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Programa 2016 - POLÍTICA PARA AS MULHERES: PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
 

 

* Objetivo: 

0931  -  Promover autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo e da floresta considerando 

as desigualdades entre mulheres e homens, as desigualdades de classe e raça, desenvolvendo ações 

específicas e exclusivas e contribuindo para a modificação da desigual divisão sexual do trabalho, com 

ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na garantia da participação das mulheres no 

desenvolvimento do país. 

 
Iniciativa: 

 

03XH - Apoio a iniciativas que visem à promoção do trabalho decente e à equidade de gênero e raça 

no mercado  de  trabalho,  com  destaque  às  ações  voltadas  à  formalização  e  valorização  das  

trabalhadoras domésticas remuneradas e trabalhadoras de cuidados. 
 
Iniciativa: 

03XL - Promoção da autonomia das mulheres através da implementação e apoio à formulação de políticas 

públicas  que visem ao enfrentamento  da desigual  divisão  sexual  do trabalho  por meio  da capacitação  

e qualificação profissional, do fortalecimento das organizações produtivas e do atendimento às demandas 

por equipamentos sociais. 
 
Ação: 8843 - Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres 
 
* Objetivo: 

0932 - Fortalecer e apoiar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

visando à melhoria das condições de saúde das mulheres, sendo resguardadas as identidades e especificidades 

vinculadas às questões de raça/etnia, de geração, de orientação sexual e de mulheres com deficiência. 

 
Iniciativa: 

03XO - Acompanhamento da elaboração das diretrizes e da implementação da Rede Cegonha garantindo a 

humanização do atendimento das mulheres no parto e puerpério em conformidade com a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher.  

 

Iniciativa: 

03XP - Fortalecimento da PNAISM e do Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia 

de Aids e outras DST. 
 
 
* Objetivo: 

0933 - Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, não 

lesbofóbica, mediante apoio às políticas de educação de qualidade, além de políticas culturais, de 

esporte e lazer que assegurem tratamento igualitário entre mulheres e homens pelas instituições e pelos 

profissionais. 

 
Iniciativa: 

03XR - Apoio a iniciativas de reparação e promoção dos direitos humanos visando ressaltar a 

contribuição das mulheres brasileiras na construção da democracia. 
 
Iniciativa: 



03XT  -  Articulação  da  incorporação  da  perspectiva  de  gênero  nas  políticas  educacionais,  culturais  

e esportivas. 
 
Iniciativa: 

03XV - Capacitação e formação de mulheres e de profissionais do setor público na temática de gênero. 
 
Iniciativa: 

03XZ - Fomento à produção cultural afirmativa que valorize as expressões do feminino e sua 

contribuição para a diversidade cultural brasileira, bem como à produção e circulação de conteúdos não 

discriminatórios e não estereotipados e, ao mesmo tempo, favorecer a presença e a permanência desses 

conteúdos e dessas produções nos espaços de fruição cultural brasileiros. 
 
Iniciativa: 

03Y0  -  Fomento  à produção  do conhecimento  e à inovação  tecnológica  em torno  da área  de gênero  

e feminismo. 
 
Iniciativa: 

03Y1 - Formação de profissionais da educação em conteúdos não discriminatórios. 
 
 
* Objetivo: 

0934 - Inserir o tema da igualdade entre mulheres e homens na agenda nacional e internacional 

para  ampliação  dos  direitos  das  mulheres  e  efetivação  da  cidadania,  por  meio  de  ações  de 

diversas áreas do governo e da sociedade sobre o papel social das mulheres. 

 

Iniciativa: 

03Y2 - Apoiar o fortalecimento e implementação de marcos legais que visem à equiparação de direitos 

e o fortalecimento de garantias de proteção e promoção da igualdade. 
 
Iniciativa: 

03Y4 - Assegurar  a  difusão  dos  direitos  e  o  estímulo  à  participação  das  mulheres  na  formulação  e 

implementação de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero e de enfrentamento às formas de 

discriminação baseadas em raça/etnia, geração, orientação sexual, entre outras relacionadas à diversidade 

humana e cultural. 
 
Iniciativa: 

03Y6 - Divulgar e fortalecer a implementação  dos compromissos  internacionalmente  assumidos 

relativos à promoção  e respeito  aos direitos  humanos  das  mulheres,  os mecanismos  regionais  de 

políticas  para  as mulheres e parcerias com entidades internacionais. 
 
