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ParlAmericas is the institution that promotes parliamentary diplomacy in the inter-American system. Composed of the 35 national 
legislatures in North, Central and South America, and the Caribbean, ParlAmericas promotes cooperative political dialogue, facilitates the 
exchange of good legislative practices, and produces tailored resources to support parliamentarians in their work. The International 
Secretariat of ParlAmericas is headquartered in Ottawa, Canada. For more information, visit www.parlamericas.org or write 
to info@parlamericas.org. 
 
The Inter-American Task Force on Women's Empowerment and Leadership is a consortium of inter-American and international institutions 
with expertise and programming that contribute to achieving SDG 5 on gender equality across multiple sectors. As a founding member of the 
Task Force, ParlAmericas works with partner institutions to jointly increase the impact and sustainability of efforts to strengthen women's 
leadership and gender equality in the Americas and the Caribbean – particularly from the perspective of legislative politics.  

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

Ottawa, 31 de janeiro de 2020 
 
O ParlAmericas participou da XIV Conferência Regional sobre Mulheres na América Latina e no Caribe 

 
O ParlAmericas participou, durante a semana de 25 a 31 de janeiro de 2020, da XIV Conferência Regional 

sobre Mulheres na América Latina e no Caribe, um órgão subsidiário da Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL) que se reúne a cada três anos. 

 

A conferência, que teve como tema "Autonomia das mulheres na mudança de cenários econômicos," foi 

realizada na cidade de Santiago pelo governo do Chile. Estiveram presentes ministros e parlamentares, 

representantes de governos, especialistas e ativistas de toda a região. A Conferência serviu como um fórum 

para avaliar a situação da autonomia e dos direitos das mulheres, regionalmente e localmente, 

apresentando recomendações de políticas públicas para a igualdade de gênero e relatórios nacionais sobre o 

cumprimento de planos e acordos regionais e internacionais sobre o assunto. A Conferência deste ano foi 

particularmente significativa, dados os processos de revisão global que estão em andamento para marcar o 

25º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. 

 

Um resultado importante dessa reunião foi a adoção do Compromisso de Santiago, que reconhece as 

conquistas e os progressos realizados na região nos últimos 25 anos - como evidenciado nos relatórios 

nacionais apresentados à CEPAL e à ONU Mulheres – e descreve os compromissos do governo em adotar 

medidas destinadas a acelerar a implementação efetiva da Plataforma de Pequim e da Agenda Regional de 

Gênero. 

 

Durante a Conferência, a Força-Tarefa Interamericana sobre Liderança Feminina organizou um evento 

paralelo oficial intitulado "Investindo na liderança feminina para mudar os cenários econômicos: lições e 

cooperação com o setor privado." Entre os participantes do painel estavão: Exma. Samantha Marshall, 

Ministra de Assuntos de Gênero (Antígua e Barbuda); Carolina Cuevas Merino, Subsecretária do Ministério 

da Mulher e Igualdade de Gênero (Chile); Cecilia Flores Castañón, Presidenta da Mulher CEO (Peru); Bridget 

Lewis, cofundadora da SheLeadsIt (região do Caribe); Johnny Méndez, Gerente de Comunicações da 

Medronic (Chile); e Liriola Leoteau de Ávila, defensora dos direitos das mulheres (Panamá).  

 

A Força-Tarefa, da qual o ParlAmericas é um membro ativo, realizou ainda uma reunião interna de 

planejamento de trabalho. 
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