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ESTRATÉGIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA 

O que é? 
 

Conjunto de ações integradas voltadas à inclusão de famílias em situação de 
pobreza em trajetórias de inclusão social e produtiva, por meio de medidas 
que ampliem e fortaleçam sua inserção e permanência no mundo do 
trabalho. 

Qual o 
público? 

CadÚnico,  prioritariamente os beneficiários do PBF. 

Para que? Reduzir barreiras de acesso a oportunidades para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica. 





 

• ACESSO ARTICULADO A PROGRAMAS E POLITICAS DO GOVERNO FEDERAL 

– PRONATEC/MEDIOTEC 

– PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

– PROGRAMAS DE FOMENTO RURAL E URBANO; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

– INCLUSÃO DIGITAL (TELECENTROS, PORTAL + TI E ESTAÇÕES DA JUVENTUDE) 

– SINE/INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

– PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 

 

• ACESSUAS-TRABALHO: Cofinanciamento para constituir equipe e para ações de 
mobilização, encaminhamento a oportunidades, monitoramento da trajetória.  

 

• APOIO TÉCNICO À GESTÃO LOCAL  E CAPACITAÇÃO: Orientações normativas e 
operacionais aos municípios e apoio para elaboração do mapeamento e agenda, EAD, 
oficinas presenciais, seminários regionais. 

 

• FERRAMENTAS: Mapa de Oportunidades, materiais de apoio, Portal/Rede para 
compartilhamento de experiências. 

 

O PAPEL DO GOVERNO FEDERAL  



QUAL O PAPEL DOS MUNICÍPIOS? 

– Aderir à ENISP e comprometer-se com seus objetivos 

– Designar e manter a Equipe de ISP:  

• Coordenador Municipal  

• Agente(s) de Inclusão Social e Produtiva; 

– Elaborar o Mapeamento de Oportunidades de Inclusão 

Social e Produtiva e a Agenda de Inclusão Social 

Produtiva do município; 



MAPEAMENTO DAS 
OPORTUNIDADES  

Ação contínua a ser realizada pelos 
atores locais para identificação de:   

 Equipamentos públicos 

 Ações e Programas 

 Oportunidades 

 Vagas de emprego 

 Vagas de qualificação 

 Serviços 

 ONGs, cooperativas... 

 

AGENDA DE INCLUSÃO SOCIAL E 
PRODUTIVA  

Plano de ações com diagnóstico e 
indicação de serviços e ações 
estruturantes que podem contribuir 
para a geração de trabalho, emprego 
e renda de forma inclusiva, bem 
como, a minimização dos gargalos 
existentes. 

 

QUAL O PAPEL DOS MUNICÍPIOS? 



QUAL O PAPEL DOS ESTADOS 

– Aderir à ENISP e comprometer-se com seus objetivos 

– Designar um Coordenador Estadual; 

– Elaborar uma Agenda de Inclusão Social e Produtiva do Estado, em 

conformidade com a ENISP; 

– Apoiar a elaboração dos Mapas de Oportunidades dos municípios; 

– Identificar potencialidades e obstáculos regionais ao desenvolvimento 

social; 

– Priorizar as ofertas estaduais para os municípios da ENISP. 



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MUNICÍPIOS 

– São quatro critérios gerais de seleção 

 

• Capacidade Institucional  IDCRAS >= 3 

• Diversidade Contextual  balanço entre municípios de caráter urbano 

(experiência Acessuas) e caráter rural (experiência ATER) 

• Diversidade Regional  escolha de municípios em todos os Estados 

• Foco microrregional  concentração de municípios focando o 

desenvolvimento econômico por microrregião 


