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Guia completo



APP do PT
O partido que mudou o Brasil, agora está ainda mais perto de você. Com o App 
do PT, você fica conectado nas notícias da política nacional, e tem acesso a um 
monte de ferramentas para facilitar sua militância nas ruas e nas redes.

Acabou de baixar o nosso app no seu celular e precisa de uma mãozinha para 
entender melhor como ele funciona? 
Pega as dicas que temos pra você!

E não precisa nem ser filiado pra usar, mas a ficha de filiação está lá pra quando quiser ;) 2
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Tela de introdução

Ícone de entrada do aplicativo. Ao clicar, 
aparece a primeira tela.

<< sumário | próxima tela >>
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Página principal

Depois da introdução ao app, chegamos à tela inicial, 
que contém um vídeo da história do PT, as últimas 
notícias, os últimos vídeos oriundos  do PT e 
chamadas dos projetos e programas do partido.

Se inteire das novidades na nossa página 
inicial!
Nossa página inicial é renovada diariamente com 
notícias, informações e chamadas para ação! Se 
estiver rolando uma mobilização convocada pelo 
nosso Partido, você vai receber o convite para 
participar, junto com materiais e detalhes de cada 
mobilização. Também tem programa de rádio, 
vídeo, materiais para redes sociais. É só ir 
descendo a tela que vamos carregando mais 
informações para você!
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Menu

Na página inicial, você pode acessar opções na parte 
inferior da tela: Perfil, Notícias, Grupos, Doação e 
Ajuda.

Também pode clicar  nas três linhas que estão 
localizadas no canto superior direito,  abrindo um 
Menu com as opções que você vê na tela ao lado.
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Login

Filiado ou não ao PT, a primeira dica que temos pra 

você é: faça seu login! Assim, você terá acesso a mais 
funções do app, e nós teremos mais informações sobre 
você para podermos aperfeiçoar sua experiência no 
aplicativo.

Clique nas três linhas que ficam no canto superior 
direito da tela inicial, e, em seguida, em Login. 

Se você é filiado, informe o e-mail e senha que você 
cadastrou na Área PT.

Se você não é filiado, é só clicar no botão na tela de 
Login em “Não sou filiado”, te levará para a tela de 
login não filiado e lá você clica no botão "CADASTRO". 
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Esqueci minha senha

Se você é filiado, utilize o e-mail e a senha que você 

usou em seu cadastro na Área PT para fazer login. 
Esqueceu? Na parte de baixo da tela, tem a opção de 
resgatar senha. 

Após esse processo, será enviado para seu email 
com a nova senha.

Não lembra nem o e-mail? 

Entre em contato com seu Diretório Estadual para 
resgatar seu e-mail e senha.

Caso não consigo solucionar seu problema,  escreva 
para casa13@pt.org.br que a gente dá um jeito.
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Perfil
Depois de fazer seu login, mas antes de você se 
jogar de vez no nosso app, gasta um tempinho 
para completar ou atualizar suas informações de 
perfil, clicando no ícone Perfil, que fica à esquerda 
do menu inferior do app. 

Vamos te pedir informações como e-mail, 
endereço, CPF e whatsapp, além de dados sobre 
sua filiação e documentos pessoais, caso seja 
filiado.

Após realizado o login, é possível acessar  os campos 
para atualização de seus dados a partir do menu (3 
linhas no topo) ou no ícone perfil, na parte inferior da 
tela..

Nessa área é possível encontrar todos os campos 
pertinentes a filiação, que devem ficar sempre 
atualizados para que a comunicação entre o filiado e 
o partido seja efetiva.
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Notificações

As notificações são enviadas pelo administrativo do 
aplicativo e serão apresentadas da seguinte forma: 
notificação na tela do seu celular e dentro do 
aplicativo (no ícone do sininho).

