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SOBRE O PARLAMERICAS
ParlAmericas é a instituição que promove a DIPLOMACIA PARLAMENTAR no SISTEMA
INTERAMERICANO
ParlAmericas é composto por 35 LEGISLATURAS NACIONAIS dos países da América do Norte,
Central, do Sul e do Caribe
ParlAmericas facilita o intercâmbio de BOAS PRÁTICAS parlamentares e promove o DIÁLOGO
POLÍTICO COOPERATIVO em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE DE GÊNERO atuando a favor do empoderamento político
das mulheres e da aplicação de uma perspectiva de gênero no trabalho legislativo
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ParlAmericas promove o PARLAMENTO ABERTO apoiando os princípios da transparência, prestação
de contas, participação cidadã e da ética e probidade
ParlAmericas respalda as políticas e medidas legislativas para mitigação e adaptação dos efeitos das
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
ParlAmericas organiza consultas e constrói PARCERIAS COM DIVERSAS PARTES INTERESSADAS
como jovens líderes e organizações da sociedade civil
ParlAmericas trabalha para o fortalecimento da democracia e governança através do
acompanhamento de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas está sediada em OTTAWA, CANADÁ
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MENSAGEM DA PRESIDENTA DO PARLAMERICAS
Prezados e Prezadas colegas,
É um prazer poder fazer uma breve recapitulação do trabalho realizado em 2021, um ano particularmente significativo, tendo em vista que
celebramos o 20o aniversário da fundação do ParlAmericas e da adoção da Carta Democrática Interamericana da Organização dos Estados
Americanos (OEA), um valioso instrumento criado para promover democracia, paz e desenvolvimento nas Américas e no Caribe.
Ambos esses marcos constituem exemplos legítimos do compromisso histórico dos países do hemisfério com a democracia, o diálogo político cooperativo, a defesa dos
direitos humanos e a integração regional.
A reafirmação dessa tradição é extremamente relevante nos dias de hoje, à medida que fica cada vez mais claro que o fortalecimento da democracia, a promoção de
cooperação e o intercâmbio de conhecimentos e experiências são condições essenciais para lidarmos com alguns dos maiores desafios do nosso tempo, tais como a
pandemia do COVID-19, a crise climática e a crescente desigualdade social.
Com esse mesmo espírito, no ano de 2021, o ParlAmericas reuniu parlamentares, pessoal parlamentar, especialistas e representantes de organizações da sociedade civil
de todo o hemisfério para lidar com uma variedade de questões com profundas implicações políticas, sociais, econômicas e culturais, reconhecendo a diversidade e as
necessidades cada vez mais complexas dos nossos constituintes.
Desse modo, dedicamos atividades a questões críticas, como a luta contra os efeitos da desinformação e da propaganda computacional, fortalecimento e modernização
de sistemas de proteção social, a importância de uma transição justa e inclusiva no contexto dos esforços voltados ao combate às mudanças climáticas e renovação do
contrato social. Também é importante notar que, ao longo deste ano, continuamos a fortalecer nossas relações de trabalho com uma variedade de partes interessadas,
tais como organizações multilaterais, organizações da sociedade civil e movimentos de jovens. Trata-se de um esforço institucional empreendido pelo ParlAmericas com
o objetivo de aproximar o parlamento da sociedade, uma tarefa que consideramos prioridade.
Além disso, os e as parlamentares tiveram a oportunidade de representar o ParlAmericas em reuniões regionais, hemisféricas e globais de alto nível, onde puderam
compartilhar suas próprias experiências e perspectivas a respeito do trabalho legislativo.
Convido os e as colegas a visualizarem os destaques do ano para obterem mais informações sobre os resultados do nosso trabalho, as atividades desenvolvidas pelas
nossas três redes temáticas e as publicações e ferramentas que lhes foram disponibilizadas.
Conforme verão nessas páginas, graças à sua ajuda, o ParlAmericas continua a ocupar a posição de fórum interparlamentar líder do sistema interamericano para debates
sobre questões importantes para o hemisfério, intercâmbio de boas práticas legislativas e promoção de diálogo político cooperativo.
Espero que possamos continuar a contar com seu apoio no próximo ano aqui no ParlAmericas, para avançarmos com relação ao alcance do objetivo que aproxima e une
todos nós: o de nos tornarmos melhores legisladores.
Com minhas mais cordiais saudações,

