
12º Encontro da Rede Parlamentar para a 
Igualdade de Gênero do ParlAmericas 

#ParlAmericasGEN 

O 12º Encontro da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas, sediado 

virtualmente pelo Congresso da Colômbia e pelo Parlamento de Granada, reuniu parlamentares e jovens 

líderes de todas as Américas e Caribe para a discussão de estratégias que promovam o avanço de objetivos 

de igualdade de gênero por meio de colaborações entre parlamentos e jovens. Sob o tema  Projetando 

Futuros Inclusivos em Parceria com a Juventude, as atividades on-line do encontro facilitaram um diálogo 

proativo sobre os principais objetivos da igualdade de gênero, estabeleceu a importância do diálogo entre 

gerações e destacou mecanismos parlamentares e políticos para promover o engajamento da juventude.   

 

TEMA 

Projetando Futuros Inclusivos em Parceria 

com a Juventude    

LOCAL 

On-line, sediado pelo Congresso da 

Colômbia e pelo Parlamento de Granada   

DATAS 

23 e 25 de setembro, 2 de outubro de 2020  

PARTICIPANTES 

Mais de 165 parlamentares, pessoal 

parlamentar, jovens delegados e 

representantes da sociedade civil, e 

organizações multilaterais de 25 países   

Esta atividade está alinhada com o ODS 5  
Para acessar os videos das entrevistas principais deste Encontro, e outros videos da RPIG, 

clique nesta lista de reprodução   

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_pt_web.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_pt_web.pdf
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLbinFGMwctVqF-UVxvrrtHMi1jtFE4jwy
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Sra. Cecilia López, (Colômbia),  
ex-parlamentar 

O encontro teve início com a exibição de dois diálogos entre gerações sob a forma de entrevistas, um em inglês e o outro em espanhol, com a participação 
de uma ex-parlamentar e de uma jovem líder. Essas entrevistas, que foram compartilhadas em formato de vídeo e podcast para conveniência dos 
participantes, estabeleceram uma base para o tema em pauta, que é o avanço da igualdade de gênero por meio da participação de jovens em processos 
políticos.   
 
A entrevista em inglês foi com Ashlee Burnett, uma jovem líder defensora da igualdade de gênero e presidente da filial de Trinidade e Tobago da 

organização Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla em inglês), que conversa com a Exma. Dra. Jean Augustine, ex-parlamentar e ministra 

canadense-granadina e notável defensora da justiça social. Em sua conversa, Ashlee Burnett e a Dra. Jean Augustine exploram importantes questões 

relacionadas à liderança e participação política de jovens mulheres, compartilhando percepções que adquiriram ao longo de suas respectivas jornadas 

como líderes. 

A entrevista em espanhol foi com Solangel Robinson, uma jovem líder panamenha e membro do Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos 

(FONAMUPP), e Cecilia López, ex-senadora e economista colombiana com uma notável carreira política. Nessa conversa, Solangel Robinson e Cecilia 

López discutem a necessidade de melhorar as condições para a participação das mulheres na política, bem como a importância de reconhecer, reduzir e 

redistribuir o trabalho de cuidado não remunerado, entre outros temas de interesse para a região.  

Exma. Jean Augustine, (Canadá), 
ex-parlamentar 

Um parlamento amigo da juventude implicaria manter os 

jovens por perto. Mentoria, oferta de oportunidades. 

Deixando claro que “esta é a nossa casa” e que não se trata 

de um local místico, mas sim onde trabalhamos em prol das 

pessoas. Isso envolveria os parlamentares darem espaço a 

jovens voluntários em seus distritos eleitorais a fim de  

incorporar suas contribuições. 
A mensagem é bem clara: o mundo pertence a 

vocês (jovens). Comprometam-se com a  

erradicação da desigualdade na nossa região. 

Unam-se, como nova juventude, e construam 

uma nova América Latina. 

