
1

Conhecendo, divulgando,  
aplicando

o II Plano Nacional de Políticas para Mulheres

Cartilha introdutoria v.03.01.10.indd   1 12/1/2010   09:56:40



2

Projeto Nosso Plano em Ação: Conhecendo, Divulgando e Aplicando o II Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres

Realização: Instituto de Comunicação Solidária

Concepção e Coordenação Geral: Moema Viezzer 

Coordenação Técnica e Administrativa: Lina Viezzer Grondin

Produção dos materiais educativos

Autoras: Moema Libera Viezzer, Lina Viezzer Grondin e Tereza Moreira

Edição: Tereza Moreira

Programação Visual:  Luiz Daré

Ilustrações:  Andrea Vilela e Mirella Spinelli

Pesquisa:  Ana Paula Eifler, Adriana Silva, Anderson Hilgert e Clara Miranda

Instituto de Comunicação Solidária – ComSol
Rua da Faculdade, 993 – Sala 2 
85903-000 – Toledo – PR
Fone/fax: (45) 3252.3631
www.institutocomsol.org.br

Novembro de 2009

I59n INSTITUTO de Comunicação Solidária

       Nosso plano em ação: conhecendo, divulgando, aplicando o II Plano Nacional de Políticas para Mulheres/ 
Moema Libera Viezzer, Tereza Moreira, Lina M. Viezzer Grondin (Orgs.) — Toledo, PR: Instituto de Comunicação 
Solidária, 2009.

       [152] p.: il. color.; 21cm.

 

       Conteúdo: I. Conhecendo, divulgando, aplicando. -- II. Reconhecendo e valorizando a contribuição das 
mulheres. — III. Aprendendo a conviver. — IV. Mulheres saudáveis por um planeta saudável. — V. Vamos viver 
em paz!.— VI. Compartilhar é melhor. —VII. Unindo saberes e cuidados. — VIII. Mulheres por mais segurança 
e qualidade de vida .—IX. Nova cultura por todos os meios. — X. Justiça seja feita. —XI. Celebrando a vida em 
todas as idades.

ISBN: 978-85-63285-00-3

 

       1. Mulheres – condições sociais. 2. Mulheres - direitos; 3. Mulheres – saúde e higiene. 4. Violência contra 
as mulheres. 5. Preconceito 6. Sustentabilidade 7. Terra e moradia - direitos. 8. Equidade de gênero. 9. 
Políticas Públicas. 10. Feminismo. I. Viezzer, Moema Libera. II. Moreira, Tereza III. Grondin, Viezzer Lina M. IV. 
Título.

 

                                                                                                      CDD 22ed. 305.4

Cartilha introdutoria v.03.01.10.indd   2 12/1/2010   09:56:41



3

É com prazer que apresentamos o kit de materiais educativos 
Nosso Plano em Ação, elaborado pelo Instituto de Comunicação 
Solidária. Ele contém informações sobre o II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (II PNPM) e de como aplicar o seu conteúdo 
no cotidiano, de forma a tornar as políticas públicas para as mulheres 
uma realidade em todo o Brasil, por meio do seu enraizamento em 
âmbito local.

O II PNPM é uma conquista que envolveu a participação direta de 
cerca de 200 mil mulheres de todo o país. Em conferências municipais, 
regionais e estaduais ocorridas em 2007, as brasileiras explicitaram 
seus anseios e elegeram 2.700 delegadas à II Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres. Nesse evento, reafirmaram os princípios 
estabelecidos na I Conferência e no I Plano de Ação, ampliando a sua 
abrangência. O II PNPM é o resultado desse processo e aprofunda as 
políticas públicas do Governo Federal para as mulheres, incluindo novos 
eixos temáticos.  

Para garantir a sua implementação, as políticas nacionais para as 
mulheres foram inseridas no Plano Plurianual do Governo Federal 2008-
2011, recebendo recursos financeiros específicos. Além disso, entraram 
na Agenda Social do Governo e conquistaram a adesão de novos 
atores sociais. Dessa forma, a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres conjuga suas iniciativas com os esforços de outros 19 órgãos 
da Administração Pública Federal, na transversalidade das ações. 

