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O QUE É EMPODERAMENTO FEMININO?



Equilíbrio entre Mulheres e Homens







Mulheres Líderes



Mulheres Líderes



Anahi Guedes de Mello



Shirley Vilhalva 



Taís Victa



Para nos empoderarmos
precisamos conhecer nossos 

direitos



Lei 
13.340, 
de 2006



Lei 13.146, de 2015



Pessoas com Deficiência

São pessoas com impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Em interação com diversas barreiras, essas limitações
podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.

Art. 1° da Convenção Internac. dos Direitos da PcD

Art. 2° da LBI - Lei 3.146/2015



Tipos de barreiras

Arquitetônicas Urbanísticas Transportes

Tecnológicas Comunicacionais Atitudinais



Conceito de deficiência pelo 
modelo social

Deficiência = Limitação funcional x Ambiente

25          =              5               x        5

10          =              5               x        2

0           =              5               x        0
Fonte: Medeiros, Marcelo. Pobreza, desenvolvimento e deficiência. 2005.



Brasil: aproximadamente 45 milhões (23,92% da população)

DF: 574.275 mil (22,34% da população)

Fonte: Censo 2010



Pessoas com Deficiência no Brasil

Fonte: Cartilha do Censo IBGE 2010 Pessoas com Deficiência
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Ciclo da Invisibilidade
Pessoas com deficiência “invisíveis” 
são mantidas em segredo dentro de 

casa

Pessoas com deficiência não são 
percebidas como parte da 

comunidade que, 
consequentemente, não se preocupa 

em poder acesso a bens, direitos e 
serviços a essa parcela da população

Sem acesso a bens, direitos e serviços 
não há inclusão

Discriminação e falta de consciência 
por parte da comunidade em 

relação às necessidades específicas 
de pessoas com deficiência 

continuam

Fonte: Manual do Desenvolvimento Inclusivo, Cláudia Werneck, 2005.



Lei 13.146/2015 - Art 4° § 1o

Discriminação em razão da deficiência toda forma de 

distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, 

impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa 

com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.



Inclusão de 
Pessoas com 
Deficiência



A Convivência é a 
Chave da Inclusão

Obrigada!
Anna Paula Feminella – anna.feminella@enap.gov.br – Fone: 61-98502-4955

inclusão@enap.gov.br
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