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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 
legislaturas nacionais nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político 
cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em 
seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite 
www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 
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Parlamentares e funcionários parlamentares das Américas e do Caribe participam de uma reunião on-
line sobre respostas sustentáveis para uma recuperação econômica pós-COVID-19 
 
Na quinta-feira, 11 de junho, 47 parlamentares e funcionários parlamentares de 13 países das Américas e 
do Caribe se reuniram virtualmente com especialistas para discutir respostas legislativas e de políticas 
públicas que promovam a recuperação econômica sustentável e inclusiva após o COVID-19, considerando 
os impactos de gênero causados pela pandemia e promovendo a consecução da Agenda 2030.  
 
A reunião foi aberta com as palavras de boas-vindas da Deputada Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta 
do ParlAmericas, ressaltando que “embora essa pandemia constitua uma tragédia, podemos optar por 
vê-la como uma grande oportunidade que nos permite pensar no futuro. Podemos legislar para melhorar 
as estruturas que atualmente nos tornam tão vulneráveis e, acima de tudo, podemos pensar em entrar 
no futuro com um país com melhores fundações e uma sociedade melhor, porque o mundo não será o 
mesmo após a pandemia do COVID-19.” A Exma. Alincia Williams-Grant, Presidenta do Senado (Antígua e 
Barbuda), moderou a sessão dinâmica e enfatizou que “essa pandemia exacerbou as vulnerabilidades e 
desigualdades sociais existentes e, por esse motivo, está afetando desproporcionalmente as mulheres. 
Para que os esforços de recuperação sejam eficazes, as mulheres devem estar na vanguarda da tomada 
de decisões e considerações climáticas, como a resiliência contra desastres devem ser integradas nos 
esforços de recuperação para garantir um futuro seguro para as comunidades vulneráveis.” 
 
A reunião contou com apresentações do Embaixador Irwin LaRocque, Secretário Geral da Comunidade do 
Caribe (CARICOM); Diane Quarles, Chefe da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 
- Sede Sub-regional para o Caribe; Monika Queisser, Chefe da Divisão de Política Social da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); e Therese Turner-Jones, Gerente Geral do 
Departamento de País do Grupo Caribenho do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As 
apresentações destacaram os impactos econômicos atuais e projetados do COVID-19 na região, com um 
foco especial nos diferentes impactos para as mulheres. Além disso, os participantes do painel 
observaram estratégias de recuperação que poderiam ser implementadas pelos governos para garantir 
que as respostas sejam inclusivas, sensíveis ao gênero e sustentáveis.  
 
O rico diálogo contou com uma série de intervenções dos parlamentares, permitindo o compartilhamento 
de boas práticas e deliberações sobre as apresentações. O webinar foi concluído com as palavras da 
Senadora Saphire Longmore (Jamaica), membro do Conselho ParlAmericas.   
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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