Agenda Preliminar
11º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas:

Alcançando o Equilíbrio no Mundo do Trabalho
Cidade do México, México | 18 a 20 de junho de 2019
#ParlAmericasGEN
REGISTRE-SE

Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e
publicações da reunião estarão disponíveis no site www.parlamericas.org.
Para facilitar o acesso através do seu celular, sugerimos baixar um aplicativo
de leitura de código QR.
Contexto
Estudos demonstram que a igualdade de gênero é uma boa economia e que o investimento em
mulheres e seus direitos trabalhistas promove o crescimento nacional, o desenvolvimento e a boa
governança. Por meio da abrangente lente do “Equilíbrio”, esta conferência examinará os muitos
benefícios do empoderamento econômico das mulheres, um elemento crítico na construção de um
futuro com igualdade de gênero. Delegações das Américas e do Caribe intercambiarão boas práticas
legislativas em uma série de sessões de trabalho e workshops sobre a redução das barreiras à entrada
de mulheres e a contribuição integral de seus talentos para a força de trabalho. Parlamentares de toda a
região, em conjunto com a sociedade civil e partes interessadas multilaterais, irão dialogar sobre como
criar economias mais inclusivas que promovam autonomia e dignidade na vida profissional de todos os
membros da sociedade.
Nota: Todas as sessões serão realizadas no Senado da República do México, salvo especificação em
contrário.
Av. Paseo de la Reforma 135, Tabacalera, 06030 Cidade do México

Segunda-feira, 17 de junho de 2019 – Chegadas
Dia todo

Traslado dos participantes do aeroporto para o hotel oficial

Terça-feira, 18 de junho de 2019 – Reunião do Conselho e Sessão de Treinamento
Dia todo

Traslado dos participantes do aeroporto para o hotel oficial

8:30

Traslado dos membros do Conselho do ParlAmericas para o Senado do México

9:00 – 13:00

Reunião do Conselho de Administração do ParlAmericas
Local: a ser confirmado

12:30

Registro de todas as delegações no hotel e traslado para o Senado do México

13:00 – 14:00

Almoço
Local: a ser confirmado

14:00 – 18:00

Sessão de Treinamento: Parâmetros para Prevenir e Abordar o Assédio Sexual no
Local de Trabalho
Esta sessão examinará o problema do assédio sexual no local de trabalho como um
obstáculo aos direitos humanos e à igualdade de gênero. Por meio de exemplos da
região, fornecerá uma visão geral dos princípios jurídicos subjacentes à legislação
nacional sobre essa questão e, explorará como esses regulamentos podem ser
adaptados para protocolos ou códigos de conduta, visando evitar o assédio nas
instituições parlamentares. A sessão também apresentará práticas voluntárias que
os parlamentares podem defender para promover culturas de respeito e bem-estar
para todos os funcionários e, por extensão, alcançar maior produtividade, moral e
justiça em seus locais de trabalho. As delegações serão convidadas a considerar
como o #MeToo (#EuTambém), bem como outros movimentos sociais recentes,
estão aumentando os padrões de comportamento aceitável e estabelecendo maior
responsabilidade em casos de assédio ou discriminação.
Idioma: Inglês
Local a ser confirmado

19:30 – 21:00

Idioma: Espanhol
Local a ser confirmado

Recepção de boas-vindas para todas as delegações
Local: a ser confirmado

Quarta-feira, 19 de junho de 2019
08:30

Traslado do hotel oficial para o Senado do México

09:00 – 10:00

Abertura
Observações Iniciais:
• Senador Antares Vázquez Alatorre (México), anfitrião do encontro e membro
do Conselho de Administração do ParlAmericas
• Deputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta da Rede Parlamentar para
Igualdade de Gênero do ParlAmericas
• Exmo. Robert Nault, Deputado (Canada), Presidente do ParlAmericas
• Outras autoridades a serem confirmadas

