
 
DESTAQUES
DO ANO

2020



Fotografias: Cortesia de organizações parceiras e parlamentos anfitriões.



DESTAQUES DO ANO 2020

3

SOBRE O PARLAMERICAS ...............................................................................................4

MENSAGEM DA PRESIDENTA DO PARLAMERICAS ...............................................5

OPERAÇÕES E FINANÇAS .............................................................................................6

LEGISLATURAS NACIONAIS REPRESENTADAS EM NOSSO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO .............................................................................................................7

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS .............................................................................................8

2020 EM RESUMO ........................................................................................................... 10

FERRAMENTAS INTERATIVAS ..................................................................................... 14

RECURSOS E PUBLICAÇÕES ...................................................................................... 16

17A ASSEMBLEIA PLENÁRIA ......................................................................................... 17

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR PARA A IGUALDADE 
DE GÊNERO DO PARLAMERICAS ............................................................................. 24

CONSTRUINDO UMA POSIÇÃO COORDENADA PARA AS NEGOCIAÇÕES 
DO CARIBE EM PEQUIM+25 ....................................................................................... 25

AÇÕES LEGISLATIVAS PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 ......................................... 28

12º ENCONTRO DA REDE PARLAMENTAR PARA A IGUALDADE DE 
GÊNERO ............................................................................................................................. 30

PROJETO DE LIDERANÇA POLÍTICA DA MULHER ............................................ 34

PUBLICAÇÃO DO CONTO INFANTIL “ELENA E AS FORMIGAS: UMA 
EQUIPE AO RESGATE” ................................................................................................... 37

CONQUISTAS E ATIVIDADES DO FONAMUPP .................................................... 38

PROGRAMA DE TREINAMENTO “JOVENS MULHERES NA LIDERANÇA” .. 40

CAMPANHA DE VÍDEO: 16 DIAS DE ATIVISMO CONTRA A VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO ............................................................................................................................. 42

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE DE PARLAMENTO ABERTO DO 
PARLAMERICAS ............................................................................................................... 43

ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES PARLAMENTARES VIRTUAIS ............................. 44

LEGISLANDO PARA A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA FRENTE AO 
COVID-19: DIÁLOGO COOPERATIVO ENTRE AS E OS PRESIDENTES DOS 
PODERES LEGISLATIVOS DAS AMÉRICAS .............................................................. 48

FORTALECENDO O CONTROLE POLÍTICO DIANTE DA PANDEMIA 
COVID-19 .......................................................................................................................... 52

A TRANSPARÊNCIA NÃO ESTÁ EM QUARENTENA: LANÇAMENTO DA 
CAIXA DE FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA ..................... 55

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR  SOBRE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS ..................................................................................................................... 57

RESPOSTAS SUSTENTÁVEIS PARA UMA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA  
PÓS-COVID-19 ................................................................................................................. 58

RECONSTRUINDO MELHOR: UMA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA VERDE E 
SUSTENTÁVEL ................................................................................................................. 60

RESPOSTAS SENSÍVEIS AO GÊNERO E RESILIÊNCIA A DESASTRES DURANTE 
A CRISE DO COVID-19 ................................................................................................. 63

ÍNDICE



4

DESTAQUES DO ANO 2020

SOBRE O PARLAMERICAS

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

ParlAmericas é composto por 35 LEGISLATURAS NACIONAIS dos países da América do 
Norte, Central, do Sul e do Caribe

ParlAmericas facilita o intercâmbio de BOAS PRÁTICAS parlamentares e promove o DIÁLOGO 
POLÍTICO COOPERATIVO em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

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

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

ParlAmericas organiza consultas e constrói PARCERIAS COM DIVERSAS PARTES 
INTERESSADAS como jovens líderes e organizações da sociedade civil

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

 
ParlAmericas está sediada em OTTAWA, CANADÁ
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Prezadas e prezados colegas,

É com grande prazer que vos escrevo na ocasião da divulgação dos nossos Destaques do Ano de 2020. Embora este tenha sido um ano repleto de desafios e obstáculos, 

sobretudo devido à pandemia do COVID-19, no ParlAmericas, conseguimos nos adaptar imediatamente a uma nova forma de trabalho para apoiar legisladores e pessoal 

parlamentar no exercício de suas funções legislativas, ao longo dessa grave crise. Durante esse período, o ParlAmericas trabalhou para o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular os ODS 5, 13, 16 e 17.

Nesse contexto, desenvolvemos ferramentas e recursos de tecnologia da informação para facilitar a transição para plataformas on-line, em conformidade com as novas regras e restrições 

estabelecidas para conter o avanço da pandemia. Também oferecemos recomendações a respeito de ações legislativas e políticas para a erradicação da violência contra a mulher, compartilhamos 

sugestões e exemplos de melhores práticas para o fortalecimento da fiscalização parlamentar, bem como apresentamos ferramentas especializadas para orientar o trabalho legislativo com relação à 

compreensão da resiliência climática sob uma perspectiva de gênero.  

No que diz respeito ao trabalho que desenvolvemos junto a organizações da sociedade civil, uma área que consideramos vital para a nossa missão, o ParlAmericas tem trabalhado em um projeto 

financiado pelo Governo do Canadá para apoiar o fortalecimento de organizações da sociedade civil dedicadas ao empoderamento das mulheres na política da América Latina e Caribe, incluindo 

o Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos (FONAMUPP), do Panamá, e a organização Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla em inglês). Também tivemos a oportunidade de 

trabalhar e participar de diálogos com organizações de jovens, a respeito de questões centrais para suas agendas políticas, tais como o combate à mudança climática, o futuro dos mercados de 

trabalho e a importância do trabalho de cuidado não remunerado. Seguindo adiante, é essencial que continuemos a criar fóruns de discussão entre gerações que deem aos jovens das Américas e do 

Caribe a chance de serem ouvidos. 

Também tivemos a oportunidade de oferecer perspectivas parlamentares em fóruns regionais e globais, associados aos alicerces do nosso trabalho - igualdade de gênero, abertura parlamentar e 

mudança climática - por meio da nossa associação ativa na Força-Tarefa Interamericana de Liderança Feminina e na Rede Global de Parlamento Aberto (OPeN), bem como pelo nosso status de 

observadores na Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. 

O trabalho virtual nos permitiu fortalecer elos de alto nível com influentes organizações da região, tais como a Comunidade do Caribe (CARICOM), a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) e a Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA), entre outras, bem como aproximar os parlamentos da região.

Para concluir, gostaria de ressaltar que a pandemia e os esforços para sua contenção e para a superação do seu impacto deixaram claro como estamos interconectados, e como dependemos uns dos 

outros globalmente. Nesse contexto, diálogo político multilateral e ação coordenada são cruciais.

Com isso em mente, e em linha com o seu papel de instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano, o ParlAmericas continuará a convocar as e os parlamentares do 

hemisfério a promoverem um debate bem-informado sobre temas relevantes, o intercâmbio de melhores práticas e o fortalecimento do diálogo político cooperativo.

 
Elizabeth Cabezas 
Membro da Assembleia Nacional do Equador 

Presidenta do ParlAmericas (2019-2020)

 SIGA-ME NO TWITTER @ELIZCABEZAS

MENSAGEM DA PRESIDENTA DO PARLAMERICAS

https://twitter.com/ElizCabezas
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VALOR INDICATIVO DE CONTRIBUIÇÕES TOTAIS  
$2,858,399

As operações e atividades do ParlAmericas no ano fiscal 
de 2020 foram financiadas através do apoio de nossos 
parlamentos membros, organizações parceiras e da 
generosa contribuição do Governo do Canadá por meio 
do Ministério de Assuntos Globais. O ParlAmericas 
agradece, sinceramente, a contribuição dos parlamentos 
membros, legisladores e legisladoras e parceiros 
pelo inestimável apoio, experiência, tempo e viagens 
que asseguraram a implementação bem sucedida da 
programação do ParlAmericas ao longo do ano.

Nota: As contribuições em espécie são calculadas quando 
os valores podem ser razoavelmente estimados ou, quando 
a documentação de apoio é fornecida pelo parlamento 
membro. Reconhecemos que o valor apresentado não é uma 
representação precisa do valor total do suporte em especie 
fornecido pelos parlamentos membros e parceiros, no curso 
normal das operações da ParlAmericas. Por isso, buscamos 
acompanhar e registrar o valor indicativo das contribuições 
totais recebidas em apoio aos programas do ParlAmericas.

Viagens neutras em carbono: Durante o ano fiscal de 
2020 (1 de outubro de 2019 - 30 de setembro de 2020), a 
equipe do ParlAmericas adquiriu voluntariamente um total 
de 88 toneladas de compensações de carbono para as viagens 
que a equipe da Secretaria Internacional realizou durante 
as atividades do ParlAmericas, e o ParlAmericas comprou 
170 toneladas de compensações de carbono adicionais para 
todos os outros voos adquiridos pelo ParlAmericas para a 
implementação de nossos programas.

Fonte: As demonstrações financeiras do ParlAmericas 

auditadas até o dia 30 de setembro de 2020 e o Relatório 
Financeiro Anual correspondente, preparado para Conselho 
de Administração do ParlAmericas e demais Parlamentos 
membros.

OPERAÇÕES E FINANÇAS

CONTRIBUIÇÕES  
$2,535,298 

77% Projetos financiados por doadores: $1,963,126

6% Taxas de associação: $145,705

7%  Contribuições em espécie dos membros: $176,867

10% Outras entradas: $249,600

DESPESAS  
$2,352,323 

51% Pessoal: $1,199,216

11% Custos operacionais: $260,151

38% Implementação do programa: $892,956

69% Projetos Financiados por Doadores: $1,963,126

  1% Secretaria Internacional – Contribuições em 

 Espécie: $38,159

13% Parlamentos – Taxas + Contribuições em Espécie 

 + Indicativo de Viagem: $374,172

  8% Parceiros – Contribuições em Espécie: $233,342

  9% Outras Entradas: $249,600
Todos os valores estão em dólares canadenses.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_Annual_Financial_Report%20_2020_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_Annual_Financial_Report%20_2020_POR.pdf
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Comitê Executivo do Conselho de Administração 
(outubro 2019 - novembro 2020):

Elizabeth Cabezas, Presidenta  
Membro da Assembleia Nacional, Equador

Maya Fernández Allende, 2ª Vice-Presidenta e Presidenta da Rede Parlamentar 
para a Igualdade de Gênero 
Deputada, Chile

Blanca Ovelar, 2ª Vice-Presidenta e Presidenta da Rede de Parlamento Aberto 
Senadora, Paraguai

Ana Belén Marín, 2ª Vice-Presidenta e Presidenta da Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas do ParlAmericas 
Membro da Assembleia Nacional, Equador

O ParlAmericas é dirigido por parlamentares, com um Conselho de Administração 
composto de 21 assentos representando países da América do Norte, Central, do Sul, 
e Caribe. Além disso, o Conselho de Administração conta com representantes ex-
officio do Parlamento Anfitrião da Assembléia Plenária, do Ex-Presidente Imediato do 
ParlAmericas, dos Diretores da Corporação ParlAmericas, da Secretaria Internacional 
do ParlAmericas e da Secretaria-Geral da OEA. Cada Rede é governada por um 
Comitê Executivo eleito, composto por um Presidente e Vice-Presidentes sub-
regionais, representando as Américas do Norte, Central e do Sul, e o Caribe.

Países que ingressam no Conselho de Administração do ParlAmericas após a 17ª 
Assembléia Plenária, realizada em 27 de novembro de 2020. Para ver o resultado 
completo das eleições, consulte a página X. Para mais informações sobre nosso 
Conselho de Administração e Comitês Executivos, visite o nosso site: http://
parlamericas.org/en/about/board-ofdirectors.aspx

LEGISLATURAS NACIONAIS 
REPRESENTADAS EM NOSSO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CANADÁ

OEA

MÉXICO CUBA

JAMAICA

TRINIDAD E TOBAGO

SURINAM

SANTA LÚCIA

PANAMÁ

EQUADOR

EL SALVADOR NICARÁGUA

CHILE

ARGENTINA

ANTIGA E BARBUDA

GUIANA
COLÔMBIA

BARBADOS

COSTA RICA

PERU

PARAGUAI

http://parlamericas.org/en/about/board-ofdirectors.aspx
http://parlamericas.org/en/about/board-ofdirectors.aspx
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No último ano, o ParlAmericas colaborou com organizações 

multilaterais e da sociedade civil, além dos nossos parlamentos 

membros, para maximizar os impactos de seus esforços por 

meio de programações complementares. Agradecemos a 

todos nossos parceiros por terem contribuído com recursos, 

experiências e conhecimentos, para as atividades e projetos 

por nós desenvolvidos, e esperamos seguir fortalecendo essas 

colaborações na busca de uma democracia mais sólida, da 

abertura legislativa, da igualdade de gênero e do desenvolvimento 

sustentável, nas Américas e no Caribe.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Em abril de 2020 cumpriu-se um ano desde que a Secretaria 

Internacional do ParlAmericas assinou o compromisso de aderir ao 

Neutralidade Climática Agora (em espanhol), uma iniciativa para diversas partes interessadas reduzirem suas 

emissões de GEE por meio de um método de três etapas para medir, reduzir e compensar suas emissões 

de carbono. A Secretaria Internacional do ParlAmericas tomou várias medidas para reduzir suas emissões 

de carbono, desde a redução e reutilização de materiais, até a compensação de emissões de viagens de 

trabalho por meio da Plataforma de Compensação de Carbono da CMNUCC (em espanhol). Para parlamentos 

e parlamentares que desejam aprender mais sobre neutralidade climática, recomendamos a leitura do 

nosso Guia sobre Parlamentos Verdes ou, entrar em contato com o Programa de Mudanças Climáticas do 

ParlAmericas pelo e-mail parlamericasCC@parlamericas.org.

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
https://offset.climateneutralnow.org/
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Recovery_POR.pdf
mailto:parlamericasCC%40parlamericas.org?subject=
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A Força Tarefa Interamericana para o 
Empoderamento e Liderança da Mulher foi anunciada 
na 8ª Cúpula das Américas (Peru, abril de 2018). 

Com o objetivo de contribuir para o progresso regional em direção ao ODS 5 
(igualdade de gênero), a Task Force serve como um mecanismo de coordenação 
que reforça compromissos e estratégias para promover o empoderamento e a 
liderança das mulheres. A Task Force é composta por importantes instituições 
interamericanas e internacionais que trabalham em varios setores e em vários 
níveis. 

A Rede de Transparência Parlamentar (OpeN, sigla 
em inglês), lançada durante a 5ª Cúpula Global da 
Aliança para o Governo Aberto (AGA) (Geórgia, 
julho de 2018). Com o objetivo de contribuir para o 

progresso global em direção ao ODS 16 (instituições fortes), a OPeN fornece 
uma plataforma para as e os legisladores que defenderam a questão da abertura 
legislativa por meio do Conselho de Liderança Parlamentar da rede. A OPeN se 
baseia nos esforços do Grupo de Trabalho sobre Abertura Legislativa da AGA, 
buscando reunir as principais organizações internacionais comprometidas com a 
abertura legislativa.

Em 2020 o ParlAmericas continuou a apoiar  
dois mecanismos estratégicos de colaboração
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2020 EM RESUMO

Ja
ne

ir
o

21-22
Participação no workshop "Reforçando a Democracia por meio do Envolvimento do Público e da Sociedade Civil no Processo Legislativo" organizado pelas Irmãs 

para a Mudança e a Aliança para a Igualdade e a Justiça (Castries, Santa Lúcia)

21-23 Participação na série de Workshops Regionais da Associação de Comitês de Contas Públicas da Commonwealth: Caribe (Porto Espanha, Trinidad e Tobago)

23-24 Participação na 11ª Sessão da Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da Aliança do Pacífico (Valparaíso, Chile)

25-31 Participação na 14ª Conferência Regional sobre Mulheres da América Latina e do Caribe (Santiago, Chile)

Fe
ve

re
ir

o

10-11
Reunião regional “Construindo uma Posição Coordenada para as Negociações do Caribe sobre Pequim+25,” organizada em colaboração com o Escritório 

Multi-país da ONU para o Caribe, Instituto de Estudos de Gênero e Desenvolvimento da Universidade das Índias Ocidentais - Cave Hill, Mulheres Caribenhas na 

Liderança (CIWiL), Fundação Westminster para a Democracia, CARICOM, e o Parlamento de Barbados (Bridgetown, Barbados)

M
ar

ço 5-6, 9
Iniciativa de treinamento: “Mulheres Jovens em Liderança – Trinidad e Tobago,” organizada em colaboração com CIWiL e o Parlamento de Trinidad e Tobago (Porto 

Espanha, Trinidad e Tobago)

16 Lançamento do projeto de acompanhamento técnico com o Congresso da Colômbia sobre parlamentos com perspectiva de gênero

Nota: Todas as atividades a partir de meados de março em diante foram realizadas virtualmente.

