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Bogotá, Colômbia, 30 de novembro de 2022

Parlamentares e especialistas discutem investimentos na economia de cuidado no 14o Encontro da Rede
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas, sediado pelo Congresso da Colômbia

Hoje e amanhã, em colaboração com o Congresso da República da Colômbia, o ParlAmericas realizará o 14o

Encontro da sua Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG). O evento, intitulado Perspectivas

Legislativas para o Crescimento Econômico Inclusivo: Investindo na Economia de Cuidado, que ocorrerá de

30 de novembro a 1o de dezembro na cidade de Bogotá, Colômbia, e será o primeiro encontro a reunir

membros do ParlAmericas de todo o hemisfério presencialmente desde o início da pandemia do COVID-19.

Esse encontro da RPIG reunirá parlamentares e especialistas de mais de vinte países das Américas e do

Caribe, com o objetivo de promover um intercâmbio de experiências e boas práticas no que tange a ações

legislativas relacionadas ao trabalho e economia de cuidado, destacando ligações com crescimento e

desenvolvimento econômicos e com os direitos humanos.

A programação inclui expositores de alto nível de órgãos das Nações Unidas e interamericanos, entre eles a

CARICOM, a Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) da OEA, CEPAL, FAO e ONU Mulheres, além de

representantes de instituições e escritórios nacionais que estejam inovando na disponibilização de serviços

abrangentes e medidas estatísticas sobre o cuidado.

Nas sessões do encontro, membros de delegações parlamentares e especialistas convidados farão

apresentações e participarão de painéis de discussão que explorarão temas como o valor econômico e social

do cuidado, métodos para promover uma coleta de dados de alta qualidade para a quantificação do trabalho

de cuidado não remunerado, bem como leis e programas que apoiem uma abordagem holística para o

atendimento das diversas necessidades e direitos daqueles que fornecem e recebem cuidados ao longo de

todo o seu ciclo de vida.

A anfitriã do encontro, a Exma. Deputada Jezmi Barraza (Colômbia), Vice-Presidenta da RPIG para a América

do Sul, fez a seguinte declaração: “Tenho o prazer de recepcionar calorosamente nossos colegas de todo o

hemisfério nesta ocasião extraordinária, na qual estamos analisando ações legislativas que possam promover

o avanço dos direitos das mulheres. Na qualidade de parlamentares, temos importantes papéis a

desempenhar na construção de novos paradigmas e marcos legais que valorizem o trabalho de cuidado como

elemento essencial para o avanço das capacitações humanas e crescimento econômico mais equitativo."

A Presidenta da RPIG, a Senadora Verónica Camino Farjat (México), destacou: “É hora de adotarmos medidas

ousadas. A distribuição do trabalho de cuidado com base em gênero é um dos fatores mais determinantes da

desigualdade e pobreza nas Américas e no Caribe. Tenho orgulho de estarmos, por meio do ParlAmericas,

dedicando nossa atenção a essa agenda prioritária que compete a cada um de nós, homens e mulheres, da

mesma forma.”



Após o encontro de dois dias da RPIG, as delegações parlamentares participarão da 19a Assembleia Plenária

do ParlAmericas no dia 2 de dezembro. A Assembleia Plenária terá como foco o multilateralismo e o

engajamento parlamentar no sistema interamericano.

Para obter as atualizações mais recentes sobre o encontro da RPIG, siga o @ParlAmericas nas redes sociais

utilizando a hashtag #ParlAmericasGEN.
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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.


