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O CANADÁ RECEBE PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS E DO CARIBE EM VICTORIA, 

BRITISH COLUMBIA, PARA PROMOVER SOCIEDADES INCLUSIVAS 

 
De 9 a 12 de setembro de 2018, parlamentares de todas as Américas e do Caribe participarão da 15a Assembleia 
Plenária do ParlAmericas na cidade de Victoria, província de British Columbia. A conferência terá como enfoque 
a promoção da inclusão como peça fundamental do crescimento econômico e social, bem como de discurso 
político responsável nos países do hemisfério. 

 
A conferência, que terá como anfitrião o Parlamento do Canadá, explorará a forma como os parlamentos podem 
assegurar que todas as pessoas, incluindo grupos sub-representados e marginalizados, possam ter pleno acesso 
a recursos, oportunidades e direitos que permitirão que contribuam de forma igualitária ao desenvolvimento 
sustentável das suas comunidades. Organizações internacionais e representantes da sociedade civil participarão 
juntamente com parlamentares da discussão sobre respostas legislativas e de outra natureza para lidar com os 
padrões em transformação do deslocamento e movimentações transfronteiriças de populações no hemisfério.  

 
“A importância de trazer essa conferência para o Canadá é destacar o compromisso de parlamentares com a 
inclusão, assegurando que mulheres e homens de todos os contextos tenham as mesmas oportunidades de 
desempenhar papeis de liderança”, afirmou o Exmo. Robert Nault, Vice-Presidente do ParlAmericas e Presidente 
da Seção Canadense do ParlAmericas. Em suas palavras: “Essa conferência também oferecerá a parlamentares a 
oportunidade de compartilhar o que funciona bem nos seus países, bem como de conversar com a sociedade civil 
e especialistas, ao mesmo tempo que exploram objetivos e estratégias comuns, visando à promoção de 
sociedades inclusivas". 

 

“Estou ansioso para participar desse encontro para discutir como desenvolvimento adequado só pode ser 
alcançado por meio de um ambiente político que reconheça e promova diversidade, pluralismo, solidariedade e 
igualdade de oportunidade para todas as pessoas. A participação e liderança das mulheres na tomada de decisões 
devem ser uma prioridade para construir sociedades mais inclusivas”, acrescentou a Sra. Tarcila Rivera Zea, 
ativista indígena, de origem quíchua, que proferirá o discurso principal do evento. 

 

A agenda da Assembleia Plenária inclui uma sessão de treinamento sobre consultas orçamentárias 
parlamentares, bem como sessões de trabalho sobre mercados de trabalho acessíveis e equitativos, promoção 
do avanço da liderança de mulheres indígenas e integração de migrantes e vítimas de deslocamento forçado à 
sociedade. 

 
Para obter mais informações e atualizações sobre a 15a Assembleia Plenária do ParlAmericas, por favor visite 
www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas mídias sociais com a hashtag #ParlAmericas2018. 

Observação: A conferência será transmitida ao vivo na Internet no endereço:  
https://www.youtube.com/channel/UCs7SOcK- pbS1MfDWECc8fOQ/live 

 

-30- 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas nacionais das 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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