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 Expansão da ABRA em âmbito nacional e internacional;

 Incentivar à paridade, em composição de mesa 
e palestrantes, para eventos e congressos;

 Desenvolver atividades de conscientização 
e valorização das Advogadas negras;

 Incentivo à pesquisa acadêmica acerca 
do universo dos Direitos das Mulheres;

 Promoção de eventos e atividades direcionadas 
à atualização em temáticas dos Direitos das Mulheres, 
para Jovens Advogadas;

 Criação de canais para publicação e 
divulgação de temas com interesses políticos, 
econômicos, sociais voltados para as mulheres;

 Desenvolver networking através 
de eventos periódicos;

 Renovar convênio com TJDF para atendimento 
e acompanhamento em audiência de 
vítimas de violência doméstica;

 Acompanhamento legislativo em 
Projetos de Leis (PLs) que interessem Mulheres;

 Oferecer eventos educativos à sociedade, 
por meio de palestras, cursos e workshops;

 Pleitear a cessão de uma sala para a sede da ABRA 
junto à Secretaria de Patrimônio da União;

 Buscar parcerias com a iniciativa privada e com 
o sistema S com o escopo de propiciar as mulheres 
vítimas de violência doméstica a profissionalização 
e empregabilidade como forma de garantir a 
independência econômica;

 Estimular o empreendedorismo das mulheres 
celebrando convênios com entidades que se 
dedicam a tal finalidade, organizando-as em 
cooperativas, dentre outras sociedades afins;

 Celebrar novos convênios e parcerias para ampliar 
cooperação, serviços e intercâmbio no âmbito 
nacional e internacional;

 Incentivo da participação feminina no 
centro de poder e decisão política;

 Realizar convênios com instituições de saúde, tanto 
para descontos em exames como para participar 
de divulgações de eventos de saúde para a mulher;

 Revisão do Estatuto da ABRA;
 Criação do Regimento Interno da ABRA.


