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O ParlAmericas participou de reuniões da Força-Tarefa Interamericana sobre Empoderamento e
Liderança da Mulher na 38ª Assembleia de Delegadas da CIM
O ParlAmericas participou de uma série de reuniões, entre os dias 6 a 8 de maio de 2019, em Santo
Domingo, República Dominicana, por ocasião da XXXVIII Assembleia de Delegadas da Comissão
Interamericana de Mulheres (CIM). Essa Assembleia, que teve como tema “Igualdade e Autonomia no
Exercício dos Direitos Políticos da Mulher,” contou com a presença de representantes de Ministérios da
Mulher de todo o hemisfério, autoridades da OEA e especialistas internacionais em igualdade de gênero
e direitos humanos.
Antes da Assembleia da CIM, a Força-Tarefa Interamericana sobre Empoderamento e Liderança da
Mulher realizou uma reunião interna de planejamento, instruída por uma série de consultas e avaliações
preliminares do estado da liderança das mulheres e dos programas atuais de intervenção na região. Um
resultado crítico dessa reunião foi a identificação de três áreas prioritárias para ação coletiva, por meio
da Força Tarefa: 1) uma análise da disponibilidade e qualidade dos dados sobre a liderança das
mulheres; 2) uma campanha de comunicação regional para promoção em diferentes setores; e 3) uma
expansão das iniciativas de orientação.
Com o apoio do Governo do Canadá, a Força-Tarefa realizou, no último dia da Assembleia, uma reunião
com os representantes de Ministérios da Mulher. As instituições participantes apresentaram aos
ministros, e seus representantes designados, as três áreas de ação prioritárias que a Força-Tarefa
buscará. Nesse diálogo, o ParlAmericas enfatizou os aprimoramentos da coordenação institucional e os
impactos já alcançados pela Força-Tarefa, desde o seu lançamento na VIII Cúpula das Américas. Esse
mecanismo melhorou o posicionamento das instituições membros para avaliar as formas mais
estratégicas de ampliar as intervenções efetivas, individualmente ou em conjunto, e para atingir as
metas compartilhadas de garantir que ninguém seja prejudicado por seu gênero ou deixado para trás
nos esforços nacionais de desenvolvimento. No caso do ParlAmericas, esses esforços serão focados em
ações legislativas para reduzir as barreiras à liderança das mulheres, em coordenação com seus
parlamentos membros.
-30Anunciada na 8ª Cúpula das Américas, a Task Force Interamericana para o Empoderamento e Liderança da
Mulher é um consórcio de instituições interamericanas e internacionais com experiência e programação que
contribuem para alcançar o ODS 5 sobre igualdade de gênero em vários setores. Como membro fundador da Task
Force, o ParlAmericas trabalha com instituições parceiras para conjuntamente aumentar o impacto e a

sustentabilidade dos esforços para fortalecer a liderança das mulheres e a igualdade de gênero nas Américas e no
Caribe - particularmente a partir da perspectiva das politicas legislativas.
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.