Blanca Ovelar
Senadora do Paraguai
Presidenta do ParlAmericas
SIGA-ME NO TWITTER @OVELAR_BLANCA
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OPERAÇÕES E FINANÇAS
As operações e atividades do ParlAmericas no ano
fiscal de 2021 foram financiadas através do apoio de
nossos parlamentos membros, organizações parceiras
e da generosa contribuição do Governo do Canadá por
meio do Ministério de Assuntos Globais. O ParlAmericas
agradece, sinceramente, a contribuição dos parlamentos
membros, legisladores e legisladoras e parceiros pelo
inestimável apoio, experiência e tempo que asseguraram
a implementação bem sucedida da programação do
ParlAmericas ao longo do ano.
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Nota: As contribuições em espécie são calculadas quando os
valores podem ser razoavelmente estimados ou, quando a
documentação de apoio é fornecida pelo parlamento membro.
Reconhecemos que o valor apresentado não é uma representação
precisa do valor total do suporte em espécie fornecido pelos
parlamentos membros e parceiros, no curso normal das operações
da ParlAmericas. Por isso, buscamos acompanhar e registrar o
valor indicativo das contribuições totais recebidas em apoio aos
programas do ParlAmericas.
Viagem neutras em carbono: Devido à pandemia do COVID-19,
todas as atividades do ParlAmericas foram realizadas virtualmente
e, portanto, nenhuma compensação de carbono de viagem foi
comprada este ano. Para obter mais informações sobre a iniciativa
Carbono Neutro e como os parlamentos podem reduzir sua cota
de carbono, convidamos você a ler o Guia sobre Parlamentos
Verdes: Ações para Promover Práticas Sustentáveis nos
Parlamentos, do ParlAmericas.

CONTRIBUIÇÕES
$2,368,264

72% Projetos financiados por doadores: $1,711,906
12% Taxas de associação: $271,065
5% Contribuições em espécie dos membros:
$121,176

11% Outras entradas: $264,117
DESPESAS
$2,129,864

57% Pessoal: $1,218,918
13% Custos operacionais: $277,516
30% Implementação do programa: $633,430

VALOR INDICATIVO DE CONTRIBUIÇÕES TOTAIS
$2,407,374

71% Projetos Financiados por Doadores: $1,711,906
1% Secretaria Internacional – Contribuições em

Fonte: As demonstrações financeiras do ParlAmericas auditadas
até o dia 30 de setembro de 2021 e o Relatório Financeiro Anual
correspondente, preparado para Conselho de Administração do
ParlAmericas e demais Parlamentos membros.

Espécie: $12,737

16% Parlamentos – Taxas + Contribuições em Espécie
+ Indicativo de Viagem: $393,381

1% Parceiros – Contribuições em Espécie: $25,233
Todos os valores estão em dólares canadenses.

11% Outras Entradas: $264,117
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LEGISLATURAS NACIONAIS
REPRESENTADAS EM NOSSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Comitê Executivo do Conselho de Administração
(novembro 2020 - dezembro 2021):

CANADÁ

Blanca Ovelar, Presidenta
Senadora, Paraguai

OEA

Bridgid Annisette-George, Vice-Presidenta
Presidenta da Câmara dos Representantes, Trinidad e Tobago
Verónica Camino Farjat, 2ª Vice-Presidenta e Presidenta da Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero
Senadora, México
Javier Macaya, 2ª Vice-Presidente e Presidente da Rede de Parlamento Aberto
Deputado, Chile
Rosa Galvez, 2ª Vice-Presidenta e Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças
Climáticas do ParlAmericas
Senadora, Canadá

O ParlAmericas é dirigido por parlamentares, com um Conselho de Administração
composto de 21 assentos representando países da América do Norte, Central, do Sul, e
Caribe. Além disso, o Conselho de Administração conta com representantes ex-officio do
Parlamento Anfitrião da Assembléia Plenária, do Ex-Presidente Imediato do ParlAmericas,
dos Diretores da Corporação ParlAmericas, da Secretaria Internacional do ParlAmericas
e da Secretaria-Geral da OEA. Cada Rede é governada por um Comitê Executivo eleito,
composto por um Presidente e Vice-Presidentes sub-regionais, representando as
Américas do Norte, Central e do Sul, e o Caribe.
Ingressaram no Conselho de Administração do ParlAmericas após a 18ª Assembléia
Plenária, realizada nos dias 26 e 29 de novembro e 10 de dezembro. Para ver o resultado
completo das eleições, consulte a página 22. Para mais informações sobre nosso Conselho
de Administração e Comitês Executivos, visite o nosso site: https://www.parlamericas.org/
en/about/board-ofdirectors.aspx