A
br

il

 16 Reunião regional: “Organizando sessões parlamentares virtuais durante a pandemia do COVID-19 na América Latina”

29 Reunião nacional: “Parlamento Aberto: Experiências da América Latina” organizado em colaboração com IRI - Panamá e Assembleia Nacional do Panamá

30
Assinatura do Memorando de Entendimento entre o ParlAmericas e o Senado do Paraguai para a realização de um projeto de acompanhamento técnico de 

parlamentos com perspectiva de gênero
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M
ai

o
1

Reunião regional: “Sessões parlamentares virtuais durante a pandemia do COVID-19” organizada em colaboração com a Associação Parlamentar da 

Commonwealth (CPA, sigla em inglês)

8 Reunião regional: “Ações legislativas para prevenir a violência contra as mulheres durante a pandemia do COVID-19 na América Latina”

8 Reunião internacional: “Parlamentos e pandemias: trabalhando virtualmente e permanecendo aberto na era COVID-19” organizada em colaboração com a OpeN

19
Participação na reunião “Responda, Reestruture, Recupere: Mulheres e a Resposta ao COVID-19 no Caribe” organizada pelo Instituto Caribenho para as Mulheres 

na Liderança (CIWiL, sigla em inglês)

21
Participação na reunião “COVID-19: Por que a liderança feminina pode fazer a diferença na resposta? Desafios e oportunidades nas Américas e no Caribe além da 

emergência” organizada pela Força-Tarefa Interamericana sobre Liderança das Mulheres

27 Participação na reunião “Integrando as perspectivas de gênero na tomada de decisões políticas “ organizada pelo IRI Panamá

27 Participação no “Fórum Andino de Mulheres Parlamentares Frente a Pandemia do COVID-19” organizado pelo Centro de Liderança para Mulheres das Américas

Ju
nh

o

5
Diálogo regional entre presidentes de parlamentos e a Secretária Executiva da CEPAL Alicia Barcena: “Legislando pela recuperação econômica na América Latina 

pós-COVID-19”

8
Participação no diálogo “Legislando, Representando e Exercendo Controle Político na Nova Normalidade” organizado pela Assembleia Nacional do Equador, IPU-

GRULAC e a OEA

11 Reunião regional: “Respostas sustentáveis   para uma recuperação econômica pós-COVID-19 no Caribe”

12 Participação na reunião “A importância de combater a violência política na [América Latina] região” organizada pela Rede Democrática da Mulher do IRI

Ju
lh

o

3
Participação na reunião nacional “Assembleia Nacional, Transparência e Pandemia” organizada pela Fundação para o Desenvolvimento e a Liberdade Cidadã, 

Panamá

6 Reunião nacional: “Parlamento Aberto: Experiências na América Latina” organizado em colaboração com OPeN e o Senado do México

9
Reunião nacional: “Construindo as Fundações do Grupo de Mulheres Principais e Suplentes do Panamá” organizada em colaboração com o IRI – Panamá e a 

Assembleia Nacional do Panamá

10 Reunião de funcionárias e funcionários de parlamentos: “Protocolos de ação em casos de assédio sexual nos parlamentos da América Latina”

10 Reunião regional: “Reconstruir melhor: Uma recuperação econômica verde e sustentável” organizado em colaboração com a Câmara dos Deputados do Chile

13
Participação na sessão da Comissão de Emendas Constitucionais sobre proposta de reforma parcial da Constituição da República do Equador para a criação de um 

sistema parlamentar bicameral

17 Participação no fórum “Parlamentos nas Américas: Experiências e desafios pós-COVID-19” organizado pelo Congresso do Peru

22
Reunião regional “Sensibilidade de Gênero e Resiliência a Desastres durante a Crise COVID-19” organizada com o Escritório Multi-país da ONU Mulheres - 

Caribe e Parlamento de Santa Lúcia
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A
go

st
o

17
Reunião regional: “Ações Legislativas para a Conservação da Biodiversidade Marinha nas Águas Costeiras do Pacífico Sul” organizado em colaboração com a 

Assembleia Nacional do Equador

20 Participação na reunião “Ética e Conduta Parlamentar” organizada pelo Centro de Liderança e Inovação para Mulheres das Américas

21
Reunião regional: “Fortalecimento da supervisão das respostas à pandemia COVID-19 na América Latina” organizada em colaboração com a Câmara de 

Representantes do Uruguai

28 Participação no encontro “Cooperação Interparlamentar Regional para a Transformação Digital” organizado pela Bussola Tech, Brasil

Se
te

m
br

o

2
Mesa redonda regional: “Apoiando a adoção nacional do planejamento de desastres e crises com perspectiva de gênero”, organizada em colaboração com o 

Escritório Multinacional da ONU Mulheres - Caribe e Parlamento das Bahamas

5 Reunião regional: “A caminho da paridade política” organizado em colaboração com o FONAMUPP

15 Participação no encontro “LegisTech para a Democracia por ocasião do Dia Internacional da Democracia” organizado pela Bussola Tech, Brasil

23 Participação no “8º Diálogo sobre Ação para Empoderamento Climático nas Américas e no Caribe” organizado pela CMNUCC

23, 25 e 2 
de out.

12º Encontro da RPIG doParlAmericas, “Projetando Futuros Inclusivos em Parceria com a Juventude” organizado em colaboração com o Congresso da Colômbia e 

o Parlamento de Grenada

24 Participação no fórum regional “Abertura Legislativa: Experiências e desafios da próxima década” organizado pelo NDI - Colômbia

28, 30
Participação no simpósio internacional “Transparência e acesso à informação pública em tempos de pandemia: perspectivas e desafios” organizado pela Assembleia 

Legislativa da Costa Rica

O
ut

ub
ro

1
Reunião regional: “A transparência não está em quarentena: Lançamento da Caixa de Ferramentas sobre Transparência Legislativa na América Latina” organizada 

em colaboração com EUROsociAL + e a RTA

27 Participação no “LegisTech Fórum 2020: Conferência global sobre transformação digital nas legislaturas” organizado pela Bussola Tech, Brasil

27 Participação no treinamento “Gênero e Participação Cidadã” organizado pelo FONAMUPP para o programa de liderança juvenil Brújula Mujer

27, 28, 29
Participação no “Primeiro Congresso Virtual da Assembleia da Juventude do Panamá” organizado com a Assembleia Nacional do Panamá em colaboração com o 

FONAMUPP

29, até 13 
de nov.

Iniciativa de capacitação: “Mulheres Jovens em Liderança - Antígua e Barbuda” organizada em colaboração com CIWiL e o Parlamento de Antígua e Barbuda (Saint 

John, Antígua e Barbuda)

30
Reunião internacional: “Trabalhando para um Estado Aberto” por ocasião da Semana Global de Abertura Legislativa (GLOW) organizada em colaboração com 

OPeN
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N
ov

em
br

o

3
Lançamento da pesquisa sobre experiências de assédio sexual e/ou laboral, como parte do projeto com o Senado do Paraguai para promover parlamentos com 

perspectiva de gênero

12
Participação na reunião nacional “Lançamento do 5º Plano de Ação para um Congresso aberto e transparente na Colômbia: Legislar como tarefa para todos” 

organizada pela Câmara de Representantes da Colômbia

13
Reunião regional: “Experiências de modernização legislativa na América Latina: Fortalecimento da função parlamentar” organizada em colaboração com o NDI - 

América Central

13 Participação no III Encontro Andino organizado pela Juventude Ibero-americana

16, 20, 27 17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, “Rumo a uma Economia Circular” organizada em colaboração com a Assembleia Legislativa da Costa Rica

23 Reunião regional: “Nellie Talks: Mulheres extraordinárias” organizado em colaboração com a Embaixada do Canadá no Panamá e IRI - Panamá

25
Participação no encontro regional “Construindo uma Agenda Regional de Mulheres Parlamentares” por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência 

contra as Mulheres, organizado pela Deputada Arlette Contreras (Peru)

25 Lançamento da campanha de vídeo para OS 16 dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero, em colaboração com ONU Mulheres, FONAMUPP e CIWiL

D
ez

em
br

o 3 Participação no seminário internacional “O Papel do Poder Legislativo na Avaliação de Políticas Públicas” organizado pela Câmara dos Deputados do Brasil

7
Participação no seminário internacional “Justiça Constitucional e Parlamento Aberto” organizado pelo Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e 

Proteção de Dados Pessoais do México
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Portal de conteúdo de igualdade de gênero - ParlGenderTools

ParlGenderTools é um espaço online interativo para autoaprendizagem que 
apresenta kits de ferramentas sobre igualdade de gênero desenvolvidos para 
mulheres e homens parlamentares. Cada kit de ferramentas inclui recursos 
especializados, dados, vídeos e links para estruturas internacionais e regionais 
relevantes. O portal também permite que os parlamentares compartilhem práticas 
efetivas que estão sendo colocadas em prática em seus parlamentos, facilitando a 
troca de conhecimentos na região.

Os kits de ferramentas estão disponíveis em todos os idiomas do ParlAmericas 
e enfocam: a formação de grupos multipartidários para a igualdade de gênero, 
legislação para fortalecer as proteções contra o assédio sexual no trabalho e 
a incorporação da licença parental. Ferramentas adicionais continuarão a ser 
adicionadas em resposta a questões prioritárias identificadas pelos parlamentares.

Esse portal foi desenvolvido em colaboração com o Escritório Multi-País da ONU 
Mulheres no Caribe, e seu conteúdo em inglês foi desenvolvido especialmente para 
parlamentares do Caribe anglófono. https://parlgendertools.org/pt/

FERRAMENTAS INTERATIVAS

Podcast do ParlAmericas

O podcast do ParlAmericas está disponível no iTunes, Google Podcasts e Spotify. 
Inscreva-se para ouvir os episódios com as apresentações e painéis gravados em 
atividades realizadas em todo o hemisfério. Cada episódio também está disponível 
no site do ParlAmericas em www.parlamericas.org/pt/resources/podcasts.aspx.

Em 2020, os episódios incluíram apresentações de especialistas renomados e 
importantes figuras políticas que compartilharam suas percepções sobre questões 
atuais, tais como:

• Economia circular: uma ferramenta para implementar uma mudança de 
paradigma

• #NellieTalks: Mulheres políticas extraordinárias, com a Vice-Presidenta da 
Costa Rica, Epsy Campbell, entre outras líderes ilustres

• Fortalecimento do controle político em face da pandemia COVID-19

O ParlAmericas possui uma série de novas e aprimoradas ferramentas on-line, elaboradas para que
parlamentares tenham acesso às informações e recursos especializados.

https://parlgendertools.org/pt/
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/la-economia-circular-una-herramienta-para-implementar-un-cambio-de-paradigma
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/la-economia-circular-una-herramienta-para-implementar-un-cambio-de-paradigma
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/nellytalks-mujeres-politicas-extraordinarias
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/nellytalks-mujeres-politicas-extraordinarias
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/fortaleciendo-el-control-politico-frente-a-la-pandemia-covid-19
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Ferramenta de compromissos - parlamento aberto

A Ferramenta de Compromissos de Parlamento Aberto é um espaço online que 
permite aos usuários visualizar, comparar, baixar e acompanhar o progresso dos 
parlamentos no cumprimento de seus compromissos de Parlamento Aberto. 
Inclui compromissos apresentados por delegações parlamentares nas reuniões da 
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, bem como aqueles incluídos nos 
Planos de Ação de Parlamento Aberto e compromissos legislativos em Planos 
de Ação de Governo Aberto apresentados à Parceria para o Governo Aberto. 
Os compromissos podem ser explorados filtrando por países ou por pilares do 
parlamento aberto: transparência 
e acesso à informação, prestação 
de contas, participação cidadã 
e ética. O andamento de cada 
compromisso é relatado pelos 
parlamentares e ilustrado por 
meio de um modelo de semáforo, 
junto com a descrição das ações 
realizadas até o momento e links 
para informações adicionais. 
Essa ferramenta mostra os 
esforços significativos feitos pelos 
parlamentos de todo o hemisfério 
para fortalecer suas instituições, 
promove a adoção de novos 
compromissos para impulsionar 
a abertura e serve como um 
guia, fornecendo exemplos e 
ideias de novas iniciativas. https://
www.parlamericas.org/pt/open-
parliament/parl-comm-tracker.
aspx?/

Portal de conteúdo sobre parlamento aberto - ParlTools

O Portal do Parlamento Aberto é uma plataforma online projetada para 
parlamentares, funcionários de parlamentos e outras partes interessadas 
em fortalecer o parlamento nas Américas e no Caribe. Esse portal oferece 
informações sobre a abertura legislativa e é um espaço de intercâmbio de 
conhecimentos e experiências hemisféricas por meio de vídeos, infográficos, 
apresentações e recursos externos. Inclui ainda, diversas caixas de ferramentas 
desenvolvidas pelo ParlAmericas para apoiar a implementação dos princípios 
do parlamento aberto, organizados de acordo com os pilares do Roteiro para 
a Abertura Legislativa do ParlAmericas: transparência, acesso à informação 
pública, prestação de contas, ética e participação pública; esta última está 
atualmente disponível online. O portal fornece recursos úteis para aqueles 
que buscam inspiração ou orientação para desenvolver e implementar um 
Plano de Ação de Parlamento Aberto ou iniciativas específicas de abertura. As 
funcionalidades do portal permitem também aos utilizadores partilhar práticas e 
mecanismos de abertura em vigor na região, bem como consultar um glossário 
com a definição de conceitos importantes. https://parltools.org/pt/

https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parltools.org/pt/
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O ParlAmericas cria recursos especializados para parlamentares que se alinham com os tópicos abordados por cada uma de suas 
redes de trabalho e atividades. Esses materiais são disponibilizados em nossas reuniões e em nosso site.

RECURSOS E PUBLICAÇÕES

IGUALDADE DE GÊNERO

Manual de Planificação para Desastres e Crises no 
Caribe com uma Perspectiva de Gênero  

(disponível em inglês)

COVID-19: Uma análise da agenda legislativa 
 sob uma perspectiva de gênero

Fortalecendo a Prestação de Contas através da 
Transparência fiscal: Um Conjunto de Ferramentas para 

Parlamentares nas Américas e no Caribe

Guia sobre parlamentos verdes:Ações para 
promover práticas sustentáveis nos parlamentos

PARLAMENTO ABERTO

Caixa de ferramentas para transparência legislativa

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Guia de Apoio para uma Recuperação Econômica 
Sustentável Pós-COVID-19

COVID E PARLAMENTOS

Guia de Apoio para uma Recuperação 
Econômica Sustentável Pós-COVID-19

COVID-19: O desafio de adaptar e 
fortalecer o papel dos parlamentos

Compêndio de ações legislativas e 
executivas das Americas e do Caribe 

em resposta ao COVID-19
O COVID-19 e o papel do parlamento 

durante uma pandemia
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A 17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, A 
Caminho de uma Economia Circular, organizada 
virtualmente em parceria com a Assembleia 
Legislativa da Costa Rica nos dias 13, 16, 20 e 27 
de novembro, envolveu uma série de atividades 
dedicadas à economia circular, uma abordagem 
sistêmica do desenvolvimento sustentável concebido 
em benefício da sociedade, do meio ambiente e da 
economia. Os eventos reuniram parlamentares, 
pessoal parlamentar, jovens ativistas, representantes 
da sociedade civil e especialistas da área, para 
discutir a importância da economia circular e 
sua relevância nos processos de recuperação 
econômica necessários para superar os graves 
impactos socioeconômicos da pandemia do 
COVID 19 na região.

Este ano, os relatórios anuais da Presidenta do 
ParlAmericas, e das três presidências de cada Rede, 
foram apresentados em vídeo e compartilhados 
com os parlamentos membros. Os relatórios da 
plenária foram seguidos de duas sessões nas quais se 
discutiram o conceito geral de circularidade, as boas 
práticas para realizar uma economia circular e os 
fatores sociais, econômicos e ambientais que devem 
ser considerados para se conseguir uma transição 
justa.

