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ParlAmericas coorganiza reunião virtual sobre capacidade de resposta sensível ao gênero e resistência 

a desastres durante a crise do COVID-19 

Hoje, o ParlAmericas realizou uma reunião virtual, em colaboração com o Escritório Multi-País da ONU 

Mulheres - Caribe e o Parlamento de Santa Lúcia, sobre o tema da construção de resiliência durante a 

crise do COVID-19, sob a perspectiva de igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável. A reunião 

reuniu mais de 85 parlamentares, funcionários governamentais e parlamentares e organizações da 

sociedade civil dos membros anglófonos do ParlAmericas.  

A agenda da reunião incluiu apresentações sobre boas práticas, bem como dados emergentes e novas 

literaturas que podem apoiar legisladores e formuladores de políticas na tomada de decisões durante o 

COVID-19.  

Os palestrantes foram: Elizabeth Riley, da Agência de Gerenciamento de Emergências em Desastres do 

Caribe (CDEMA); Angie Dazé, do Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável (IISD); 

Massimiliano Tozzi, do projeto EnGenDER do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD); e Jack Hardcastle, da Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA), que compartilhou um 

kit de ferramentas sob medida para parlamentares de pequenos estados para informar seu trabalho 

sobre Mudanças Climáticas. Além disso, representantes do ParlAmericas e da ONU Mulheres MCO 

apresentaram novas publicações sobre como responder à crise do COVID-19, incluindo uma análise das 

respostas legislativas sob uma perspectiva de igualdade de gênero (em inglês)  e da Resiliência ao 

furacão e perspectiva de gênero (em inglês). 

Após as apresentações, os participantes da reunião dialogaram e trocaram informações sobre as ações 

em andamento em seus países para mitigar as consequências socioeconômicas do COVID-19 e 

reconstruir melhor. Isso incluiu a discussão de medidas proativas destinadas a enfrentar a dupla ameaça 

de temporada de furacões no Caribe no contexto da pandemia.  

Em suas observações introdutórias, Tonni Ann Brodber, Representante do Escritório Multi-País 

da ONU Mulheres - Caribe, destacou a importância de parcerias multissetoriais para o trabalho 

sobre esses temas na região. Ela observou: “Para a ONU Mulheres, assim como para nossas 

agências irmãs e nossos parceiros nessa iniciativa, tivemos que adaptar nossa resposta 

humanitária para gerenciar o impacto do COVID-19, levando em consideração as diferentes, 

mas igualmente importantes, necessidades de mulheres e homens, meninas e meninos. A boa 
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notícia é que a adaptação para nós estava determinando a nova maneira de trabalhar, que nos 

tornou mais resilientes. O conteúdo do nosso trabalho não mudou muito, porque o que 

fazemos é o cerne do desenvolvimento sustentável e da conquista dos ODS. Planejar, preparar 

e mitigar desastres, levando em consideração a realidade vivida de homens, mulheres, meninos 

e meninas, é uma programação transformadora de gênero.” 

O Presidente da Casa da Assembléia de Santa Lúcia, Exmo. Andy Daniel, fez um discurso de abertura na 

qualidade de anfitrião e Vice-Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas - 

Caribe. Ele enfatizou que: “Como as ilhas do Caribe são particularmente vulneráveis aos efeitos das 

mudanças climáticas e desastres resultantes de riscos naturais, nossos países realizam um planejamento 

completo a cada estação de furacões, para garantir que todas as precauções necessárias sejam tomadas 

para proteger nosso povo. O desafio adicional do COVID-19 significa que uma preparação cuidadosa é 

ainda mais essencial. Devemos ter certeza de que consideramos as diversas necessidades de nossa 

população para que todos permaneçam seguros e bem.” 

Por meio de um vídeo, a Presidenta do ParlAmericas Elizabeth Cabezas, membro da Assembléia 

Nacional do Equador, cumprimentou os delegados da reunião e afirmou que: “O ParlAmericas acredita 

profundamente na importância de examinar todas as questões sob as perspectivas de igualdade de 

gênero e sustentabilidade. Esta reunião oferece espaço para um diálogo crítico e colaborativo entre os 

vários atores da região sobre como agir diante de desastres de vários tipos, de maneira informada pelas 

necessidades das mulheres e grupos vulneráveis, sendo inclusiva em seu design e implementação.”  

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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