Para receber as notificações no seu celular, como 
você recebe as notificações de WhatsApp, por 
exemplo, lembre de autorizar as notificações na 
central de configurações do seu celular.
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Notícias

Quer mais notícias?
Na home ou no menu inferior do site, você pode clicar no ícone 
Notícias, para ser redirecionado para uma área com todas as 
notícias mais importantes da política nacional e internacional e 
do PT. Ali, você pode procurar por temas ou palavras-chaves, 
no campo de buscas, que fica na parte de cima das notícias. 
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Filiação

Se você baixou o aplicativo e não é afiliado,  clique 
no menu Filie-se e poderá preencher todo cadastro. 

Seu cadastro será enviado para a equipe de Filiação 
e tem um prazo máximo de 7 dias para ter a sua 
filiação e liberação em todas as plataformas, 
principalmente no aplicativo.

Quando seu cadastro for aprovado, fique atento ao 
seu email que lá receberá as informações de acesso.
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Grupos
No menu inferior, o ícone central “Grupos”, te permite criar grupos 
para debater com seus amigos e companheiros do PT. 
Para acessar essa área de Grupos, é preciso ter um login, seja 
filiado ou não. Se você não é filiado, realize um cadastro na parte 
de Login, abaixo tem a chamada Não sou filiado e clique em 
Cadastrar.
Realize seu cadastro para ter um login e senha e assim poderá 
participar dos Grupos que for convidado.

Após fazer o login, basta clicar em “Criar Grupo”, colocar um 
nome no Grupo, informar se prefere que esse grupo seja aberto 
(público) ou restrito (somente para convidados), e a finalidade do 
grupo. Na sequência, você pode convidar seus amigos, enviando 
links pelo Whatsapp, Telegram, Facebook… Ah! Dentro do grupo, 
crie tópicos de debate, assim fica mais fácil de organizar as 
conversas e debates!

Essa função de criar grupo é exclusiva para pessoas filiadas ao 
PT, mas todo mundo pode participar dos grupos e dar sua opinião! 
Se você não for filiado(a) pode participar a convite de algum 
filiado ou filiada. 13
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Graúna Ajuda

A Graúna, personagem criada por Henfil, pousou no 
nosso App do PT para ajudar a tirar todas as suas 
dúvidas!

Se ficar com alguma dúvida de como utilizar o App do 
PT, clique na carinha da Graúna, no canto direito 
inferior da tela inicial.
 
Ao entrar, a Graúna vai te guiar nos assuntos que ela 
já sabe resolver. É só ir digitando suas dúvidas que a 
Graúna responde.
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Política de Dados do Aplicativo

No aplicativo, é possível saber sobre a Política de dados e Regras de uso clicando no Menu > Termo de Privacidade.
Abaixo detalhamos essas regras para sua leitura:

Este documento descreve as informações que coletamos, armazenamos e processamos para viabilizar a operação do aplicativo do 
PT e aprimorar a experiência de seus usuários.

1) Que informações coletamos?
Dados pessoais e partidários: os usuários que fazem seu cadastro e login no aplicativo fornecem, para tanto, dados pessoais 
como nome, CPF, endereço e telefone, e, no caso de usuários filiados ao Partido dos Trabalhadores, dados de sua filiação 
partidária como número de filiação diretório a que está vinculado, setorial, data de filiação e título de eleitor. 
Seu uso do aplicativo: nosso aplicativo armazena os conteúdos e serviços utilizados por nossos usuários.
Comunicações usuário-app: armazenamos as comunicações diretas entre usuário e o aplicativo, por meio de canais de 
contato como app bot, e-mail e whatsapp.
Troca de mensagens nos grupos: as mensagens trocadas nos grupos criados dentro do aplicativo são armazenadas.
Transações realizadas: se você realiza operações de compra ou doação por nosso aplicativo, nós armazenamos os dados 
fornecidos para a efetivação desta transação, como nome, dados bancários, dados do cartão de crédito, endereço para 
entrega. 
Informações de dispositivo: coletamos informações sobre telefones, computadores e outros dispositivos utilizados para 
acessar nosso aplicativo, como ID e localização.

