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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 
Ottawa, 4 de março de 2020 

 
Moças de Trinidade e Tobago Tomam seus Assentos no Parlamento para o Dia Internacional da 
Mulher 
 
Nos dias 5, 6 e 9 de março de 2020, o ParlAmericas e as Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla 
em inglês) sediarão a iniciativa inaugural das Moças na Liderança (YWiL), em Porto de Espanha, em 
parceria com o Parlamento de Trinidade e Tobago. Essa iniciativa reunirá mais de 55 mulheres líderes 
jovens, entre 18 e 25 anos, de Trinidade e Tobago, interessadas em política e liderança comunitária para 
oficinas de desenvolvimento de habilidades, sessões de networking e diálogo sobre temas importantes 
para o país. Os workshops de liderança resultarão em uma histórica reunião de mulheres no Parlamento 
de Trinidade e Tobago, no dia 9 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.  
 
Baseados no conceito de liderança transformacional para apoiar o avanço dos direitos humanos e da 
igualdade total para todas as pessoas, os workshops de liderança da YWiL incluirão sessões sobre a 
aplicação de visão de gênero na tomada de decisões, no desenvolvimento de habilidades eficazes de 
liderança e, na exploração de estilos e planejamento de liderança pessoal.  
 
Os dois dias de workshops de liderança prepararão as participantes para a primeira sessão parlamentar 
do YWiL, na Câmara dos Deputados, onde cada participante atuará como parlamentar ou oficial do 
parlamento para um debate sobre um projeto de emenda ao orçamento, desenvolvido por meio de um 
processo sensível ao gênero. Esse projeto de lei simulado proporá realocações de fundos de acordo com 
as prioridades de igualdade de gênero identificadas, cujos participantes revisarão e compartilharão as 
respostas com base em seus conhecimentos e pesquisas e, em conformidade com o papel que lhes foi 
atribuído. A sessão será encerrada com comentários da Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da 
Câmara dos Deputados e membro do Conselho de Administração do ParlAmericas. 
 
Essa iniciativa é parte de uma série de atividades que serão organizadas em países da região, formando 
um componente central do projeto conjunto ParlAmericas-CIWiL para promover a participação política 
das mulheres no Caribe, apoiado pelo governo do Canadá por meio do Ministério de Relações 
Exteriores. Cada atividade será planejada para incentivar as jovens a considerar a liderança pública 
como uma carreira futura e a construir conhecimentos, habilidades e network para este trabalho. As 
participantes também serão incentivadas a compartilhar o que aprenderam para impactar 
positivamente suas comunidades e países. 
 
Siga a reunião usando #YWiLTT ou visitando as páginas do @ParlAmericas e @_CIWiL.  
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