CUBA

MÉXICO

JAMAICA

ANTÍGUA E BARBUDA

BELIZE
NICARÁGUA
COSTA RICA

PANAMÁ
COLÔMBIA

SANTA LÚCIA
BARBADOS
TRINIDAD E TOBAGO
GUIANA
SURINAM

EQUADOR

PARAGUAI
CHILE
ARGENTINA
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
No último ano, o ParlAmericas colaborou com organizações multilaterais e da sociedade civil, além dos nossos parlamentos membros, para maximizar os impactos de seus
esforços por meio de programações complementares. Agradecemos a todos nossos parceiros por terem contribuído com recursos, experiências e conhecimentos, para
as atividades e projetos por nós desenvolvidos, e esperamos seguir fortalecendo essas colaborações na busca de uma democracia mais sólida, da abertura legislativa, da
igualdade de gênero e do desenvolvimento sustentável, nas Américas e no Caribe.
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Mecanismos de colaboração
A Força Tarefa Interamericana para o
Empoderamento e Liderança da Mulher foi
anunciada na 8ª Cúpula das Américas (Peru, abril
de 2018). Com o objetivo de contribuir para o progresso regional em direção
ao ODS 5 (igualdade de gênero), a Task Force serve como um mecanismo
de coordenação que reforça compromissos e estratégias para promover o
empoderamento e a liderança das mulheres. A Task Force é composta por
importantes instituições interamericanas e internacionais que trabalham em
varios setores e em vários níveis.

A Rede de Transparência Parlamentar (OpeN, sigla
em inglês), lançada durante a 5ª Cúpula Global da
Aliança para o Governo Aberto (AGA) (Geórgia, julho
de 2018). Com o objetivo de contribuir para o progresso global em direção
ao ODS 16 (instituições fortes), a OPeN fornece uma plataforma para as e os
legisladores que defenderam a questão da abertura legislativa por meio do
Conselho de Liderança Parlamentar da rede. A OPeN se baseia nos esforços
do Grupo de Trabalho sobre Abertura Legislativa da AGA, buscando reunir
as principais organizações internacionais comprometidas com a abertura
legislativa.
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O Grupo Parlamentar da UNFCCC foi anunciado no período que antecedeu a COP26 em Glasgow, Escócia, em outubro/novembro de 2021, com o objetivo de apoiar
a participação parlamentar na COP. Reconhecido como um grupo informal de ONGs pela UNFCCC, o Grupo Parlamentar organizou sessões informativas diárias para
legisladores presentes durante a COP26. O ParlAmericas tem orgulho de ser um membro fundador do Grupo Parlamentar da UNFCCC, juntamente com o Parlamento
do Clima, a Associação Parlamentar da Commonwealth, InterPares/ IDEA International e a Fundação Westminster para a Democracia. A GLOBE International atua
como ponto focal do Grupo Parlamentar.
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2021 EM RESUMO

19

Reunião regional: “Acelerando a Implementação da Agenda 2030 na Assembleia do Panamá”

22

2º Fórum da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do ParlAmericas

29

Reunião regional: “Experiências de Modernização Legislativa na América Latina” organizada pelo Instituto Nacional Democrático na América Central

8, 12

24
24

7
8

Março

10

Fevereiro

Janeiro

Nota: Todas as atividades foram realizadas virtualmente ou em formato híbrido.

