
Respostas Sustentáveis para uma Recuperação 
Econômica Pós COVID-19 
 

#ParlAmericasGEN 
#ParlAmericasODS 

Esta reunião virtual sobre respostas sustentáveis para uma recuperação econômica pós COVID-19, reuniu 

parlamentares e funcionários parlamentares das Américas e do Caribe e especialistas para discutir 

respostas legislativas e políticas públicas que promovam a recuperação econômica sustentável e 

inclusiva após o COVID-19, ao considerar impactos de gênero da pandemia e a promoção da consecução 

da Agenda 2030. 

 

Esta atividade está alinhada com o ODS 5  

Assista a gravação da sessão aqui 

TEMA 

Recuperação económica, Igualdade de 

Gênero, Mudança Climática  

LOCAL 

Reuniões virtuais 

DATA 

11 de junho, 2020  

PARTICIPANTES 

Mais de 45 parlamentares e funcionários 

parlamentares de 13 países  

https://www.youtube.com/watch?v=fDxPmcgD7sI&feature=youtu.be
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Embora essa pandemia constitua uma tragédia, podemos 

optar por lembrá-la dessa forma ou podemos vê-la como 

uma grande oportunidade que nos permite pensar no 

futuro. Podemos legislar para melhorar essas estruturas 

que atualmente nos tornam tão vulneráveis e, acima de 

tudo, podemos pensar em entrar no futuro com um país 

com melhores fundações e uma sociedade melhor, 

porque o mundo não será o mesmo após a pandemia do 

COVID-19.  

Resumo 

A atividade foi inaugurada pela membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), 

Presidenta do ParlAmericas. A Exma. Alincia Williams-Grant (Antígua e Barbuda), Presidenta do 

Senado, moderou a reunião, que contou com apresentações de: Embaixador Irwin LaRocque, 

Secretário Geral da Comunidade do Caribe (CARICOM); Diane Quarless, Diretora da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) - sede sub-regional para o Caribe; Monika 

Queisser, Chefe da Divisão de Política Social da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE); e Therese Turner-Jones, Gerente Geral do Grupo Caribenho do Departamento de 

Países do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O diálogo foi enriquecido pelas intervenções dos parlamentares, permitindo o compartilhamento de 

boas práticas e deliberações sobre as apresentações. O webinar foi concluído com as palavras da 

Senadora Saphire Longmore (Jamaica), membro do Conselho do ParlAmericas. 

Membro da Assembléia Nacional 
Elizabeth Cabezas (Equador), 
Presidenta do ParlAmericas 

O objetivo desta reunião é reunirmos em 

torno de uma questão que deve estar no 

centro de nossa agenda legislativa: como 

os governos do hemisfério podem 

responder à crise com medidas efetivas 

de recuperação econômica que sejam 

sensíveis ao gênero e sustentáveis, 

promovendo a inclusão e resiliência às 

mudanças climáticas, dois objetivos 

cruciais para nossos países.  

Exma. Alincia Williams-Grant (Antígua 
e Barbuda), Presidenta do Senado 

Compêndio de Ações Legislativas e Executivas das Américas e do Car-

ibe em Resposta ao COVID-19  

Esta publicação do ParlAmericas e da Assembléia Nacional do Equador 

fornece uma visão geral de legislações e decretos adotados pelos gov-

ernos do hemisfério até o fim de abril, em resposta à pandemia do 

COVID-19. Inclui ainda palavras-chave que classificam as medidas te-

maticamente.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_COVID19_POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_COVID19_POR.pdf
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Palestrantes 

O Embaixador Irwin LaRocque enfatizou a necessidade de preparação e pensamento de longo prazo nas respostas do COVID-19, considerando os efeitos 

da temporada de furacões e incorporando a resiliência ambiental como um fator-chave. Ele mencionou ainda, a dificuldade que os países do Caribe 

enfrentam para acessar o financiamento concessionário, exigindo que as instituições internacionais levem em conta não apenas o PIB per capita, mas 

também a fragilidade das economias, a exposição a riscos ambientais e a relação dívida/PIB em suas avaliações.  

Diane Quarless (apresentação) forneceu uma visão econômica, colocando em perspectiva o impacto da pandemia do COVID-19 na economia. O pesado 

endividamento dos Estados do Caribe dá aos governos um espaço fiscal muito restrito para responder à crise, exacerbado pela dificuldade de acessar o 

investimento direto estrangeiro (IDE), a Assistência Oficial ao Desenvolvimento (ODA) e os empréstimos concessionários. Apontou também, que um 

declínio radical no turismo, que é a força vital de muitos países do Caribe, resultará em perdas anuais estimadas entre US$ 22 bilhões e US$ 28 bilhões em 

2020. Nesse contexto, ela pediu aos governos que responda com programas de assistência financeira baseados em evidências e orientados com dados 

que abordam as crescentes desigualdades produzidas pela crise.  

