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Agenda  
 

19ª Assembleia Plenária do ParlAmericas e 
14o Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero  

 
Perspectivas Legislativas para Crescimento Econômico Inclusivo:  

Investindo na Economia do Cuidado 
 

30 de novembro a 2 de dezembro de 2022 
Bogotá, Colômbia 

 
A economia de cuidado, a qual engloba trabalho de cuidado remunerado e não remunerado nas esferas 
pública e privada, é um dos setores da economia que mais crescem no mundo. De acordo com o Fórum 
Econômico Mundial, quase 40% de todas as oportunidades de emprego projetadas para profissões 
emergentes terão sido criadas no setor de cuidado de 2020 a 2023. Levando-se em conta tendências 
socioeconômicas, tais como envelhecimento ou crescimento populacional, transformação das estruturas 
familiares, a situação da mulher nos mercados de trabalho e deficiências em políticas de proteção social, 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê que, até 2030, o número de pessoas que demandam 
serviços de cuidado deverá atingir 2,3 bilhões. Um trabalho cada vez mais importante está sendo realizado 
nos parlamentos de todas as Américas e do Caribe para reconhecer e mensurar o trabalho de cuidado e 
incentivar seu financiamento. Por meio das suas funções legislativas e liderança, parlamentares podem 
promover o valor econômico do setor de cuidado. 
 
Os horários referem-se ao horário local da Colômbia (UTC – 05:00). 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2022 
Chegadas 
 
Quarta-feira, 30 de novembro de 2022  
 
08:30 - 09:00 Traslado de participantes para o Congresso da República 

 
09:00 - 10:00 Abertura e palavras de boas-vindas 

● Exmo. Representante David Racero (Colômbia), Presidente da Câmara dos 
Representantes  

● Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara 
dos Representantes e Vice-Presidenta do ParlAmericas 

● Exma. Representante Jezmi Barraza (Colômbia), Vice-Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas para a América do 
Sul 
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● Exmo. Senador Germán Blanco (Colômbia), Membro do Conselho do 
ParlAmericas 

● Exmo. Gilles Bertrand, Embaixador da União Europeia na Colômbia 
● Marcos Rodriguez Fazzone, Especialista Sênior da FAO na Colômbia 
● Gabriela Serrano, Diretora Regional de Programas, Instituto Republicano 

Internacional (IRI) 
● Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da Rede Parlamentar para a 

Igualdade de Gênero do ParlAmericas  
 

10:00 - 11:00 Fotografia oficial e intervalo  
 

11:00 - 13:00 
 
 

Relatos de delegações parlamentares 
 

À medida que parlamentos das Américas e do Caribe avançam em diversas ações para 
reconhecer e promover o valor econômico do setor de cuidado, esta sessão oferecerá 
às delegações parlamentares a oportunidade de apresentarem práticas legislativas 
adotadas recentemente visando o fortalecimento de políticas públicas e leis 
relacionadas à economia de cuidado.  

Moderadora: Senadora Verónica Camino Farjat (México),  Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas 
 

● Deputada Cecilia Britto (Argentina), Vice-Presidenta do Parlamento do 
Mercosul 

● Senadora Nora del Valle Giménez (Argentina) 
● Senadora Simona Quispe Apaza (Bolívia) 
● Exma. Senadora Rosa Gálvez (Canadá), Presidenta da Rede Parlamentar 

sobre Mudanças Climáticas 
● Deputada Maite Orsini (Chile) 
● Exmo. Representante Joahny Carlos Palacios Mosquera (Colômbia) 
● Deputada Carolina Delgado (Costa Rica), membro do Conselho do 

ParlAmericas 
● Membro da Assembléia Nacional Wilma Andrade (Equador), Vice-Presidenta 

da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para a América do Sul 
● Exmo. Dessima Williams (Granada), Presidenta do Senado 
● Deputada Silvia Ayala (Honduras) 
● Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica), Vice-Presidenta da Rede 

Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas para o Caribe 
● Deputada María de Jesús Rosete Sánchez (México) 
● Deputada Arling Alonso (Nicarágua), membro do Conselho do ParlAmericas 
● Deputada Kayra Harding (Panamá), Vice-Presidenta da Rede Parlamentar 

para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas para a América Central 
● Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas 
● Senadora Lisa Jawahir (Santa Lucia) 
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● Deputado Debie Radjendrekoemar (Suriname), Segundo Vice-Presidente da 
Rede Parlamentar de Mudança Climática do ParlAmericas para a América do 
Sul  

13:00 - 14:30 Almoço 
 

14:30 - 15:30 Relatos de delegações parlamentares (continuação)  
 

15:30 - 17:00 Diálogo facilitado - As dimensões econômicas do cuidado: Mitos e realidades 
 
Esta sessão será dedicada a desbancar alguns dos principais mitos e suposições 
equivocadas que existem com relação ao trabalho de cuidado. Por meio de um diálogo 
facilitado por especialistas, os e as parlamentares discutirão o potencial que a 
economia de cuidado tem para ser um catalisador de crescimento econômico inclusivo 
e bem-estar social. 
 