O grande desafio neste momento é garantir a implementação do II 
PNPM em todo o país. Isso será possível à medida que ampliarmos as 
parcerias com representantes de organismos governamentais estaduais 
e municipais, inserindo canais de participação da sociedade no 
processo de planejamento, formulação, acompanhamento e avaliação 
dessas políticas.

Para isso, contamos com vocês. Multipliquem o conteúdo desses 
materiais em todas as linguagens possíveis e em todos os espaços 
onde atuarem. Afinal, o II PNPM é a expressão inequívoca das 
necessidades da parcela feminina da população e representa um 
compromisso do governo brasileiro com a igualdade e a justiça social 
para todas e todos. 

Conquista e desafio

Nilcéa Freire 
Ministra da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República
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Ano Conferência Articulação das mulheres

1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, Rio´92

Agenda 21 das Mulheres por um Planeta Sau-
dável e pela Paz

1993 Conferência das Nações Unidas sobre Direitos 
Humanos, em Viena/Áustria

Defesa dos direitos das mulheres como direi-
tos humanos

1994 Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento, Cairo/Egito

Contra as políticas de controle reprodutivo

1995 IV Conferência Mundial das Nações Unidas so-
bre a Mulher, Pequim/China

Avaliação de duas décadas de ações e cria-
ção da Plataforma de Ação de Beijing

1996 Conferência das Nações Unidas sobre Alimen-
tação, Roma/Itália

Conferência das Nações Unidas sobre Assen-
tamentos Humanos, em Istambul/Turquia

Defesa da segurança alimentar e do papel das 
mulheres em relação à mesma

Defesa da qualidade de vida nas cidades

1997 Conferência da Organização Mundial do Co-
mércio, em Seattle/Estados Unidos

Conferência das Nações Unidas sobre Edu-
cação de Jovens e Adultos, em Hamburgo/
Alemanha

Não ao controle mundial das sementes por 
empresas multinacionais

Pela universalização da escolaridade feminina 
e educação ao longo da vida

2001 Conferência Mundial contra o Racismo, Discri-
minação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Cor-
reladas, em Durban/África do Sul

Colocou o racismo na agenda internacional 
como uma grave ameaça ao desenvolvimen-
to, à paz, à estabilidade dos países e ao equi-
líbrio das relações internacionais.

Conquistas globais e nacionais

A busca de maior igualdade e justiça social para as 
mulheres traduz os esforços de inúmeras gerações. 
Mas os seus resultados só se tornaram visíveis a partir 

do século XX, quando as mulheres despontaram no cenário 
global. A Conferência do México, realizada pelas Nações 
Unidas em 1975, instituiu a Década da Mulher (1975-1985), 
desdobrada num ambicioso plano de ação voltado aos 
governos e à sociedade civil planetária. Articulado em âmbito 
mundial, o movimento de mulheres definiu estratégias para 
inserção de suas pautas em conferências mundiais sobre 
temas que influenciam as políticas públicas de cada país. 
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As mulheres adentraram o cenário mundial na condição de parceiras dos 
homens para definir os destinos da humanidade, principalmente nos anos 
finais do século XX. A partir das conferências das Nações Unidas, as 

organizações de mulheres mobilizaram-se e montaram estratégias para que suas 
vozes fossem ouvidas em âmbito planetário. Com isso, influíram visivelmente nas 
decisões, fazendo surgir novas plataformas de ação cidadã.  

É inegável que as políticas globais decorrentes das declarações planetárias 
são hoje mais favoráveis à cidadania das mulheres. Mas como fica o “caminho 
de volta”, de cada cúpula à planície do cotidiano, onde as decisões se 
transformam em práticas e modificam culturas? Esta questão não se resolve 
automaticamente; traz a necessidade de estratégias e ações específicas. 

No Brasil, esse fenômeno pode ser claramente observado nas duas 
Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres já realizadas, resultado de 
um imenso “mutirão” nacional sobre a realidade brasileira em relação à equidade 
de gênero. Para ser aplicado, no entanto, o Plano precisa ser conhecido, 
entendido e assumido pelas pessoas e pelas instituições. Precisa de novos 
“mutirões” descentralizados nos estados, nos municípios e nas organizações da 
sociedade civil para assegurar o seu enraizamento no âmbito do poder local.