15, 19, y 26
17
22
25

Reunião regional “Construindo uma Posição Coordenada para as Negociações do Caribe sobre Pequim+25,” organizada com o Escritório Multi-país da ONU
para o Caribe, Instituto de Estudos de Gênero e Desenvolvimento da Universidade das Índias Ocidentais, CARICOM, Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL)
Participação no lançamento regional da iniciativa “Desenvolvendo Cidades Resilientes 2030” nas Américas e no Caribe, organizado pelo Escritório das Nações
Unidas para a Redução do Risco de Desestre e ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade
2a Reunião regional: “Acelerando a Implementação da Agenda 2030” organizada pela Assembleia Nacional do Panamá
ParlAmericas celebra 20 anos desde sua reunião de inauguração, os quais foram comemorados durante todo o ano, começando com o lançamento de uma
campanha de vídeo de aniversário.
Participação no “Impacto do COVID-2019 nos Papéis de uma Mulher Líder”organizada pela Membro da Assembleia Nacional do Equador, Karina Arteaga
5° Encontro da RPA do ParlAmericas, “Combater a Desinformação para Promover um Debate Público Responsável” organizado com o Parlamento do Canadá
Participação na 4a Reunião do Foro de Peíses da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável, organizado pela Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe.
3º Fórum da Rede de Funcionárias e Funcionários do Parlamento Aberto
Participação no evento paralelo de alto nível da CSW65 “Acelerando os Esforços para a Realização do ODS 5.5 nas Américas”, organizado pela Força-Tarefa
Interamericana para a Liderança da Mulher e a Secretaria de Cúpulas das Américas da OEA

Abril
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19

Reunião Virtual de Presidentes de Parlamentos do Caribe sobre Abertura Parlamentar

20

Reunião nacional: “Localizando os ODS no Trabalho de Comitês” organizado com a Assembleia Nacional do Panamá e Empresa Smartly Social sobre os ODS

27

1

5, 6

Maio

6
7

Junho

11, 12

Participação na “Reunião de Revisão Regional sobre a Implementação do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular” organizada pela
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e a Organização Internacional para as Migrações
Lançamento de um projeto sobre o empoderamento das mulheres na Jamaica, financiado pelo Escritório Multipaís da ONU Mulheres para o Caribe por meio
da Iniciativa Destaque UE-ONU
Reunião nacional: “O Papel do Parlamento na Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030”, organizado com a
Assembleia Nacional do Panamá, NED, IRI e PNUD
Participação no encontro regional “A Transformação Digital do Processo Legislativo” organizado pela Bússola Tech
Reunião regional: “Lei Modelo Interamericana 2.0 de Acesso à Informação Pública para os Parlamentos das Américas e do Caribe” organizada com a Rede de
Transparência e Acesso à Informação (RTA), EUROsociAL+ e a OEA
Participação na conferência internacional: “Direcionando a Ação Parlamentar para Combater as Mudanças Climáticas” organizada pelo Inter Pares do Projeto
Global da EU para Fortalecer a Capacidade dos Parlamentos

13

Participação na Semana do Clima da América Latina e Caribe

17

Reunião das mulheres presidentas de parlamentos caribenhos sobre boas práticas para promover a igualdade de gênero

17

Reunião multissetorial regional para revisar e atualizar o Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas

2, 3

Participação na reunião internacional “Intercâmbio Global entre Parlamentares” organizado pela House Democracy Partnership

9
4, 15, y 25

Lançamento da iniciativa de capacitação: “Impacto Legislativo Jovem” organizado com o FONAMUPP e a Assembleia Nacional do Panamá
5° Encontro da RPMC do ParlAmericas, “Enfrentando desigualdades para viabilizar a ambição climática: Uma transição justa para alcançar o Acordo de Paris”
organizado com o Parlamento de Trinidad e Tobago e o Senado do México

11

Agosto

Julho

DESTAQUES DO ANO 2021

12

Reunião de seguimento das mulheres presidentes de parlamentos caribenhos sobre boas práticas para promover a igualdade de gênero

19

1a reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamentos sobre Igualdade de Gênero na América Latina

18

Diálogo regional para celebrar 60 anos de relações diplomáticas entre o Canadá e os países da América Central

19

12

Setembro

13-15
13,22, y
oct. 4
24
24

Participação na 2a Sessão da Série de Intercâmbio Virtual de Apoio às CND do Caribe “Apoiando o Desenvolvimento de Estratégias de Mudança Climática de
Longo Prazo no Caribe” organizada pelo Centro de Colaboração Regional da UNFCCC para o Caribe e a Parceria NDC
Participação na conferência internacional “LegisTech para a Democracia” organizada pela Bússola Tech
13° Encontro da RPIG do ParlAmericas, “Reforçando a proteção social para além do COVID-19: O que os dados dizem” organizado com a Assembleia Nacional
de Belize e a Câmara de Senadores da Bolívia
Reunião regional e lançamento do relatório: “Parlamentos e o Acordo de Paris” organizado com a Fundação Westminster para a Democracia, GLOBE
Internacional, INTER PARES e Internacional IDEA
Participação no curso online “Cocriação de Planos de Ação de Parlamento Aberto” organizado pelo Instituto Nacional Democrático e pelo Senado do México

