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Objetivo: Empoderamento Econômico das Mulheres
Segundo a OECD:
“Uma mulher é economicamente empoderada quando tem:
• Acesso a recursos: as opções para avançar economicamente; e

• Agência: o poder de tomar decisões e de agir sobre decisões
econômicas ”
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Enfoque Alcançar Beneficiar Empoderar
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Esta abordagem propicia clareza para propor intervenções na cadeia de valor e ajuda a alinhar
metas, táticas, estratégias e indicadores de monitoramento.
De acordo com essa estrutura:
• Simplesmente alcançar mulheres (por exemplo, incluindo-as em reuniões ou treinamentos)
não garante que elas se beneficiem de um projeto.
• Mesmo que as mulheres se beneficiem (por exemplo, do aumento da renda ou do acesso a

serviços), isso não garante que elas terão poder (por exemplo, no controle sobre essa renda
ou ativos).

• Em geral, os projetos devem ter como objetivo ir além do simples alcance das mulheres.
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Enfoque Alcançar Beneficiar Empoderar
Objetivos:

Empoderar
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Fortalecer a capacidade das
mulheres de fazerem escolhas
estratégicas de vida e de colocálas em prática

Beneficiar
Aumentar o bem-estar das
mulheres

Alcançar
Incluir mulheres nas atividades

Enfoque Alcançar Beneficiar Empoderar
CapGestão Amazônia

Estratégias

Empoderar
Beneficiar

Alcançar
 Convidar mulheres como
participantes
 Tentar reduzir barreiras à
participação
 Implementar um sistema de
cotas para participação em
capacitações

 Desenhar projetos
considerando as necessidades,
preferências e restrições de
gênero
 Garantir que as mulheres se
beneficiem das atividades do
projeto

• Aumentar o poder de tomada
de decisão das mulheres em
casa e nas comunidades
• Abordar as principais áreas de
desempoderamento
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Empoderar
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Indicadores

Alcançar
Número ou proporção de
mulheres que participam de
uma atividade:
• Em treinamentos
• Ingressando em um grupo
• Recebendo serviço de ATER
• Recebendo assessoria de
negócios
• Recebendo um empréstimo

Beneficiar
Dados desagregados por sexo
para indicadores de resultados
positivos e negativos, tais
como:
• Produtividade
• Renda
• Ativos
• Nutrição
• Uso do tempo, etc.

Poder de decisão das mulheres
sobre o uso da renda obtida com
a produção:
• Investimentos domésticos
• Consumo de alimentos
Redução do desempoderamento:
• Violência baseada em gênero
• Sobrecarga de trabalho
• Mobilidade restrita

Alcançar
Incluir mulheres nas atividades
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Convidar mulheres como
participantes
Tentar reduzir barreiras à
participação
Implementar um sistema
de cotas para participação
em capacitações

Número ou proporção de
mulheres que participam de
uma atividade:
• Em treinamentos
• Ingressando em um grupo
• Recebendo serviço de ATER
• Recebendo assessoria de
negócios
• Recebendo um empréstimo

Beneficiar
Aumentar o bem-estar das mulheres





Desenhar projetos considerando
as necessidades, preferências e
restrições de gênero
Garantir que as mulheres se
beneficiem das atividades do
projeto

Dados desagregados por sexo para
indicadores de resultados positivos e
negativos, tais como:
• Produtividade
• Renda
• Ativos
• Nutrição
• Uso do tempo, etc.

Empoderar
Fortalecer a capacidade das mulheres de
fazerem escolhas estratégicas de vida e de
colocá-las em prática
•

•

Aumentar o poder de tomada de
decisão das mulheres em casa e nas
comunidades
Abordar as principais áreas de
desempoderamento

Poder de decisão das mulheres sobre o
uso da renda obtida com a produção:
• Investimentos domésticos
• Consumo de alimentos
Redução do desempoderamento:
• Violência baseada em gênero
• Sobrecarga de trabalho
• Mobilidade restrita

Grupo de gênero: .......
Restrições baseadas em gênero: ........
Alcançar
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Estrategias

Indicadores

Beneficiar

Empoderar
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