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O ParlAmericas participou do workshop “Liderança para Boa Governança e Transformação Social no 

Caribe” organizado pela Secretaria da Commonwealth, o Instituto Caribenho para Mulheres em 

Liderança e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe 

 

O ParlAmericas participou do workshop “Liderança para Boa Governança e Transformação Social no 

Caribe”, organizado pela Secretaria da Commonwealth, o Instituto Caribenho para Mulheres em Liderança 

(CIWiL) e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, nos dias 25 a 27 de abril de 2022, na cidade de 

Bridgetown, Barbados. 

 

O workshop reuniu parlamentares, ministros(as), especialistas em gênero, ativistas e autoridades de todo 

o Caribe para uma discussão sobre empoderamento feminino e liderança transformacional. 

 

Após a inauguração oficial no dia 25 de abril, realizou-se o primeiro painel que abriu o caminho para as 

discussões do workshop. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, participou da sessão, e, em seus 

comentários, reforçou a importância da liderança transformacional e o modo pelo qual o ParlAmericas 

apoia os parlamentos na promoção do empoderamento político das mulheres, enfatizando que: “Sem 

sombra de dúvida, as crises que enfrentamos no mundo atualmente, que se somaram a vários outros 

problemas vivenciados nos países do Caribe, requerem liderança ousada, feminista e transformacional 

tanto da parte das mulheres quanto dos homens. Isso é simplesmente o alicerce da boa governança e se 

configura da seguinte forma: líderes reconhecendo as necessidades diferenciadas de uma sociedade, 

defendendo políticas que tenham a equidade em seu cerne e convertendo compromissos políticos em 

ações que não deixem ninguém para trás.” 

 

Em seguida, o workshop contou com uma série de sessões temáticas que abordaram temas como 

igualdade de gênero, liderança e retomada pós-pandemia; boa governança e liderança transformacional; 

análises de gênero em funções parlamentares; e abordagens de sucesso no questionamento de 

obstáculos à liderança política.  

 

Na sessão intitulada “Utilizando Processos Parlamentares para Assegurar a Igualdade de Gênero”, 

realizada no dia 26 de abril, Eilish Elliott, Gerente de Projetos de Igualdade de Gênero do ParlAmericas, 

fez uma apresentação sobre estratégias para a aplicação de uma perspectiva de gênero em processos 

parlamentares, na qual faz a seguinte afirmação: “Ao aplicar uma perspectiva de gênero na elaboração 

ou análise de qualquer legislação, moção, orçamento ou, qualquer outra questão trazida à sua atenção, 

tendo em vista que todo tema tem um ângulo de gênero e impactará de forma diferente seus 

constituintes, toda intervenção a ser realizada e todo questionamento a ser levantado oferece uma 

oportunidade de colocar a igualdade de gênero em pauta, contribuir para desfechos mais inclusivos e 

fortalecer a representatividade dos constituintes.” 
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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. 

No dia 27 de abril, data de encerramento do workshop, a Senadora Natalie Campbell-Rodriques 

(Jamaica), Vice-Presidenta para o Caribe da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do 

ParlAmericas, foi a moderadora da sessão intitulada “Abordagens de Sucesso no Questionamento de 

Obstáculos à Liderança Política.” Essa sessão também incluiu uma apresentação do Senador Gregory 

Nicholls (Barbados), a respeito do papel de parlamentares do gênero masculino na defesa da liderança 

feminina e da igualdade de gênero. Parlamentares que desejam obter mais orientações sobre esse tema 

podem consultar o kit de ferramentas “Aliados Masculinos pela Igualdade de Gênero”, disponível no 

portal do ParlAmericas e do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe ParlGenderTools, um acervo 

on-line de materiais de apoio desenvolvido para auxiliar parlamentares na aplicação de uma perspectiva 

de gênero em iniciativas parlamentares. 

Para o ParlAmericas, essa reunião de múltiplas partes interessadas representou uma importante 

oportunidade de se reencontrar presencialmente, desde o início da pandemia do COVID-19, com 

parceiros em questões que são cruciais para a promoção do empoderamento político das mulheres no 

Caribe. O trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas nessa área é realizado em colaboração com 

organizações de defesa dos direitos das mulheres como a CIWil, graças ao generoso apoio do Governo do 

Canadá, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores (Global Affairs Canada - GAC) e do seu 

comprometimento com o avanço da igualdade de gênero no Caribe e no hemisfério como um todo. 

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

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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