Moderador: Exmo. Representante Juan Carlos Losada (Colômbia)  

● Exma. Cecilia López Montaño, Ministra de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural da Colômbia  

● Ana Güezmes, Diretora da Divisão de Assuntos de Gênero, CEPAL 
● Helen Royer, Diretora de Desenvolvimento Humano, Secretaria da CARICOM 

 
17:00  Traslado de participantes para o hotel oficial  

 
 
Quinta-feira, 1o de dezembro de 2022  
 
08:30 - 09:00 Traslado de participantes para o Congresso da República 

 
09:00 - 10:30 Dados: A chave para ação legislativa que valorize o trabalho de cuidado  

 
Ter acesso a dados de alta qualidade sobre o tempo dedicado ao trabalho de cuidado, 
remunerado ou não, é uma ferramenta essencial para dar visibilidade às contribuições 
econômicas e sociais desse trabalho e às desigualdades na sua distribuição no âmbito 
do lar e da sociedade. Por meio de estudos de caso apresentados por representantes 
de escritórios de estatística nacionais, esta sessão explorará como são reunidas 
informações pelo censo nacional, por exemplo, por meio de pesquisas de uso do tempo. 
As(os) apresentadores também destacarão pontos de entrada específicos para a 
defesa parlamentar do fortalecimento de esforços de coleta de dados e, como dados 
de uso do tempo podem servir de base para o desenvolvimento de iniciativas 
legislativas e políticas que promovam o avanço da igualdade de gênero e a redução da 
pobreza. 

Moderador: Deputado Christian Tapia (Chile) 
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● Julieth Solano, Diretora Técnica da Direção de Regulação, Planificação e 
Padronização Estatística, Departamento Administrativo Nacional de 
Estatística (Colômbia) 

● Isiuwa Iyahen, Representante Adjunta, Escritório Multipaís da ONU 
Mulheres - Caribe  

10:30 - 11:30  Legislar para a economia de cuidado: Trabalho parlamentar  
 
Reconhecendo que o trabalho de cuidado é uma pedra angular das nossas sociedades, 
legislar sobre cuidado pode envolver uma ampla gama de tópicos. Esta sessão 
oferecerá aos parlamentares a oportunidade de aprender e discutir sobre algumas 
boas práticas capazes de inspirar e orientar seu trabalho legislativo no que tange ao 
cuidado. 
 
Moderadora: Senadora Saphire Longmore (Jamaica), membro do Conselho do 
ParlAmericas 
 

● Deputada Soraya Martinez-Ferrada (Canadá) 
● Exma. Deputada Jezmi Barraza (Colômbia), Vice-Presidenta da Rede 

Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas para a América do 
Sul 

● Deputada Katherine Moreira Brown (Costa Rica) 
 

11:30 - 13:00 Lei Modelo Interamericana sobre Serviços de Cuidado - Comissão Interamericana de 
Mulheres 
 
A Comissão Interamericana de Mulheres apresentará a Lei Modelo Interamericana 
sobre Serviços de Cuidado e seu guia de implementação. Essas ferramentas reúnem os 
principais aspectos de instrumentos internacionais e baseiam-se em padrões de 
direitos existentes relacionados ao reconhecimento, redistribuição, regulamentação, 
promoção e criação de novas maneiras de tratar os serviços de cuidado.  

● Alejandra Mora Mora, Secretária Executiva da Comissão Interamericana de 
Mulheres (CIM)  

 
13:00 - 14:30 Almoço 

 
14:30 - 14:45 Apresentação Especial 

Alcançar progresso no fortalecimento da economia do cuidado requer o confronto de 
uma série de desafios e oportunidades, que podem ser devidamente identificados por 
tomadores de decisão para assegurar que políticas públicas respondam a necessidades 
da sociedade. Nesta sessão, os e as parlamentares trabalharão em mesas redondas 
temáticas com o objetivo de considerar os principais componentes da economia do 
cuidado e identificar áreas para o trabalho legislativo, aproveitando o aprendizado 
adquirido por meio do Encontro.  

https://www.oas.org/en/cim/docs/LeyModeloCuidados-EN.pdf
https://www.oas.org/en/cim/docs/LeyModeloCuidados-EN.pdf
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● Bibiana Aído, Representante da ONU Mulheres Colômbia 

14:45 - 15:45 Apresentação Apples of Care 

● Diana Rodríguez Franco, Secretaria Distrital da Mulher, Cidade de Bogotá 

15:45 - 16:30 Apresentação Experiência Legislativa 

● Senadoras Ana María Castañeda e Ana Paola Agudelo (Colômbia) 

16:30 - 16:45 Segurança Alimentar  e Cuidados 
 

● Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas e Especialista em Gênero e Sistemas 
Sociais e Institucionais, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) 