2) Como armazenamos essas informações?
As informações coletadas são armazenadas em servidores seguros, propriedades do Partido dos Trabalhadores e protegidos 
nos termos da lei.
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Política de Dados do Aplicativo

1) Como utilizamos essas informações?
Os dados coletados são utilizados para aprimorar e personalizar nosso aplicativo e a experiência de seus usuários, 
como fonte de análise e métricas da tecnologia da informação disponíveis. Os dados pessoais poderão ser utilizados 
para contato individualizado com usuários, para transmissão de campanhas e pesquisas organizadas por meio do 
aplicativo, comunicação sobre novos serviços e, no caso de usuários filiados ao Partido dos Trabalhadores, para 
correspondências relacionadas ao partido.
Também utilizamos as informações coletadas para verificar contas e atividades, combater  condutas danosas.
As mensagens trocadas nos grupos criados dentro do aplicativo poderão servir como meio de prova no caso de 
denúncias de violação das regras de uso do aplicativo.

2) Essas informações são compartilhadas?
Informações públicas como nome, foto de perfil e outras relacionadas ao seu perfil no aplicativo são compartilhadas 
com todos os usuários.
As demais informações consideradas sensíveis não são compartilhadas com nenhuma pessoa, instituição ou empresa 
que não esteja contratualmente envolvida e obrigada com a gestão do aplicativo. O Partido dos Trabalhadores, como 
proprietário do aplicativo, tem acesso a essas informações.
Mensagens trocadas em nosso aplicativo que possam eventualmente servir de prova no caso de denúncias de 
violação das regras de uso do aplicativo poderão ser compartilhadas com as instâncias partidárias e judiciais cabíveis, 
conforme os termos da lei.
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Regra de Uso do Aplicativo

Bem vindo ao APP do PT!
Estes termos de uso estabelecem as regras que você deverá seguir no uso desse aplicativo. Ao fazer download do app e começar a 
usá-lo, você está concordando com esses termos.

Este aplicativo foi desenvolvido e é de propriedade do Partido dos Trabalhadores. Estes Termos de Uso constituem, portanto, um 
acordo entre você e o PT.

Os serviços que oferecemos
Este aplicativo oferece uma série de serviços e funcionalidades para seus usuários, como feed de notícias, a criação de grupos de 
debates, enquetes sobre temas da política nacional, informações sobre o partido e suas experiências de governo, serviços partidários 
como filiação, doação e regularização cadastral.
Estes serviços compõem uma cesta de funcionalidades que tem como objetivo de potencializar a ação militante de filiados e 
não-filiados ao Partido. Os serviços oferecidos por este aplicativo não configuram qualquer relação de consumo, prestação de serviço 
ou comercial, estando afastada a aplicação de qualquer legislação comercial ou de consumos em eventuais conflitos entre o 
aplicativo e seus usuários.

Quem pode usar o App do PT
O aplicativo do PT pode ser baixado e utilizado por qualquer usuário de IOS ou Android, que atenda as regras abaixo, não sendo 
exigido para tanto que seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Existe, no entanto, algumas diferenciações entre os usuários, no que 
diz respeito aos serviços e informações que cada um pode usar. Primeiramente, usuários que fazem cadastro e login terão acesso a 
uma quantidade maior de serviços e informações. Depois, algumas funcionalidades, como criar grupos, só serão acessíveis a 
usuários filiados. 17
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Regra de Uso do Aplicativo

Como nosso serviço é financiado
O aplicativo de PT é gerenciado e financiado pelo Partido dos Trabalhadores. Não cobramos nenhuma taxa de uso dos 
usuários. Nos reservamos o direito de oferecer produtos pagos por meio da loja do aplicativo. Os recursos adquiridos com 
eventuais vendas são destinados ao Partido dos Trabalhadores. O aplicativo não permite anúncios pagos e nem a venda 
de dados, informações ou relatórios de seus usuários e serviços  a terceiros.

A Política de Dados
Você deve concordar com nossa Política de Dados, descrita em termo a parte, para utilizar nosso aplicativo. Ali, você 
encontra todos os detalhes de quais dados coletamos e armazenamos, como os utilizamos e protegemos. 

Seus compromissos
Para usar nosso aplicativo, precisamos que você se comprometa com algumas regras.