 
Iniciativa: 

03Y8 - Promover e fortalecer a participação  igualitária,  plural e multirracial  das mulheres nos espaços 

de poder e decisão. 
 

 

* Objetivo: 

0935  -  Promover  a  gestão  transversal  da  Política  Nacional  para  as  Mulheres,  por  meio  da 

articulação intragovernamental, intergovernamental e do fomento à participação social, garantindo 

o monitoramento  e avaliação  das  políticas  públicas,  a produção  de estudos  e pesquisas  e o 

fortalecimento dos instrumentos e canais de diálogo nacionais e internacionais. 

 

Iniciativa: 

03Y9 - Consolidação das atividades do Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano Nacional de 

Políticas para  as Mulheres  e a estruturação  de  um Sistema  Integrado  de  Monitoramento  e Avaliação  

da Política Nacional para as Mulheres com vistas a fortalecer os instrumentos de monitoramento e a 

avaliação de planos, programas e ações relacionados à Política Nacional para as Mulheres. 
 
 
Iniciativa: 

03YB - Fortalecimento da gestão da transversalidade das políticas para as mulheres através da relação inter 

e intragovernamental  em diálogo  com a sociedade  e movimentos  sociais  a fim de promover  a defesa  

e o atendimento dos direitos das mulheres nas três esferas da federação.  

 

Ação 210A - Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres 

 

Iniciativa: 



03YC - Fortalecimento  da gestão democrática  e participativa  através do apoio ao Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher e do estímulo à criação e fortalecimento de Conselhos de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher. 
 
 
Iniciativa: 

03YE  - Fortalecimento  institucional  e consolidação  do Observatório  Brasil  da Igualdade  de Gênero  

como instrumento para a formulação de políticas para a promoção da igualdade de gênero, por meio do 

desenvolvimento e da implementação de sistemas integrados de dados e indicadores de igualdade de gênero, 

com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões estratégicas e promover a transparência e a participação 

social. 
 
 
 
* Objetivo: 

0936 - Fomentar e difundir o debate público, visando à promoção da igualdade entre mulheres e 

homens, ao fortalecimento da autonomia feminina e ao enfrentamento à violência contra a mulher. 
 
Iniciativa: 

03YF - Produção de peças de publicidade de utilidade pública nos diferentes meios de comunicação 

visando ao debate e à adesão da sociedade em torno de questões de gênero. 
 
Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
 
Iniciativa: 

03YI - Realização de seminários, vídeos, oficinas de apoio a projetos e materiais diversos que visem a 

retratar a produção cultural feminina e a história das mulheres que contribuem para a conquista de seus 

direitos e cidadania, e que visem à conscientização  da população sobre a promoção da igualdade entre 

mulheres e homens, sobre a promoção da autonomia das mulheres e do enfrentamento à violência contra as 

mulheres. 
 
 
* Objetivo: 

0998 - Promover atendimento às mulheres em situação de violência por meio da ampliação, 

capilarização, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de Atendimento às 

Mulheres em Situação de Violência e a produção, sistematização e monitoramento dos dados da 

violência praticada contra as mulheres no Brasil. 
 
 
Iniciativa: 

049T - Criação e divulgação do Sistema Nacional de Dados sobre Violência contra a Mulher conforme 

previsto no artigo 38 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e do Registro Administrativo Unificado, 

visando à construção de indicadores que permitam maior monitoramento, avaliação e elaboração das políticas 

e ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Iniciativa: 

 

049U - Fortalecimento e divulgação da Central de Atendimento a Mulher - Ligue 180, com a ampliação para 

o atendimento internacional e como fonte de dados sobre a violência contra as mulheres. 
 
Ação: 8831 - Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 

 

Iniciativa: 

049V - Incidir junto aos Ministérios responsáveis para incluir de forma prioritária nos Programas Sociais, as 

mulheres em situação de violência. 
 
Iniciativa: 

049W - Institucionalização da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e da Rede de Atendimento às 

Mulheres em Situação de Violência, normatização e padronização dos fluxos de atendimento, 

assegurando a não revitimização das mulheres atendidas. 
 