17A ASSEMBLEIA PLENÁRIA

#ParlAmericas2019 #ParlAmericasSDG

TEMA: Acelerando o progresso da Agenda 2030: boas

práticas para ação parlamentar

DATA: 13, 16, 20 e 27 de novembro de 2020

LOCAL: Reunião virtual, coorganizada pela Assembleia 
Legislativa da Costa Rica

PARTICIPANTES: Mais de 110 parlamentares 
e funcionários de parlamentos, jovens delegados e 
representantes da sociedade civil e organizações 
multilaterais de mais de 25 países.

Esta atividade está alinhada com os ODS 8, 9, 10, 12, 13 
e 14.

Elizabeth Cabezas (Equador), 

membro da Assembleia, presidente do 

ParlAmericas

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), 

Presidenta da Rede de Parlamento Aberto 

do ParlAmericas

Deputada Maya Fernández Allende (Chile),  

Presidenta da Rede Parlamentar pela Igualdade  

de Gênero do ParlAmericas

Deputada Ana Belén Marín (Equador),  

Presidente da Rede Parlamentar sobre 

Mudanças Climáticas do ParlAmericas

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_POR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LeHjrKOOZac&list=PLbinFGMwctVp3WFp70lrGCH7mKnlDRVid&index=3
https://youtu.be/wcIJtRmo1as
https://youtu.be/HuZnXYUEJf4
https://youtu.be/DtzrZ5nMh-c
https://youtu.be/a4s85sVPP6Y
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A sessão de trabalho realizada no dia 16 de novembro, em inglês e francês, incluiu as palavras de boas-vindas da Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas 
(Equador), Presidenta do ParlAmericas; da Deputada María Inés Solís (Costa Rica), Membro do Conselho de Administração do ParlAmericas; e da Exma. Bridgid 
Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara dos Representantes e Membro do Conselho do ParlAmericas.

A sessão respondeu a perguntas sobre a importância da economia circular no atual clima socioeconômico causado pelo COVID-19, estratégias para alcançar uma transição 
justa e inclusiva, o valor de uma economia azul para diversificar e criar empregos, boas práticas para alcançar a circularidade e opções de financiamento e aplicação de 
modelos circulares à indústria do turismo. Nesse sentido, realizou-se uma sessão de diálogo na qual legisladores, pessoal parlamentar e jovens ativistas trocaram ideias e 
projetos sobre a economia circular e fizeram perguntas aos palestrantes.

Na sessão de trabalho em espanhol e português, realizada no dia 20 de novembro, a Deputada Paola Vega (Costa Rica), Vice-Presidenta para a América Central da Rede 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas, deu as boas-vindas aos participantes, juntamente com a Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas 
(Equador), Presidenta do ParlAmericas .

As e os palestrantes discutiram como a economia circular pode ser usada como uma ferramenta para se afastar das abordagens usuais, especialmente em uma realidade 
pós-COVID-19, o apoio que as Nações Unidas podem fornecer aos legisladores para o avanço de uma agenda de economia circular, como exemplificado pelo projeto 
de lei apresentado pela Presidenta Elizabeth Cabezas sobre economia circular, os passos a seguir para uma transição para a circularidade e como essa transição deve ser 
pautada pelos princípios de justiça e igualdade. As e os parlamentares, pessoal parlamentar e os jovens representantes de organizações da sociedade civil participaram de 
um intercâmbio sobre iniciativas e projetos relacionados com a economia circular.

A sessão plenária de encerramento, realizada na sexta-feira, 27 de novembro, foi aberta pelo Vice-Presidente da Assembleia Legislativa Jorge Luis Fonseca (Costa 
Rica) e anfitrião da 17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, e pela Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas. As 
apresentações dessa sessão foram moderada pela Deputada María Inés Solís (Costa Rica), Membro do Conselho do ParlAmericas, onde cada parlamento nomeou um 
legislador para compartilhar o progresso nacional na transição para uma economia circular e uma recuperação econômica sustentável e equitativa. Abaixo estão listadas 
algumas dessas intervenções.

Desde março deste ano, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o 
Ministério da Economia e a Fundação EuroChile, vem elaborando um roteiro 
para uma economia circular com base nos princípios de governo aberto, altos 
níveis de participação pública e workshops sobre co-criação. Esse roteiro 
fornecerá orientação sobre a promoção de políticas e iniciativas, ações e objetivos 
para facilitar a transição para cadeias de valor mais eficientes e sustentáveis, 
especialmente em termos de como usamos os recursos.

Deputado Javier Macaya (Chile), Vice-
Presidente para a América do Sul da Rede 
de Parlamento Aberto do ParlAmericas
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A economia circular beneficia a sociedade, as empresas e o meio ambiente; oferece 
alternativas viáveis   e sustentáveis   para criar capital econômico, social e natural, e para 
reduzir seu impacto nas pessoas e no meio ambiente.

À medida que avançamos para a economia circular e o desenvolvimento 
sustentável no período COVID, [...] a ênfase será colocada na segurança 
alimentar, no uso eficiente dos nossos recursos naturais, no tema dos itens que 
causam danos ao nosso meio ambiente. Nesse sentido, a Guiana, há cerca de 13 
anos, concluiu acordos em termos de uso sustentável de nossas florestas e lançou 
a Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono. O último governo também 
lançou a Estratégia de Desenvolvimento do Estado Verde. Todos esses programas 
estão em perfeita sincronia com a economia circular.

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

Exmo. Manzoor Nadir (Guiana), Presidente da 
Assembleia Nacional

Deputada María Inés Solís (Costa Rica), 
Membro do Conselho do ParlAmericas

Senador Patrice Dumont (Haiti)

Muitos projetos de lei podem ser promovidos na Assembleia Legislativa para dar 
esse salto em direção a uma economia circular, incluindo propostas para melhorar 
a gestão de resíduos, economizar energia e usar os recursos de forma sustentável. 
Precisamos promover políticas que envolvam todos os setores do governo local, 
comunidades e parcerias público-privadas que possam incorporar esses novos 
modelos de desenvolvimento. Isso nos permitirá alcançar um crescimento sustentável, 
melhorar a competitividade, economizar custos e até mesmo criar empregos.

A economia circular significaria que todas as camadas de uma sociedade 
podem participar do esforço para desenvolver e melhorar as condições de vida 
dos povos das Américas, levando em consideração uma economia equitativa 
e inclusiva. Como senador e membro da comunidade americana, gostaria de 
compartilhar minhas preocupações sobre a tendência das economias que não 
se solidarizam com os mais fracos [...] Estou inclinado a pedir a todos vocês, e a 
mim, que trabalhemos para que o mundo se torne um pouco mais justo.

19
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A Assembleia Nacional da Nicarágua pretende fortalecer a nossa legislação 
aplicando um princípio de integridade, tendo em conta que o Modelo de 
Economia Circular ou, Economia Criativa, como a chamamos, requer não só 
uma lei específica [...] a economia circular está intimamente ligada ao trabalho 
de vários sectores [...] por isso é fundamental que, como deputados e deputadas, 
garantamos que toda a legislação que entre nas nossas comissões relacionadas 
com o assunto seja reformada ou atualizada em correspondência com esta nova 
abordagem.

Quando somos forçados a pensar em novas maneiras de fazer as coisas 
funcionarem, é provável que tenhamos novas tendências na maneira como 
produzimos, distribuímos, compramos e consumimos as coisas. Essas 
tendências, influenciadas por nossas novas limitações, parecem favorecer uma 
economia circular. A Fundação Support Recycling Suriname está sensibilizando 
a comunidade sobre a separação de resíduos. Desde 2015, a Fundação atua 
na colocação de recipientes de coleta para todos os tipos de garrafas plásticas, 
sacolas plásticas e latas de alumínio no Suriname. O objetivo final é colocar 450 
contêineres de coleta em todo o país.

Deputada Arling Alonso (Nicarágua)

Exmo. Marinus Bee (Suriname), Presidente da 
Assembleia Nacional e Membro do Conselho 
do ParlAmericas

Senador Amado Florentín (Paraguai), 
Membro do Conselho do ParlAmericas

No Paraguai, foi realizado um fórum latino-americano de economia circular do 
qual participaram autoridades governamentais. A energia utilizada no Paraguai 
é 100% renovável, um ponto muito significativo. Também foram aprovadas leis 
que visam uma economia sustentável, como a lei do uso de sacolinhas plásticas 
no supermercado, já aprovada, e a Lei do Desmatamento Zero e declaração de 
áreas silvestres protegidas.
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DECLARAÇÃO

A 17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas foi encerrada com a leitura da declaração em espanhol, francês, inglês e português, pela Deputada Ana Lucía 
Delgado (Costa Rica), o Deputado Marc Serré (Canadá), a Exma. Alincia Williams Grant (Antígua e Barbuda ), Presidenta do Senado, e Fabio Almeida 
Lopes (Brasil), Chefe da Casa Civil da Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. A declaração reconhece as ameaças representadas 
pelos modelos econômicos atuais e demonstra a importância de os parlamentos tomarem medidas para caminhar na direção da circularidade, a fim de apoiar um 
desenvolvimento mais sustentável.

Entre os compromissos assumidos pelas delegações parlamentares estão:

• Trabalhar junto com autoridades nacionais e locais para inserir a economia circular na agenda pública e promover sua importância para a atenuação dos efeitos 
da mudança climática e sua relevância no contexto dos planos de recuperação econômica pós-COVID-19.

• Instar as autoridades competentes a gerar, compilar e divulgar informações ambientais desagregadas de forma sistemática, regular, acessível e compreensível.

• Estabelecer iniciativas e políticas que favoreçam uma transição justa e inclusiva que garanta que os trabalhadores em setores insustentáveis   não sejam deixados 
para trás, com programas de treinamento e assistência técnica e financeira.

• Adotar a legislação necessária para financiar a transição para modelos econômicos circulares por meio de incentivos fiscais e tributários, bem como incentivos 
financeiros para as indústrias que adotam práticas de economia circular.

• Garantir, por meio de nossa função de controle político, que os investimentos estrangeiros sejam regidos pelos mesmos princípios de proteção ambiental 
e economia circular promovidos nacionalmente, e que as multinacionais registradas e/ou operando em nossa jurisdição observem os mais altos padrões 
internacionais de cuidado ambiental.

• Promover a incorporação das abordagens de gênero e interseccionalidade no debate e na análise de modelos econômicos circulares que reconheçam o papel 
da mulher na produção e no consumo e promovam as mulheres como agentes de mudança.

Um relatório detalhado sobre esta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_POR.pdf
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Resultados da eleição do Conselho do ParlAmericas 2020-2022; nova presidência e vice-presidência

O ParlAmericas agradece a liderança e a visão da Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador) durante seu mandato como Presidenta do 
ParlAmericas.

É a primeira vez que o Caribe de língua inglesa serve neste nível da Organização 
[...] Espero ajudar a orientar a Organização no cumprimento de seus objetivos, 
especialmente no contexto de seus três pilares. O trabalho e o progresso em 
todas essas áreas são de vital importância em nossos países membros do Caribe 
de língua inglesa e, em particular, na área de mudança climática.

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

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), nova 
Presidenta eleita do ParlAmericas

Quero agradecer a todos pela enorme honra que me concederam ao me 
elegerem Presidenta do ParlAmericas [...] Uma saudação especial de gratidão e 
afeto à querida ex- presidenta, Elizabeth Cabezas, uma amiga, uma destacada 
líder da república irmã do Equador que deixa um caminho bem definido e, 
sobretudo, o desafio de continuar fortalecendo a ação de nossa Organização em 
prol do aprimoramento das políticas [...] A pandemia nos coloca no centro deste 
debate, mostrando ainda com mais vigor a necessidade de uma ação política 
de qualidade dos nossos Estados e, sobretudo, aquela que nos compete nos 
parlamentos.
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Caros colegas,
Este ano foi marcado pela pandemia do COVID-19 e pela crise socioeconômica produzida por seus efeitos. Embora as consequências da pandemia 
tenham sido generalizadas, seus impactos desproporcionais e específicos sobre mulheres e meninas ameaçam algumas das conquistas alcançadas nos 
últimos anos em termos de igualdade de gênero.

Nesse contexto, por meio da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG), organizamos diversos encontros virtuais nos quais abordamos temas de interesse de 
nossos membros, com o objetivo de responder a esses problemas por meio de uma abordagem de gênero, como a violência baseada no gênero, recuperação econômica, 
e resiliência a desastres.

Antes das restrições impostas pela pandemia, participamos presencialmente de espaços de negociações regionais sobre igualdade de gênero. Destaco a XIV Conferência 
Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, organizada pela CEPAL em janeiro, em Santiago do Chile. Além disso, o ParlAmericas coorganizou uma reunião 
em Barbados, em fevereiro, sobre oportunidades de coordenação sub-regional no âmbito do Pequim +25, o tema central da 64ª sessão da Comissão sobre a Condição da 
Mulher.

Por meio do programa Igualdade de Gênero, o ParlAmericas realizou projetos em nível nacional com o Congresso da Colômbia e o Senado do Paraguai para apoiar o 
desenvolvimento de estudos técnicos sobre igualdade de gênero em ambas as legislaturas.

Em setembro e outubro realizamos a 12ª Reunião do RPIG, organizada com o Congresso da Colômbia e o Parlamento de Granada. A reunião, intitulada “Projetando 
Futuros Inclusivos em Colaboração com a Juventude,” nos permitiu convocar líderes que representam uma ampla gama de organizações de jovens para ouvir suas 
preocupações e soluções para questões relevantes.

O ParlAmericas continuou a avançar em nosso compromisso de promover a liderança política das mulheres por meio de projetos com o Fórum Nacional de Partidos 
Políticos do Panamá (FONAMUPP) e o Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla em inglês), oferecendo apoio técnico e participando de seus eventos e 
treinamentos.

Graças ao trabalho de nossos colegas, à participação e ao compromisso de nossos membros, o ParlAmericas continua a se posicionar como um espaço hemisférico de 
referência para o diálogo, e o intercâmbio de boas práticas legislativas sobre igualdade de gênero e direitos humanos de mulheres e meninas.

Atenciosamente, 

Maya Fernández Allende
Deputada, Chile
Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas

 SIGA-ME NO TWITTER @MAYAFERNANDEZA

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR
PARA A IGUALDADE DE GÊNERO DO PARLAMERICAS

https://twitter.com/Mayafernandeza
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O ParlAmericas, em colaboração com o Escritório 
Multipaís da ONU Mulheres – Caribe; o Instituto de 
Estudos de Gênero e Desenvolvimento (IGDS, sigla 
em inglês): Unidade Nita Barrow; a Universidade das 
Índias Ocidentais (UWI, sigla em inglês) - Cave Hill; 
Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla em 
inglês); a Fundação Westminster para a Democracia 
(WFD, sigla em inglês); com a CARICOM; e com o 
apoio do Parlamento de Barbados, organizaram a 
reunião Construindo uma Posição Coordenada para as 
Negociações do Caribe em Pequim+25.

A reunião foi oficialmente iniciada com as palavras de 
boas-vindas da Sra. Alison McLean, representante 
do Escritório Multi-Países da ONU Mulheres – 
Caribe; da Dr. Letnie Rock, Chefe Interina, IGDS: 
Unidade Nita Barrow, UWI - Cave Hill; Sophia 

Fernandes, Diretora do Programa Commonwealth, 
WFD; Sra. Ann-Marie Williams, Gerente 
Adjunta de Programa - Gênero e Desenvolvimento, 
CARICOM; Lady Anande Trotman-Joseph, 
Presidenta, CIWiL; e do Exmo. Arthur Holder, 
Presidente da Casa da Assembléia de Barbados 
e membro do Conselho de Administração do 
ParlAmericas.

A Sra. Roberta Clarke e a Dra. Asha 
Kambon facilitaram a reunião, oferecendo seus 
conhecimentos e habilidades na construção de 
coalizões pelos direitos das mulheres e igualdade 

de gênero. Durante as sessões de trabalho, 
as e os participantes foram incentivados a 
elaborar estratégias que ampliassem a liderança 
e as experiências do Caribe, respondendo às 
preocupações atuais da região.