Tudo isso está ocorrendo no contexto do início 

da temporada de furacões. As mudanças 

climáticas não desapareceram por causa da 

COVID [...] precisa-se levar em conta a fragilidade 

de nossas economias, a fragilidade de nosso 

meio ambiente e nos permitir ter acesso ao 

financiamento concessionário. 

Embaixador Irwin LaRocque, Secretário 
Geral da Comunidade do Caribe 
(CARICOM) 

O envolvimento parlamentar na implementação dos 

ODS é de importância crítica, fortalecendo as 

estratégias e a infraestrutura nacionais de 

desenvolvimento. Não podemos nos dar ao luxo de 

ter um foco de desenvolvimento de curto prazo em 

nossos países, ele precisa ser de longo prazo e de uma 

maneira que transcenda o partido no poder.  

Diane Quarless, Diretora da 
Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) - sede sub-
regional para o Caribe 

http://parlamericas.org/uploads/documents/ECLAC_Diane_Quarless.pdf
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Palestrantes 

Monika Queisser (aprsentação) forneceu uma visão global do impacto econômico do COVID-

19, com base no Relatório de Resultado Econômico da OCDE, destacando que o PIB mundial 

deverá diminuir 12,5% em comparação com o ano passado. Ela apresentou ainda, análises 

baseadas em gênero que mostram como o COVID-19 afetou as mulheres de maneira mais 

acentuada, incluindo: a super-representação de mulheres em trabalhadores de serviços 

essenciais (90% deles são mulheres entre os países da OCDE), geralmente com segurança 

precária no emprego; a fragilidade dos empregos das mulheres na crise atual, com dados 

mostrando que os empregos dos homens estão se recuperando mais rapidamente; e o 

aumento dramático nos casos de violência doméstica, onde os parlamentares têm um grande 

papel a desempenhar nos esforços de prevenção e apoio. Nesse contexto, instou os governos 

a considerarem as avaliações de impacto de gênero e o orçamento sensível a gênero em suas 

respostas à crise, e lembrou aos legisladores a necessidade de implementar políticas sensíveis a 

gênero, como licença parental, que era uma prioridade premente antes do COVID-19 e 

permanecem ainda mais relevante agora.  

Therese Turner-Jones apresentou dados locais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

que confirmam os impactos de gênero da pandemia de COVID-19 na região do Caribe. Os 

dados, que cobriram áreas como nutrição, assédio sexual, assistência domiciliar e expectativas 

culturais, mostraram como as prioridades de igualdade de gênero, que já estavam presentes 

antes da pandemia do COVID-19, se tornaram ainda mais urgentes, à medida que a crise agrava 

essas desigualdades. Ressaltou ainda a importância de incorporar as vozes das mulheres na 

tomada de decisões, e a necessidade de considerar o impacto que essa crise tem na saúde 

mental da população.  

Essas são áreas que precisam ser tratadas, 

mesmo sem a crise do COVID-19, mas que são 

particularmente relevantes em nossas 

respostas à pandemia: necessidades de 

cuidados familiares, melhores cuidados infantis, 

melhores cuidados a idosos e, principalmente, 

mais políticas de licença parental e paternidade.  

Monika Queisser, Chefe da Divisão de 
Política Social da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) 

Pesquisamos mais de 12.500 pessoas no Caribe, e 

descobrimos que cerca de 47% das mulheres e mais de 

40% dos homens perderam o emprego durante a 

pandemia; 22% das mulheres passaram fome, 

enquanto 15% dos homens ficaram sem ter o que 

comer; e 61% dos domicílios identificaram as mulheres 

como responsáveis principal pela limpeza. 

Considerando que a pandemia está afetando 

desproporcionalmente as mulheres e que os governos 

estão adotando ações para lidar com a pandemia, 

desde o desenvolvimento de vacinas até programas 

de proteção social, precisamos que as vozes das 

mulheres sejam ouvidas e representadas. 

Therese Turner-Jones, Gerente 
Geral do Grupo Caribenho do 
Departamento de Países do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

http://parlamericas.org/uploads/documents/OECD_Monika_Queisser.pdf
http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
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Debate 

Um período de debate foi aberto após as apresentações, em que os participantes compartilharam medidas de recuperação econômica implementadas em 

seus países e fizeram perguntas aos especialistas. Durante essa parte da reunião, participantes e especialistas discutiram sobre como medir a eficiência 

das respostas à crise, a dificuldade de acessar o financiamento concessionário em vez de empréstimos para reduzir o nível da dívida, e a importância de 

investir em resiliência ambiental.  