Iniciativa: 

049X - Ampliação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e 

capacitação permanente da Rede de Atendimento e dos/as Operadores/as do direito sobre a Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11.340/06) e as questões da violência contra as mulheres e de mobilizações e ações educativas 

permanentes que favoreçam a desconstrução de mitos e estereótipos 

 

Ação 14XS Construção da Casa da Mulher Brasileira 

Ação 210B Atendimento às Mulheres em Situação de Violência 
 
 



 
 
* Objetivo: 

0999 - Fortalecer a implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, por meio de difusão da lei e dos 

instrumentos de proteção de direitos, bem como por meio de ações educativas para o enfrentamento à 

exploração sexual e ao tráfico de mulheres, para a promoção de direitos sexuais e desconstrução dos 

estereótipos e mitos relacionados à sexualidade das mulheres. 

 

Iniciativa: 

049I  - Articulação  e acompanhamento  junto  aos  Poderes  Judiciário  e Legislativo  e ao Ministério  

Público quanto à execução e aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). 
 
Iniciativa: 

049J - Articulação  e apoio conjunto  com os demais órgãos  do Governo  Federal  e o setor privado  

para prevenir todas as formas de violência contra as mulheres nos grandes investimentos públicos e 

privados e seu entorno. 
 
Iniciativa: 

049K - Articulação, junto aos órgãos do governo federal, para a inclusão de conteúdos no âmbito de cursos 

de formação e capacitação de gestores/as públicos sobre a temática do enfrentamento  à violência contras 

as mulheres  e sobre a Lei Maria da Penha  (Lei nº 11.340/06),  bem como sobre os instrumentos  

assinados nacionalmente e internacionalmente. 
 
Iniciativa: 

049L - Realizar mobilizações e ações educativas permanentes que favoreçam a desconstrução dos mitos e 

estereótipos relacionados à sexualidade das mulheres, da naturalização da violência contra as mulheres, que 

promovam seus direitos sexuais e que esclareçam a população sobre as práticas que configuram violação 

dos direitos  das  mulheres  (violência  doméstica,  violência  sexual,  exploração  sexual,  tráfico  de  

mulheres  e a lesbofobia). 
 
 
 
* Objetivo: 

1000 - Promover o acesso à Justiça às mulheres em situação de violência, por meio da implementação  

de Segurança Cidadã, do pleno funcionamento dos instrumentos  e serviços do sistema de justiça, 

promovendo uma cultura não discriminatória. 

 
Iniciativa: 

 

049M - Apoio a iniciativas de cooperação entre as mulheres participantes do Programa Mulheres da Paz e 

os Centros de Referência de Atendimento  à Mulher em Situação de Violência para a promoção e 

defesa dos direitos, em especial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. 
 
Iniciativa: 

049N - Articulação,  junto aos órgãos responsáveis,  para o combate  à impunidade  dos autores  de 

crimes contra as mulheres, em especial nos casos de homicídio, para a responsabilização institucional nos 

casos de violência  contra as mulheres  e para o fortalecimento  da Rede Integrada  de Bancos  de Perfis  

Genéticos, visando à identificação dos agressores, principalmente nos casos de violência sexual. 
 
Iniciativa: 

049O  - Contribuição  para a consolidação  da Política  Nacional  de Enfrentamento  ao Tráfico  de 

Pessoas, implementação  dos acordos bilaterais e multilaterais  e construção de novos compromissos  de 

cooperação para o atendimento das mulheres brasileiras em situação de violência, tráfico de pessoas e 

exploração sexual no exterior. 
 
Iniciativa: 

049P  -  Incentivo  à  presença  das  mulheres  nos  espaços  de  participação  popular  e  controle  social  da 

Segurança  Pública,  na perspectiva  de ampliar  a articulação  das demandas  das mulheres  e nas questões 

referentes ao enfrentamento à violência contra as mulheres junto à Segurança Comunitária e Cidadã. 
 
Iniciativa: 

049Q  -  Incentivo  e  contribuição  para  a  implantação  dos  serviços  de  responsabilização  e  educação  

do agressor. 
 
Iniciativa: 

049R  -  Promoção  dos  direitos  das  mulheres  em  situação  de  prisão  e  articulação,  junto  aos  órgãos 

responsáveis, para assegurar a humanização nesses equipamentos e a oferta de espaços físicos adequados. 
 


