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OBJETIV
OS GERAIS
BJETIVOS
I. Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres,
considerando as dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais
e de deficiência;
II. Promover a igualdade de gênero, considerando a dimensão
étnico-racial nas relações de trabalho;
III. Elaborar, com base na Agenda Nacional, o Plano Nacional do
Trabalho Decente, incorporando os aspectos de gênero e
considerando a dimensão étnico-racial.

MET
AS
ETAS
A – Aumentar em 12%, entre 2008 e 2011, o número de crianças
entre zero e seis anos de idade freqüentando creche ou préescola na rede pública;
B – Construir 1.714 creches e pré-escolas, entre 2008 e 2011;
C – Adotar medidas que promovam a elevação em 4% na taxa
de atividade das mulheres com 16 anos ou mais, entre 2006 e
2011;

OBJETIV
OS ESPECÍFICOS
BJETIVOS

D – Manter a média nacional em, no mínimo, 50% de participação
das mulheres no total de trabalhadores capacitados e qualificados
atendidos pelo PNQ e nos convênios do MTE com entidades que
desenvolvam formação profissional;

I. Promover políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho
que reafirmem a condição das mulheres como sujeitos sociais e
políticos, considerando as dimensões étnico-raciais;

E – Capacitar 12.000 mulheres no âmbito do Plano Trabalho
Doméstico Cidadão e articular para sua incorporação na Educação
de Jovens e Adultos;

II. Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição
econômica das mulheres no meio rural e nas comunidades
tradicionais;

F – Aumentar em 30% o número de trabalhadoras domésticas
com carteira assinada;

III. Garantir às trabalhadoras domésticas o exercício de todos os
direitos trabalhistas previstos no Artigo 7º da Constituição Federal
concedidos às trabalhadoras em geral;
IV. Promover a valorização do trabalho doméstico não-remunerado
e contribuir para a superação da atual divisão sexual do trabalho;
V. Promover a organização produtiva de mulheres que vivem em
contexto de vulnerabilidade social, notadamente nas periferias
urbanas.

G – Conceder crédito especial (Pronaf Mulher) a 58 mil mulheres
trabalhadoras rurais, no período de 2008 a 2011;
H – Ampliar a participação das mulheres no Pronaf para 35%;
I – Atender 29 mil mulheres em projetos de Assistência Técnica
protagonizada por mulheres até 2011;
J – Realizar 1.500 mutirões do Programa Nacional de
Documentação das Trabalhadoras Rurais, no período de 2008 a
2011;
K – Emitir documentação civil para 80 mil mulheres nas áreas
entorno dos empreendimentos dos setores eletro, energético e
mineral, em todo o território nacional;
L – Implementar a Convenção 156 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT).
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PRIORIDADES
1.1. Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho;
1.2. Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres
por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e do apoio
ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e
comércio;
1.3. Promover a oferta de equipamentos sociais que contribuam
para ampliar o tempo disponível das mulheres;
1.4. Promover a proteção social das mulheres em situação de
vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo
intergeracional da pobreza e para a melhoria das condições de
vida de suas famílias;
1.5. Garantir o cumprimento da legislação e promover a
valorização do trabalho doméstico remunerado e nãoremunerado;
1.6. Promover relações de trabalho não discriminatórias em razão
de sexo, raça/etnia, orientação sexual, geração ou deficiência
com eqüidade salarial e no acesso a cargos de direção;
1.7. Promover políticas de previdência social inclusiva para as
mulheres;
1.8. Promover o acesso das mulheres à documentação civil.
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