
 
 

27 de maio de 2020 

O ParlAmericas participa do Fórum Andino de Mulheres Parlamentares Frente a Pandemia do COVID-

19 

A membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas, e a 

Deputada Paulina Núñez (Chile), participaram do “Fórum Andino de Mulheres Parlamentares Frente a 

Pandemia COVID-19,” organizado pelo Centro de Liderança para Mulheres das Américas, NDI Colômbia, 

Observatório de Participação Política da Mulher da Equador, PRO Mujer e o Instituto Violeta Correa. O 

fórum, que incluiu participantes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, serviu de 

espaço para compartilhar boas práticas legislativas que respondem aos impactos sociais e econômicos 

da pandemia do COVID-19, incluindo os níveis crescentes de violência contra mulheres. 

Em sua intervenção, Elizabeth Cabezas destacou ações nas áreas de saúde e emprego, ressaltando as 

considerações de gênero que devem fazer parte de todas as respostas à crise. Entre suas 

recomendações estava o reforço da proteções para os profissionais de saúde da linha de frente, que 

possui implicações indiretas com as questões gênero, pois as mulheres representam metade dos 

médicos e 80% dos enfermeiros da América Latina e do Caribe. Enfatizou também a importância de 

prestar apoio aos trabalhadores informais e à economia da assistência, setores que foram bastante 

afetados pela crise e compreendem a maioria das trabalhadoras mulheres. 

A Deputada Paulina Núñez destacou as ações da Câmara dos Deputados do Chile, que incluem ajuda 

econômica e campanhas de saúde pública para populações vulneráveis, apoio econômico a vítimas de 

violência doméstica e extensão de licença maternidade durante o estado de emergência causado pela 

propagação do vírus. 

A reunião foi de grande importância para o intercâmbio de boas práticas que ajudam a garantir a 

sustentabilidade e a inclusão da recuperação econômica em face do COVID-19, deixando clara a 

importância da cooperação interparlamentar e da integração da igualdade de gênero no trabalho 

legislativo. 


