
 
 
 

  

 

 

Agenda 

Diálogo Parlamentar com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude 

 13o Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas  
Reforçando a Proteção Social Além do COVID-19: O que os Dados Revelam 

 
quarta-feira, 22 de setembro de 2021 | 17:00 (UTC – 04:00) 

#ParlAmericasGEN 

A. 15:00  
(UTC – 06:00) 

B. 16:00  
(UTC – 05:00) 

C. 17:00  
(UTC – 04:00) 

D. 18:00  
(UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicarágua 

 

Colômbia 
Equador 
Jamaica  

Cidade do 
México, 
México 
Panamá 

Peru 
 

Antígua e Barbuda 
Barbados 

Bolívia 
Chile 
Cuba 

Dominica 
República Dominicana 

Granada  
Guiana 

Haiti 
Ottawa, Canadá 

Paraguai 
São Cristóvão e Neves 

 Santa Lúcia 
São Vicente e Granadinas  

Bahamas 
Trinidad e Tobago 

Venezuela 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Suriname 
Uruguai 

 

 

 

 
 
 
Em toda a região e ao redor do mundo, a pandemia do COVID-19 e as medidas necessárias para contê-la 

resultaram em um claro aumento das desigualdades socioeconômicas. Sistemas de proteção social têm 

sido importantes mecanismos pelos quais governos nacionais têm apresentado respostas a necessidades 

públicas que surgiram durante a pandemia, proporcionando medidas de alívio temporário em áreas como 

desemprego, saúde, segurança alimentar e cuidados. Todavia, muitas necessidades não atendidas e 

lacunas sistêmicas continuam a existir, sobretudo para mulheres, jovens e meninas.  

 

Uma abordagem com perspectiva de gênero e interseccionalidade é necessária para compreender e 

atender necessidades emergentes ou, em transformação, de diferentes grupos da sociedade. Lidar com 

essas questões imediatas e desenvolver resiliência de longo prazo a impactos futuros exigirá 

investimentos de recursos e soluções inovadoras, que têm mais chance de serem bem-sucedidas quando 

embasadas por processos participativos de consulta junto a grupos da sociedade civil.  

 

Esta sessão oferecerá um espaço para parlamentares e representantes da sociedade civil e da juventude, 

de todas as Américas e do Caribe, trocarem pontos de vista com relação às necessidades mais urgentes 

na resposta à pandemia e planejamento de uma retomada sustentável, estimulando o compartilhamento 

de conhecimentos a respeito do desenvolvimento e entrega de proteção social inclusiva na região, com 

base em dados emergentes e experiências vividas durante a pandemia.  

Parlamentares 

INSCRIÇÃO AQUI 

Representantes da 

sociedade civil 

INSCRIÇÃO AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/lMz76N
https://survey.zohopublic.com/zs/lMz76N
https://survey.zohopublic.com/zs/XKzZur
https://survey.zohopublic.com/zs/XKzZur
https://survey.zohopublic.com/zs/XKzZur
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Todos os participantes inscritos serão encorajados a contribuir com perspectivas e conhecimentos no 

diálogo aberto a ser realizado durante a sessão, o qual será organizado em torno das questões 

apresentadas na agenda abaixo. A sessão contará com interpretação para todos os idiomas oficiais do 

ParlAmericas (espanhol, francês, inglês e português). 

 

A. 15:00 – 15:20 Palavras de boas-vindas 

● Exmo. Kevin Bernard (Belize), Ministro da Juventude, Esportes e 

Governança Digital 

● Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán (Bolívia), 1ª Secretária da Câmara 

dos Senadores  

 

B. 16:00 – 16:20 
C. 17:00 – 17:20 
D. 18:00 – 18:20 
 

A. 15:20 – 15:30 Introdução pela moderadora da sessão 

● Senadora Verónica Camino (México), Vice-Presidenta - América do Norte 

da RPIG 

 

 

B. 16:20 – 16:30 
C. 17:20 – 17:30 
D. 18:20 – 18:30 
 

A. 15:30 – 16:50 Diálogo Parlamentar com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude 

 

Etapa 1 - Respostas de proteção social para atender às necessidades de grupos 

marginalizados  

 

O foco desta etapa será compreender melhor as necessidades de grupos 

frequentemente ignorados ou excluídos, bem como as melhores formas de desenvolver 

respostas de proteção social que atendam a essas necessidades.  

 

● A) Fale sobre um desafio vivenciado durante a pandemia, quer seja por você ou 

por um grupo de interesse com que trabalhe, que tenha sido atenuado com 

sucesso por meio da proteção social. Existem lacunas remanescentes a serem 

abordadas? 

● B) Como podemos melhorar o apoio oferecido a jovens, particularmente em um 

momento de retomada pós-pandemia, reconstruindo melhor com equidade 

intergeracional? 

 

Etapa 2 - Dados e experiências 

 

Esta segunda etapa terá como foco o poder dos dados (quer sejam estatísticos, reunidos 

por meio de observação ou, outros meios qualitativos) para o fortalecimento de 

esquemas de proteção social. O objetivo será esclarecer como formas de apoio sensíveis 

ao gênero podem ser utilizadas para empoderar grupos marginalizados. 

 

B. 16:30 – 17:50 
C. 17:30 – 18:50 
D. 18:30 – 19:50 
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● A) Em seu trabalho como parlamentar ou representante da sociedade civil, que 

práticas são utilizadas para reunir as informações que embasam suas decisões 

e ações relacionadas às questões de proteção social? De que forma essas 

práticas de coleta de dados/informações podem ser convertidas em espaço de 

política? 

● B) De que forma parlamentos, organizações da sociedade civil e jovens líderes 

podem colaborar melhor uns com os outros para sanar lacunas de 

dados/informações sobre tópicos de proteção social?  

 

 

A. 16:50 – 16:55 Avaliação da sessão 
B. 17:50 – 17:55 
C. 18:50 – 18:55 
D. 19:50 – 19:55 
 
A. 16:55 – 17:00 Considerações finais 

● Honorável Alincia Williams Grant (Antígua e Barbuda), Presidenta do 

Senado e Membro do Conselho de Administração do ParlAmericas 

B. 17:55 – 18:00 
C. 18:55 – 19:00 
D. 19:55 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siga @ParlAmericas nas redes sociais  
 

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

  
Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo 
do Canadá. 
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