Todos e todas estamos convidados a participar. Mas, um apelo especial é 
feito às lideranças das instituições que regem nossa sociedade e, como tal, 
interferem na vida das populações. Na linha de frente desse mutirão estão os 
órgãos do poder público e, de maneira particular, as secretarias, coordenadorias 
e conselhos estaduais e municipais da mulher; organizações de mulheres e 
outras instituições da sociedade civil atuantes nos municípios, como sindicatos, 
associações, clubes, cooperativas, igrejas, partidos políticos. E, evidentemente, 
os meios de comunicação.

Entre os vários caminhos que levam a entender e aplicar as políticas para as 
mulheres, escolhemos: (1) formar re-editoras(es) dos conteúdos do Plano; (2) 
promover ações de convencimento do poder público pela população; (3) 
divulgar o Plano por todos os meios.  

Ao entregar este kit de materiais pedagógicos com as propostas de ação nele 
implícitas, o Instituto de Comunicação Solidária espera contribuir para que em 
cada comunidade e cada município se estabeleça e fortaleça uma rede em 
defesa da vida. Uma rede pelo bem viver, em que mulheres e homens possam 
partilhar o poder, o prazer e o bem-querer no convívio em sociedade e com os 
demais seres da natureza.

Das cúpulas às planícies 

Moema Viezzer 
Coordenadora Geral do Instituto de 
Comunicação Solidária – ComSol
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1976
A Convenção Contra Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) recebe 
a adesão do Brasil. É o documento-base das demais Convenções.

1980
O Encontro Feminista de Valinhos, São Paulo, recomenda centros de autodefesa para 
coibir a violência contra a mulher, tornando-se o embrião das delegacias especiais de 
atendimento à mulher.

1983
São criados os primeiros Conselhos Estaduais da Condição Feminina em São Paulo e em 
Minas Gerais. 

1983 O Ministério da Saúde cria o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). 

1985 A Câmara dos Deputados aprova a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

1985
É estabelecida a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), em 
São Paulo. A idéia se espalha pelo país, com repercussão internacional.

1986
Intensifica-se a participação das mulheres brasileiras na Assembléia Nacional Constituinte, 
da qual derivou a Constituição Brasileira de 1988. 

1988 O combate ao racismo ganha força com o primeiro Encontro de Mulheres Negras. 

1994
É aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra 
a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará.

1996
O movimento “Mulheres Sem Medo do Poder”, lançado para aumentar o número de 
vereadoras e prefeitas eleitas em todo o território nacional, resulta no estabelecimento de 
cotas para mulheres candidatas. 

2003 Criada a Secretaria da Mulher, vinculada à Presidência da República. 

2004 O Governo Federal decreta este como o Ano da Mulher Brasileira.

2005
Realiza-se a I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, da qual resulta o I Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres.  

2005
Mil mulheres de todo o mundo concorrem ao Prêmio Nobel da Paz numa proposta 
coletiva “Mil Mulheres pela Paz”.  Entre elas, 52 brasileiras. 

2007
Segunda Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, da qual resulta o II Plano 
Nacional de Políticas para Mulheres.

Rumo aos direitos  
constitucionais no Brasil

Há séculos, as brasileiras reivindicam seus direitos.  
Lembramos aqui algumas das conquistas mais recentes do movimento de mulheres na 
esfera das políticas públicas. 
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Políticas públicas representam instrumentos de ação do governo 
para implementar direitos fundamentais contidos na Constituição do 
País. São formuladas para atender a áreas como saúde, educação, 

saneamento, segurança, igualdade de direitos humanos. 

As políticas públicas para as mulheres buscam traduzir os princípios 
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, garantindo uma posição 
mais justa na vida social para a população feminina, com equidade nas 
relações entre mulheres e homens. 

O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres representa o meio pelo 
qual as intenções se convertem em benefícios concretos. Por meio de 
planos, programas, projetos, essas políticas transcendem a ação de um 
governo específico, tornando-se ações garantidas pelo Estado brasileiro.

