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A Força-Tarefa Interamericana de Liderança Feminina lança o Prêmio de Boas Práticas em Liderança

Feminina com um evento às margens da CSW65

No dia 25 de março, durante a 65a Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW), a Força-Tarefa

Interamericana de Liderança Feminina e as Cúpulas da Secretaria das Américas da Organização dos

Estados Americanos (OEA), com o apoio do Governo do Canadá, organizaram um evento virtual paralelo

intitulado “Acelerando Esforços para o Alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5.5

nas Américas”, a fim de inspirar compromissos e ações concretas de apoio à liderança feminina em toda

a região.

Durante essa sessão foi lançado o Prêmio de Boas Práticas em Liderança Feminina, buscando

reconhecer, destacar e amplificar políticas públicas, bem como iniciativas do setor privado e da

sociedade civil, que promovam maior representação feminina em cargos de liderança.

O evento contou com as palavras de boas-vindas do Exmo. Marc Garneau, Ministro de Relações

Exteriores do Canadá, a apresentação principal do Exmo. Epsy Campbell, Vice-Presidente da Costa Rica; e

um diálogo entre funcionárias e funcionários públicos, representantes do setor privado e de

organizações da sociedade civil, no qual analisaram seu trabalho de promoção da liderança feminina em

diferentes setores e áreas de poder e tomada de decisão.

Esse diálogo de alto nível também contou com a participação da Exma. Valerie Woods, Presidenta da

Câmara dos Representantes de Belize; da Senadora Martha L. Micher do México, e de Sonia M.

Gutierrez, Membro do Congresso da Guatemala. As e os parlamentares e demais expositores fizeram

apresentações sobre os avanços alcançados pelos seus países com relação à liderança feminina na

política e, ofereceram reflexões sobre os desafios enfrentados pela região para alcançar o ODS 5.5, que

visa assegurar a liderança feminina plena e efetiva na tomada de decisões políticas, econômicas e

públicas.

O ParlAmericas é membro fundador da Força-Tarefa Interamericana de Liderança Feminina.

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

@ParlAmericas nas redes sociais.
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Anunciada na 8a Cúpula das Américas, a Força-Tarefa Interamericana de Empoderamento e Liderança da Mulher é um consórcio de instituições

interamericanas e internacionais que dispõem de know-how e programas que contribuem para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) 5 sobre igualdade de gênero em diversos setores. Como membro fundador dessa Força-Tarefa, o ParlAmericas trabalha em

colaboração com instituições parceiras para aumentar o impacto e a sustentabilidade de esforços voltados ao fortalecimento da liderança

feminina e igualdade de gênero nas Américas e no Caribe, particularmente sob a perspectiva da política legislativa.

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35 legislaturas nacionais

das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas

práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do

ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.
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