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O ParlAmericas apoia a participação parlamentar em reuniões regionais sobre liderança de mulheres 

durante o COVID-19 

Nesta semana, o ParlAmericas apoiou a participação de parlamentares em painéis realizados durante 

duas importantes reuniões regionais conduzidas por organizações parceiras. Ambas as reuniões 

exploraram os impactos de gênero do COVID-19 e a necessidade da liderança das mulheres nas 

respostas à pandemia.  

A primeira reunião virtual intitulada “Responda, Reestruture, Recupere: Mulheres e a Resposta ao 

COVID-19 no Caribe,” realizada no dia 19 de maio de 2020, foi organizada pela Caribbean Women in 

Leadership (CIWiL). A sessão reuniu partes interessadas de todo o Caribe para uma conversa sobre as 

experiências específicas das mulheres da região durante o COVID-19. A Exma. Samantha Marshall 

(Antígua e Barbuda), Deputada e Ministra da Agricultura, apresentou uma perspectiva parlamentar 

sobre o assunto, discutindo maneiras pelas quais os legisladores podem contribuir para o 

desenvolvimento de respostas nacionais inclusivas.  

O segundo webinar, realizado no dia 21 de maio de 2020, intitulado “COVID-19: Por que a liderança 

feminina pode fazer a diferença na resposta? Desafios e oportunidades nas Américas e no Caribe além 

da emergência,” foi promovido pela Força-Tarefa Interamericana sobre Liderança Feminina e Saúde 

Global da Mulher e reuniu mulheres líderes e especialistas em gênero e saúde da América Latina e do 

Caribe. Esta foi mais uma sessão apoiada pelo ParlAmericas como membro fundador da Força-Tarefa. A 

Exma. Delma Thomas (Granada), Deputada e Ministra do Desenvolvimento Social, Habitação e 

Empoderamento da Comunidade, compartilhou suas opiniões sobre a liderança política das mulheres no 

enfrentamento da crise do COVID-19, bem como estratégias para garantir que as mulheres sejam 

centrais para os futuros esforços de resposta e recuperação de crises.  

Essas reuniões criaram espaços críticos para o diálogo entre atores governamentais, parlamentares, 

multilaterais e atores da sociedade civil sobre estratégias para garantir que a resposta da região ao 

COVID-19 considere os impactos diferenciais da crise. Além disso, afirmaram a importância de as 

mulheres e outros grupos diversos se envolverem ativamente no gerenciamento e na implementação de 

ações de resposta e recuperação. 

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

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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