Esboço da Agenda
15ª Assembleia Plenária do ParlAmericas:
Promovendo Sociedades Inclusivas para o Desenvolvimento Sustentável
9 a 12 de Setembro de 2018 | Victoria, Colúmbia Britânica, Canadá

#ParlAmericas2018
Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e
publicações da reunião estarão disponíveis no site www.parlamericas.org. Para
facilitar o acesso através do seu celular, sugerimos baixar um aplicativo de leitura
de código QR.

Domingo, 9 de setembro de 2018: Chegada
Dia todo

Chegada dos participantes e seus acompanhantes; traslado do aeroporto para o hotel

Segunda-feira, 10 de setembro de 2018: Chegada, Reunião do Conselho e Sessão de
Treinamento
Dia todo

Chegada dos participantes e seus acompanhantes; traslado do aeroporto para o hotel

09:00 – 12:15 46ª Reunião do Conselho do ParlAmericas
Reunião a portas fechadas dos membros do Conselho do ParlAmericas
12:15 – 12:30 Fotografia Oficial dos Membros do Conselho
12:30 – 14:00 Almoço oferecido
14:00 – 17:00 Sessão de Treinamento sobre Consultas Orçamentárias Parlamentares
Sessões em paralelo: Inglês (com interpretação em francês)
Espanhol / português

19:00 – 21:00 Recepção de boas-vindas e jantar organizada pelo Parlamento do Canadá

Terça-feira, 11 de setembro de 2018: 15ª Assembleia Plenária
08:00 – 09:00 Registro dos participantes e seus acompanhantes no hotel
09:00 – 09:15 Saudação de Boas-Vindas
09:15 – 09:45 Abertura e Observações Iniciais
09:45 – 10:15 Discurso Principal

10:15 – 10:30 Foto Oficial
10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Abertura da Assembleia Plenária
11:30 – 13:15 Sessão 1: Inclusão Econômica - Mercados de Trabalho Acessíveis e Equitativos
Um mercado de trabalho inclusivo mobiliza habilidades e recursos de todos os
cidadãos e cidadãs, para que possam contribuir e se beneficiar do crescimento de
seus países. Esta sessão considerará estratégias e leis adotadas pelos parlamentos
das Américas e do Caribe com o objetivo de fortalecer a equidade e o acesso das
populações tradicionalmente marginalizadas às oportunidades do mercado de trabalho.
Incluirá também um enfoque na questão do (des)emprego de jovens e no
fortalecimento dos direitos das mulheres trabalhadoras no setor informal.
13:15 – 14:45 Almoço oferecido
14:45 – 15:15 Discurso Principal
15:15 – 17:00 Sessão 2: Inclusão Política – Fazendo Avançar a Liderança das Mulheres
Indígenas
Esta sessão busca aumentar a conscientização sobre a importância da liderança das
mulheres indígenas no combate à violência e à pobreza para construir sociedades
mais inclusivas. Considerará também, o papel dos parlamentos na adoção de leis e a
aplicação de práticas consultivas que respeitem e protejam direitos e instituições
políticas, culturais, econômicas e sociais indígenas, além de mecanismos e estratégias
eficazes aplicados nas Américas e no Caribe para fortalecer a representação das
perspectivas das mulheres indígenas no trabalho dos parlamentos.
18:00 – 21:00 Recepção e jantar

Quarta-feira, 12 de setembro de 2018: 15ª Assembleia Plenária
09:00 – 10:15 Sessão 3: Inclusão Social - Estudos de Caso sobre Migração e Integração
Esta sessão considerará a sociedade civil e as perspectivas de especialistas sobre
práticas eficazes para integrar os imigrantes no contexto das tendências em evolução
no movimento regional e nacional de pessoas. Serão apresentados estudos de caso
de iniciativas para apoiar a integração e a proteção social de imigrantes no Canadá, na
América Latina e no Caribe anglófono. A feminização da migração também será
considerada, por meio da ênfase em fatores que moldam de maneira única à
experiência de migração das mulheres.
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10:15 – 10:30 Pausa
10:30 – 11:45 Trabalho em mesa redonda: Perspectivas Parlamentares sobre Migração e
Integração
11:45 – 13:00 Encerramento da Assembleia Plenária
13:00 – 14:30 Almoço oferecido
14:30 – 17:30 Visita cultural
17:30

Traslado ao hotel e partidas dos participantes

Atenção: As sessões da reunião serão gravadas em áudio para serem veiculada como episódios do
ParlAmericas Podcast. O ParlAmericas Podcast está disponível no iTunes e Google Play onde você
poderá ouvir as sessões e apresentações de nossos encontros anteriores, realizados em todo o
hemisfério.

Esta reunião está sendo realizada, em parte, com o apoio financeiro do governo do Canadá e teve
como anfitrião o Parlamento do Canadá.
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