Novembro

Outubro
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31 y nov. 12

23
26, 29, y dic.
10

Dezembro

2

Participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP26, Cúpula de Legisladores da COP26 e Reunião Parlamentar da IPU COP26

Participação na reunião regional “Empoderamento Econômico da Mulher como Ferramenta Contra a Discriminação e a Violência de Gênero”, organizada pela
Missão Permanente da República Dominicana junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela Missão Observadora da Espanha junto à OEA
18ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, “Renovando o Contrato Social” organizada com o Senado do Chile

13
Apresentação dos resultados da “Primeira Pesquisa sobre Violência no Trabalho, Violência de Gênero e Assédio Sexual”, um projeto conjunto com o
ParlAmericas perante a sessão plenária da Câmara de Senadores do Paraguai

14

Participação na consulta parlamentar sobre a Lei Modelo sobre o Trabalho de Cuidado organizada pela Comissão Interamericana de Mulheres da OEA

14

Participação no Dia do Parlamento à margem da Cúpula Global da Parceria para Governo Aberto

29

Participação na Reunião Inaugural da Bancada Parlamentar Feminina de Santa Lúcia
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FERRAMENTAS INTERATIVAS
O ParlAmericas possui uma série de novas e aprimoradas ferramentas on-line, elaboradas para que parlamentares
tenham acesso às informações e recursos especializados.
Podcast do ParlAmericas

Portal de conteúdo de igualdade de gênero - ParlGenderTools

O podcast do ParlAmericas está disponível no iTunes, Google Podcasts e
Spotify; inscreva-se para ouvir episódios de apresentações e painéis gravados
em atividades realizadas em todo o hemisfério. Cada episódio também está
disponível no site do ParlAmericas em www.parlamericas.org/en/resources/
podcasts.aspx.

O ParlGenderTools é um espaço interativo on-line para aprendizado autoguiado
que apresenta kits de ferramentas sobre questões de igualdade de gênero
sob medida para parlamentares. Cada kit de ferramentas inclui recursos
especializados, dados, vídeos e links para estruturas internacionais e regionais
relevantes. Este portal é uma colaboração com o Escritório Multi-Países da ONU
Mulheres - Caribe. https://parlgendertools.org/pt/

Em 2021, os episódios incluíram apresentações de especialistas renomados e
figuras políticas proeminentes que compartilharam insights sobre questões
oportunas, por exemplo:
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•

Lei Modelo Interamericana 2.0 sobre Acesso à Informação Pública (em
espanhol)

•

Entrevista principal da RPIG: Promovendo a proteção social com uma
perspectiva de gênero (em espanhol)

•

A urgência da ação climática e o papel da governança (em espanhol)

Portal de conteúdo sobre Parlamento Aberto (ParlTools)
O ParlTools é uma plataforma online projetada para parlamentares, funcionários
parlamentares e profissionais de fortalecimento parlamentar nas Américas e no
Caribe. Inclui kits de ferramentas organizados em torno dos pilares e princípios
da abertura legislativa e um espaço para trocar conhecimentos e experiências do
hemisfério por meio de vídeos, infográficos, apresentações e recursos externos.
https://parltools.org/pt/

DESTAQUES DO ANO 2021

Repositório de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Ferramenta de Compromissos - Parlamento Aberto

Este novo recurso mapeia as estratégias e planos adotados pelos Governos
das Américas e do Caribe para abordar temas específicos de meio ambiente
e mudança climática. Além disso, compila e sistematiza as informações para
melhorar a acessibilidade, bem como para familiarizar ainda mais as e os
parlamentares com os planos de ação e iniciativas do Poder Executivo de seu país
e, identificar avanços e possíveis lacunas. https://tabsoft.co/3NmyngT