Por que políticas para as mulheres? 
“Os direitos das mulheres são direitos humanos”. Esta frase, que soa tão 
óbvia, começou a ser ampla e oficialmente reconhecida apenas no século 
passado. Durante milênios, a vida, o valor e o trabalho das mulheres 
estiveram vinculados à sua condição subordinada aos homens. Conceber 
e implementar políticas para as mulheres com foco na equidade de gênero 
significa rever todas as formas de organização e convívio entre os seres 
humanos.   

Estudos indicam que maior nível de bem-estar das mulheres implica 
melhorias nas condições de vida de suas famílias e comunidades, com 
mais acesso a informação, saúde, educação, melhor condição econômica e 
posição social. Não é à toa que igualdade entre os sexos e maior autonomia 
das mulheres constitui um dos oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. Grande parte das metas estabelecidas para mudar as condições de 
vida no planeta tem relação direta com a melhoria na situação das mulheres 
e demanda ações afirmativas por parte do governo. 

Ao propor e implementar políticas públicas para as mulheres, o Brasil coloca 
em prática importantes preceitos constitucionais e faz sua lição de casa 
em relação aos compromissos assumidos internacionalmente para mudar 
o padrão de desenvolvimento atual. Por isso, este não é um Plano que traz 
benefícios apenas para as mulheres. É um Plano que emergiu da voz e da 
ação das mulheres, mas que beneficia toda a sociedade.

Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milênio
Pacto firmado por 99 países na virada 
do milênio, do qual o Brasil é signatário 
e que constitui um plano de ação para 
mudar as condições de vida no planeta 
até 2015. Conheça as Metas do 
Milênio: www.pnud.org.br/odm

Ações afirmativas
São ações que visam corrigir as desi-
gualdades de acesso entre aqueles seg-
mentos da sociedade historicamente 
discriminados, como mulheres, pessoas 
negras, homossexuais, portadoras de 
necessidades especiais, entre outros.  
Fazem parte da busca para tornar os 
direitos humanos universais.

O que são políticas públicas  
para mulheres?
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O II PNPM é a expressão das aspirações de centenas de milhares de 
mulheres brasileiras participantes do amplo processo que resultou 
na II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Possui 

10 eixos prioritários, escolhidos durante a Conferência para reverter as 
desigualdades de gênero no Brasil. Em torno de cada eixo organizaram-
se, no total, 394 ações, 56 prioridades e 94 metas a serem atingidas até 
2011. As ações, prioridades e metas dão origem a inúmeros programas e 
projetos de diversos órgãos do governo fundamentados nos seguintes eixos 
temáticos:

1. Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, 
com inclusão social;

2. Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica 
e não-lesbofóbica;

3. Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos;

4. Enfrentamento de todas as formas de violência contra as 
mulheres;

5. Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão;

6. Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e 
na floresta, com garantia de justiça ambiental, soberania e 
segurança alimentar;

7. Direito a terra, moradia digna e infra-estrutura social nos 
meios rural e urbano, considerando as comunidades 
tradicionais;

8. Cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e 
não-discriminatórias;

9. Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia;

10. Enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as 
mulheres, com especial atenção às jovens e idosas.

Um capítulo final sobre Gestão e Monitoramento traz indicações 
concretas para que o Plano seja colocado em prática e 
acompanhado de forma permanente para alcançar os resultados 
esperados.

O que é o II Plano Nacional de  
Políticas para as Mulheres?
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Tecendo uma rede   
pelo bem viver

S ão múltiplas as formas de divulgar e apoiar a implementação do II 
PNPM. O Projeto Nosso Plano em Ação é uma delas. Foi concebido 
pelo Instituto ComSol como um instrumento ágil, diversificado e 

fácil de ser trabalhado por todos os meios disponíveis em âmbitos locais e 
regionais. 

Esta iniciativa pretende facilitar que instituições públicas, organizações 
da sociedade, meios de comunicação e cidadãs e cidadãos comuns se 
apropriem do II PNPM. 

Trata-se de uma aprendizagem de diálogo e interação entre atores sociais 
que, de diferentes formas, são responsáveis por formular e implementar 
políticas nos eixos trabalhados neste Plano. São esses atores que podem 
enraizar relações humanas pautas na equidade em todo território nacional. 

O objetivo maior é contribuir para que mulheres e homens possam tecer, 
em âmbito local, uma rede voltada ao bem viver de toda a população e, de 
modo especial, da população feminina. 

