Agenda
Diálogo Interparlamentar
13o Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas
Reforçando a Proteção Social Além do COVID-19: O que os Dados Revelam

13 de setembro de 2021 | 10:30 (UTC – 04:00)
#ParlAmericasGEN
A. 08:30
(UTC – 06:00)
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicarágua

B. 09:30
(UTC – 05:00)
Colômbia
Equador
Jamaica
Cidade do México,
México
Panamá
Peru

C. 10:30
(UTC – 04:00)
Antígua e Barbuda
Haiti
Barbados
Ottawa, Canadá
Bolívia
Paraguai
Cuba
São Cristóvão e Neves
Dominica
Santa Lúcia
República Dominicana
São Vicente e Granadinas
Granada
Bahamas
Guiana
Trinidad e Tobago
Venezuela

D. 11:30
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasília, Brasil
Chile
Suriname
Uruguai

INSCREVA-SE AQUI
Este diálogo interparlamentar será uma oportunidade para parlamentares e funcionários(as)
parlamentares trocarem informações a respeito dos benefícios de sistemas de proteção social inclusivos
com especialistas no assunto. A sessão terá início com um painel que ilustrará a importância da proteção
social no contexto do COVID-19, e fora dele, onde cada expositor abordará aspectos específicos da
proteção social e suas ligações com o avanço da igualdade de gênero. A importância de dados de alta
qualidade para facilitar o desenvolvimento e implementação das proteções necessárias para o alcance
desse objetivo também serão enfatizadas. Em seguida, os participantes terão um espaço para discutirem
sobre esses assuntos, bem como sobre o papel dos órgãos legislativos no fortalecimento de medidas de
proteção social que atendam a todos os membros da sociedade.
A. 08:30 – 08:50
B. 09:30 – 09:50
C. 10:30 – 10:50
D. 11:30 – 11:50

Palavras de boas-vindas
● Exma. Valerie Woods (Belize), Presidenta da Câmara dos Representantes e
coanfitriã do Encontro da RPIG
● Exmo. Andrónico Rodríguez Ledezma (Bolívia), Presidente da Câmara dos
Senadores e coanfitrião do Encontro da RPIG
● Exma. Deputada Maya Fernández Allende (Chile), Presidenta do Comitê
Executivo da RPIG

A. 08:50 – 09:50
B. 09:50 – 10:50
C. 10:50 – 11:50
D. 11:50 – 12:50

Painel de Discussão: Proteção Social Além do COVID-19
O painel examinará os benefícios da proteção social, bem como alguns componentes
específicos dos sistemas que facilitam o alcance de impactos positivos. Também será
uma oportunidade para expositores do sistema das Nações Unidas destacarem
iniciativas, áreas de trabalho, ou recursos específicos que possam ser de grande valia
para o trabalho contínuo desenvolvido pelos parlamentares nessas áreas.

●
●

A. 09:50 – 10:20
B. 10:50 – 11:20
C. 11:50 – 12:20
D. 12:50 – 13:20

Moderadora: Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)
Expositores:
o Carlos Maldonado, Oficial de Assuntos Sociais da Comissão
Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe
(CEPAL)
o Zahrah Nesbitt-Ahmed, Gerente de Pesquisa de Gênero e
Desenvolvimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) Escritório de Pesquisa - Innocenti
o Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas para Gênero e Sistemas
Sociais da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO)

Diálogo entre participantes
Após as apresentações dos expositores, um debate moderado convidará os e as
parlamentares e expositores a responderem a uma ou mais das seguintes questões:
●

●

●

Que boas práticas existem no seu país para assegurar que mulheres e
meninas recebam proteção social adequada ao longo de sua vida,
independentemente do seu status de trabalho? Que tipos de medidas
aprimoradas foram implementadas em resposta à pandemia do COVID-19?
Aproveitando as informações compartilhadas pelo painel, na sua opinião,
quais são alguns dos principais indicadores necessários para avaliar o
sucesso do sistema de proteção social do seu país na contribuição para a
erradicação da desigualdade?
De que forma os parlamentos desempenham um papel mais ativo na
garantia da proteção social que é projetada para suprir as diferentes
necessidades das mulheres e de comunidades marginalizadas?

A. 10:20 – 10:25
B. 11:20 – 11:25
C. 12:20 – 12:25
D. 13:20 – 13:25

Avaliação da sessão

A. 10:25 – 10:30
B. 11:25 – 11:30
C. 11:25 – 12:30
D. 13:25 – 13:30

Palavras de encerramento
● Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara
dos Representantes e Vice-Presidenta do ParlAmericas

Siga @ParlAmericas nas redes sociais
As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o
ParlAmericas no iTunes e Google Play para ouvir sessões dos nossos encontros
anteriores.

Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo
do Canadá.
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