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CIDADANIA PARA 
MULHERESMAIS

EM TODOS OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS



A Constituição brasileira estabelece que mulheres e homens são iguais em direitos 
e obrigações. Transformar este preceito constitucional em uma realidade cotidiana 
para toda a população brasileira é um enorme desafio para governos e sociedade.

No Brasil, as mulheres constituem um segmento em desvantagem no mercado de 
trabalho, nas instâncias de decisão e na vulnerabilidade à violência doméstica Os 
indicadores de renda, trabalho, saúde, e representação política apontam para 
relações desiguais e hierárquicas de poder e distribuições de recursos entre 
homens e mulheres.

Para atingir garantir a dimensão universal da política e assegurar os direitos eqüitati-
vos para homens e mulheres as políticas públicas têm que considerar tais desigual-
dades e dirigir esforços específicos para combatê-las. O Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres é uma ferramenta fundamental neste sentido e será fortalecido 
cada vez mais através de sua implementação nos municípios brasileiros.

Estes desafios são nossos! A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República quer estar junto com cada prefeita e prefeito deste 
imenso  Brasil, para, por meio do diálogo e da colaboração, trabalhar pela melhoria 
da qualidade de vida de cada brasileira. 

Nilcéa Freire
Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

No contexto da agenda social, o Governo Federal promoveu um diálogo com as mulheres brasileiras 
de todos os estados e dos municípios através da realização de duas Conferências Nacionais de 
Políticas para as Mulheres, nos anos de 2004 e 2007. Como resultado desta mobilização nacional, a 
SPM formulou e vem implementando o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

O II PNPM norteia-se pelos princípios éticos e políticos baseados no fortalecimento da igualdade 
entre homens e mulheres, respeito à diversidade, promoção da autonomia das mulheres assim 
como no estímulo à participação e ao controle social.

O orçamento destinado ao II PNPM envolve o montante de R$ 17 bilhões para o período de 2008 a 
2011 e é resultado da ação articulada com Ministérios e órgãos estratégicos do Governo Federal.  Os 
recursos são investidos em 11 áreas temáticas e 388 ações, em parceria com os governos estaduais 
e municipais. 

A SPM coordena a execução do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 
que dispõe de R$ 1 bilhão para investimentos em iniciativas nesta área. Os recursos são convenia-
dos com estados e municípios para consolidação da Lei Maria da Penha, estruturação da rede de 
atendimento às mulheres vítimas de violência, combate à exploração sexual e trá�co de mulheres, 
direitos humanos das mulheres em situação de prisão, promoção dos direitos sexuais e reproduti-
vos e enfrentamento à feminização da Aids e outras DSTs.

A estratégia de parceria da SPM com municípios também se efetiva através do apoio �nanceiro para 
criação e reestruturação de organismos institucionais de defesa dos direitos das mulheres. Secretar-
ias, coordenadorias e superintendências de mulheres são fundamentais para a efetivação da política 
para as mulheres e requerem estrutura, orçamentos próprios e poder de execução.

MENOS Violência para as MULHERES Brasileiras

PARCERIAS da SPM com Governos MUNICIPAIS

MAIS Cidadania para MAIS MULHERES Brasileiras

Por que POLÍTICAS para as MULHERES?
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Em 2009, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) apoiará projetos de instituições públicas 
federais, estaduais, municipais e entidades privadas sem fins lucrativos para a execução das linhas de ação 
listadas abaixo. Os editais e seus termos de referência estarão disponíveis em breve no site:  
www.spmulheres.gov.br.  

1  Enfrentamento à violência contra as mulheres:

Projetos no âmbito do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência 
� Fortalecimento da rede de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de 

violência
� Capacitação de profissionais da rede de serviços especializados para o atendimento  
� Promoção de ações preventivas.
 
� Promoção de ações educativas
� Realização de Prêmios Estaduais de Igualdade de Gênero
� Estruturação de núcleos de gênero nas universidades públicas
� Capacitação de gestores e professores/as públicos federais, estaduais e municipais

2  Ampliação da participação política das mulheres

� Realização de pesquisa nacional sobre participação política das mulheres nas diversas instâncias políticas 
� Capacitação de mulheres para estímulo a candidaturas femininas nas eleições de 2010

3  Incentivo à autonomia das mulheres
� Qualificação de mulheres em áreas específicas para inserção no mercado de trabalho e estímulo ao 

empreendedorismo
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� Adesão de estados e municípios aos Programas Trabalho e Empreendedorismo da Mulher; Artesanato, 
Turismo e Autonomia das Mulheres e Trabalho e Mulheres construindo a autonomia. 