Principais Diálogos entre Gerações    

https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
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Sra. Solangel Robinson, jovem líder e 
membro do FONAMUPP  

Sra. Ashlee Burnett, ativista pela 
igualdade de gênero e Presidenta do 
capítulo de Trinidad e Tobago da CIWiL  

Parte dos desafios associados às nossas sociedades é a 

multiplicidade de ideias, perspectivas, experiências de vida 

e ideologias, que também está presente entre membros de 

diferentes gerações. Portanto, é necessário construir maior 

cooperação entre gerações para alcançar metas comuns de 

igualdade de gênero. 

Experiências com parlamentares são tão importantes. Quando 

o ParlAmericas e a CiWil organizaram a YWilTT, eu me sentei lá 

(no Parlamento de Trinidade e Tobago, durante a sessão  

parlamentar histórica composta exclusivamente por mulheres) 

e pensei comigo mesma: “Um dia posso estar mesmo aqui.” Foi 

um momento bastante empoderador. Acho que essas  

experiências precisam acontecer com mais frequência. 

O encontro incluiu duas sessões de trabalho em grupo, uma em inglês realizada dia 23 de setembro e outra em espanhol dia 25 de setembro, intituladas 

“Avançando em Soluções de Igualdade de Gênero em Parceria com a Juventude.” Essas sessões permitiram que os participantes se envolvessem em 

discussões focadas em temas de igualdade de gênero de seu interesse em colaboração com colegas parlamentares e defensores da juventude. Os  

temas selecionados para as sessões de discussão em grupo coincidiram com os temas explorados pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 5 

das Nações Unidas (Igualdade de Gênero), e estruturas de Igualdade de Geração incluindo: violência de gênero; saúde da mulher; Ciências, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (STEM, sigla em inglês) e o futuro do trabalho; mudança climática e desastres; corresponsabilidade no trabalho de cuidado 

não remunerado; e liderança feminina.  

A sessão em inglês teve início com intervenções realizadas pelo Exmo. Chester Humphrey (Granada), coanfitrião do encontro, Presidente do Senado e 

Vice-Presidente da RPIG para o Caribe, e pela Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidade e Tobago), Presidenta da Câmara dos  

Representantes e membro do Conselho do ParlAmericas. Na sessão em espanhol, as palavras de boas-vindas foram feitas pelo Exmo. Germán Blanco 

(Colômbia), coanfitrião do encontro e Presidente da Câmara dos Representantes, e pela Deputada Maya Fernández Allende (Chile), Presidenta da Rede 

Parlamentar para Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas. 

Ambas as sessões também contaram com apresentações sobre Igualdade de Geração, um movimento que enfatiza a importância de parcerias entre 

diferentes gerações para o alcance da igualdade de gênero 25 anos após a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. A apresentação em inglês foi 

feita por Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres para o Caribe, e a apresentação em espanhol por Lucía Martelotte, 

Coordenadora de Programas da ONU Mulheres para a Argentina. 

Sessões de trabalho em grupo  

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
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Exmo. Germán Blanco (Colômbia), 
coanfitrião do encontro e Presidente da 
Câmara dos Representantes  

Após apresentações iniciais e em plenário, os participantes foram divididos em seus respectivos grupos de trabalho virtuais. Jovens ativistas que atuam 

em diversos campos pela promoção dos objetivos de igualdade de gênero foram os facilitadores desses grupos. Nesse contexto, fizeram uma 

apresentação sobre o trabalho de organizações lideradas por jovens, destacando a importância da participação da juventude no processo de tomada de 

decisões políticas para alcançar progresso nos tópicos abordados por cada um deles e, realizaram, ainda, a moderação de um diálogo entre outros jovens 

líderes e parlamentares. Um relator parlamentar de cada grupo reuniu os pontos principais do debate que foram apresentados durante a sessão plenária 

do encontro, na semana seguinte. 