Atores sociais
Esta expressão define um cole-
tivo de pessoas ou uma perso-
nalidade que, atuando em uma 
determinada situação, é capaz 
de transformá-la. Para tanto, é 
fundamental que tenha um pro-
jeto de intervenção, o controle 
ou a capacidade de mobilizar os 
recursos necessários e uma or-
ganização minimamente estável 
para executar a proposta de 
transformação.
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Estratégia do projeto

A divulgação e aplicação do II PNPM em todo território nacional é 
o mote do Nosso Plano em Ação. Para isso foi elaborada uma 
proposta metodológica a ser desenvolvida em dois momentos: 

Elaboração de materiais pedagógicos e  
estratégia de disseminação

Produzir este kit de materiais pedagógicos para 
divulgação maciça e popular de informações contidas 
no II PNPM, com foco nas condições locais.

Desenhar uma proposta metodológica para 
desencadear um processo educativo pró-equidade de 
gênero, tendo como suporte o kit pedagógico.   

Identificar parcerias para traçar estratégias de 
disseminação do kit, em apoio às iniciativas da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

Capilaridade para enraizar o Plano  
em todo o território nacional

Promover ampla divulgação e utilização do kit em 
grupos de trabalho, oficinas, seminários, visando 
formação de multiplicadoras(es) de seu conteúdo.

Realizar ações de advocacy para incentivar e 
pressionar o poder público a aplicar o Plano e para 
acompanhar a sua implementação.

Elaborar o Plano Municipal de Políticas para as 
Mulheres ou revisá-lo, caso já exista. Fiscalizar a sua 
aplicação.

 Advocacy 
Esta palavra vem do latim advo-
care, que significa ajudar alguém 

em necessidade. É um termo 
utilizado em inglês e adotado 

no Brasil como sinônimo de 
promoção e defesa, incidência 

política, influência e pressão em 
favor de determinada causa. 
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O kit é composto por folder, cartaz, onze cartilhas sobre os temas 
estratégicos do Plano e a versão compacta do II PNPM. Além da 
presente cartilha, de caráter geral, as demais contêm informações 

sobre cada eixo do II PNPM, assim identificadas:

1. Reconhecendo e valorizando a contribuição das mulheres

2. Aprendendo a conviver

3. Mulheres saudáveis por um planeta saudável

4. Vamos viver em Paz!

5. Compartilhar é melhor

6. Unindo saberes e cuidados

7. Mulheres por mais segurança e qualidade de vida

8. Nova cultura por todos os meios

9. Justiça seja feita!

10. Celebrando a vida em todas as idades

Todas as cartilhas consideram as variáveis gênero, raça/etnia e geração, 
tratando as políticas para mulheres como assunto de todos e interligando-as 
com as demais políticas socioambientais do país. Alguns eixos perpassam 
todas as cartilhas, particularmente o enfrentamento do racismo e outras 
formas de discriminação. Outros como, por exemplo, a saúde, remetem-
se à educação, autonomia econômica, enfrentamento da violência, 
desenvolvimento sustentável. Revelam a interdependência temática e a 
necessidade de um tratamento mais holístico e menos compartimentalizado 
do Plano.  

A intenção do Kit é facilitar, em âmbito local, que se identifiquem as 
necessidades e implementem as ações adequadas para que cada município 
desenvolva seu próprio plano de políticas para as mulheres, incluindo formas 
de acompanhar a sua implementação. Serve também como guia ou roteiro 
para auxiliar as pessoas e instituições a elaborarem suas próprias pautas 
(além de fornecer pistas) de como trabalharem juntas e fiscalizarem o 
cumprimento do que for acordado coletivamente. 

Conteúdo do Kit

No
sso Plano em Ação

Conhecendo, 
Divulgando, 
Aplicando o 

IIPNPM
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A construção deste material

O trabalho da equipe envolvida neste projeto incluiu:

•  uma reflexão ampla sobre a trajetória do movimento de mulheres e 
do avanço da sociedade brasileira até chegar ao II Plano; 

•  a leitura anotada de cada capítulo do II PNPM para extrair o essencial 
do conteúdo estabelecido em cada um de seus eixos temáticos;

•  pesquisa bibliográfica, videográfica e na internet para aprofundamento 
de cada eixo trabalhado;

•  pesquisas em campo, junto a ministérios e instituições da sociedade 
civil, sobre iniciativas relacionadas à aplicação das políticas públicas 
para mulheres;

•  produção dos materiais com o propósito de aproximar os conteúdos 
do II PNPM da realidade local.      