Os dois dias de atividades reuniram parlamentares, 
ministros, representantes multilaterais, maquinário 
nacional de gênero e sociedade civil dos países 
ingleses da CARICOM, para um diálogo e 
coordenação focados em torno da Declaração e 
Plataforma de Ação de Pequim antes das negociações 
na 64ª sessão da Comissão sobre o Status das 

CONSTRUINDO UMA POSIÇÃO COORDENADA PARA AS 
NEGOCIAÇÕES DO CARIBE EM PEQUIM+25

#ParlAmericasGEN #Beijing25Caribbean

TEMA: Construindo uma posição coordenada para as 
negociações do Caribe em Pequim+25

LOCAL: Bridgetown, Barbados 

DATA: 10 e 11 de fevereiro de 2020 

PARTICIPANTES: Mais de 60 parlamentares, 
ministros, representantes multilaterais e dos maquinários 
nacionais de gênero, e sociedade civil de 12 países, nos 
dois dias de atividades

Esta atividade está alinhada com os ODS 5 e 17.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_POR.pdf
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Mulheres (CSW64), programado para março de 2020. Esses diálogos contribuíram para o desenvolvimento de 
uma voz sub-regional unificada e uma estratégia de advocacia coordenada.

As e os participantes tiveram a oportunidade de reconhecer e aplaudir o trabalho pioneiro da Dama Billie 
Miller e outras mulheres presentes, que representaram o Caribe na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. 
Em suas observações, a Ministra Cynthia Forde compartilhou uma citação do discurso de Dame Miller à 
Conferência, que atuava na época como Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Exteriores, Turismo e 
Transporte Internacional.

A reunião foi concluída com uma recepção para as participantes organizada pelo Fórum Internacional da 
Mulher (IWF) - Barbados e o Escritório Multi-Países da ONU Mulheres - Caribe, em colaboração com o 
CIWiL e o ParlAmericas. Esta foi uma oportunidade de aprender sobre as iniciativas da IWF -Barbados no 
apoio à liderança das mulheres no setor empresarial e ouvir algumas das jovens que se beneficiaram com esses 
programas.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

PRINCIPAIS PONTOS DE AÇÃO:

• Aumentar as contribuições políticas 
e técnicas às declarações políticas da 
CSW e a outros documentos negociados 
para a igualdade de gênero, levando em 
consideração a necessidade de centralizar 
as prioridades comuns do Caribe.

• Garantir que todos os países do Caribe 
enviem relatórios de progresso aos 
mecanismos de revisão regional e 
internacional da Declaração e Plataforma 
de Ação de Pequim. Além disso, garantir 
que esses relatórios sejam compartilhados 
com as OSC locais.

• Facilitar as capacidades das partes 
interessadas regionais nos moldes dos 
princípios da liderança transformacional 
para construir um terreno comum e 
defender a igualdade de gênero.

• Identificar oportunidades estratégicas para 
colocar a igualdade de gênero nas agendas 
dos órgãos multilaterais de tomada de 
decisão.

Em memória

Em 1º de junho de 2020, o ParlAmericas se juntou 
ao Escritório Multi-País da ONU Mulheres - Caribe, 
e inúmeros outras organizações em toda a região, 
em luto pelo falecimento de Alison McLean, uma 
extraordinária líder, educadora e defensora da 
igualdade de gênero. Uma página em sua homenagem 
foi criada no site da ONU Mulheres MCO para celebrar 
sua vida de ações comprometida com justiça social, que 
continua a inspirar aqueles que a conheceram.

A visão ousada [da Declaração de Pequim] de transformar a vida de mulheres e 
meninas ganhou uma relevância renovada [...] Em todo o mundo, os movimentos 
de mulheres, energizados por jovens feministas no comando, estão desafiando o 
progresso lento e fragmentado e estão impacientes por mudanças sistêmicas na 
face dessas crises múltiplas. Suas vozes devem ser ouvidas e postas em prática.

Sra. Alison McLean, 
Representante, Escritório Multi-
Países da ONU Mulheres - Caribe

Exmo. Arthur E. Holder, Presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Barbados e membro do Conselho de 
Administração do ParlAmericas

Estou perfeitamente ciente de que ainda 
resta muito trabalho a ser feito para garantir 
que todas as mulheres e meninas tenham 
realmente as mesmas oportunidades que 
meninos e homens. Isso é responsabilidade de 
todos nós, homens e mulheres.
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A reunião virtual do ParlAmericas, Ações Legislativas 
para Prevenir a Violência contra as Mulheres durante 
a Pandemia do COVID-19, teve como objetivo 
compartilhar experiências sobre as ações que os 
parlamentos realizaram para prevenir e mitigar os 
efeitos da pandemia no que diz respeito a violência 
contra as mulheres. Representantes dos parlamentos 
latino-americanos compartilharam suas experiências 
recentes após a apresentação da especialista da 
ONU Mulheres, que compartilhou estudos de dados 
emergentes indicando que a violência contra as 
mulheres, especialmente a violência doméstica, se 
intensificou na região durante a pandemia.

Essa atividade virtual foi inaugurada com as palavras 
de boas-vindas da membro da Assembleia Nacional 
Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do 
ParlAmericas, e da Deputada Maya Fernández 

Allende (Chile), Presidenta da Rede Parlamentar para 
a Igualdade de Gênero do ParlAmericas. Anabella 
Zavagno, Diretora Geral Adjunta do ParlAmericas, 
foi a moderadora dessa reunião

Durante as apresentações, as e os palestrantes 
tiveram a oportunidade de compartilhar sobre as 
tendências dos impactos do COVID-19 na violência 
contra as mulheres e, destacar as consequências 
da pandemia em diferentes grupos de mulheres. 
Também compartilharam as medidas e os 
instrumentos legais que seus governos adotaram 
para combater a violência de gênero e, as estratégias 
que foram criadas para garantir que as mulheres 
tenham acesso aos canais de reclamação.

AÇÕES LEGISLATIVAS PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

#ParlAmericasGEN #COVID19

TEMA: Prevenção da violência doméstica durante o 
distanciamento social

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 8 de maio de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 70 parlamentares e 
funcionários de parlamentos de 14 países

Esta atividade está alinhada com o ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_POR.pdf
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Após as apresentações, foi aberto um espaço para perguntas e respostas, onde os participantes compartilharam iniciativas implementadas em seus países para prevenir 
a violência contra as mulheres. Nesse sentido, foi compartilhado um projeto de lei apresentado na Argentina, que propõe declarar como emergência pública e social, 
por um período de dois anos, qualquer caso de violência de gênero. O projeto também envolve uma alocação financeira mensal para mulheres que estão em situação de 
emergência social devido à violência de gênero.

Para concluir a reunião, a Deputada Cristina Cornejo (El Salvador) propôs o melhoramento de práticas que já funcionam em outros países, como o prolongamento da 
licença de maternidade, por exemplo, ou o aumento das multas para os infratores em quarentena. Ela esclareceu ainda que, por mais altas que sejam as penas, se o crime 
não for processado, não haverá eficácia. Por fim, enfatizou ser necessário gerar propostas de medidas econômicas e de saúde com enfoque em gênero.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

Paradoxalmente, para as mulheres que sofrem abusos regulares, as medidas de confinamento 
para protegê-las da pandemia as colocam em um risco muito maior, pois estão confinadas com 
seus agressores. A violência é exacerbada porque aquelas que anteriormente tinham espaços de 
liberdade agora são obrigadas a conviver com o agressor.

Deputada Marcela Sabat (Chile), Vice-Presidenta 
para a América do Sul da Rede Parlamentar pela 
Igualdade de Gênero do ParlAmericas

A violência contra o pessoal de saúde aumentou no contexto da atual pandemia. As 
enfermeiras representam 85% do pessoal que exerce esta profissão no México. Além da 
agressão por ser profissional de saúde, há o fato de ser mulher, a violência no lar e os encargos 
domésticos, o que amplia o espectro de sofrer as consequências da violência.

Senadora Verónica Camino (México), Vice-
presidenta para a América do Norte da Rede 
Parlamentar para Igualdade de Gênero do 
ParlAmericas

Membro da Assembleia Nacional Karina 
Arteaga (Equador), Vice-Presidenta para a 
América do Sul da Rede Parlamentar para a 
Igualdade de Gênero do ParlAmericas

A pandemia não atinge apenas a saúde, mas também a economia, principalmente em países que 
não são grandes potências econômicas, como os países da região. O desemprego está começando a 
ser sentido em países como o Equador, e traz consigo a violência doméstica. O próprio confinamento 
pode nos fazer sentir depressão e desespero quando há violência no lar, que afeta mulheres e 
crianças.

Deputada Cristina Cornejo (El Salvador), 
Vice-Presidenta para a América Central da 
Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero 
do ParlAmericas

A violência política vivida durante a pandemia é uma questão complexa. É importante não esquecer 
e não deixar de lado o que as mulheres parlamentares sofrem por levantarem suas vozes e não 
concordarem com a maneira como muitas coisas estão sendo tratadas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_POR.pdf
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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. 

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, 
uma 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.

12º ENCONTRO DA REDE PARLAMENTAR PARA A
IGUALDADE DE GÊNERO

#ParlAmericasGEN # GenerationEquality

TEMA: Projetando Futuros Inclusivos em Parceria com 
a Juventude

LOCAL: On-line, sediado pelo Congresso da Colômbia 
e pelo Parlamento de Granada

DATA: 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.

Essa atividade está alinhada com o ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_en_web.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_en_web.pdf
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
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Exma. Jean Augustine, ex-
parlamentar (Canadá)

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.

Solangel Robinson, jovem líder e  
Membro do FONAMUPP

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. 

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.

Sra. Cecilia López, ex-parlamentar  
(Colômbia)

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.

Ashlee Burnett, ativista pela igualdade de 
gênero e Presidenta do Capítulo de Trinidad e 
Tobago da CIWiL
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Deputada Maya Fernández 
Allende (Chile), Presidenta da RPIG

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.

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. A sessão em inglês teve início com intervenções realizadas 
pelo Exmo. Chester Humphrey (Granada), coanfitrião do encontro, Presidente do Senado de Granada 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, coanfitrião do encontro e Presidente da Câmara dos Representantes da Colômbia, e pela Deputada Maya 
Fernández Allende (Chile), Presidenta da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas.

Após apresentações iniciais e apresentações de representantes da ONU mulheres, as e, 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. Um relator parlamentar de cada 
grupo reuniu os pontos principais do debate que foram apresentados durante a sessão plenária do encontro, na semana seguinte.

No dia 2 de outubro, a reunião convocou uma sessão plenária hemisférica, na qual foram coletadas as lições aprendidas com as atividades anteriores da reunião para 
explorar os mecanismos parlamentares e políticos que incluem os jovens e levam em consideração as questões de gênero. A sessão foi aberta com as palavras do Exmo. 
Representante Germán Blanco, do Exmo. Chester Humphrey, da Deputada Maya Fernández Allende e da Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas 
(Equador), Presidenta do ParlAmericas.

Após a inauguração, as e os relatores parlamentares fizeram apresentações nas quais resumiram as principais conclusões de seus respectivos grupos de trabalho sobre 
violência de gênero, saúde da mulher, carreiras STEM e futuro do trabalho, corresponsabilidade no cuidado, mudanças climáticas e desastres, e mulheres na liderança.

A sessão continuou com o painel de discussão intitulado”A Caminho de uma Política Parlamentar mais Inclusiva para a Juventudo”, que incluiu intervenções de jovens 
líderes e parlamentares com experiência em juventude e iniciativas parlamentares inclusivas de gênero. O painel foi concluído com um período de diálogo aberto.
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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:

• 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;

• 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;

• 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;

• 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.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

Exmo. Chester Humphrey (Grenada), Presidente do 
Senado, co-anfitrião da reunião e Vice-Presidente para o 
Caribe da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero do 
ParlAmericas

Exmo. Representante Germán Blanco (Colômbia), 
Presidente da Câmara de Representantes e co-anfitrião 
do evento

É fundamental não perder de vista esses objetivos para que os avanços 
da representação continuem a se manifestar no futuro. A proeminência 
de diversas vozes na tomada de decisões é essencial para garantir 
que a legislação e as políticas que aprovamos atendam às diversas 
necessidades de nossas populações.

Os jovens das Américas e do Caribe dirigiram-se, com suas demandas, 
ao Estado e à sociedade como um todo, e os parlamentos do hemisfério, 
atendendo a esse chamado, abriram as portas do Congresso para 
recebê-los e ouvir suas vozes.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/GE_Gathering_Declaration_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_12PNGE_POR.pdf
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Em 2018, o ParlAmericas lançou um projeto para promover a liderança política das mulheres na América Latina e no Caribe. O projeto apoia organizações 
multipartidárias de mulheres na entrega de programas que criem ambientes que possibilitem a liderança das mulheres na política e em outros setores onde são sub-
representadas. As atividades do projeto também fortalecem as capacidades institucionais dessas organizações, à medida que realizam seu trabalho em colaboração com 
parlamentos nacionais, agências de gênero, instituições multilaterais e outras organizações regionais e locais da sociedade civil. 

Por meio desse projeto, o ParlAmericas tem acompanhado o Instituto Caribenho de Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e o Fórum Nacional de Mulheres 
em Partidos Políticos (FONAMUPP) no Panamá. As iniciativas conjuntas realizadas com essas organizações contribuem para o sucesso do trabalho do ParlAmericas na 
integração de gênero e envolvimento da sociedade civil. 

No contexto da pandemia do COVID-19, CIWiL, FONAMUPP e outros parceiros do projeto adaptaram e fizeram a transição de suas atividades para formatos on-line ou 
híbridos on-line/presenciais.

Em 2020, as atividades do projeto incluíram:

• webinars para incentivar e apoiar candidaturas eleitorais de mulheres; 

• treinamentos online para promover iniciativas de liderança de mulheres jovens;

• o estabelecimento de sedes locais das organizações parceiras;

• reuniões regionais para o intercâmbio de conhecimento; e

• produção de ferramentas de comunicação e de militância política.

PROJETO DE LIDERANÇA POLÍTICA DA MULHER

https://www.ciwil.org/
https://www.fonamupp.org/
https://www.fonamupp.org/
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O Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos do Panamá 
(FONAMUPP) é uma organização não governamental sem fins lucrativos que 
tem como objetivo promover a participação política das mulheres panamenhas em 
igualdade de oportunidades e condições. O FONAMUPP atua há 25 anos e tem 
desempenhado um papel importante na promoção de reformas eleitorais em favor da 
paridade.

Resumo de Atividades de 2020

• 2 processos de reforma legislativa nacional influenciados

• 11 sessões virtuais de treinamento e conscientização

• 4 diálogos regionais com outras redes de mulheres em partidos políticos

• Mais de 630 mulheres beneficiadas pelas atividades do projeto

Nas palavras das beneficiárias dos treinamentos do FONAMUPP

“Aprendi as ferramentas para a elaboração de projetos, mas, o mais valioso, foi a experiência da luta das 
mulheres para avançar e superar a desigualdade existente.”
“As mulheres são garantia de futuro para a nossa sociedade. Vamos continuar trabalhando juntas 
independentemente do grupo político que representamos.”
“Os workshops sobre vozes na política nos forneceram conhecimento sobre muitas estratégias positivas 
para nosso futuro como mulheres líderes na política.”
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PUBLICAÇÃO DO CONTO INFANTIL “ELENA E 
AS FORMIGAS: UMA EQUIPE AO RESGATE”

No dia 11 de outubro de 2020, Dia Internacional da Menina, o FONAMUPP apresentou o conto infantil intitulado “Elena e as formigas: uma equipe ao resgate” por 
meio de uma transmissão especial na rede de televisão estadual do Panamá, com a participação da Primeira Dama Yazmín Colón de Cortizo, da Exma. María Inés 
Castillo López, Ministra do Desenvolvimento Social, e de deputadas em representação de mulheres dos diferentes partidos políticos do Panamá.

 
A história se concentra na personagem de Elena, uma garota da região de Ngäbe-Buglé que se muda para a comunidade de 

El Tigre com sua família. Consternada com a contaminação que observa no rio, e inspirada por um encontro mágico com 
as formigas que lhe ensinam o valor do trabalho em equipe, ela decide liderar uma campanha para limpar e proteger o 

Rio Tigre, contando com o apoio de seus colegas, vizinhos, e da deputada de seu circuito eleitoral.

