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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no Sistema Interamericano. Composto por 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 adaptados para apoiar o trabalho 
parlamentar. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, 
visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 

15 de novembro de 2018 

 

Mia Mottley, Primeira Ministra de Barbados, discursará em encontro interparlamentar sobre 

igualdade de gênero co-organizado pelo ParlAmericas 

A Exma. Primeira Ministra de Barbados, Mia Mottley, fará no dia 19 de novembro de 2018 a 

abertura dos dois dias de reunião co-organizada pelo ParlAmericas sobre o avanço da liderança e 

governança com perspectiva de gênero. Esta reunião, que será realizada em Bridgetown, Barbados, 

reunirá representantes de parlamentos, ministérios, mecanismos nacionais de gênero, organizações 

multilaterais, sociedade civil e organizações políticas, de mais de 10 países do Caribe. 

Intitulada Liderança Transformacional para a Igualdade de Gênero no Caribe: Estratégias e Parcerias 

Regionais, esta atividade foi organizada com o apoio da ONU Mulheres - Escritório Multi-País (MCO, 

sigla em inglês) - Caribe, do Instituto Caribenho de Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e 

do Secretariado da Commonwealth. 

Por meio de uma série de intercâmbios e sessões de trabalho de alto nível, os delegados 

fortalecerão parcerias e coordenarão as agendas para promover a liderança política das mulheres e 

a igualdade de gênero, como base para atingir os objetivos de desenvolvimento. As delegações 

contribuirão, em nível regional, para essas ações, fornecendo contribuições de uma perspectiva 

legislativa sobre os temas prioritários a serem abordados na próxima Reunião Estratégia Regional 

para a Igualdade de Gênero da CARICOM. 

Além do discurso da Exma. Primeira Ministra Mia Mottley, a cerimônia de abertura contará com a 

participação do Exmo. Sr. Arthur E. Holder, Presidente da Assembleia Legislativa de Barbados e 

membro do Conselho Administrativo do ParlAmericas; do Exmo. Deputado Robert Nault (Canadá), 

Presidente do ParlAmericas; da Sra. Lady Anande Trotman-Joseph, Presidenta do CIWiL; e da Sra. 

Alison McLean, Representante - ONU Mulheres Escritório Multi-País  Caribe. 

A Exma. Dama Billie Miller, Embaixadora Itinerante e Plenipotenciária de Barbados, também fará 

observações em uma das sessões de trabalho da reunião. 

Para mais informações e atualizações sobre esta reunião, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais com as hashtags #ParlAmericasGEN e #RoadtoBeijing25. 
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