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Você sabe quanto o poder público gasta na 
melhoria das condições de vida das mulheres?

• Por que isso importa?
• Equidade 

• Escolhas alocativas 

• Questões relevantes
• Há desigualdades entre homens e mulheres, agravadas pela pandemia

• Trabalho reprodutivo: pilar básico da proteção social

• Racismo: imagens de controle

• Políticas públicas não são neutras

• Representatividade no poder público: servidores e parlamentares



Você sabe quanto o poder público gasta na 
melhoria das condições de vida das mulheres?

• Está na agenda internacional - Agenda 2030, ODS
• Indicador 5.c1: Porcentagem de países que contam com sistemas para dar 

seguimento à igualdade de gênero e empoderamento da mulher e consignar 
fundos para esse fim.
• Objetivos, metas – consignação de recursos

• Integração nos sistemas de finanças públicas

• Transparência para sociedade



Instrumentos de Planejamento e Orçamento

PPA
•Visão de médio prazo

LDO
•Metas e prioridades

LOA
•Concretiza prioridades



Possibilidades de ação

• PPA 
• Oportunidade: estabelecer um horizonte de transformação nas políticas universais; 

“mapear as margens”.
• Desafio: Desconexão entre planos e orçamentos.

• LDO 
• Oportunidade: promover transparência; proteger gasto; etiquetar gasto.
• Desafio: ações das SPMs e/ou de violência; dupla contagem; diferenciar investimento 

do município.

• LOA 
• Oportunidade: fixação de metas físicas passíveis de controle social.
• Desafio: registros administrativos (gênero, raça, território, etc.).



Possibilidades de ação

• Outros instrumentos:
• Análise antecipada dos impactos das novas políticas na vida das mulheres 

(AIR)

• Investir na produção de indicadores e em avaliações independentes

• Planos, fundos e consignação obrigatória de recursos

• Emendas parlamentares



Muito obrigada!
claramarinhopereira@gmail.com

https://linktr.ee/claramarinho