A história, que estará disponível em todo o país no Panamá, promove a liderança de meninas e mulheres, a 
participação cidadã, o trabalho em equipe, o cuidado com o meio ambiente e o respeito à diversidade cultural. 
Juana Herrera Araúz, Presidenta do FONAMUPP, afirmou que “a história será uma ferramenta importante 
para promover, desde cedo, modelos de liderança mais inclusivos e colaborativos, mostrando também como os 
mecanismos de participação cívica e política podem ajudar a todos a sermos agentes de mudança.”

O conto, de autoria da escritora panamenha Lil hArriera, com ilustrações do artista nacional Martanoemí 
Noriega, foi preparada a pedido do FONAMUPP.
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Participação do FONAMUPP no processo de aprovação da Lei 184, que adota medidas para erradicar a violência política contra a mulher

Com a participação do FONAMUPP, a Assembleia Nacional do Panamá celebrou no dia 25 de novembro, no marco do Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
contra a Mulher, o ato sancionador da Lei 184, que adota medidas para prevenir, atender, punir e erradicar violência política contra as mulheres.

O FONAMUPP contribuiu em diferentes níveis para o sucesso desta lei, por meio de: propostas para a elaboração do anteprojeto, intervenções no primeiro e segundo 
debates e lobby no terceiro debate. O FONAMUPP está consignado por lei como órgão consultivo para o acompanhamento e monitoramento da sua implementação.

O FONAMUPP convoca debate com as Presidentas dos Fóruns Nacionais de Mulheres em Partidos 
Políticos da América Central e do Caribe

No dia 5 de setembro, o FONAMUPP organizou, com o apoio do ParlAmericas, um diálogo com as Presidentas dos 
Fóruns Nacionais de Mulheres em Partidos Políticos da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e 
República Dominicana. O diálogo, que contou com a apresentação de Margarita Stolbizer, uma política argentina de 
longa trajetória, tratou de temas relacionados ao impacto das leis de paridade, experiências das mulheres na política 
e a inclusão das mulheres nos partidos políticos.

Este foi um dos cinco encontros realizados em 2020 pelo FONAMUPP com representantes dos Fóruns de 
diferentes países, com o objetivo de fortalecer a colaboração regional e facilitar o intercâmbio de boas práticas para 
aumentar a participação das mulheres na política.

CONQUISTAS E ATIVIDADES DO FONAMUPP
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Mulheres Caribenhas na Liderança (Caribbean Women in Leadership, 
CIWiL) é uma organização de rede de referência comprometida com o avanço 
da liderança transformacional e, com o aumento do número de mulheres na 
liderança e tomada de decisões na vida política e cívica, proporcionalmente à 

população feminina nos países do Caribe. CIWiL é uma instituição apolítica, apartidária e independente, e uma 
importante defensora do aumento da participação das mulheres na liderança e tomada de decisões no Caribe.

CIWiL trabalha com ativistas, mulheres parlamentares, profissionais de desenvolvimento e mecanismos 
nacionais de gênero para treinar e apoiar mulheres em toda a região enquanto buscam cargos eletivos ou 
assumem outros cargos de liderança. A visão da CIWiL é promover o desenvolvimento sustentável das 
sociedades caribenhas, adotando princípios de liderança transformacional, incluindo igualdade de gênero, 
equidade, justiça econômica e social e sustentabilidade ambiental.

“Juntos, devemos traçar estratégias para adotar novos paradigmas e políticas que repensem nossas 
abordagens coletivas e realizem a mudança cultural que abordará diretamente a velha e a nova discriminação 
de gênero e, realizará a igualdade e a paridade de gênero.”  
– Lady Anande Trotman- Joseph, Presidenta da CIWiL

Resumo das atividades de 2020

• 5 novos capítulos nacionais formados

• 9 sessões virtuais de treinamento e conscientização realizadas

• Mais de 95 mulheres líderes alcançadas por meio de 2 programas voltados para jovens

• Mais de 735 mulheres beneficiárias de atividades do projeto
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Jovens Mulheres na Liderança (YWiL, sigla em inglês) é um programa de treinamento voltado a jovens mulheres com idade entre 18 e 25 anos, cujo objetivo é ajudá-las a 
desenvolver conhecimentos, habilidades e redes de contatos que as impulsionem em suas jornadas de liderança e esforços para transformar suas comunidades de forma 
positiva. O YWiL é uma iniciativa conjunta do Instituto Caribenho para Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e do ParlAmericas.

Essas iniciativas foram organizadas em países do Caribe, em parceria com o parlamento nacional, o escritório local da CIWiL (na medida do possível) e outras 
organizações dedicadas à mulher e partes interessadas locais. O programa termina com a simulação de uma reunião parlamentar, na qual todas as participantes atuam 
como parlamentares e aplicam o aprendizado que adquiriram ao longo do programa. Em ambas as atividades do YWiL realizadas em 2020, o debate girou em torno de um 
projeto de lei orçamentária que representou um exercício de elaboração do orçamento anual com perspectiva de gênero. 

Conhecimentos: Liderança Transformacional, igualdade de gênero e procedimento parlamentar são 
componentes centrais do conteúdo programático do YWiL. O programa compartilha informações tanto a 
respeito de caminhos para chegar à liderança, quanto sobre como as mulheres podem tomar decisões inclusivas 
que beneficiem toda a sociedade ao exercerem funções de liderança. 

Habilidades: Comunicação eficaz, criação de parcerias e colaborações sólidas e promoção de desenvolvimento 
pessoal contínuo são áreas de enfoque nas sessões de desenvolvimento de habilidades, nas quais são oferecidas 
ferramentas e orientações práticas para que as mulheres tomem ações como líderes transformacionais em todas 
as esferas.  

Redes: A construção de relacionamentos com pares e outras mulheres que ocupam cargos de liderança no país 
de origem das redes de apoio, as quais as participantes podem recorrer ao longo do programa e depois dele. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO “JOVENS MULHERES NA LIDERANÇA”

https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/
https://ciwil.org/transformational-leadership/
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YWiL DE TRINIDAD E TOBAGO

• Datas: 15 de fevereiro - 9 de março de 2020 

• Mais de 55 jovens mulheres líderes participaram do programa YWiLTT, organizado em parceria com 
o Parlamento de Trinidad e Tobago, sob a liderança da Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da 
Câmara dos Representantes

• Assista ao debate aqui

YWiL DE ANTÍGUA E BARBUDA

• Datas: 29 de outubro - 23 de novembro de 2020 

• Mais de 40 jovens mulheres líderes participaram do programa YWiLTT, organizado em parceria com o 
Parlamento de Antígua e Barbuda, sob a liderança da Exma. Alincia Williams Grant, Presidenta do Senado

• Assista à reunião que ocorreu na Câmara dos Representantes (parte 1, parte 2) e à reunião realizada no 
Senado aqui

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/YWiLTT_Report_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0apjTK5UNWI
https://www.youtube.com/watch?v=aGfubCWryXw
https://www.youtube.com/watch?v=KcGd7MHpnaM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4N08W2Fy1_8&feature=youtu.be
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Em comemoração ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, o 
ParlAmericas lançou uma entrevista especial com a ativista política Minou Tavárez Mirabal, 
filha de Minerva Mirabal. 

O assassinato de Minerva e de suas irmãs, Maria Teresa e Patria, deu origem à declaração 
do dia 25 de novembro, como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra 
as Mulheres. O legado de resistência das irmãs Mirabal durante a ditadura de Trujillo, na 
República Dominicana, continua servindo como fonte de inspiração para as mulheres em 
todo mundo que trabalham pelo fim da violência de gênero. 

Na entrevista, que aconteceu no Casa-Museu Hermanas Mirabal, a Sra. Minou Mirabal 
ressaltou a importância de persistir nos esforços sociais e políticos para erradicar a 
violência contra as mulheres.

Durante os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero (de 25 de novembro a 10 de 
dezembro de 2020), o ParlAmericas lançou uma série de entrevistas com parlamentares 
das Américas e do Caribe, nas quais compartilharam suas perspectivas sobre o tema 
da campanha UNA-SE 2020, “Pinte o mundo de laranja: Financiar, responder, prevenir, 
aprender!” 

Essas entrevistas, disponíveis no canal do ParlAmericas no YouTube, são uma colaboração 
com a ONU Mulheres, o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos do Panamá 
(FONAMUPP) e Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL).

CAMPANHA DE VÍDEO: 16 DIAS DE ATIVISMO 
CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Minerva Tavárez Mirabal
(República Dominicana)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbinFGMwctVptX6AktE6rCxkSnpZueGDI
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Prezadas e prezados colegas,
O ano de 2020 apresentou grandes desafios devido à 
pandemia do COVID-19, que causou impactos significativos 
sobre nossos sistemas de saúde e economias. Os parlamentos 
não ficaram inertes a essa situação, e procuraram tomar 

medidas para proteger o público e salvaguardar seus interesses. Embora o 
trabalho parlamentar nesse contexto tenha sido complexo, a Rede de Parlamento 
Aberto conseguiu ajustar-se, de modo dinâmico, à situação e, colaborar com 
órgãos legislativos da região para que questões vitais nessas circunstâncias estejam 
alinhadas com os alicerces da abertura legislativa: transparência, prestação de 
contas, participação pública e ética.

Alguns dos destaques das nossas atividades incluíram reuniões sobre a organização 
de sessões virtuais no contexto da pandemia do COVID-19, que ofereceram um 
espaço para o compartilhamento e análise de experiências focadas em assegurar 
a continuidade do funcionamento de órgãos legislativos de toda a região, 
um componente fundamental de sistemas democráticos. Além disso, dada a 
importância de manter o equilíbrio de poder dentro das nossas democracias e de 
garantir que medidas adotadas em resposta à pandemia sejam implementadas com 
integridade, também realizamos uma reunião interparlamentar sobre fiscalização.

Como parte da nossa missão de promover a abertura legislativa em parlamentos 
de todas as Américas e Caribe, realizamos uma série de reuniões nacionais 
para continuar a fortalecer e estimular planos e compromissos de abertura 
parlamentar. Esses esforços incluíram reuniões conjuntas e apoio a órgãos 
legislativos da Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá e Peru, com 
enfoque no valor de processos de cocriação, na importância da participação ativa 
do povo e da sociedade civil, bem como nos benefícios da adoção dessa agenda, 
que tem permitido estabelecer confiança e um relacionamento próximo entre 
parlamentos e organizações da sociedade civil.

Além disso, com base nas experiências do Brasil, Chile e Equador, preparamos um 
infográfico sobre a organização de encontros parlamentares virtuais que oferece 
orientações gerais para a transição de reuniões plenárias e de comissões para 

o modelo remoto, de acordo com padrões internacionais. Também elaboramos 
duas publicações em colaboração com a Fundação Diretório Legislativo, a 
respeito dos desafios encontrados na adaptação e fortalecimento do papel do 
parlamento durante a pandemia, sob uma perspectiva de gênero e de abertura 
parlamentar. Também tivemos o prazer de comemorar a publicação oficial do 
Caixa de Ferramentas para Transparência Legislativa, uma iniciativa conjunta 
entre o ParlAmericas, a Rede de Transparência e Acesso à Informação (RTA) e 
a EUROsociAL+. Tomando por base um ano de reuniões e colaborações, essa 
publicação abordou questões fundamentais relacionadas à transparência ativa, 
solicitações de acesso à informação, dados abertos, comunicação e acessibilidade, 
bem como gestão de registros, ao mesmo tempo que se aprofundou nas 
recomendações estabelecidas pelo alicerce de transparência e acesso à informação 
pública do Roteiro para Abertura Legislativa do ParlAmericas.

Para finalizar, gostaria de fazer um agradecimento especial aos parlamentares 
que participaram das nossas atividades, por suas valiosas contribuições e seu 
comprometimento com o ParlAmericas e a Rede de Parlamento Aberto. 
Também gostaria de agradecer as diversas organizações e redes internacionais, 
entre elas a Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa, o Instituto 
Nacional Democrata, o Instituto Republicano Internacional, a Fundação Diretório 
Legislativo, a RTA, a EUROsociAL+, bem como o consórcio de organizações que 
fazem parte da Rede Global de Parlamento Aberto (OPeN), pelo seu apoio e 
confiança nas diversas atividades e recursos produzidos conjuntamente. 

Blanca Ovelar
Senadora, Paraguai 
Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas 
Eleita nova Presidenta do ParlAmericas por aclamação na 17ª Assembleia Plenária do 
ParlAmericas   

 SIGA-ME NO TWITTER @OVELAR_BLANCA

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE DE
PARLAMENTO ABERTO DO PARLAMERICAS

https://twitter.com/ovelar_blanca
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Após o surgimento da pandemia COVID-19, o 
programa de Parlamento Aberto do ParlAmericas 
organizou uma série de reuniões virtuais para apoiar 
legislaturas em sua transição para a condução virtual 
da maioria de seus procedimentos.

A primeira sessão, realizada em 16 de abril, reuniu 
palestrantes representando os parlamentos do 
Brasil, Chile e Equador sob o título Organizando 
Sessões Parlamentares Virtuais no âmbito da Pandemia 
do COVID-19. Posteriormente, em 1º de maio, 
realizou-se a reunião intitulada Sessões Parlamentares 
Virtuais Durante a Pandemia do COVID-19 para 
presidentes e secretários de parlamentos de língua 
inglesa das Américas e no Caribe, organizada pela 
Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA, 
sigla em inglês), que contou com apresentações 
do Brasil, Ilha de Man e Reino Unido. Nessas 
reuniões, os participantes trocaram boas práticas 

e ferramentas utilizadas em suas instituições para 
realizar sessões e reuniões de comitês e demais 
assuntos legislativos necessários, ao mesmo tempo 
em que seguiram medidas de distanciamento social 
e outras recomendações nacionais e internacionais 
para mitigar a disseminação do COVID-19.

A sessão em espanhol foi iniciada pela Deputada 
Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do 
ParlAmericas, e com as palavras de boas-vindas do 
Presidente da Assembleia Nacional César Litardo 
(Equador). Anabella Zavagno, Diretora Geral 

Adjunta do ParlAmericas, ficou encarregada de 
moderar a reunião. Posteriormente, um painel de 
funcionárias e funcionários parlamentares forneceu 
informações sobre tecnologias e protocolos digitais 
para permitir a segurança dos processos de registro 
e votação remotos em reuniões virtuais. Eles 
também discutiram as reformas constitucionais 
necessárias para garantir a legalidade das sessões 
plenárias virtuais, os regulamentos e estruturas 
legais para promover e aprovar o teletrabalho e 
considerações sobre treinamento para facilitar a 
transição para o trabalho remoto.

#ParlAmericasOPN #COVID19

TEMA: Inovação, sessões virtuais, modernização dos 
processos parlamentares

LOCAL: Reuniões virtuais

DATA: 16 de abril (espanhol) e 1º de maio (inglês) de 
2020

PARTICIPANTES: Mais de 80 parlamentares e 
pessoal parlamentar de 33 países e territórios nas duas 
sessões

Essas atividades estão alinhadas com o ODS 16.

ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES PARLAMENTARES VIRTUAIS

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Virtual_Sessions_April_covid19_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Virtual_Sessions_April_covid19_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Virtual_Sessions_April_covid19_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_POR.pdf
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Após as apresentações, houve um período de perguntas e respostas e um diálogo com os especialistas convidados. Para concluir a reunião, a Deputada María Inés Solís 
(Costa Rica) destacou o trabalho realizado pelas autoridades do seu Parlamento para permitir que os poderes legislativos continuem a se reunir de maneira virtual, e a 
Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas, enfatizou a importância da contínua colaboração entre os parlamentos por meio do ParlAmericas.

O relatório detalhado da reunião em espanhol está disponível no site do ParlAmericas.

A sessão em inglês contou com as palavras de boas-vindas da Sra. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, e do Sr. Jarvis Matiya, Secretário-Geral Interino da 
CPA, ressaltando que ambas organizações estão à disposição para apoiar os parlamentos membros à medida que adaptam suas práticas parlamentares para continuar 
cumprindo suas funções durante a pandemia. A reunião foi presidida pelo Senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do 
ParlAmericas, enquanto as e os palestrantes compartilharam a experiência de seus respectivos parlamentos na implementação de sessões parlamentares virtuais.

