ODS 5
Alcançar 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 CIPD e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de revisão,
5.a. Empreender 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 das TIC, para
promover o empoderamento das mulheres,
5.c. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação exequível para a
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as
mulheres e meninas, em todos os níveis.
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O QUE VOCÊ PODE FAZER?
VOTAR NO GÊNERO FEMININO NAS ELEIÇÕES EM TODOS NÍVEIS;
CRIAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DA MÃODEOBRA FEMININA EM
ATIVIDADES CONSIDERADAS MASCULINAS;
COMUNICAR UMA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DISCANDO 180;
INCLUIR A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER EM PROGRAMAS DE
DIVERSIDADE;
IMPLANTAR PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO
DAS MULHERES;
REALIZAR PROGRAMAS DE EQUIDADE DE GÊNERO DENTRO DAS EMPRESAS E
INSTITUIÇÕES, ALÉM DE PROMOVER POLÍTICAS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL;
PROMOVER PALESTRAS SOBRE AUTOESTIMA, GESTÃO DE CARREIRA,
PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA, ETC;
FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER MULHERES NEGRAS, DE
POVOS INDÍGENAS, TRADICIONAIS E ITINERANTES.

