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Senado Federal na promoção da 
igualdade de gênero e raça

O Senado Federal se orgulha do seu compromisso 
com a luta pela igualdade e equidade de gênero e raça e 
colabora com outras instituições no fortalecimento dessa 
pauta. Destacamos setores, programas e ações realizadas 
nesta Casa para a promoção da equidade de gênero 
e raça, cientes de que ao propiciarmos a discussão, 
incentivarmos o empoderamento das mulheres e o 
combate ao racismo, esperamos infl uenciar a formulação 
de leis e de políticas públicas justas e inclusivas. 

Oportunidades às mulheres em 
situação de violência

A Diretoria-Geral do Senado, por meio do Ato 
da Comissão Diretora nº 04/2016, criou o Programa de 
Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade, 
que assegura 2% das vagas nos contratos de prestação 
de serviços continuados e terceirizados (com 50 ou 
mais postos de trabalho) para mulheres em situação de 
vulnerabilidade. 

O sucesso da iniciativa também serviu de 
inspiração para o Projeto de Lei n° 244/2017, aprovada 
pelo Senado Federal e em tramitação na Câmara dos 
Deputados, bem como para a nova Lei de Licitações, de 
nº 14.133, de 2021, que prevê em seu art. 25, § 9º, inciso I, 
que percentual mínimo da mão de obra responsável pela 
execução do objeto da contratação seja constituído por 
mulheres em situação de violência doméstica.
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Procuradoria Especial da Mulher
A Procuradoria Especial da Mulher (ProMul) do 

Senado Federal foi criada em 2013, por meio da Resolução 
nº 9, de 2013, para contribuir de forma efetiva no debate 
sobre questões de gênero e na luta pela construção de 
uma sociedade em que mulheres e homens tenham os 
mesmos direitos.

Por meio de ações como palestras, debates, 
ofi cinas e publicações, a Procuradoria Especial da Mulher 
promove a discussão sobre temas como enfrentamento 
da violência, saúde, trabalho, empoderamento e incentivo 
à participação feminina na política, de modo a equalizar 
a representação de gênero nos espaços de decisão do 
país.

Observatório da Mulher
contra a Violência

Criado em março de 2016, o Observatório da Mulher 
contra a Violência (OMV) do Senado Federal tem a fi nalidade 
de subsidiar com dados, informações e análises a atuação 
da Casa para enfrentar a violência contra mulheres.

Para tanto, realiza pesquisas e avaliações a respeito 
do assunto e indica políticas públicas voltadas ao seu 
enfrentamento. Fornece, também, subsídios para a 
realização de pesquisa e avaliação por outros atores, 
mediante sistematização e disponibilização, em plataforma 
de visualização interativa, dos dados ofi ciais relacionados 
ao tema, provenientes de diversas fontes.

Programa Pró-Equidade De Gênero E 
Raça

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 
do Senado Federal é resultado da adesão da Casa ao 
Programa Pró-equidade, vinculado à Secretaria de 
Políticas para as Mulheres do Governo Federal, cujo 
objetivo é estimular as instituições públicas e privadas a 
promover a equidade de gênero e raça em seus quadros 
funcionais. O Senado Federal foi premiado nas três 
edições em que participou com o Selo do Programa Pró-
Equidade de Gênero e Raça.

Comitê Pela Promoção Da Igualdade 
De Gênero E Raça

Criado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2511, de 
2015, o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade 

de Gênero e Raça é mais um instrumento adotado 
pelo Senado Federal para a promoção da igualdade de 
gênero e raça.

Constituem atribuições do Comitê formular e 
acompanhar um calendário de ações promovidas pela 
administração da Casa voltadas para promover a troca de 
informações e de conhecimentos orientados à promoção 
da isonomia de direitos entre homens e mulheres, dentro 
e fora das organizações.

Grupo De Trabalho De Afi nidade De 
Raça

Criado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 1865, 
de 2020, o Grupo de Trabalho está vinculado ao Comitê 
Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero 
e Raça e é mais um instrumento adotado pelo Senado 
Federal para a promoção da equidade racial.

O Grupo de Afi nidade tem por atribuição propor, 
executar e monitorar as ações destinadas à promoção da 
Igualdade de oportunidades, com foco na redução das 
desigualdades de cor, raça e etnia.

Observatório Equidade No Legislativo
O Observatório Equidade no Legislativo é uma 

iniciativa do Grupo de Trabalho de Afi nidade de Raça, 
vinculado ao Comitê Permanente pela Promoção da 
Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal.

O Observatório pretende coletar e sistematizar 
informações sobre o perfi l da representação étnico-racial 
e de gênero no Congresso Nacional e nas assembleias 
legislativas estaduais. Em linhas gerais, busca, dentre 
outros objetivos, possibilitar o desenvolvimento de 
estudos acerca do assunto.

Rede Equidade
Instituída por meio do Acordo de Cooperação 

Técnica 2021/0235, é composta por 11 instituições públicas 
federais que tem como propósito a promoção de ações 
conjuntas voltadas para a Inclusão e Diversidade, com 
foco em Gênero e Raça para o alcance da igualdade e 
equidade. 

Instituições signatárias da REDE EQUIDADE:

* Senado Federal
* Câmara dos Deputados
* Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

* Conselho Nacional de Justiça
* Conselho Nacional do Ministério Público
* Ministério de Minas e Energia
* Ministério Público do Trabalho
* Superior Tribunal de Justiça
* Tribunal de Contas da União
* Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
* Tribunal Superior Eleitoral 

Comissão Permanente Mista de 
Combate à Violência contra a Mulher

A Comissão Permanente Mista de Combate à 
Violência Contra a Mulher é composta por senadoras(es) 
e deputadas(os). Conta com o apoio da Procuradoria 
Especial da Mulher e da Secretaria da Mulher da Câmara 
dos Deputados. Estudos realizados pelo Observatório da 
Violência contra a Mulher do Senado também subsidiam 
o trabalho da Comissão. 

Trabalho conjunto pelos direitos das 
mulheres

O Comitê Permanente pela Promoção da 
Igualdade de Gênero e Raça, o Grupo de Trabalho de 
Afi nidade de Raça e a Procuradoria da Mulher realizam 
inúmeras iniciativas na temática de gênero e raça no 
Senado Federal.

Alguns exemplos dessas ações: 
* Boletins de bibliografi as especializadas na temática de 

gênero e raça; 
* Campanha Assédio Moral e Sexual no Trabalho; 
* Cine Debate: exibição de fi lmes seguidos de debate sobre 

gênero e raça; 
* Curso EAD Assédio Moral e Sexual (Plataforma Saberes/ILB) 
* Curso EAD sobre a Lei Maria da Penha (Plataforma Saberes/

ILB) 
* Plano de Equidade de Gênero e Raça; 
* Programa de mentoria para as servidoras públicas; 
* Programa Mãe Nutriz; 
* Projeto Racismo em Pauta; 
* Rede Equidade; 
* Rodas de conversa: debate nas temáticas da diversidade, 

gênero e raça; 
* Rodas de leitura: incentivo à leitura e o conhecimento na 

temática da diversidade, gênero e raça; 
* Sala de amamentação. ”

Saiba mais:
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/equidade