Posteriormente, um representante de cada parlamento presente na reunião interveio para esclarecer as práticas adotadas ou as considerações que são debatidas em seus 
parlamentos sobre as sessões virtuais. Essas intervenções inspiraram comentários dos colegas e enriqueceram o diálogo com os palestrantes. A reunião foi encerrada 
com os comentários da Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara dos Representantes, membro do Conselho do ParlAmericas e do 
Comitê Executivo Internacional da CPA.

O relatório detalhado da reunião em inglês está disponível no site do ParlAmericas.

Principais considerações para a realização de sessões 
virtuais:

• Estabelecer funcionalidades que garantam a segurança no uso de 
aplicativos ou ferramentas digitais durante sessões virtuais.

• Apoiar os parlamentares e suas respectivas equipes durante 
sessões remotas, caso tenham problemas ou dúvidas. 

• Treinar funcionários do parlamento e legisladores no uso de 
ferramentas tecnológicas. 

• Continuar com a informatização e digitalização dos processos 
parlamentares, incluindo comunicações internas e assinatura 
eletrônica, para facilitar o processo de transição para sessões 
virtuais. 

• Fortalecer a abertura legislativa para garantir transparência, 
prestação de contas, participação pública, ética e probidade na 
transição para processos parlamentares virtuais.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Virtual_Sessions_April_covid19_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_POR.pdf
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Cada país tem seu próprio modo de ser, e trabalhou mais ou menos nisso. 
Acreditamos que essas iniciativas devem ser realizadas de maneira simples. É 
importante que o país passe por seus próprios processos e experiências para 
adaptar ou criar as ferramentas de desenvolvimento necessárias, de acordo com 
o seu contexto.

Sr. Miguel Landeros, Secretário Geral da 
Câmara dos Deputados do Chile

Para cumprir nossos deveres constitucionais perante a nação, nós, como 
legisladores com visão de futuro e líderes nacionais transformadores, devemos 
adaptar nossas legislaturas para manter vivo o sistema democrático nos 
corações e mentes de nosso eleitorado, de nossos deputados e senadores, 
nossa mídia, nossas ONGs, setor acadêmico e privado. A pergunta [...] que 
pode ser colocada aqui hoje: o seu parlamento é visto pelo seu eleitorado - e 
se vê - como o serviço essencial que é?

Senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-
Presidente da Rede de Parlamento Aberto do 
ParlAmericas

Sr. Gustavo Vasconcellos Calvacanti, 
Analista de TI na Diretoria de Inovação e 
TIC da Câmara dos Deputados do Brasi.

A preocupação com a segurança é constante. Portanto, novos recursos de 
segurança são adicionados a cada nova versão do sistema. A solução (Sistema de 
Deliberação Remota) está sendo usada com sucesso, onde vários votos já foram 
computados, incluindo a votação de uma proposta de emenda à constituição. 
Essa é uma nova realidade para todos nós, e estamos aprendendo todos os 
dias. Assim, a troca de experiências, como a realizada hoje nessa conferência, é 
essencial.
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Nós nos encontramos cinco vezes desde o início da pandemia e declaramos 
um estado de emergência que indica que o Parlamento é um serviço essencial, 
que foi estendido até o final de maio. Cumprimos totalmente o distanciamento 
social no Parlamento, e limitamos o número de membros presentes na câmara 
àqueles que atendem ao quórum, alternando para que todos possam ter a 
oportunidade de falar. Em termos de parlamento virtual, nossa constituição 
declara que cada sessão do Parlamento será realizada naquele local [definido 
pelo regulamento interno], que pode ser modificado pelo Parlamento.

Exmo. Andy Daniel (Santa Lúcia), Presidente 
da Assembleia Legislativa e Membro do 
Conselho de Administração do ParlAmericas

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

Recentemente, realizamos duas sessões para lidar, especialmente, com 
os regulamentos de emergência e as disposições legislativas, que acabaram 
por facilitar a reunião virtual da câmara baixa, e a câmara alta se reuniu 
pessoalmente seguindo práticas de distanciamento social. Ainda temos algumas 
preocupações em relação às disposições constitucionais e legislativas sobre 
símbolos de autoridade durante sessões virtuais [...] e o impacto psicológico 
e emocional que o trabalho remoto pode ter sobre membros e funcionários. 
Também enfrentamos pedidos públicos para que os parlamentares abaixem ou 
renunciem seus salários durante esse período, enquanto continuam a prestar 
este serviço essencial. 
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O diálogo de alto nível realizado pelo ParlAmericas e 
intitulado Legislando para a Recuperação Econômica 
Frente o COVID-19 - Diálogo cooperativo entre 
presidentes de parlamentos das Américas, teve 
como objetivo explorar respostas legislativas e de 
políticas públicas que promovam uma recuperação 
econômica sustentável e equitativa, atendendo os 
objetivos da Agenda 2030

Essa atividade foi inaugurada por a membro 
da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas 
(Equador), e Presidenta do ParlAmericas. Em 
seguida, Alicia Bárcena, Secretária Executiva da 
Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), proferiu a conferência principal 
sobre os impactos socioeconômicos da pandemia 

na região e propostas para mitigar esses efeitos. A 
senadora Rosa Gálvez (Canadá), Vice-Presidenta 
da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do 
ParlAmericas para a América do Norte, ficou 
encarregada da moderação durante o diálogo de alto 
nível entre os presidentes e vice-presidentes dos 
legislativos, que apresentaram as ações e medidas 
econômicas adotadas em razão do COVID-19. 

A Sra. Alicia Bárcena, mencionou que o mundo 
após a pandemia exigirá mais colaboração e 
integração, razão pela qual é necessário pensar na 
nova geografia econômica para depender menos de 
manufaturas importadas e estabelecer cadeias de 
valor regionais. Para isso, serão necessárias políticas 
industriais, gerando novos setores estratégicos 
para evitar focar apenas nas economias primárias 
da região e, que se possa agregar valor àquilo que 
é produzido, por meio da inovação tecnológica. 

Destacou também que um mercado integrado 
na região, que seria composto por 650 milhões 
de habitantes, é muito forte e permitiria atingir a 
escala e a resiliência necessárias para evitar futuros 
choques. Por fim, destacou a importância de gerar 
segurança para a cidadania com um novo regime 
universal de proteção social, por meio de uma 
governança inclusiva e sustentável,  
em consonância com a Agenda 2030. 

#ParlAmericasSDG #COVID19

TEMA: Recuperação econômica, Desenvolvimento 
sustentável, Inclusão

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 5 de junho de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 100 parlamentares e 
funcionários(as) parlamentares e representantes de 
embaixadas de 16 países

Esta atividade está alinhada com o ODS 16.

LEGISLANDO PARA A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA FRENTE AO 
COVID-19: DIÁLOGO COOPERATIVO ENTRE AS E OS PRESIDENTES 

DOS PODERES LEGISLATIVOS DAS AMÉRICAS

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_POR.pdf
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A apresentação da Sra. Bárcena foi seguida por um diálogo de alto nível convocando os presidentes e vice-presidentes dos poderes legislativos que representam 15 países 
nas Américas. As autoridades destacaram as medidas relacionadas à recuperação econômica adotadas pelas instituições que presidem, como apoio a trabalhadores(as) e a 
pequenas e médias empresas, recursos a favor do setor da saúde, e de famílias e populações em situação vulnerável, entre outras. 

Para encerrar a reunião, a Sra. Elizabeth Cabezas, agradeceu a participação dos(as) Presidentes e Vice-Presidentes dos parlamentos participantes, destacando a 
importância da união entre os países para fortalecer as ações adotadas frente à atual situação complexa.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

Considerações-chave para o trabalho parlamentar na 
recuperação econômica na região:

• Promover maior e melhor acesso às informações de maneira 
oportuna e confiável, permitindo que a cidadania participe das 
decisões que os afetam.

• Continuar promovendo ações de controle político para garantir 
transparência na execução das medidas governamentais, a qual, 
por sua vez, contribuirá para informar a sociedade civil sobre 
tais medidas e fortalecerá a confiança cidadã nas respostas 
públicas. 

• Estabelecer canais institucionais de diálogo e participação da 
sociedade civil, necessários para orientar o processo após 
superada a crise.

• Construir acordos políticos que repensem o atual modelo 
econômico, além de convocar um grande pacto social em favor 
de um regime de bem-estar mais inclusivo.

• Realizar reformas nos sistemas de seguridade social e políticas 
de economia voltada à assistência às pessoas, visando melhorar 
a proteção social e promover os sistemas de saúde e educação 
para alcançar uma cobertura universal e de qualidade em bens e 
serviços públicos.

• Discutir e fazer alterações tributárias para criar sistemas mais 
progressivos com maior arrecadação de impostos sobre a renda.

Sra. Alicia Bárcena, 
Secretaria Executiva, CEPAL 

Fortalecer o trabalho dos(as) parlamentares é essencial. Aqui 
foi demonstrado que há um grande consenso entre todos(as) 
sobre como trabalhar em face da pandemia, com urgência e 
oportunidade, e de forma direta. Quando me perguntam o que 
fazer primeiro, respondo que se deveria proteger as populações 
vulneráveis, proteger a renda (que é muito importante), a 
capacidade produtiva e, finalmente, pensar em como construímos 
um futuro melhor para nossa população, com regimes de bem-
estar mais inclusivos, sustentabilidade ambiental e atração 
de empresas mais solidárias, que sejam apoiadas mas que 
protejam o emprego, e, sem dúvida, como mudar para setores 
estratégicos que nos permitem avançar em direção a uma maior 
sustentabilidade ambiental e social. 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_POR.pdf
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No Congresso mexicano, estamos fazendo nossa parte, talvez a mais relevante 
atualmente, por meio de uma emenda à nossa constituição para garantir em um artigo 
os programas sociais que apoiam idosos, pessoas com deficiência, bolsas para estudantes 
de todos os níveis, e prestação de serviços de saúde. Atualmente, no Senado mexicano, 

estamos analisando as questões e reformas administrativas para iniciar, no dia 1º de 
julho, o Tratado de Livre Comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Da 
mesma forma, concordamos em abrir canais de transparência e diálogo com a cidadania, 
e acreditamos na universalidade do acesso a um estado de bem-estar social. Devemos 
pressionar por esse caminho. 

Senadora Mónica Fernández (México), 
Presidenta do Senado 

Cuba, com base em sua lei de saúde pública, desenvolveu uma estratégia com mais de 
500 medidas baseadas em um sistema de saúde universal e gratuito, o que nos permitiu 
enfrentar e mitigar a pandemia do COVID-19 e seus efeitos. A implementação e controle 
dessas medidas tem ocupado os(as) deputados(as) da Assembleia Nacional. Medidas 

econômicas foram estabelecidas para o benefício de trabalhadores(as) e empresas, como 
garantias salariais para pessoas afetadas na relação de trabalho, benefícios fiscais 
para entidades econômicas estatais e privadas, uso de trabalho remoto devidamente 
remunerado. Foi ajustado o plano econômico para o ano de 2020, e estamos analisando 
também um possível ajuste à lei do orçamento do Estado para o ano em curso. 

Deputado José Luis Toledo (Cuba)

Deputada Sofía Hernández 
(Guatemala), Primeira Vice-Presidenta 
do Congresso 

Sem bandeiras políticas, apoiamos várias iniciativas para essa emergência, como uma lei 
de emergência para proteger os(as) guatemaltecos(as) dos efeitos causados pela pandemia, 
que foi uma medida imediata para controlar a especulação, o monitoramento dos preços 
e disseminação de informações. Da mesma forma, aprovamos a lei de resgate econômico 
das famílias visando mitigar a crise econômica, e dois empréstimos foram concedidos para a 
defensoria pública criminal, o ministério público e outras instituições de justiça. Além disso, 
como legisladores(as), tivemos que fuscakuzar as diferentes instâncias do Executivo, tanto pelas 
comissões ordinárias do Congresso, quanto por meio de novas comissões estabelecidas pela 
presidência para supervisionar e acompanhar as agências governamentais.
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A democracia está sempre em jogo e é com instituições 
fortes que podemos enfrentar essa situação, bem como 
com a democracia a serviço da cidadania. Os parlamentos 
têm um papel fundamental de diálogo, de canalizar 
essa demanda social e essa necessidade de solução e 

articulação com os diferentes poderes, para servir nosso 
povo. Determinamos que o setor vulnerável na primeira 
linha de defesa contra o vírus na área da saúde deve ser 
observado. Hoje uma enfermeira ganha US$4,00 por mês 
na Venezuela, e por isso determinamos um bônus de saúde 
diretamente para essa linha de defesa. 

Deputado Juan Guaidó (Venezuela), 
Presidente da Assembleia Nacional 

Deputado Marcos Castillero 
(Panamá), Presidente da 
Assembleia Nacional

Entre as propostas, temos a recuperação econômica 
sustentável e equitativa, em conformidade com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030, leis a favor da educação, saúde, microeconomia, 
pequenas e médias empresas, economia informal 
e reativação econômica. Também temos leis de 
teletrabalho, implementadas durante a quarentena 
para manter empregos, parcerias público-privadas, 
sistema nacional de medicamentos, programas 
educacionais e combate à pobreza multidimensional, 
além da criação do Sistema Único de Emergência 
Nacional 911.
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A reunião virtual do ParlAmericas, Fortalecimento 
do Controle Político Diante da Pandemia 
do COVID-19, organizada pela Câmara dos 
Representantes do Uruguai, reuniu parlamentares 
e funcionários parlamentares para discutir os 
desafios e as boas práticas associadas ao exercício da 
supervisão das respostas do governo à pandemia do 
COVID-19.

O encontro foi inaugurado com as boas-vindas do 
Exmo. Martín Lema (Uruguai), Presidente da 
Câmara dos Representantes e anfitrião da reunião, 
da membro da Assembleia Nacional, Elizabeth 
Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas, e 
da Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta 
da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.

O diálogo interparlamentar, moderado pela 
Representante Silvana Pérez Bonavita (Uruguai), 
proporcionou um espaço para a participação 
de parlamentares e funcionários parlamentares 
que comentaram sobre questões de fiscalização 
e transparência, bem como desafios legislativos 
mais amplos para responder a uma pandemia sem 
precedentes, em particular dada a necessidade 
de ações aceleradas que, em muitos países, 
implicaram declarações de estado de emergência e 
numerosos decretos executivos. O diálogo também 
chamou a atenção para o equilíbrio necessário 
entre supervisão e colaboração com o governo, 
particularmente em situações de crise.

A transparência das informações foi mencionada 
como um pré-requisito essencial para uma 
supervisão adequada, particularmente no que 
diz respeito ao acesso a dados de saúde precisos 

e oportunos, essenciais para informar a tomada 
de decisão em todos os ramos do governo, e 
comunicar regularmente essas informações ao 
público em geral para manter a confiança pública 
nas instituições. As preocupações em torno da 
disseminação da desinformação - que a Organização 
Mundial da Saúde caracterizou como um “infodemia” 
- emergiram como um subtópico central sobre o 
acesso à informação, com reflexos sobre o papel do 
parlamento no combate a informações enganosas e 
falsas.

#ParlAmericasOPN #COVID19

TEMA: Controle político, transparência, 
sustentabilidade, gênero, recuperação econômica

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 21 de agosto de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 120 parlamentares e 
funcionários parlamentares de 17 países

Esta atividade está alinhada com o ODS 16.

FORTALECENDO O CONTROLE POLÍTICO DIANTE 
DA PANDEMIA COVID-19

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_POR.pdf
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A reunião foi concluída com as palavras de encerramento do Deputado Javier 
Macaya (Chile), que comentou sobre a importância de conhecer as experiências 
de diferentes comissões parlamentares da região que se dedicam ao exercício 
da fiscalização, sejam elas criadas em decorrência da pandemia ou antes dela. Ele 
enfatizou a natureza contínua e de longo prazo dessas tarefas de supervisão, uma vez 
que conforme os países eventualmente comecem a superar os períodos de crise mais 
difíceis, os parlamentares precisarão continuar examinando os planos de recuperação 
do governo e garantir que considerem os diferentes impactos \ da pandemia, 
inclusive para as mulheres e populações vulneráveis.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

Principais Considerações para Supervisão Parlamentar:

• As comissões parlamentares da região desempenham um papel importante na prática de supervisão das ações governamentais durante a pandemia do 
COVID-19, o que será uma tarefa de longo prazo, dado o longo caminho de recuperação para a região. 

