
ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO

Alunas: Viviane Ferreira e Larissa Evangelista



Objetivo

Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 5: Alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas



5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada 
de decisão na vida política, econômica e pública

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão
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5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a 
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos 
naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para 
promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis

Objetivos

IGUALDADE



O projeto que preparamos se chama “ Dona de Mim”. Seu objetivo é ser uma associação que ajuda 
mulheres que desejam se separar ou já se separaram de seus companheiros(as) após sofrerem 
violência doméstica, mas que infelizmente são dependentes financeiramente. Nossa meta é fazer 
com que essas mulheres se recuperem emocionalmente, consigam ir atrás de seus direitos e   
capacitá las para ingressarem no mercado de trabalho, conquistando sua independência financeira e 
conseguindo refazer sua vida.

Projeto Dona de Mim



Projeto Dona de Mim



● Em 2018, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de 
estrangulamento no Brasil, segundo levantamento do Datafolha e do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP). Entre os casos de violência, 42% ocorreram dentro de casa.

por que ajudar?

● Mais da metade das mulheres que relatam ter sofrido violência doméstica não denunciou 
seu agressor, apontou um levantamento do Datafolha divulgado em fevereiro. Segundo o 
Ministério Público de São Paulo, a dependência financeira é o principal motivo do silêncio: 
uma em cada quatro vítimas não abandona ou denuncia o agressor porque depende 
financeiramente dele. 



● Psicólogos

● Assistentes Social

● Advogados

● Professores p/ os cursos profissionalizantes

● Empresas p/financiar o projeto

● Doações de quem gostaria de ajudar indiretamente

Quem pode ajudar?



● Ajuda financeira: contribuir com os custos de professores e programas de cursos 
profissionalizantes

Relação com as empresas

● A empresa vai ter envolvimento com pautas sociais  

● A empresa possui um retorno do investimento, pois o objetivo é 
capacitar as mulheres para o mercado de trabalho, sendo assim, 
elas podem trabalhar em algum setor da empresa.



Benefício para as mulheres

● Superação de traumas

● Renovação da Autoconfiança 

● Novos conhecimentos

● Capacitação profissional para trabalhar em 
empresas ou até mesmo serem autônomas 

● Independência
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OBRIGADA!!