Cada cartilha temática, contendo 12 páginas, foi preparada a partir de sete 
itens:

•  Breve panorama da situação no país, conforme dados do II PNPM 
e outros, com reflexão sobre o tema na perspectiva da equidade de 
gênero e das variáveis que a acompanham (páginas 2 e 3).

•  Desafios presentes em relação ao tema trabalhado (páginas 4 e 5).

•  Iniciativas do Governo Federal já existentes, como fruto dos avanços  
da sociedade em relação à igualdadade de direitos humanos e sociais 
para mulheres e homens (páginas 6 e 7);

•  Questões indicativas para um diagnóstico da realidade local, 
concebido como um grande “mutirão” que deve envolver todos os 
atores sociais do município: poder público, sociedade civil organizada, 
instituições de ensino e pesquisa, empresas e meios de comunicação 
(página 8 e 9).

•  Lembrete que remete às prioridades locais a serem estabelecidas a 
partir do diagnóstico feito e esquema que recorda o principal objetivo 
deste trabalho: contribuir para a elaboração do Plano Municipal de 
Políticas para as Mulheres (página 10). 

•  Referências de sites com o intuito de alimentar a busca de mais 
informações sobre com o tema específico (página 11). 
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Na formação em políticas públicas para mulheres 

O objetivo é articular pessoas e instituições em torno das temáticas do 
Plano para atuarem nos espaços públicos, a partir de diretrizes, metas e 
ações propostas no II PNPM. Os processos formativos podem:

•   envolver tanto mulheres quanto homens; 

•   realizar-se em oficinas, grupos de trabalho, seminários, cursos 
modulares, cursos de extensão universitária, entre outros;

•   gerar dados sobre a realidade local;

•   possibilitar a elaboração de planos de intervenção local a respeito das 
questões identificadas.  

Em ações de comunicação e educomunicação

O conteúdo de cada cartilha poderá ser usado para:

•  sensibilizar os meios de comunicação disponíveis no município e na 
região;  

•  divulgar o que se pretende fazer em termos de políticas para as 
mulheres em âmbito local;

•  ser adaptado a diversos meios e linguagens: rádios e TVs comerciais 
e comunitárias, Orkut, blogs, teatro popular, composições e 
apresentações musicais, concursos literários, outros;

•   favorecer a identificação e divulgação de experiências que mostram 
como o Plano está sendo aplicado no município/região.

Em ações de advocacy

O kit poderá servir para sensibilizar, convencer e pressionar atores sociais 
relevantes sobre a importância da inclusão, nas políticas locais, dos temas 
tratados. O kit poderá ser usado:

•   como parte de campanhas;

•   como subsídio em negociações internas de instituições; 

•   em reivindicações dos movimentos sociais; 

•   em audiências públicas e outros instrumentos utilizados para 
pressionar o poder público local.

Como aplicar o conteúdo
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 Plano Plurianual 
O Plano Plurianual ou PPA 

estabelece medidas, gastos e 
objetivos a serem seguidos pelo 

Governo Federal ao longo de 
quatro anos. O PPA é composto 

por planos, programas e pro-
jetos de ação continuada dos 

diversos setores e tem vigência 
do segundo ano do mandato 

presidencial ao fim do primeiro 
ano do mandato seguinte. A 

exemplo do Governo Federal, 
estados e prefeituras também 
devem dispor de seus próprios 

instrumentos de planejamento.

Cada município faz o que pode

O II PNPM contém um elenco de diretrizes, metas e ações que 
representam aspirações nacionais. A partir desse amplo cardápio, 
cada localidade poderá estabelecer suas próprias prioridades e 

trabalhar em torno delas. O trabalho sobre cada eixo deve ser aprofundado 
de forma a integrar as possíveis interações com os outros temas do II 
PNPM, particularmente com os eixos de enfrentamento ao racismo, sexismo 
e lesbofobia (Eixo 09) e desigualdades geracionais (Eixo 10).   