• A supervisão durante esta crise abrange não apenas o controle dos orçamentos, política fiscal e alocação de recursos no setor da saúde, mas também a defesa 
da inclusão da igualdade de gênero e considerações climáticas nas respostas políticas. 

• A supervisão envolve um ato de equilíbrio entre apoiar o governo em suas respostas políticas no tempo de crise, e aplicar os pesos e contrapesos necessários 
para garantir que tais políticas sejam eficazes no tratamento de questões essenciais. 

• O duplo desafio de aumentos nos gastos do governo - e muitas vezes da dívida pública - juntamente com a queda das receitas, exige um controle fiscal e 
também uma exploração de reformas fiscais, incluindo regimes fiscais mais progressivos, dada a duração dos recursos e a desigualdade de renda na região. 

• A transparência e o acesso às informações são essenciais para uma supervisão eficaz do poder legislativo e do público. 

• A disseminação da desinformação - informações ou notícias falsas ou fabricadas - apresenta um desafio importante para todos os ramos do governo em seus 
esforços de resposta e recuperação.

• Construir a confiança do público na resposta e recuperação da crise de saúde e socioeconômica, requer uma comunicação clara e oportuna com o público e 
oportunidades para sua participação no processo de tomada de decisão. 

• A vigilância contínua é necessária para garantir que as respostas reconheçam os diferentes impactos da pandemia nas mulheres, famílias monoparentais e 
trabalhadores do setor informal, bem como populações vulneráveis ou historicamente marginalizadas, incluindo indígenas, afrodescendentes, refugiados e 
deslocados internos, LGBTQ, sem-teto e populações carcerárias.

Representante Martín Lema (Uruguai), 
Presidente da Câmara dos Representantes e 
anfitrião da reunião

Mesmo antes do COVID-19, o parlamento do Uruguai havia 
decidido fortalecer o escopo de suas funções de supervisão 
política em face das crescentes demandas públicas por 
maior transparência e prestação de contas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_POR.pdf
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A urgência de responder aos múltiplos e complexos desafios 
gerados pela pandemia exige o fortalecimento do nosso papel 
no controle político das ações do Executivo, procurando garantir 
transparência, prestação de contas, probidade, ética e integridade 
no exercício das funções públicas.

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), 
Presidenta da Rede de Parlamento 
Aberto do ParlAmericas

Três reuniões [do Grupo de Trabalho] foram realizadas até o momento e, 
além disso, reuniões de trabalho foram realizadas com [...] pesquisadores 
do Centro de Informação Geográfica da Universidade Nacional Autônoma 
do México sobre o COVID-19, para mostrar a evolução temporal e espacial 
e ajudar a entender sua dispersão, contextos e populações vulneráveis. 
Também tivemos uma reunião com o Conselho Nacional de Avaliação da 
Política de Desenvolvimento Social, que compartilhou previsões da situação 
econômica e de pobreza em nosso país devido à pandemia.

Senadora Antares Vázquez 
(México), Grupo de Trabalho do 
COVID-19 do Senado da República 
e Comissão de Saúde, e Membro do 
Conselho do ParlAmericas

Congressista Alberto de Belaunde (Peru), Presidente 
da Comissão Especial Multipartidária Responsável pela 
Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas

A Comissão Especial de Mudanças Climáticas busca garantir que, primeiro, se 
compreenda que se o desafio do COVID-19 é grande, o desafio das mudanças 
climáticas nos próximos anos é imenso e, em segundo lugar, que a reativação 
econômica não pode vir em detrimento dos nossos ecossistemas. E que, 
precisamente, se chegarmos a essa situação, é porque não tivemos um esquema 
de desenvolvimento econômico sustentável. Portanto, é essencial que essa falsa 
dicotomia entre crescimento econômico e proteção ambiental seja quebrada.
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A reunião virtual “A Transparência não está em 
Quarentena”: Lançamento da Caixa de Ferramentas 
de Transparência Legislativa” foi conjuntamente 
organizada pelo ParlAmericas, pela Rede de 
Transparência e Acesso à Informação (RTA) e pelo 
EUROsociAL+ com o objetivo de lançar a publicação 
conjunta, Caixa de Ferramentas de Transparência 

Legislativa: Conceitos, Ferramentas e Boas Práticas. O 
evento reuniu parlamentares, pessoal parlamentar e 
governamental, e representantes da sociedade civil 
e de organizações internacionais para apresentar a 
publicação às partes interessadas das Américas e 
do Caribe, bem como compartilhar boas práticas 
na aplicação dos seus conceitos para a promoção da 
transparência parlamentar e acesso à informação. 

A abertura da reunião foi feita pela Senadora 
Blanca Ovelar do Paraguai, Presidenta da Rede 
de Parlamento Aberto do ParlAmericas; pelo Dr. 
Gabriel Delpiazzo, Presidente do Conselho 
Executivo da Unidade de Acesso à Informação 
Pública do Uruguai (UAIP); e pela Sra. Anna 
Herrero, representante da Direção Geral de 

Cooperação Internacional e Desenvolvimento da 
Comissão Europeia. 

Após a abertura, realizou-se uma apresentação 
sobre o processo participativo que serviu de base 
para o desenvolvimento da Caixa de Ferramentas 
de Transparência Legislativa, bem como um resumo 
do seu conteúdo que ofereceu uma visão geral 
desse recurso e da importância de aplicar seus 
conceitos a práticas parlamentares. Em seguida, 
deu-se continuidade à reunião com uma sessão 
sobre a relevância da caixa de ferramenta do ponto 
de vista de três expositores, cada um dos quais está 
envolvido com o apoio da transparência parlamentar, 
sendo eles um parlamentar, um representante de 
um órgão de controle da transparência nacional e 

#ParlAmericasOPN #LegislativeTransparency

TEMA: Transparencia legislativa

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 1o de outubro de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 100 parlamentares, 
pessoal parlamentar e governamental, representantes 
da sociedade civil e de organizações internacionais de 18 
países

Essa atividade está alinhada com o ODS 16.

A TRANSPARÊNCIA NÃO ESTÁ EM QUARENTENA: LANÇAMENTO DA 
CAIXA DE FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_ENG.pdf
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um representante de uma organização da sociedade civil. Posteriormente, deu-se início a uma sessão sobre a seleção de melhores práticas em transparência legislativa 
contida na caixa de ferramentas, entre elas o Portal de Dados Abertos da Argentina, a plataforma Congress2030 para monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do Paraguai, transmissões de vídeo de sessões plenárias e de comitês da Espanha, e programas educacionais on-line do Reino Unido sobre o trabalho 
parlamentar. Essas práticas foram exploradas em um contexto mais amplo das agendas de parlamento aberto, e os participantes puderam teceram comentários e fazer 
perguntas.

A reunião virtual foi encerrada com as considerações finais dos parceiros do projeto e com o lançamento oficial da Caixa de Ferramentas de Transparência Legislativa. O 
comunicado de imprensa a respeito dessa reunião pode ser acessado no site do ParlAmericas.

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), 
Presidenta da Rede de Parlamento 
Aberto do ParlAmericas

Ao sermos transparentes e facilitarmos o acesso às informações 
públicas, procuramos fortalecer a integridade pública, a 
qualidade das políticas, e, acima de tudo, damos um passo vital 
em direção ao empoderamento das e dos cidadãos e alcançamos 
um alinhamento muito maior das políticas públicas com as 
necessidades da população que demandam nossa atenção.

Dr. Gabriel Delpiazzo, Presidente do 
Conselho Executivo da Unidade de Acesso 
à Informação Pública do Uruguai (UAIP)

[A Caixa de Ferramentas tem a] capacidade de influenciar e 
promover mudanças... com parlamentos mais transparentes 
podemos alcançar mais engajamento e representação da 
população e, assim, uma sociedade mais democrática.

A Caixa de Ferramentas de Transparência Legislativa é 
resultado de uma colaboração entre o ParlAmericas, a RTA 
e o EUROsociAL+, e oferece uma visão geral dos princípios 
e conceitos associados à transparência legislativa e ao direito 
de acesso à informação pública, bem como apresenta cinco 
ferramentas de transparência legislativa que incorporam 
uma perspectiva de gênero e consideram os seguintes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

1. Transparência ativa; 

2. Solicitações de acesso a informações públicas; 

3. Dados abertos; 

4. Comunicação e acessibilidade; e 

5. Gestão de registros.

https://datos.hcdn.gob.ar/
http://ods.congreso.gov.py/
https://www.youtube.com/c/CongresodelosDiputadosCanalParlamentoOf/videos
https://www.parliament.uk/about/how/
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_Transparency_Toolkit_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_ENG.pdf
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Prezadas e prezados colegas,
A pandemia do COVID-19 e seu impacto devastador sobre 
populações e economias demonstrou a necessidade urgente 
de intensificarmos as ações voltadas ao alcance de metas 
climáticas mais audaciosas, assegurando que países atualizem 

suas Contribuições Nacionalmente Determinadas este ano, em linha com o 
Acordo de Paris, para que avancem na construção de sociedades sustentáveis, 
resilientes e igualitárias. Reconhecendo nossa responsabilidade de liderar, de 
forma ágil e decisiva, iniciativas legislativas que promovam o avanço da agenda 
climática, o ParlAmericas e a Rede têm continuado a trabalhar para oferecer apoio 
a parlamentos durante estes tempos de crise, promovendo mecanismos para uma 
reconstrução melhor no esteio da pandemia. 

Para essa finalidade, diversas reuniões virtuais foram realizadas com o objetivo 
de avaliar a resposta legislativa e pública da região em prol de uma recuperação 
econômica sustentável, baseada em uma transição justa. As sessões destacaram 
a importância de considerar avaliações de impacto de gênero na resposta à crise, 
o valor do planejamento de longo prazo e da resiliência ambiental, o aumento na 
taxa de doenças zoonóticas causadas por atividades humanas não sustentáveis, 
e o maior impacto da mudança climática sobre a sociedade e a economia em 
comparação com a pandemia do COVID-19.

Também tivemos o prazer de conversar com parlamentares sobre a questão da 
conservação da biodiversidade marinha no Pacífico Sul e a adoção de políticas 
de apoio à pesca sustentável e à proteção de espécies marinhas ameaçadas, em 
consonância com normas internacionais atuais. Além disso, em colaboração com o 
Escritório Regional da ONU Mulheres para o Caribe, uma série de reuniões foram 
realizadas no Caribe a fim de abordar a transversalização de gênero em planos 
nacionais para redução do risco de desastres, com enfoque especial na temporada 
de furacões durante a pandemia. Ademais, o ParlAmericas tem oferecido apoio 
técnico para a implementação e fiscalização parlamentar do progresso alcançado 
com relação à Agenda 2030 e sua incorporação em planos de recuperação 
sustentável do México, Panamá e Peru.

Também encerramos o ano com a 17a Assembleia Plenária: A caminho de 
uma Economia Circular, um tema crítico que tem como objetivo desvincular o 
crescimento econômico de danos ao meio ambiente, aumentar a eficiência no uso 
de recursos e promover estilos de vida sustentáveis e com baixo uso de carbono. 
Como contribuição para esse debate, divulgamos o Guia sobre Parlamentos 
Verdes, uma ferramenta prática que promove a adoção de estratégias para 
reduzir a emissão de gases de efeito estufa e melhorar a sustentabilidade geral 
de atividades parlamentares, bem como o Guia de Apoio para uma Recuperação 
Econômica Sustentável Pós-COVID-19, que busca apoiar o trabalho parlamentar 
nessa área.

A Rede fortaleceu sua colaboração com a ONU e participou de plataformas 
internacionais, destacando a importância do trabalho parlamentar em áreas como 
redução de risco de desastres, fortalecimento da educação, acesso à informação 
pública e participação cidadã em questões relacionadas à mudança climática. 

Quero agradecer a todos os parlamentares por sua participação e contribuições 
durante essas atividades, bem como aos nossos parceiros internacionais, de modo 
especial à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ao 
Escritório da ONU para Redução do Risco de Desastres, ao Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, à Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe (CEPAL), à Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA) e à ONU 
Mulheres, que têm cedido seu precioso tempo e conhecimento para tornar essas 
atividades e publicações possíveis.

Atenciosamente, 

Ana Belén Marín
Membro da Assembleia Nacional, Equador
Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudança Climática do ParlAmericas

 SIGA-ME NO TWITTER @ANITABELENMARIN

MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

https://twitter.com/AnitaBelenMarin
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Esta reunião virtual sobre Respostas Sustentáveis 
para uma Recuperação Econômica pós COVID-19, 
reuniu parlamentares e funcionários de parlamentos 
das Américas e do Caribe para interagir com 
especialistas e discutir respostas legislativas e 
políticas públicas que promovam a recuperação 
econômica sustentável e inclusiva após o COVID-19, 
ao considerar os impactos de gênero da pandemia e 
a promoção da consecução da Agenda 2030.

A atividade foi inaugurada pela membro da 
Assembleia 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 um painel de 
especialistas. O diálogo foi enriquecido por uma 
série de intervenções parlamentares, permitindo 

o compartilhamento de boas práticas e posterior 
deliberação sobre as apresentações.

Um período de debate foi aberto após as 
apresentações, em que as e 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 concessivo em vez de 
empréstimos para reduzir o nível da dívida, e a 
importância de investir em resiliência ambiental.

A Senadora Saphire 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 relatório detalhado desta reunião está disponível 
no site do ParlAmericas.

RESPOSTAS SUSTENTÁVEIS PARA UMA 
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA PÓS-COVID-19

#ParlAmericasGEN #ParlAmericasCC 
#ParlAmericasSDG

TEMA: Recuperação econômica, igualdade de gênero, 
mudança climática

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 11 de junho de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 45 parlamentares e 
funcionários parlamentares de 13 países

Esta atividade está alinhada com o ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_POR.pdf
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Principais considerações:

• 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 concessivo, 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.

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

Tudo isso está acontecendo no contexto do início da temporada de furacões. A 
mudança climática não foi embora por causa da COVID [...] precisamos levar 
em consideração a fragilidade de nossas economias, a fragilidade de nosso 
meio ambiente, e nos permitir ter acesso a financiamento concessivo.

Senador Saphire Longmore (Jamaica), membro 
do Conselho do ParlAmericas

À medida que continuamos a planejar e implementar medidas de recuperação econômica em 
nossos países, vale lembrar a importância de incorporar os princípios de sustentabilidade e 
igualdade de gênero discutidos hoje. Lembremos também a importância de um diálogo contínuo 
na região. Conversas como essas permitem a troca de estratégias e melhores práticas e oferecem 

um espaço para abordar questões urgentes e desafios que enfrentamos como uma região.

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

Fizemos uma pesquisa com mais de 12.500 pessoas no Caribe e descobrimos que cerca de 47% 
das mulheres perderam seus empregos durante a pandemia, enquanto mais de 40% dos homens 
perderam. 22% das mulheres passaram fome enquanto 15% dos homens passaram, e 61% das 
famílias identificaram as mulheres como as principais responsáveis   pela limpeza. Considerando que 
a pandemia está afetando desproporcionalmente as mulheres e que os governos estão tomando 
medidas para lidar com a pandemia - desde o desenvolvimento de vacinas a programas de proteção 

social - precisamos que as vozes das mulheres sejam ouvidas e representadas.
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A reunião virtual do ParlAmericas, organizada 
em parceria com a Câmara dos Deputados do 
Chile, Reconstruindo melhor: uma recuperação 
econômica verde e sustentável, reuniu parlamentares, 
funcionários parlamentares e especialistas, com 
o objetivo de discutir estratégias para integrar as 
principais mudanças climáticas e considerações 
ambientais nos planos de recuperação econômica, 
e contribuir para uma mudança de paradigma em 
direção ao desenvolvimento sustentável. 

A reunião foi inaugurada pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados Diego Paulsen (Chile), e 

pela Membro da Assembleia Nacional Elizabeth 
Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas. 
A Membro da Assembleia Nacional Ana Belén 
Marín, Presidenta da Rede Parlamentar de 
Mudanças Climáticas do ParlAmericas para a 
América do Sul, moderou a sessão. 

Durante suas apresentações, os painelistas 
discutiram as áreas em que os governos poderiam 
incorporar soluções amigáveis   para o clima para 
uma melhor reconstrução, sua experiência com 
gestão de risco de desastres e como a estrutura 
das sociedades os influencia. Eles também 
compartilharam recomendações de políticas 
climáticas e os benefícios que podem trazer para a 
recuperação, bem como o valor das políticas que 
promovem a digitalização e o trabalho remoto.

