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Ottawa, 17 de junho de 2022 
 
O Governo do Canadá anuncia seu apoio a Projetos do ParlAmericas na América Latina e Caribe 
 
O ParlAmericas tem o prazer de informar que, no dia 10 de junho de 2022, o Governo do Canadá 
anunciou suas contribuições a dois projetos complementares voltados ao fortalecimento da 
governança inclusiva e sensível ao gênero por meio de trabalhos desenvolvidos com parlamentos e a 
sociedade civil da América Latina e Caribe. 
 
Fortalecendo as Capacidades Políticas para Governança Sensível ao Gênero na América Latina 
(contribuição de CAD$4,9 milhões) é um projeto de quatro anos que visa promover a governança 
sensível ao gênero em dezenove países da América Latina, por meio de atividades de 
compartilhamento de conhecimentos e suporte técnico direcionadas a parlamentares e pessoal 
parlamentar, ativistas dos direitos das mulheres e à sociedade civil.  
 
Fortalecendo as Capacidades Políticas para Governança Sensível ao Gênero no Caribe (contribuição 
de CAD$2,4 milhões) é um projeto de quatro anos que também abordará obstáculos políticos, 
estruturais e legislativos à igualdade de gênero e empoderamento feminino na região, por meio de 
programas desenvolvidos com parlamentares, pessoal parlamentar, ativistas dos direitos das 
mulheres e a sociedade civil de catorze países da Comunidade do Caribe. 
  
“Esses projetos representam uma oportunidade de aproveitar progressos significativos e promover 
um intercâmbio entre parlamentos a respeito do avanço da ação climática, parlamento aberto e 
desenvolvimento sustentável das nossas sociedades, fazendo uso de práticas que apresentem 
respostas às necessidades de todos os cidadãos e cidadãs, de modo especial aos que são 
tradicionalmente excluídos de processos de tomada de decisão, tais como mulheres e meninas. 
Devemos trabalhar juntos para empoderar vozes femininas nas nossas democracias”, afirmou a 
Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas. 
 
Esse anúncio reflete compromissos detalhados na Política de Assistência Internacional Feminista 
(FIAP, sigla em inglês) do Canadá, a qual reconhece que a redução da pobreza e de desigualdades 
requer uma transformação de normas sociais e relações de poder que colocam mulheres e meninas 
em posição de desvantagem, o que está em linha com os princípios norteadores e atividades do 
ParlAmericas para a promoção de participação e parcerias políticas das mulheres em prol da 
governança inclusiva.   
 
“Diálogo proativo e construção de relacionamentos com a sociedade civil feminina são importantes 
para assegurar que nosso trabalho, enquanto parlamentares, tome por base a experiência de 
mulheres de diversos contextos. Os projetos proporcionarão um espaço contínuo, por meio do 
ParlAmericas, para que nossos parlamentos trabalhem juntos e ao lado de ativistas dos direitos das 
mulheres na remoção de obstáculos à igualdade de gênero”, afirmou a Exma. Bridgid Annisette-
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org. 

George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara dos Representantes e Vice-Presidenta do 
ParlAmericas. 
 
Por mais de vinte anos, o ParlAmericas tem facilitado atividades interparlamentares e esforços 
coletivos para promover o avanço da liderança política feminina e transversalização da igualdade de 
gênero no trabalho legislativo das Américas e Caribe. Esses esforços contam com o apoio de um grupo 
de trabalho permanente, a Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas.  
 
Para mais informação sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga-nos nas 
redes sociais através do @ParlAmericas. 