● Assinatura do Memorando de Entendimento entre ParlAmericas e a Frente 
Parlamentar Contra a Fome (FPH) 
 

16:45 - 17:00 Leitura da Declaração sobre a Economia de Cuidado 
 

● Exma.  Dessima Williams (Granada), Presidenta do Senado 
● Deputada Silvia Ayala (Honduras) 

 
17:00 Traslado de participantes para o hotel oficial 

 
  
Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022  
 
08:30 - 09:00 Traslado dos(as) participantes ao Congresso da República 

 
09:00 - 09:30 Discurso principal - Fortalecimento do multilateralismo nas Américas e no Caribe 

 

Atualmente, os governos enfrentam desafios globais e interdependentes causados por 
crescimento econômico não equitativo, efeitos da mudança climática, migração, 
desinformação digital que leva à perda de credibilidade de instituições, entre outras 
questões. Esses desafios, bem como as mudanças inerentes ao Sistema Internacional, 
requerem uma abordagem coordenada do hemisfério com base em um 
multilateralismo renovado que promova integração regional com abordagens que 
priorizem a complementaridade e a solidariedade. Esta sessão considerará 
oportunidades para repensarmos e fortalecermos o multilateralismo nas Américas e 
no Caribe, visando à promoção de ações coordenadas para solucionar problemas 
comuns, ao mesmo tempo que seguimos os princípios democráticos e avançamos no 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

● Epsy Campbell Barr, Ex-Vice-Presidenta da República da Costa Rica 
 

09:30 - 11:30 Diálogo - Democracia parlamentar: Fazendo o multilateralismo trabalhar pelo povo  
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A diplomacia parlamentar facilita o diálogo cooperativo a respeito de questões 
complexas que possam ser de difícil resolução por meio dos canais diplomáticos 
tradicionais, a fim de criar consenso, promover princípios democráticos, contribuir 
para a resolução de questões de política pública, bem como fortalecer relações e 
aumentar a integração. Nesse sentido, parlamentares desempenham um papel cada 
vez mais importante em instituições multilaterais, onde também trabalham para 
assegurar a implementação de acordos e resoluções internacionais no âmbito 
nacional, por meio de legislação e supervisão parlamentar, e trazem uma maior gama 
de opiniões políticas e públicas para diálogos e negociações sobre questões 
internacionais. Nesta sessão, os e as parlamentares refletirão sobre a situação da 
diplomacia parlamentar no Sistema Interamericano e oportunidades estratégicas para 
o fortalecimento desse engajamento, incluindo a missão do ParlAmericas de promover 
participação parlamentar como parte integrante das Cúpulas das Américas, adotada 
no  Plano de Ação Interamericano sobre Governança Democrática. Esse diálogo 
representa um primeiro passo no desenvolvimento do próximo plano estratégico do 
ParlAmericas. 
 

● Abertura da sessão: Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do 
ParlAmericas 

● Moderação da sessão de diálogo parlamentar: Deputada Wilma Andrade 
(Equador), Vice-Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas 
para a América do Sul 

 
11:30 - 12:15 Sessão plenária 

 
● Apresentação de relatórios anuais pelas redes parlamentares do ParlAmericas   

o Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) 

o Senadora Bertha Caraveo (México), Vice-Presidenta da Rede de 
Parlamento Aberto do ParlAmericas para a América do Norte 

o Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC)  

● Anúncio do país anfitrião da 20a Assembleia Plenária e do 15o Encontro da 
Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero, bem como das próximas 
atividades do ParlAmericas 

● Eleições para cargos do Conselho do ParlAmericas 
 

12:15 - 12:45 Leitura da Declaração sobre Engajamento Parlamentar no Sistema Interamericano 
por meio do ParlAmericas 
 

● Senadora Antares Vázquez (México), Membro do Conselho do ParlAmericas 
 

12:45 - 13:00 Palavras de encerramento  
 

http://www.summit-americas.org/GRIC2022/documentos%20GRIC%20I/Draft%20Summit%20Commitment%20-%20Inter-American%20Action%20Plan%20on%20Democratic%20Governance%20ENG.pdf
http://www.summit-americas.org/GRIC2022/documentos%20GRIC%20I/Draft%20Summit%20Commitment%20-%20Inter-American%20Action%20Plan%20on%20Democratic%20Governance%20ENG.pdf
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● Exma. Representante Jezmi Barraza (Colômbia), Vice-Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas para a América do 
Sul 
 

13:00 - 14:30 Almoço 
 

14:30 Traslado de participantes para o hotel oficial 
 

 
 

 
Siga o @ParlAmericas nas redes sociais.  

 

 
 
 

As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas 
 
no iTunes, Google Play e Spotify para ouvir sessões e apresentações de encontros anteriores. 

 

Esta atividade está sendo realizada com o apoio financeiro do Governo do Canadá, por meio do seu Ministério de Relações 
Exteriores (Global Affairs Canada - GAC).  

 


