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Estamos à disposição para 

esclarecimento e construção 

da melhoria do setor 

têxtil em Pernambuco! 

Participe e engaje-se conosco!

Sobre a Agenda 2030

A agenda 2030 consiste na implementação 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU até o ano de 2030. Esse plano foi 

desenvolvido para atingir governos, sociedade, 

empresas, academia, trabalhadores, instituições 

públicas e privadas e toda a sociedade civil.

Para esse projeto, pretendemos atuar com os 

objetivos relacionados à redução de desigual-

dades, igualdade de gênero, crescimento eco-

nômico e sustentável e trabalho decente.

Organizadoras do Projeto



• Promoção de uma rede de troca de informações 

que crie uma estrutura de diálogo para possibilitar           

o desenvolvimento de ações coletivas.

• Promoção do desenvolvimento sustentável na região;

• Contribuição para empoderamento de mulheres;

• Contribuição para a implementação da agenda 2030 

da ONU na região.

Sobre o projeto

O Projeto Vozes da Moda pretende construir ações 

coletivas para a melhoria das condições de trabalho e 

potencialização do desenvolvimento socioeconômico 

do setor têxtil no agreste de Pernambuco, através da 

promoção de diálogo entre os diversos setores da so-

ciedade local, - empresários, poder público, trabalha-

dores e trabalhadoras, dirigentes sindicais, membros 

da sociedade civil. Essa construção se dará através de 

estudos, atividades formativas e da realização de um 

Fórum de Diálogo visando a identificação de deman-

das e elaboração de um plano coletivo de ação.

Sobre os Objetivos

Diretos

Indiretos

O Fórum de Diálogo Social é um espaço no qual os 

múltiplos atores e setores – empresariado, trabalhado-

res, dirigentes sindicais, poder público, organizações 

sociais – irão iniciar o debate das ações que entendem 

Sobre o Fórum de Diálogo Social
serem mais relevantes para a região para a implemen-

tação da melhoria de condições de trabalho e do de-

senvolvimento sustentável no agreste pernambucano. 

Trabalhadoras e 

trabalhadores

Empresariado

Elaboração de 

Plano de Ação

FÓRUM

Sindicatos

Elaboração de 

Matriz de Demanda

Poder Público

Apoiar a implementação 

de Ações Coletivas

Organizações da 

sociedade civil
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