
               
 

Para mayor información, comuníquese con el responsable de apoyo de comunicaciones de la delegación 
en Haití, David Osorio al teléfono: (509) 3159-5555 – o al correo info@mioeh.org 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS ESTÁ EM PORTO PRÍNCIPE PARA APROFUNDAR AS 
RELAÇÕES COM DIFERENTES ATORES DEMOCRÁTICOS HAITIANOS. 

 
 

Para divulgação imediata  
 

Porto Príncipe, 8 de dezembro de 2015 ‒ Cinco parlamentares originários de países das Américas 
estarão em Porto Príncipe, entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2015, com o propósito de reunir-se 
com atores políticos e representantes da sociedade civil haitiana, no contexto da Missão de 
Observação Eleitoral realizada desde setembro deste ano pelo ParlAmericas.  
 
O objetivo principal da delegação é fortalecer os laços entre a Missão e os diferentes grupos de 
interesses no cenário democrático do Haiti. A delegação se reunirá com parlamentares de diferentes 
formações políticas, eleitas/os em agosto e outubro passados, e também com representantes de 
organismos da sociedade civil. A delegação estabelecerá um diálogo sobre as práticas eleitorais 
reconhecidas no hemisfério, a cooperação política para a promoção das prioridades legislativas no 
ambiente democrático, bem como sobre o estabelecimento de estratégias destinadas a melhorar a 
participação das mulheres nos processos eleitorais, nos partidos políticos e na sociedade civil.    
 
A delegação é composta por Gina Godoy, Membro da Assembleia Nacional do Equador (segunda 
vice-presidenta do ParlAmericas e presidenta do Grupo de Mulheres Parlamentares); pela deputada 
da Costa Rica, Ligia Fallas (membro do Conselho de Administração do ParlAmericas); pela senadora 
Máxima Apaza Millhares, da Bolívia; pela congressista do Peru, Carmen Omonte; e pelo deputado de 
El Salvador, Luis Alverto Batres.  
 
Além de encontros com parlamentares, a delegação participará de duas mesas-redondas nas quais 
serão abordados os desafios para a integração sob um enfoque de gênero nos partidos políticos e 
nas organizações da sociedade civil. Tais mesas-redondas são organizadas no marco das atividades 
de observação da Missão. 
 
Gina Godoy, Membro da Assembleia Nacional do Equador, chefe da delegação, considera que “os 
encontros e trocas de experiências que a delegação terá, representam uma oportunidade única para 
fortalecer as consultas levadas a cabo pela Missão e pelo ParlAmericas relativas ao papel das 
mulheres no processo eleitoral. A delegação permitirá identificar as barreiras que impedem a plena 
participação das mulheres na tomada de decisões políticas no Haiti e, igualmente, articular 
estratégias participativas que levem em conta a realidade social e o papel que as mulheres possam 
ter em todos os níveis em nossos países”. 
 
Os interessados em acompanhar as atividades da delegação podem consultar a página da Missão no 
Facebook: www.facebook.com/parlamericas.mioeh - Para obter mais informações sobre a Missão, 
favor consultar o nosso site: www.parlamericas.org/fr/ourwork/mioeh.aspx  
 

-30- 
ParlAmericas – rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) - opera como um fórum independente para os/as parlamentares das Américas 

empenhado (as) no diálogo político de cooperação e participação no Sistema Interamericano. 
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