• 2011, 2010 e 2009, TETO Brasil. “Prêmio Jovem Brasileiro” 
reconheceu o projeto como destaque na categoria social. 
• 2009 UNESCO e BID reconheceram TETO como a melhor prática 
no trabalho com e para os jovens da América Latina. Prêmio 
“Melhores práticas em Políticas e Programas na América Latina 
e Caribe”.
• 2009, UN Habitat Scroll of Honour Award, entregue pelo programa 
das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN Habitat), no 
“Dia Mundial da Habitação” que reconhece o trabalho do TETO nos 
países em que atua.
• 2009, TETO Brasil. Vencedor do 5º Concurso de Projetos Sociais 
do Programa de Voluntários da Fundação Telefônica que visa 
reconhecer e estimular a atuação das organizações da sociedade 
civil.
• 2007, 2006 e 2005: TETO foi reconhecido pela ONU; pela presidência 
do Chile; pela revista America Economia; pelo BID Juventude; e 
pela Schwab Foundation.
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