Quem pode usar o aplicativo - nosso aplicativo pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha mais de 14 anos; que 
esteja legalmente apto a receber e utilizar todos os aspectos de nossos serviços; que não tenha sido anteriormente banido 
de nosso aplicativo por violação da lei ou qualquer uma de nossas políticas.
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Regra de Uso do Aplicativo

O que você não pode fazer no nosso aplicativo ou usando nosso aplicativo: você não pode se passar por outra pessoa; 
você não pode utilizar nosso aplicativo para transmitir informações falsas ou imprecisas; você precisa revelar sua 
identidade e fornecer informações atualizadas e precisas ao fazer seu registro, que podem incluir dados pessoais; você 
não pode utilizar nosso aplicativo para fazer algo ilegal, enganoso ou fraudulento; você não pode disseminar nenhuma 
ideia racista, intolerante, que contenha discurso de ódio ou promova ideais políticos alheios aos princípios do Partido dos 
Trabalhadores; caso seja filiado, você não pode se comportar de maneira a ferir o Código de Ética do Partido dos 
Trabalhadores; você não pode violar estes termos de uso; você não pode interferir ou afetar a operação pretendida deste 
aplicativo; você não pode tentar criar contas ou acessar ou coletar informações de maneira fraudulenta ou não 
autorizadas; você não pode utilizar este aplicativo para se beneficiar economicamente.

Que autorizações você nos concede: ao usar o aplicativo, você nos permite utilizar os conteúdos que você eventualmente 
compartilhe em nosso aplicativo, ficando reservado a você todos os direitos autorais que extrapolam esta permissão ao 
nosso aplicativo; você nos permite usar seu nome de usuário, foto de perfil e conteúdos públicos para fins de publicidade 
partidária e eleitoral; você concorda que podemos baixar e instalar atualizações do aplicativo em seu dispositivo.

Remoção de conteúdos e desativação ou encerramento de sua conta: nos reservamos o direito de remover qualquer 
conteúdo compartilhado por nossos usuários ou desativar ou encerrar as contas de nossos usuários ao identificarmos 
qualquer violação de nossos termos de uso, do código de ética do Partido dos Trabalhadores, dos direitos humanos, da 
Constituição ou das leis brasileiras. Caso você acredite que sua conta foi encerrada injustamente ou queira desativá-la ou 
excluí-la permanentemente, consulte-nos por meio do e-mail casa13@pt.org.br 19
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Regra de Uso do Aplicativo

Quem é responsável caso algo aconteça: Nosso Serviço é fornecido “no estado em que se encontra”, o que não impede 
que ele sofra instabilidades ou falhas ao longo do tempo. Nos eximimos de qualquer garantia de fornecimento ou 
qualidade de fornecimento de serviço. Os serviços oferecidos pelo aplicativo podem ser encerrados ou interrompidos a 
qualquer tempo, independente de aviso prévio. Não nos responsabilizamos pelo uso equivocado ou ilegal de nossos 
serviços, embora nos compremetemos a coibir este tipo de uso. Não respondemos por qualquer ilegalidade ou mal uso 
cometido por meio de nosso aplicativo. 

Como lidaremos com contestações: os serviços oferecidos não se assemelham a qualquer relação comercial ou de 
consumo, estando afastada a aplicação da legislação de proteção aos consumidores ou de regulação comercial em caso 
de conflito entre usuários e aplicativo. Você está ciente que nós poderemos ajuizar reclamações contra você em caso de 
abuso, interferência ou uso de nossos produtos de maneiras não autorizadas. Em caso de conflitos judicializados, o foro 
adequado é o da sede do Partido dos Trabalhadores, Brasília DF ou São Paulo SP, independente do local de residência 
do usuário, ou do local de uso do aplicativo.

Atualização deste serviço: podemos alterar, atualizar ou interromper nossos serviços a qualquer tempo, sem aviso prévio. 
Também poderemos alterar ou atualizar nossas políticas de uso a qualquer tempo sem aviso prévio.
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Partido dos Trabalhadores