4 Órgãos de Políticas para as Mulheres

� Estruturação de secretarias, superintendências e coordenadorias estaduais e municipais de políticas 
para as mulheres.
Guia de Prioridades e Ações do II PNPM em parceria com Municípios

Acesse o II PNPM no site www.spmulheres.gov.br ou a versão impressa, e veja as ações que podem ser 
desenvolvidas por seu município, beneficiando as mulheres que nele residem e trabalham.

Abaixo seguem algumas prioridades e ações identificadas por eixo do plano, a título de exemplo.

CAPÍTULO 1 - Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social

Prioridade - 1.3. Promover a oferta de equipamentos sociais que contribuam para ampliar o tempo 
disponível das mulheres.
Ação - 1.3.1. Garantir o acesso à alimentação de baixo custo por meio da manutenção e ampliação da rede 
de Restaurantes e Cozinhas Populares.

CAPÍTULO 2 – Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbia e não-lesbofóbica

Prioridade – 2.1. Promover a formação inicial e continuada de gestores/as e profissionais da educação para a 
eqüidade de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das diversidades.
Ação – 2.1.1. Formar gestores/as e profissionais de educação profissional e tecnológica sobre gênero e orien-
tação sexual, considerando as questões étnico-raciais, geracionais e a situação de pessoas com deficiência. 

CAPÍTULO 3 – Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos

Prioridade – 3.5. Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção 
pelo HIV/Aids na população feminina.

Ação – 3.5.3. Adquirir e distribuir preservativos femininos e masculinos para estados, municípios e ONGs.

CAPÍTULO 4 – Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres

Prioridade – 4.2. Garantir a implementação da Lei Maria da Penha e demais normas jurídicas nacionais e 
internacionais. 
Ação – 4.2.7. Incentivar o atendimento prioritário das mulheres em situação de violência nos programas de 
qualificação social e profissional.

CAPÍTULO 5 – Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão

Prioridade – 5.3. Fortalecimento da participação social na formulação e implementação de políticas públi-
cas de promoção da igualdade de gênero e de combate a todas as formas de discriminação
Ação – 5.3.1. Apoiar a criação e o fortalecimento de conselhos estaduais e municipais dos direitos da 
mulher.

CAPÍTULO 6 – Desenvolvimento sustentável no meio rural, cidade e floresta, com garantia de justiça ambien-
tal, soberania e segurança

Prioridade – 6.2. Promover a inclusão produtiva de mulheres representantes de populações e comunidades 
tradicionais.
Ação – 6.2.2. Apoiar a produção e a comercialização de produtos e organizações de mulheres ou feministas 
de povos e comunidades tradicionais.

CAPÍTULO 7 – Direito à terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e urbano, considerando 
as comunidades tradicionais

Prioridade – 7.1. Ampliar o acesso à terra nas áreas urbanas e à moradia com infraestrutura social 
adequada.
Ação – 5.3.1. Apoiar programas habitacionais de interesse social, com especial atenção às mulheres chefes 
de família.

CAPÍTULO 8 – Cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não discriminatórias

Prioridade – 8.1. Estimular e garantir que os programas de fomento à produção e difusão cultural valorizem 

Guia de Prioridades e Ações do II PNPM em parceria com Municípios
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE GÊNERO - SNIG

Contém dados dos Censos de 1991 e de 2000, reunidos e constituí-
dos a partir de indicadores que oferecem uma leitura dos microda-
dos censitários sob a ótica de gênero e cor/raça. O SNIG é interativo 
e fornece os resultados das consultas em formato de tabelas, gráfi-
cos e mapas. Acesse o menu Pesquisas e Sistemas de Informação e 
clique na opção Sistemas do site www.spmulheres.gov.br

RETRATO DAS DESIGUALDADES DE GÊNERO E RAÇA

Os números mais completos e mais recentes sobre o perfil da 
população brasileira a partir de recortes de gênero e raça/cor. 
Nesse estudo, são analisados microdados coletados pelo IBGE 
através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnads). O 
Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça é desenvolvido pela 
SPM, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem). 
Acesse o site www.ipea.gov.br

MUNIC – PESQUISA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS MUNICIPAIS

Desenvolvida pelo IBGE, a Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais (Munic) traça um perfil das finanças públicas dos 
municípios brasileiros. Trata-se de uma fonte de informação com 
indicadores relativos à administração municipal referentes ao 
aparato institucional, planejamento público, programas sociais e 
ofertas de serviços públicos. O preenchimento desses dados 
favorece a execução das políticas públicas, as parcerias entre as 
esferas governamentais e o controle social. Acesse o site 
www.ibge.gov.br

a expressão das mulheres e sua contribuição social, política, 
econômica e cultural.
Ação – 8.1.5. Ampliar a perspectiva e a temática de gênero nos 
Pontos de Cultura existentes.