O ParlAmericas agradece a todos jovens líderes e ativistas que participaram do encontro da RPIG, em particular àqueles que atuaram como facilitadores 

sessões de trabalho em grupo (favor consultar a tabela nas páginas 5 e 6 para obter uma visão geral sobre os resultados de cada grupo). 

Exmo. Chester Humphrey 

(Granada),  coanfitrião do encontro, 
Presidente do Senado, e  
Vice-Presidente da RPIG para o Caribe  

É fundamental não perder de vista essas metas para assegurar 

que esse progresso se estenda por muito tempo no futuro; a 

proeminência de diversas vozes em todo o processo de  

tomada de decisões é essencial para garantir que a legislação e 

as políticas que promulgamos apresentem respostas às  

variadas necessidades das populações atendidas por nós. 

As  e os jovens das Américas e do Caribe recorreram 

ao Estado e à sociedade como um todo para o que 

suas demandas fossem atendidas, e os  

parlamentares desse hemisfério, ouvindo esse 

chamado, abriram as portas do congresso para  

recepcioná-los e ouvir o que eles têm a dizer. 

A diversidade da juventude deve ser considerada ao 

propor políticas públicas voltadas a ela. Devemos 

insistir na necessidade de informações  

desagregadas que retratem esse universo amplo e 

variado de pessoas. 
Deputada Maya Fernández Allende (Chile), 
Presidenta da RPIG  
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Sessão Plenária   

O encontro também contou com uma sessão plenária com participantes de todo o hemisfério, que reuniram aprendizados de atividades de encontros 

anteriores para explorar mecanismos parlamentares e políticos favoráveis à juventude e, que promovam a igualdade de gênero. O encontro teve início 

com discursos dos Exmos. Germán Blanco, Chester Humphrey, e da Deputada Maya Fernández Allende; bem como de Elizabeth Cabezas (Equador), 

membro da Assembléia Legislativa e Presidenta do ParlAmericas.  

Após a abertura, relatores parlamentares fizeram apresentações resumindo as principais conclusões alcançadas pelos seus respectivos grupos de 

trabalho.   

     Jovem moderador  Relator  Grupo de trabalho e principais aprendizados   

Cindy Andrews, Diretora de Relações 

Públicas do escritório da CIWiL de 

Trinidade e Tobago   

Senadora Julie Miville-Dechêne (Canadá) Garotas, STEM e o futuro do trabalho 

 

As mulheres da área de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM na 

sigla em inglês) têm grande potencial de transformar a sociedade. Iniciativas para 

promover o sucesso de meninas e jovens mulheres nesses campos devem  

considerar seus pontos de vista e diversidade (ex: rural x urbano), inclusive a  

forma como mulheres portadoras de deficiência, indígenas e da comunidade 

LGBT obtêm acesso a tecnologias e à educação. 

Sol Scavino Solari, Socióloga e  

Candidata a PhD na Universidade da 

República Oriental do Uruguai  

Deputada Ivannia Rivera (República  

Dominicana)  

Promovendo a corresponsabilidade no trabalho de cuidado não remunerado  

 

Parlamentares e organizações lideradas por jovens devem trabalhar juntos para 

assegurar que iniciativas em prol de mudanças culturais relacionadas à corre-

sponsabilidade pelo trabalho de cuidado não remunerado caminhem lado a lado 

com uma legislação adequada, tais como políticas de licença maternidade/

paternidade. Os parlamentares, por sua vez, devem continuar a apoiar iniciativas 

lideradas pela juventude que promovam conscientização sobre a importância da 

corresponsabilidade e masculinidades positivas, e trabalhem para quantificar o 

valor econômico do trabalho de cuidado. 