Para colocar o Nosso Plano em Ação em âmbito local é necessário: 

• Tornar conhecido o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres;

• Constituir uma agenda local com as prioridades verificadas nos 
diversos eixos do II PNPM; 

• Contar com apoio das autoridades locais para tornar esta agenda uma 
realidade, incluindo-a no orçamento municipal;

• Elaborar um cronograma das ações e acompanhar a realização 
destas;

• Documentar tudo o que for realizado;

• Reunir as informações geradas, divulgando-as local e nacionalmente;

• Trabalhar de forma articulada com as iniciativas de estadualização do 
Plano, onde estas se encontrem em andamento.

Influir no orçamento municipal
Todas as ações previstas no II PNPM estão ancoradas no Plano Plurianual 
2008-2011, do Governo Federal. Com isso, torna-se possível associar cada 
meta a recursos materiais e humanos para concretizá-las. 

É importante pensar isto também em âmbito local. As ações devem estar 
previstas no Orçamento municipal, tanto 
em termos do montante de recursos 
destinados quanto em relação às 
fontes desses recursos. Só assim 
se pode evitar que a adesão do 
município ao Plano seja apenas um 
gesto retórico, sem efeito na vida 
prática das pessoas.
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O II PNPM incluiu mecanismos para acompanhar sua efetiva aplicação 
em âmbito nacional. Para isso, articulou-se com instituições da 
Administração Pública Federal, o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher, representantes dos organismos governamentais de políticas 
para as mulheres estaduais e municipais e com organismos internacionais, 
tais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Mulher (Unifem). A isto se chama trabalhar de forma 
transversal para garantir uma implementação do II PNPM que seja eficiente, 
eficaz, efetiva e transparente. 

Espera-se que o Plano seja acompanhado em âmbito local da mesma 
maneira, envolvendo todas as instituições responsáveis pelos temas 
abordados. Esta será uma forma de:

•  ampliar o conhecimento sobre a situação das mulheres em âmbito 
local e na sociedade brasileira;

•  conhecer as políticas pela equidade de gênero que já existem no 
município e estimular a criação de novas políticas;

•  contribuir, nas 27 unidades da Federação, para a criação e o 
fortalecimento de organismos municipais que promovam políticas para 
as mulheres;

•  realizar ajustes nas prioridades, metas e ações do Plano Nacional; 

•  fortalecer a participação efetiva e significativa das mulheres na vida 
pública e nas tomadas de decisão em todo o território nacional. 

O monitoramento tem importância estratégica para o sucesso do Plano. Por 
isso, é fundamental criar mecanismos para realizar o acompanhamento e o 
controle social sobre a sua aplicação no município, incluindo a remessa de 
informações para a SEPM.

O Nosso Plano em Ação em está em suas mãos. Bom trabalho!  

Gestão e monitoramento

Acesse
 II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, nas versões completa e 
compacta, no site da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres: 

www.presidencia.gov.br/spmulheres

Nosso Plano em Ação
www.institutocomsol.org.br
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Esta cartilha faz parte do kit de materiais educativos 
produzidos pelo projeto Nosso Plano em Ação. Fornece 

subsídios para se elaborar, aplicar e acompanhar o II Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres em âmbito local.
Trata-se de uma iniciativa do Instituto de Comunicação 

Solidária, com o apoio da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República. 

O Instituto de Comunicação Solidária é uma organização 
da sociedade civil sem fins lucrativos. Tem como objetivo 

contribuir com a articulação e o fortalecimento da 
sociedade brasileira na busca de transformação social por 

meio da comunicação solidária.

Rua da Faculdade, 993 – Sala 2 
85903-000 – Toledo – PR
Fone/fax: (45) 3252.3631

www.institutocomsol.org.br

INSTITUTO DE 
COMUNICAÇÃO SOLIDÁRIA

w .ww.observatoriodegenero gov.br

Atendimento 
24 horas em 
todo o território
nacional

Central de Atendimento à Mulher

Cartilha introdutoria v.03.01.10.indd   16 12/1/2010   09:57:08



17

Cartilha introdutoria v.03.01.10.indd   17 12/1/2010   09:57:09