10:00 – 10:20

Discurso principal sobre equilíbrio de gênero e crescimento inclusivo

10:20 – 10:45

Foto Oficial

10:45 – 13:00

Sessão 1. Reconhecendo o trabalho das mulheres: a economia do cuidado
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Esta sessão explorará as tendências de gênero no trabalho, incluindo serviços de
assistência não remunerados e trabalho doméstico, e seus impactos em mulheres e
homens de diferentes origens. A ênfase será colocada em como parlamentares podem
contribuir para melhorar os sistemas de proteção social, bem como quantificar,
valorizar e redistribuir o trabalho de assistência e garantir a subsistência das mulheres
no setor informal.
•
•

Moderador e apresentadores a confirmar
Perguntas e respostas e diálogo aberto

13:00 – 14:30

Almoço
Local: a ser confirmado

14:30 – 17:00

Sessão 2. Questões pendentes: leis para preencher as lacunas nos direitos
econômicos das mulheres
Esta sessão considerará as questões legais relativas à igualdade de gênero, base para
alcançar a igualdade na prática, com foco nas mulheres durante suas vidas
profissionais. As discussões abordarão a licença parental e outras políticas familiares,
bem como o fechamento da diferença salarial, acesso ao crédito, capital e direitos de
propriedade, e direitos de pensão. Programas para apoiar mulheres empresárias
também serão abordados.
•
•

Moderador e apresentadores a confirmar
Perguntas e respostas e diálogo aberto

Quinta-feira, 20 de junho de 2019
08:30

Traslado do hotel oficial para o Senado do México

09:00 – 10:30

Sessão 3. Mesas de debates: Explorando dados, construindo soluções
•
•
•
•
•
•
•

10:30 – 12:30

Facilitador: a confirmar
Grupo 1: Estudo de caso sobre a divisão do trabalho por gênero
o Relator e responsável técnico a confirmar
Grupo 2: Estudo de caso sobre o combate ao abuso e exploração econômica
o Relator e responsável técnico a confirmar
Grupo 3: Estudo de caso sobre parcerias publico-privadas
o Relator e responsável técnico a confirmar
Grupo 4: Estudo de caso sobre políticas fiscais favoráveis à família
o Relator e responsável técnico a confirmar
Grupo 5: Estudo de caso sobre a redução do déficit de aposentadoria entre
homens e mulheres
o Relator e responsável técnico a confirmar
Grupo 6: Estudo de caso sobre inclusão financeira de mulheres
o Relator e responsável técnico a confirmar

Sessão 4. Capitalizando as janelas de oportunidades: as mulheres e o futuro laboral
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Esta sessão explorará como a tecnologia e os mercados emergentes estão mudando a
natureza do trabalho, e aplicarão uma perspectiva de gênero aos desafios e
oportunidades resultantes. Os temas a serem explorados incluem treinamento para
os empregos do futuro, juventude e (des)emprego, alfabetização financeira e
orientação para mulheres jovens, e novas expectativas em torno da flexibilidade e do
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
•
•

Moderador e apresentadores a confirmar
Perguntas e respostas e diálogo aberto

12:30 – 12:45

Avaliações

12:45 – 13:00

Leitura da declaração final pelo Senador Antares Vázquez Alatorre (México)

13:00 – 13:15

Resultados das eleições para cargos vagos no Comitê Executivo da Rede Parlamentar
para a Igualdade de Gênero

13:15 – 13:30

Encerramento

13:30 – 14:30

Almoço
Local: a ser confirmado

14:30

Reunião a portas fechadas do Comitê Executivo da Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero do ParlAmericas

Sexta-feira, 21 de junho de 2019 - Partidas
Dia todo

Traslado do hotel oficial para o aeroporto

As sessões dessa reunião serão gravadas em áudio para se tornarem episódios
de podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir
sessões e apresentações de nossos últimos encontros, realizados em todo o
hemisfério.
Esta atividade está sendo realizada, em parte, graças ao apoio financeiro do Governo do
Canadá.
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