O período de discussão permitiu uma animada 
troca de experiências entre parlamentares e pessoal 
parlamentar, e proporcionou um espaço para as e os 
participantes do painel refletirem sobre as perguntas 
feitas. Entre as experiências compartilhadas, os 
participantes aprenderam sobre as ações climáticas 
que estão sendo tomadas no México, Canadá 
e Nicarágua. A discussão também chamou a 
atenção para outros desafios, como o de lidar 
com o aumento de resíduos descartáveis criados 
devido à pandemia. O diálogo também apontou 
a importância do Acordo de Ezcazú para 
incentivar a participação do público e o acesso 
à informação em questões relacionadas ao 
meio ambiente na região.

A reunião foi concluída com reflexões finais da 
membro da Assembléia Legislativa Paola Vega 
(Costa Rica), Vice-Presidenta da Rede Parlamentar 
de Mudanças Climáticas do ParlAmericas para a 
América Central, que convidou os participantes 
a aplicar o que aprenderam para alcançar 
coletivamente uma recuperação verde. 

O relatório detalhado desta reunião está disponível 
no site do ParlAmericas.

RECONSTRUINDO MELHOR: UMA RECUPERAÇÃO
ECONÔMICA VERDE E SUSTENTÁVEL

#ParlAmericasCC #COVID19 

TEMA: Assegurando o caminho para uma recuperação 
econômica verde pós-COVID-19 para um futuro 
sustentável e equitativo

LOCAL: Reunião virtual

DATA: 10 de julho de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 60 parlamentares e pessoal 
parlamentar de 14 países

Esta atividade está alinhada com os ODS 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 e 16.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_POR.pdf
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Considerações importantes:

• A frequência de doenças zoonóticas (doenças originárias de animais) está 
aumentando devido a atividades humanas insustentáveis, incluindo intensificação 
agrícola, mudança no uso da terra, uso não sustentável de recursos naturais, 
mudanças climáticas, entre outras (para uma lista completa, leia o relatório do 
PNUMA). 

• A saúde ambiental está inextricavelmente ligada à saúde humana; as políticas 
devem trabalhar pela natureza para garantir boa qualidade do ar e da água, 
segurança alimentar e prevenção de surtos de doenças. 

• A inação da mudança climática levará a impactos econômicos, sociais e 
ambientais globais muito piores do que o COVID-19 causou. É fundamental 
que os países aproveitem esta oportunidade para integrar considerações 
climáticas e ambientais nos planos de recuperação econômica e alinhá-los ao 
Acordo de Paris, ao Marco de Sendai, e à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

• Para reconstruir os melhores países, é necessário garantir que eles desenvolvam 
planos de gerenciamento de riscos que não apenas considerem os riscos 
naturais, mas também biológicos e antropogênicos.

• Devido à complexidade dos riscos e crises de desastres, a legislação e as 
políticas que tratam desses riscos devem garantir que sejam coordenadas e 
envolvam um conjunto diversificado de partes interessadas. 

• Uma recuperação verde significa pensar no futuro a curto e longo prazo; 
investir e apoiar indústrias, projetos e políticas/ legislação positivas para o 
clima que trabalham para dissociar o crescimento econômico do aumento das 
emissões de gases de efeito estufa; e fortalecendo sinergicamente a economia, 
fornecendo benefícios sociais para reduzir a desigualdade. 

• Para obter efetivamente uma recuperação verde, os parlamentos podem 
trabalhar com os outros ramos e níveis de governos, o setor privado e utilizar 
sua função de representação para garantir que as necessidades de seu eleitorado 
sejam atendidas e que mulheres, povos indígenas, afrodescendentes, indivíduos 
que vivem em situações de pobreza, jovens, pessoas com deficiência e outros 
grupos marginalizados, sejam incluídos nos processos de tomada de decisão.

Presidente da Câmara dos Deputados 
Diego Paulsen (Chile), anfitrião da 
reunião

É essencial que os governos se comprometam 
seriamente com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030, que 
constitui um roteiro para a próxima década que garante 
o desenvolvimento econômico com bem-estar social e 
equilíbrio ambiental. Essa transformação, longe de frear 
o crescimento econômico, representa uma oportunidade 
para um verdadeiro desenvolvimento com equidade e a 
geração de novos empregos verdes na América Latina.

Membro da Assembleia Nacional Ana Belén Marín 
(Equador), Presidenta da Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas do ParlAmericas

Atualmente, estamos em uma encruzilhada. Sem dúvida, 
nossas respostas e ações em relação ao COVID-19 podem 
definir se vamos ou não atingir os objetivos de clima e 
desenvolvimento sustentável. Como parlamentares, temos 
a grande responsabilidade de legislar e exercer nosso papel 
de fiscalização para que esses esforços não sejam atrasados   
e sejam incluídos nas ações tomadas em face da atual 
pandemia.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Sr. Leo Heileman, Diretor, Escritório do 
PNUMA para a América Latina e o Caribe

O COVID-19 já teve um forte impacto nos países, econômica e socialmente, e teve uma resposta muito importante dos governos. 
Quando comparamos com as mudanças climáticas, estamos falando de escalas completamente diferentes porque as mudanças 
climáticas vão afetar o mundo inteiro. Isso afetará todas as economias, toda a natureza; vai afetar tudo. Então, estamos falando de uma 
crise maior. A capacidade de responder a futuras crises pós-COVID-19 será comprometida pelo endividamento futuro e o colapso de um 
sistema ambiental cada vez mais insustentável. Esta é uma oportunidade de reanimar a economia, gerando empregos decentes e levando 

em consideração as populações mais vulneráveis.

Senadora Rosa Galvez (Canadá), Vice-Presidenta 
da Rede Parlamentar ParlAmericas sobre Mudanças 
Climáticas para a América do Norte

Temos que fazer as duas coisas. Precisamos manter o COVID-19 sob controle porque pode haver algumas ondas secundárias, 
mas ao mesmo tempo temos que planejar com antecedência. Temos que estabelecer as políticas e as bases, não apenas para uma 
economia de baixo carbono, mas, em geral, para uma recuperação econômica mais limpa, justa, inclusiva, inteligente e resiliente que 
criará novos empregos, garantindo uma transição justa, [incluindo treinamentos em empregos verdes] para os trabalhadores, além 
de mitigar a crise climática que vivemos. O COVID-19 não quebrou o sistema, ele revelou as falhas do sistema. É evidente que um 

crescimento infinito não é realista; a nova economia deve considerar as leis naturais e biológicas.
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A reunião on-line sobre Respostas Sensíveis ao 
Gênero e Resiliência a Desastres Durante a Crise 
do COVID-19, organizada em colaboração com o 
Escritório Multii-País da ONU Mulheres - Caribe e 
o Parlamento de Santa Lúcia, promoveu um diálogo 
entre parlamentares, funcionários parlamentares, 
equipe técnica e sociedade civil sobre os impactos 
e experiências da desigualdade de gênero durante 
situações de emergência causadas por diversos 
perigos. Além disso, examinou como incorporar uma 
perspectiva de gênero nas medidas de prevenção, 
resposta e recuperação para garantir que as 
diferentes necessidades criadas sejam atendidas com 
o objetivo de aumentar a resiliência aos desastres.

A reunião on-line foi inaugurada pela Sra. Tonni 
Brodber, Chefe de Escritório a.i., Escritório 

Multi-País da ONU Mulheres para o Caribe; 
pelo anfitrião da reunião e Presidente da Casa 
da Assembleia, Exmo. Presidente da Assembleia 
Legislativa Andy Daniel (Santa Lúcia), Vice-
Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas do ParlAmericas para o Caribe; e pela 
membro da Assembleia Nacional Elizabeth 
Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas. A 
Exma. Dra. Gale Rigobert (Santa Lúcia), Ministra 
da Educação, Inovação, Relações de Gênero e 
Desenvolvimento Sustentável, moderou a reunião. 

As apresentações informativas foram seguidas de 
um período de discussão em que os participantes 
compartilharam boas práticas que estão sendo 
implementadas por suas próprias instituições. Os 
participantes aprenderam sobre as experiências de 
outros países e compartilharam algumas abordagens 
que foram adotadas para enfrentar a crise do 
COVID-19. Foi observado também, o forte impacto 
econômico da pandemia e os níveis crescentes de 

endividamento da região do Caribe, que afetarão 
seriamente os esforços de resiliência durante a 
temporada de furacões. Nesse contexto, sinalizaram 
a necessidade de atualizar as regulamentações em 
torno da assistência oficial ao desenvolvimento, uma 
vez que podem evitar que países com necessidades 
reais (ou seja, se recuperando de desastres) acessem 
subsídios e recursos concessionários.

Após essa envolvente discussão, a reunião foi 
encerrada com comentários do Presidente do 
Senado, Exmo. Chester Humphrey (Granada), 
Presidente do Senado e Vice-Presidente da 
Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero do 
ParlAmericas para o Caribe, e da Sra. Tonni 
Brodber. Ambos destacaram a necessidade 
de uma abordagem mais holística da resiliência 
no Caribe, com vistas a alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e reduzir as 
desigualdades na sociedade que agravam as 
vulnerabilidades do Caribe a desastres.

RESPOSTAS SENSÍVEIS AO GÊNERO E RESILIÊNCIA A 
DESASTRES DURANTE A CRISE DO COVID-19

#ParlAmericasGEN #ParlAmericasCC 
#COVID19 

TEMA: Considerações transformadoras de gênero na 
gestão do clima, sociedades resilientes e inclusivas

LOCAL: Reunião Virtual

DATA: 22 de julho de 2020

PARTICIPANTES: Mais de 85 parlamentares, pessoal 
parlamentar, pessoal técnico e sociedade civil de 15 
países, em dois dias de atividades

Esta atividade está alinhada com os ODS 5, 9, 10 e 13.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_POR.pdf
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Considerações Chaves:

• Fatores socialmente determinados e outras características de identidade 

influenciam a vulnerabilidade de um indivíduo a desastres e outras situações de 

crise. 

• Dados desagregados devem ser coletados e usados para informar as decisões 

políticas em reconhecimento das necessidades, capacidades, riscos e impactos 

de desastres e mudanças climáticas nas pessoas, especialmente em mulheres e 

meninas. 

• O orçamento com perspectiva de gênero é uma ferramenta importante para 

garantir que a resiliência a desastres seja alcançada na prática para todos. 

• Deve haver participação equitativa de gênero no planejamento, resposta e 

tomada de decisão a desastres. 

• Os países podem implementar planos de gestão de desastres para o futuro 

que incluam riscos biológicos/relacionados à saúde, não apenas riscos naturais/

hidrometeorológicos. 

• Abordar vários perigos de uma vez (por exemplo, COVID-19 e a temporada de 

furacões) requer maior colaboração entre as unidades de resposta tradicionais 

e o setor de saúde. Nos abrigos, serão necessários equipamento de proteção 

individual (EPIs) e produtos de saneamento, inclusive água, além da adesão aos 

protocolos de distanciamento físico.

 ▶ Exemplos de respostas a desastres sensíveis aos gênero incluem: 

protocolos que consideram as necessidades de mulheres e meninas, 

treinamentos para abordar especificamente as considerações de gênero, 

garantindo a presença de mulheres responsáveis pela resposta, protegendo 

as mulheres de situações de exploração, oferecendo serviços que atendam 

às necessidades reprodutivas e de saúde das mulheres, e alívio que é 

distribuído de forma inclusiva.

• O COVID-19 pode ser visto como uma oportunidade para construir 

resiliência, garantindo que as estruturas de gestão de desastres incluam 

considerações de gênero, que preconceitos sistêmicos e injustiças sejam 

desafiados e que as economias integrem valores sociais e ambientais.

No dia 2 de setembro de 2020, 
o ParlAmericas e o Escritório 
Multi-Paísl da ONU Mulheres - 
Caribe organizaram uma sessão 
para aprofundar nos assuntos 
discutidos na reunião intitulada 
Responsabilidade de Gênero 
e Resiliência a Desastres. Esta 
sessão intitulada Apoiando a Adoção 
de uma Perspectiva de Gênero no 
Planejamento Nacional de Respostas 
a desastres e Crises, teve como 

anfitrião o Parlamento das Bahamas e foi moderada pelo Senador 
Ranard Henfield, Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto 
do ParlAmericas para o Caribe. Parlamentares, ministros e outros 
representantes nacionais designados da região participaram de uma 
“mesa redonda” virtual com o objetivo de apresentar e examinar 
ações concretas que estão sendo tomadas em seus países para 
mitigar a ameaça de furacões no meio da crise pandêmica do 
COVID-19, a partir de uma perspectiva de gênero.

A Cartilha sobre Planejamento de Respostas com Perspectiva de 
Gênero a Desastres e Crises no Caribe (em inglês), do ParlAmericas 
em parceria com a ONU Mulheres, é um documento informativo 
que descreve o conhecimento e as boas práticas compartilhados 
na mesa redonda. Essas diretrizes para a ação parlamentar são 
relevantes para a tomada de decisões em resposta direta a situações 
de crise em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento e, para 
a construção de sociedades mais resilientes que não deixam ninguém 
para trás.

Esta reunião é a primeira de uma série planejada para o ParlAmericas e o 
Escritório Multi-Paísl da ONU para Mulheres no Caribe trabalharem com 
legisladores e parlamentares no Caribe para apoiar a adoção de medidas de 
gênero e resilientes contra desastres.

O relatório detalhado desta reunião está disponível no site do ParlAmericas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_GenderResponsiveDisasterandCrisisPlanning_Final.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_GenderResponsiveDisasterandCrisisPlanning_Final.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_POR.pdf
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Exmo. Halson Moultrie (Bahamas), Presidente da 
Assembleia Legislativa

As metas do nosso parlamento, eu sugiro, devem ser estabelecer um 
ambiente não adverso e responsivo ao gênero para construir mecanismos 
sustentáveis   não competitivos à participação holística e capacitação. Esses 
mecanismos devem incluir programas educacionais, assistência técnica a 
países com deficiências identificadas, coordenação e apoio psicossocial, 
treinamento em saúde e protocolos, e procedimentos sensíveis ao gênero.

Deputado Marc Serré (Canadá), Membro do 
Conselho do ParlAmericas

A pandemia está afetando mulheres e homens canadenses de maneira 
diferente e, conforme mencionado, por idade, localização, origens indígenas, 
ocupações e situação de deficiência. Por exemplo, as mulheres representam 
82% dos trabalhadores do sistema social e de saúde no Canadá; portanto, 
elas podem ter um risco maior de exposição do que seus homólogos 
do sexo masculino [...] Além disso, desde o início da pandemia, muitos 
indivíduos tiveram que aumentar o cuidado com as crianças, educação em 
casa, assistência aos idosos e responsabilidades domésticas, e mulheres, 
que na maioria dos países, incluindo o Canadá, já passavam mais tempo 
do que os homens nesses trabalhos não remunerado antes da pandemia, 
foram desproporcionalmente afetadas por esses aumentos.

Sra. Tonni Brodber, Chefe de Escritório a.i., Escritório 
da ONU Mulheres em vários países - Caribe

É impossível ser resiliente a desastres sem pensar em como os perigos 
afetam nossas vidas de forma diferente. Nós não somos todos iguais; na 
verdade, nem todas as mulheres são iguais. Como Audre Lorde disse uma 
vez: ‘Não são as nossas diferenças que nos dividem. É nossa incapacidade 
de reconhecer, aceitar e celebrar essas diferenças.’ Integrar o gênero na 
resposta humanitária e aumentar a autossuficiência e o empoderamento 
das mulheres levam a resultados mais humanitários e melhores. Planejar, 
preparar e mitigar desastres, levando em consideração as realidades 
vividas por homens, mulheres, meninos e meninas é uma programação 
transformadora de gênero.

Exma. Dra. Gale Rigobert (Santa Lúcia), 
Ministra da Educação, Inovação, Relações de 
Gênero e Desenvolvimento Sustentável

Os impactos econômicos e de saúde da crise do COVID-19 não podem 
ser vistos sem contexto. Esses impactos são diferentes para diferentes 
grupos de pessoas, assim como acontece com outros desastres, portanto, 
a construção da resiliência deve se concentrar em abordar, reduzir e, se 
possível, eliminar totalmente as desigualdades que possam aprofundar e 
criar problemas mais complexos para nós.
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