A Ferramenta de Compromissos sobre parlamento aberto é um espaço online que
permite aos usuários visualizar, comparar, baixar e acompanhar o progresso dos
parlamentos em direção ao cumprimento de seus compromissos de parlamento
aberto. Inclui compromissos apresentados por delegações parlamentares nas
reuniões anuais da Rede ParlAmericas de Parlamento Aberto, bem como aqueles
incluídos em Planos de Ação de Parlamento Aberto e compromissos legislativos
em Planos de Ação de Governo Aberto apresentados à Parceria de Governo Aberto.
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
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RECURSOS E PUBLICAÇÕES
O ParlAmericas cria recursos especializados para parlamentares e partes interessadas que se alinham com as questões hemisféricas prioritárias abordadas
pelas legislaturas e, com os temas de foco das redes do ParlAmericas.
Segue abaixo uma seleção de recursos publicados este ano. Esses e muitos outros materiais também podem ser encontrados em nosso site.
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Bancada multipartidária
pela igualdade de gênero

Os Parlamentos e o
Acordo de Paris

Sensibilidade de
gênero na legislação

Guia de Apoio para uma
Recuperação Econômica
Sustentável Pós-COVID-19

A importância do controle
político parlamentar durante a
pandemia COVID-19

DESTAQUES DO ANO 2021

200 ANIVERSÁRIO
Em março, o ParlAmericas comemorou 20 anos como a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Em 2001, o Parlamento do Canadá
sediou a reunião na qual o Fórum Interparlamentar das Américas (ou FIPA, como o ParlAmericas era conhecido anteriormente) foi formalmente criado.
Em comemoração ao seu aniversário, realizamos uma série de entrevistas com líderes e parceiros que contribuíram para o trabalho do ParlAmericas nas últimas duas
décadas, e também estreou a linha do tempo digital abaixo, que detalha marcos significativos na história da instituição. línea de tiempo digital, que se muestra a
continuación, en la que se detallan los hitos más importantes de la historia de la institución.
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18A ASSEMBLEIA PLENÁRIA
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MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR
PARA A IGUALDADE DE GÊNERO DO PARLAMERICAS
Prezados e Prezadas colegas,
O ano de 2021 foi repleto de desafios e oportunidades para a Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas (RPIG), diante da
necessidade de lidarmos com os graves impactos socioeconômicos que a pandemia de COVID-19 tem tido sobre as mulheres e meninas do hemisfério,
bem como os preocupantes retrocessos vivenciados no campo da igualdade por conta da pandemia.
Para tal, buscamos proporcionar aos nossos membros espaços para diálogo e intercâmbio de boas práticas legislativas por meio do desenvolvimento
de atividades e ferramentas para a análise de problemas, tais como o trabalho de cuidado, a violência baseada em gênero, os direitos trabalhistas das mulheres e seu acesso
a serviços sociais essenciais.
De modo especial, gostaria de destacar o 13o Encontro da RPIG, intitulado Reforçando a Proteção social além do COVID-19: O que os dados revelam”. Conforme os e as
colegas verão nesse relatório, parlamentares, pessoal parlamentar, representantes da sociedade civil e da juventude, bem como especialistas, exploraram estratégias para o
fortalecimento de sistemas e programas de proteção social de maneira inclusiva e com uma perspectiva sensível ao gênero, a fim de contrabalançar os efeitos da pandemia
e lidar com as causas estruturais da desigualdade de gênero e outras formas de vulnerabilidade social.
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Além disso, entre as conquistas que considero mais significativas e que refletem o trabalho contínuo e dedicado da Organização, está o apoio que a RPIG tem oferecido
a diversos membros do parlamento no que tange ao fortalecimento de questões ligadas à igualdade de gênero nos órgãos legislativos. Nesse quesito, temos prestado
assistência a alguns parlamentos no lançamento de iniciativas que apoiem a criação de grupos de mulheres parlamentares, promovam a transversalização do gênero no
trabalho parlamentar, eliminem brechas em procedimentos para denúncias de incidentes de bullying ou assédio sexual no parlamento, bem como fortaleçam o papel dos
homens enquanto aliados na defesa da igualdade de gênero.
Além disso, tivemos o prazer de lançar a Rede de Funcionários e Funcionárias Parlamentares Pela Igualdade de Gênero, como forma de reconhecer o valor do seu trabalho
técnico na incorporação de abordagens e perspectivas que levem em consideração o gênero em iniciativas legislativas, tornando nossos parlamentos ambientes mais
sensíveis a essa temática.
Esse progresso demonstra o compromisso institucional com a igualdade de gênero assumido pelos parlamentos do hemisfério, e, sem sombra de dúvida, nos motiva e
encoraja para prosseguirmos em nosso trabalho em defesa dessa agenda.
Por fim, gostaria de mencionar que estamos convictos da necessidade de fortalecer a liderança das próximas gerações de jovens mulheres, e, desse modo, continuamos a
apoiar duas organizações multipartidárias de defesa da mulher: o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP) do Panamá e o Instituto Caribenho para
Mulheres em Liderança (CIWiL). Nesse relatório serão apresentadas algumas das suas principais conquistas, que esperamos que possam ser replicadas em outros países.
Gostaria de agradecer a todos e todas pelo apoio oferecido às nossas iniciativas e por assumirem a causa da igualdade de gênero.
Cordialmente,