Todos os planos de recuperação parecem estar 

analisando os números brutos do PIB e construindo 

resiliência ambiental, e me pergunto onde é que a 

economia de assistência entra. Ao analisar o impacto 

sobre as mulheres, a economia de assistência possui um 

papel significativo. Ao traçar um novo caminho a seguir, 

como desenvolveremos um plano e políticas para inserir 

a economia de assistência nessa nova ordem econômica?  

Senador Chester Humphrey (Granada), 
Presidente do Senado e Vice-Presidente 
da Rede Parlamentar para a Igualdade de 
Gênero - Caribe 

Colocamos várias medidas em prática, muitas 

delas com foco em gênero. Por exemplo, tivemos 

que fechar nosso setor de turismo muito cedo. A 

grande maioria dos funcionários do turismo e do 

setor informal são mulheres. Quando o governo 

introduziu apoio financeiro de três meses no setor 

de turismo e apoio aos trabalhadores do setor 

informal, estamos beneficiando principalmente as 

mulheres. Exma. Bridgid Annisette-George 
(Trinidade e Tobago), Presidenta da 
Câmara dos Representantes e Membro do 
Conselho do ParlAmericas 
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Conclusão 

A Senadora Longmore (Jamaica), Membro do Conselho do ParlAmericas, concluiu a reunião reiterando a importância de fortalecer a coleta de dados na 

região, abordar a questão da violência doméstica e introduzir políticas mais fortes de licença parental, entre outras práticas discutidas. Finalmente, 

agradeceu aos participantes e palestrantes por suas contribuições enriquecedoras e ressaltou a proposta do Embaixador Irwin LaRocque de realizar um 

futuro diálogo com os principais assessores da CARICOM, em parceria com a Secretaria Internacional do ParlAmericas.  

 O impacto econômico mais significativo na região é 

causado pela perda de receita devido ao turismo, que é o 

maior setor da maioria das economias do Caribe. 

 Os países do Caribe estão muito endividados e precisam 

de acesso ao financiamento concessionário, e não a 

empréstimos, mas as oportunidades são limitadas devido 

à concessão de ajuda oficial ao desenvolvimento serem 

baseadas nos critérios do PIB per capita. 

 O planejamento a longo prazo e o investimento em 

resiliência ambiental são fundamentais, especialmente 

considerando o impacto da temporada de furacões na 

região do Caribe. 

 Dados locais de países do Caribe confirmam os impactos 

de gênero da pandemia do COVID-19 em áreas como: 

assistência médica não remunerada, perda de emprego, 

desnutrição, assédio sexual e trabalho doméstico. 

 As mulheres são mais fortemente impactadas pela 

pandemia do COVID-19 e devem se envolver ativamente 

nas respostas públicas, que devem incorporar análises 

baseadas em gênero. 

 A introdução de políticas mais fortes de licença parental é 

essencial para aliviar a carga desigual de assistência 

infantil para as mulheres, especialmente durante esta 

crise  

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 

Senadora Saphire Longmore (Jamaica), 
Membro do Conselho do ParlAmericas 

Enquanto continuamos a planejar e implementar 

medidas de recuperação econômica em nossos países, 

lembremos da importância de incorporar os princípios 

de sustentabilidade e igualdade de gênero discutidos 

hoje. Lembremos também da importância do diálogo 

contínuo na região. Conversas como essas permitem a 

troca de estratégias e melhores práticas e oferecem um 

local para abordar questões e desafios prementes que 

enfrentamos na região. 

Guia de Políticas: Licença Parental  

Esta publicação do ParlAmericas fornece diretrizes para o fortalecimento das 

estruturas legais em torno da licença parental, incluindo licenças maternidade, 

paternidade e licença parental compartilhada. O guia de políticas apresenta ins-

trumentos internacionais, conceitos-chave, dados, boas práticas regionais e es-

truturas nacionais para as Américas e o Caribe.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Parental_Leave_ENG.pdf
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Parlements représentés 

 Antígua e Barbuda  Canadá  Jamaica  Trinidade e Tobago 

 Bahamas  Dominica  Santa Lúcia   

 Barbados 

 

Equador  
São Vicente e 
Granadinas 

  

 Bermuda  Granada  Suriname    

Esta reunião foi possível graças ao apoio financeiro do Governo do 
Canadá por meio do seu Ministério de Assuntos Globais. 

Podcast de ParlAmericas  

Inscreva-se no Podcast do ParlAmericas 

peloiTunes ou Google Play , para ouvir 

as gravações de painéis selecionados 

dessa e de outras reuniões. 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


Secretaria Internacional do ParlAmericas 

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

Telephone: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

PARLAMERICAS 

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 
35 LEGISLATURAS NACIONAIS da 
América do Norte, Central, do Sul e do 
Caribe 

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

ParlAmericas respalda as políticas e 
medidas legislativas para mitigação e 
adaptação dos efeitos das MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

ParlAmericas está sediada 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 

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

