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Ottawa, 1 de julho de 2022
O ParlAmericas participa do encontro do EUROsociAL+ sobre novos contratos e parcerias sociais
para sociedades mais resilientes e inclusivas
Nos dias 29 e 30 de junho, o EUROsociAL+ organizou um encontro em Bruxelas, Bélgica, com o
objetivo de continuar fornecendo a integração regional e consolidar políticas públicas sustentáveis
e inclusivas. O evento reuniu representantes e autoridades de diferentes países da América Latina
que mantiveram diálogos de alto nível em relação às lições aprendidas à luz dos resultados do
programa EUROsociAL+, bem como reflexões sobre novos pactos sociais que facilitem um mundo
justo, verde e inclusivo. A Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas,
participou desses diálogos, garantindo uma perspectiva parlamentar dentro desses espaços.
Durante seu discurso, a Senadora Ovelar destacou o importante papel da diplomacia parlamentar
para a colaboração hemisférica em questões relevantes, para a convergência de ações em prol dos
princípios democráticos compartilhados pelos legisladores que participam das atividades e
governança do ParlAmericas. Nesse sentido, destacou que é essencial reduzir as brechas de
desigualdade que prevalecem na América Latina e que a "construção de novos pactos sociais
também exige que os parlamentos abordem os desafios que enfrentamos atualmente de uma
perspectiva mais integral e sistêmica."
O ParlAmericas e o EUROsociAL+ colaboraram em diferentes atividades e projetos, como a Caixa de
Ferramentas para a Transparência Legislativa, um aspecto fundamental para sociedades mais
resilientes e inclusivas.
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org
e siga o @ParlAmericas nas redes sociais.
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