María Boada, Responsável de  

Programa de Mudança Climática e 

Sustentabilidade do ParlAmericas 

(Canadá)  

Senador Ranard Henfield (Bahamas),  

Vice-Presidente da Rede de Parlamento 

Aberto do ParlAmericas para o Caribe  

Mudança climática e desastres 

 

Os parlamentares e outros tomadores de decisão devem buscar informações  

junto a indivíduos de  diferente contextos e áreas, devendo valorizar o  

conhecimento compartilhado pelos jovens e permitir que eles determinem a 

agenda nesses intercâmbios. A riqueza de perspectivas capaz de orientar a 

gestão da mudança climática e de desastres é um ponto forte para a tomada de 

decisões. 
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     Jovem moderador  Relator  Grupo de trabalho e principais aprendizados  

Alejo Quiquinto,  

estudante de medicina da  

Universidade Nacional de Santiago 

del Estero (Argentina)  

Deputada Nielsen Pérez Pérez (Costa Rica)  Promoção da saúde da mulher 

 

Políticas que promovam e preservem a saúde da mulher, incluindo sua saúde 

sexual e reprodutiva, devem ser de natureza holística e defendidas por meio de 

uma abordagem de direitos humanos. Para que sejam favoráveis e acessíveis a 

juventude, elas também devem incorporar contribuições de uma diversidade 

de organizações lideradas por jovens. 

Leah Thompson, Responsável de  

Projetos da CIWiL (Trinidade e  

Tobago)  

Senadora Yokymma Bethelmy (Trinidade e 

Tobago)  

Mulheres na liderança e tomada de decisões  

 

É importante criar espaços e oportunidades significativas para jovens mulheres 

e suas organizações se envolverem em todas as etapas da tomada de decisões 

e programação parlamentares, desde a elaboração até a implementação e 

avaliação: nenhuma decisão sobre jovens deve ser tomada sem a que eles  

estejam presentes no debate. É imperativo preencher a lacuna entre a  

elaboração de políticas e o que está acontecendo no âmbito local, trazendo as 

organizações da sociedade civil trabalhando em campo para as conversas,  

criando redes globais e estabelecendo  pautas. 

Adriana Silverio e Franklin Gómez, 

líderes da campanha 

“Resetéate” (República Dominicana)  

Senadora Verónica Camino (México), ),  

Vice-Presidenta da RPIG para a América do 

Norte  

Violência de gênero 

 

Embora haja necessidade de assegurar a existência de marcos legais e que os 

indivíduos tenham ciência dos seus direitos e responsabilidades, a mera  

existência de leis não basta como resposta à violência contra as mulheres. Uma 

mudança cultural é de extrema importância, bem como verificar a existência de 

disponibilização de recursos suficientes e vontade política para a  

implementação integral das leis e políticas adotadas. 

Lía Nohelia Zevallos, Diretora Geral da 

Ashanti Perú  

Deputada Maritza Espinales, (Nicarágua),  

membro do Conselho do ParlAmericas  

Mulheres na liderança e tomada de decisões  

 

É necessário focar em leis e políticas públicas desenvolvidas especificamente 

para mulheres e jovens. Jovens - em especial as do sexo feminino, membros da 

comunidade LGBTI, indígenas e afrodescendentes - enfrentam obstáculos para 

usufruírem dos seus direitos, entre eles a educação, trabalho digno, saúde e 

participação cívica. 
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Mecanismos parlamentares e políticos para colaborações 
com a juventude  

Além das recomendações relacionadas a temas específicos, as discussões dos grupos de trabalho destacaram caminhos 

concretos para a colaboração entre jovens e instituições parlamentares. Entre esses mecanismos estão:  

 Parlamentos, fóruns e conselhos de jovens para promover maior participação política e influência de jovens com relação 

aos principais tópicos de políticas, tais como mudança climática, violência de gênero e educação; 

 Programas de mentoria para construir relacionamentos entre parlamentares e jovens líderes de diferentes gerações;  

 Consultas a jovens e organizações lideradas por jovens para incluir seus pontos de vista na elaboração de políticas; 

 Políticas e leis nacionais voltadas para a juventude alinhadas com padrões estabelecidos por convenções e resoluções 

internacionais, tais como os da ONU, OIT, e UIP; 

 Cotas para jovens em parlamentos e partidos políticos a fim de aumentar o número de membros jovens; e   

 Estratégias de rede social para informar melhor jovens e o público em geral sobre questões parlamentares.  

 
A sessão prosseguiu com o painel de discussão intitulado “Tornando a política parlamentar mais inclusiva aos jovens” moderado pelo mais jovem 
membro da Assembléia Legislativa do Panamá, Juan Diego Vásquez. O painel contou com intervenções por parte de jovens líderes e parlamentares 
com experiência em iniciativas parlamentares em prol da igualdade de gênero e inclusão da juventude. Nancy Mitchell (Canadá), membro do 
Conselho da Juventude do Primeiro Ministro, fez uma apresentação sobre seu papel consultivo e a importância desses espaços institucionalizados 
para jovens expressarem sua voz, no qual preocupações sobre igualdade de gênero possam ser trazidas para a pauta das discussões. A Senadora 
María Eugenia Catalfamo (Argentina), membro mais jovem do Senado da Argentina e grande defensora da juventude, fez uma apresentação 
sobre uma proposta de criação do comitê da juventude e da lei abrangente para a juventude. Naomi Ephraim (Antígua e Barbuda), em seguida, 
falou sobre sua experiência de participar do programa de mentoria President’s 10, criado pela Exma. Alincia Williams-Grant, Presidenta do Senado 
de Antígua e Barbuda. Por fim, a Presidenta Williams-Grant leu uma declaração redigida por J’Nelle Bellizaire, participante do President’s 10, sobre 
o que ela ganhou ao participar do programa. A Exma. Presidenta compartilhou também, algumas breves reflexões sobre a capacidade do 
programa de promover familiaridade e engajamento de jovens mulheres com processos parlamentares. O painel foi encerrado com um diálogo 
aberto.    

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/standards/lang--es/index.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/122/res-3.htm
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Conselho da Juventude do 
Primeiro Ministro  

O Conselho da Juventude do Primeiro Ministro é um 

grupo de jovens canadenses que se reúnem on-line e 

presencialmente, diversas vezes ao ano, para oferecer 

assessoria apartidária ao Primeiro Ministro e ao 

Governo do Canadá sobre questões importantes para 

juventude e para todos os canadenses. O Conselho 

oferece contribuições a respeito de projetos tais como 

a Política da Juventude do Canadá, A Estratégia do 

Canadá para Prevenir e Lidar com a Violência de 

Gênero, e a Pesquisa sobre Segurança em Espaços 

Públicos e Privados.  

 

As e os membros desse conselho possui 

representantes de todas as regiões do Canadá, 

refletindo uma grande diversidade de experiências 

educacionais, profissionais e de vida. Esses conselhos 

representam poderosos mecanismos pelos quais 

jovens podem se envolver de formas construtivas com 

atores governamentais e parlamentares, sobretudo 

aqueles com portfólios ministeriais.  

Programa de Mentoria 
President’s 10 

O President’s 10 é um programa de mentoria voltado 

para jovens mulheres do terceiro ano do ensino médio 

de Antígua e Barbuda. O treinamento, que dura dez 

semanas, foi idealizado pela Exma. Senadora Alincia 

Williams-Grant, Presidenta do Senado, visando 

oferecer às mulheres experiência prática trabalhando 

com o sistema político de Antígua e Barbuda, para que 

adquiram as habilidades de que necessitam para serem 

competitivas na força de trabalho.  

 

O programa apoia o desenvolvimento das habilidades 

de liderança das participantes, oferecendo-lhes a 

oportunidade de interagirem com parlamentares, 

figuras públicas e membros de empresas privadas do 

sexo feminino. Diante do contexto de sub-

representação de mulheres jovens na política, a ênfase 

dada por esse programa representa um poderoso 

veículo de empoderamento da próxima geração de 

jovens mulheres líderes.  

https://www.canada.ca/en/campaign/prime-ministers-youth-council.html
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Destaques da Declaração  

O 12º Encontro da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero do ParlAmericas (RPIG) terminou com a leitura da declaração pela Senadora Cathisha 

Williams (Granada) e Adriana Matiz, membro da Câmara dos Representantes (Colômbia). Após a leitura da declaração, Karina Arteaga, membro da 

Assembléia Nacional (Equador) e Vice-Presidenta da RPIG para a América do Sul, teceu os comentários de encerramento do encontro.  

Entre os compromissos adotados pelas delegações parlamentares que participaram do encontro, estão: 

1. Defender, dentro dos seus partidos, a necessidade de criar condições favoráveis para a participação de jovens por meio de medidas para promover 

seu recrutamento e participação significativa em cargos de liderança, tais como cotas e programas de mentoria para jovens, e incorporação das suas 

necessidades e pontos de vista em estatutos e documentos programáticos; 

2. Incorporar boas práticas para tornar nossos parlamentos mais receptivos aos jovens e suas organizações; por exemplo, por meio de programas de 

treinamento para aumentar a participação política de jovens mulheres que exerçam funções de liderança ou parlamentares, ou comitês encarregados 

de institucionalizar essas perspectivas em projetos de lei; 

3. Promover a elaboração e aprovação de leis voltadas para a juventude e garantir a alocação orçamentária necessária para sua implementação, 

insistindo na necessidade de coletar dados e informações estatísticas desagregados sobre jovens; 

4. Promover o diálogo entre gerações, por meio de espaços democráticos e participativos, nos quais as vozes de diferentes grupos sejam ouvidas e 

levadas em consideração no trabalho legislativo. 

 #ParlAmericasGEN 

http://parlamericas.org/uploads/documents/GE_Gathering_Declaration_POR.pdf
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Parlamentos representados  

 

Antigua e Barbuda   Chile  Honduras  
República 
Dominicana  

 Argentina  Colômbia  Jamaica  Santa Lúcia 

 Bahamas  Costa Rica  México  Suriname 

 Barbados  Equador  Nicarágua  Trinidade e Tobago 

 Bolívia  Granada  Panamá  Uruguai 

 Canadá  Guiana  Paraguai  Venezuela 

ParlAmericas Podcasts  
 
Encontre o ParlAmericas no iTunes e no 

Google Play para escutar as sessões das 

nossas reuniões   

Esse encontro foi possível graças ao generoso apoio do Parlamento de 

Granada, Congresso da Colômbia e do Governo do Canadá, por meio do seu 

Ministério de Relações Exteriores. 

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
file:///C:/Users/ParlAmericas/Documents/Audacity


ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE DE 
GÊNERO atuando a favor do 
empoderamento político das mulheres e da 
aplicação de uma perspectiva de gênero no 
trabalho legislativo   

ParlAmericas é composto pelas 
LEGISLATURAS NACIONAIS dos Estados 
membros da OEA da América do Norte, 
Central, do Sul e do Caribe   

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das 
MELHORES PRÁTICAS parlamentares e 
promove o DIÁLOGO POLÍTICO 
COOPERATIVO   

ParlAmericas promove políticas e ações 
legislativas para mitigação e adaptação dos 
efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS   

ParlAmericas possui sede em OTTAWA, 
CANADÁ  

ParlAmericas promove o PARLAMENTO 
ABERTO apoiando os princípios da 
transparência, prestação de contas, 
participação cidadã e da ética e probidade   

ParlAmericas é a instituição que 
promove a DIPLOMACIA PARLAMENTAR 
no SISTEMA INTERAMERICANO   

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento 
da democracia e governança através do 
acompanhamento de PROCESSOS ELEITORAIS   

Secretaria Internacional do ParlAmericas  

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá 

Telefone: +1 (613) 947-8999 www.parlamericas.org | 

info@parlamericas.org  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