CAPÍTULO 9 – Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia / 
Estruturante

CAPÍTULO 10 – Enfrentamento das desigualdades geracionais que 
atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e idosas/ 
Estruturante

As ações referentes a esses capítulos encontram-se distribuídas em 
outras áreas do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

CAPÍTULO 11 – Gestão e Monitoramento do Plano

Prioridade – 11.3. Ampliação da institucionalização das políticas 
de gênero nos poderes executivos federal, estaduais e municipais.
Ação – 11.3.2. Articular com governos estaduais e municipais a 
criação de organismos de promoção de políticas para as mulheres 
e sua articulação com os diversos setores dos governos estaduais e 
municipais.

Atenção prefeito ou prefeita! 
A partir de 2009, qualquer 

entidade pública ou privada deve realizar 

seu cadastramento no site do 

Portal de Convênios: www.convenios.gov.br 

para acessar recursos do Governo Federal. 

Subsídios para as 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

com Foco em Gênero e Raça
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aparato institucional, planejamento público, programas sociais e 
ofertas de serviços públicos. O preenchimento desses dados 
favorece a execução das políticas públicas, as parcerias entre as 
esferas governamentais e o controle social. Acesse o site 
www.ibge.gov.br

a expressão das mulheres e sua contribuição social, política, 
econômica e cultural.
Ação – 8.1.5. Ampliar a perspectiva e a temática de gênero nos 
Pontos de Cultura existentes.

CAPÍTULO 9 – Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia / 
Estruturante

CAPÍTULO 10 – Enfrentamento das desigualdades geracionais que 
atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e idosas/ 
Estruturante

As ações referentes a esses capítulos encontram-se distribuídas em 
outras áreas do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

CAPÍTULO 11 – Gestão e Monitoramento do Plano

Prioridade – 11.3. Ampliação da institucionalização das políticas 
de gênero nos poderes executivos federal, estaduais e municipais.
Ação – 11.3.2. Articular com governos estaduais e municipais a 
criação de organismos de promoção de políticas para as mulheres 
e sua articulação com os diversos setores dos governos estaduais e 
municipais.

Atenção prefeito ou prefeita! 
A partir de 2009, qualquer 

entidade pública ou privada deve realizar 

seu cadastramento no site do 

Portal de Convênios: www.convenios.gov.br 

para acessar recursos do Governo Federal. 

Subsídios para as 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

com Foco em Gênero e Raça



OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO

O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero é uma iniciativa da SPM em parceria com outras 
instituições públicas e com organismos internacionais e organizações da sociedade civil, que 
pretende dar visibilidade, fortalecer e ampliar as ações do Estado Brasileiro para a promoção da 
igualdade de gênero e dos direitos das mulheres. O observatório disponibilizará um site na inter-
net – a ser lançado no dia 8 de março – e funcionará através de grupos de trabalho que farão o 
monitoramento e produzirão análises e conteúdos sobre indicadores, políticas públicas, comuni-
cação e mídia, legislação e legislativo compreendendo todo o território nacional: federação, Esta-
dos e municípios. O foco temático no ano de 2009 será Mulheres, Poder e Decisão.

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA estabelece 
que MULHERES e HOMENS são iguais

 em direitos e obrigações. 



OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO

O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero é uma iniciativa da SPM em parceria com outras 
instituições públicas e com organismos internacionais e organizações da sociedade civil, que 
pretende dar visibilidade, fortalecer e ampliar as ações do Estado Brasileiro para a promoção da 
igualdade de gênero e dos direitos das mulheres. O observatório disponibilizará um site na inter-
net – a ser lançado no dia 8 de março – e funcionará através de grupos de trabalho que farão o 
monitoramento e produzirão análises e conteúdos sobre indicadores, políticas públicas, comuni-
cação e mídia, legislação e legislativo compreendendo todo o território nacional: federação, Esta-
dos e municípios. O foco temático no ano de 2009 será Mulheres, Poder e Decisão.

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA estabelece 
que MULHERES e HOMENS são iguais

 em direitos e obrigações. 



Elaboração, distribuição e informações
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - Presidência da República

Via N1 s/n, Pavilhão das Metas, Praça dos 3 Poderes 
Zona Cívica Administrativa

CEP: 70.150-900 – Brasília - DF.
Fones: (61) 3411-4330 e 3411-3190

E-mail: spmulheres@spmulheres.gov.br 
www.spmulheres.gov.br 

 
 

Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180

CIDADANIA PARA 
MULHERESMAIS

EM TODOS OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS


