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O ParlAmericas participa do evento “Empoderamento Econômico das Mulheres como Ferramenta de 

Combate à Discriminação e à Violência de Gênero” 

 

Na terça-feira, dia 23 de novembro, ocorreu o evento “Empoderamento Econômico das Mulheres como 

Ferramenta de Combate à Discriminação e à Violência de Gênero”, organizado pela Missão Permanente 

da República Dominicana junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela Missão Observadora 

da Espanha junto à OEA.  

O evento, que procurou destacar a importância do empoderamento de mulheres e meninas como forma 

de erradicar a violência de gênero, também destacou o papel das alianças entre governos, parlamentos, 

sociedade civil, setor privado e a população em geral, para o sucesso da implementação da Agenda 2030 

e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sob uma perspectiva de inclusão e igualdade de 

gênero, sem “deixar ninguém para trás.” 

O painel intitulado “Políticas públicas para promover o empoderamento das mulheres”, que foi realizado 

em formato híbrido, contou com a participação da Senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta 

da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas, da Senadora Faride Raful (República 

Dominicana), da Deputada Carmen Calvo (Espanha), da Sra. Gina Watson, Diretora do Escritório de 

Igualdade, Gênero e Diversidade Cultural da Organização Panamericana da Saúde, e da Sra. Raquel Coello, 

Diretora de Empoderamento Econômico do Escritório Regional da ONU Mulheres. 

Durante sua participação, a Senadora Raful destacou que “como país temos avançado em temas 

relacionados a direitos e empoderamento das mulheres, porém ainda temos desafios. Portanto, é 

importante realizar alianças com órgãos internacionais, para que trabalhemos juntos e alcancemos as 

metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, melhorando assim as condições de vida das 

mulheres e meninas dos nossos países, superando juntas e juntos os obstáculos que surgirem.” 

Neste contexto, a Senadora Camino salientou que “a pandemia afetou fortemente o setor informal, do 

qual as mulheres fazem parte em percentuais significativos. É crucial, portanto, que os governos ofereçam 

soluções e ferramentas inovadoras, que permitam que micro e pequenas empresas, as quais são 

comandadas, em sua maioria, por mulheres, conduzam seus negócios com financiamento e tecnologias 

acessíveis.” A Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas também 

reconheceu a importância de “promover regulamentações que permitam que comerciantes passem da 

informalidade para a formalidade, por meio da obtenção de dados desagregados e relevantes para o 
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desenho e implementação de ações e iniciativas legislativas que atendam a setores específicos que 

necessitam de apoio.” 

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, acesse www.parlamericas.org e 

siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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