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Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho
Áreas temáticas:

Acesso ao trabalho; Desenvolvimento social; Inclusão produtiva.
Programa voltado à inclusão produtiva dos usuários do Sistema

Descrição

Único de Assistência Social (SUAS), por meio de atendimento e
identificação de necessidades de suporte.

Objetivo Geral

Promover a inclusão produtiva de usuários do SUAS.

Objetivo Específicos

»» Orientar usuários do SUAS sobre questões do mundo do trabalho;
»» Possibilitar o reconhecimento de potencialidades laborais;
»» Viabilizar o acesso a direitos e serviços;
»» Acompanhar a trajetória laboral dos usuários do SUAS.

Ano de início

2012

Atores responsáveis

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

Outros atores
envolvidos

Governos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Entidades privadas inscritas no conselho municipal de assistência social ou no
conselho de assistência social do Distrito Federal (DF).
Executado por meio de repasses diretos do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social dos
munícipios participantes. A cada ano, os municípios contratam equipes de referência responsáveis pelas ações. É possível que as ações
sejam executadas de forma indireta por entidades de assistência
social inscritas nos conselhos municipais ou do DF.

Gestão e execução

As ações são divididas em quatro eixos: 1) identificação e sensibilização de usuários; 2) desenvolvimento de habilidades pessoais e
orientação para o mundo do trabalho; 3) acesso a oportunidades; e
4) monitoramento do percurso dos usuários no mundo do trabalho.
Os municípios prestam contas do programa à União e reprogramam
os recursos, caso não sejam utilizados no período de um ano.
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População em situação de vulnerabilidade e risco social entre 14
e 59 anos. Priorizam-se beneficiários de programas de transferência de renda; usuários de serviços socioassistenciais; pessoas com
deficiência, em situação de rua, de trabalho escravo, de violência
doméstica, egressos do sistema penal, residentes em territórios de
Público-alvo

risco; famílias com pessoas privadas de liberdade, ou em situação
de trabalho infantil; adolescentes e jovens que cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas, vivenciam ou vivenciaram situação
de exploração sexual, ou de acolhimento provisório; além de Comunidades e Povos Tradicionais, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTT).

Critérios de seleção

Pessoas em situação de vulnerabilidade social com idade entre 14 e

do público-alvo

59 anos, que tenham interesse em participar do Programa.

Cobertura

Nacional, com a adesão de 1.556 municípios e do DF.

Fontes de
financiamento

Recursos orçamentários federais, vinculados ao MDS.

Informações

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/aces-

complementares

suas-trabalho
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