Verónica Camino Farjat
Senadora do México
Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero
SIGA-ME NO TWITTER @VERONICACAMINO

DESTAQUES DO ANO 2021

Construindo uma Posição Coordenada para o Caribe na CSW65
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13º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do
ParlAmericas
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PROYECTO DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER
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Em 2018, o ParlAmericas lançou um projeto para promover a liderança política das mulheres na América Latina e no Caribe. O projeto apoia organizações multipartidárias
de mulheres na entrega de programas que criem ambientes que possibilitem a liderança das mulheres na política e em outros setores onde são sub-representadas. As
atividades do projeto também fortalecem as capacidades institucionais dessas organizações, à medida que realizam seu trabalho em colaboração com parlamentos
nacionais, agências de gênero, instituições multilaterais e outras organizações regionais e locais da sociedade civil.
Por meio desse projeto, o ParlAmericas tem acompanhado as Mulheres Caribenhas em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos
Políticos (FONAMUPP) no Panamá. As iniciativas conjuntas realizadas com essas organizações contribuem para o sucesso do trabalho do ParlAmericas na integração de
gênero e envolvimento da sociedade civil.
No contexto atual da pandemia do COVID-19, CIWiL, FONAMUPP e outros parceiros do projeto continuam adaptando e fazendo a transição, com sucesso, de suas
atividades para formatos online ou híbridos online/presencial.
Em 2021, as atividades do projeto incluíram:
• webinars para incentivar e apoiar candidaturas eleitorais de mulheres;
• treinamento on-line para promover a liderança jovem sensível ao gênero;;
• fortalecimento de iniciativas para estabelecer sedes locais das organizações parceiras;
• reuniões nacionais e regionais para o intercâmbio de conhecimento; e
• produção de ferramentas de comunicação e de militância política.
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O Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos do Panamá (FONAMUPP)
é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como objetivo
promover a participação política das mulheres panamenhas em igualdade de
oportunidades e condições. O FONAMUPP atua há 25 anos e tem desempenhado um
papel importante na promoção de reformas eleitorais em favor da paridade.
Resumo de Atividades de 2021
• Mais de 75 bibliotecas, escolas e outras organizações no Panamá receberam cópias do livro Elena e as
formigas: Um team ao resgate
• 14 sessões de treinamento e sensibilização realizadas sobre a importância da liderança feminina e da
igualdade de gênero
• 74 jovens alcançados por meio de programas para promover a liderança sensível ao gênero
• Mais de 433 mulheres beneficiárias das atividades do projeto
Nas palavras das e dos beneficiários/as dos treinamentos do FONAMUPP
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“Minha experiência no programa

me ajudou a crescer pessoal e profissionalmente, pois agora estou mais
confiante para falar em público. Também me motivou a me informar melhor sobre o que está acontecendo
no país.”

“Tenho orgulho dos resultados dos projetos, como o Brújula Mujer. O Panamá está na vanguarda da
liderança política de mulheres jovens.”
“Nós nunca terminamos de aprender; há ainda mais para ouvir do que para dizer. A liderança política é o
que constrói o sucesso das lutas pela igualdade.”
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Mulheres Caribenhas na Liderança (Caribbean Women in Leadership, CIWiL)
é uma organização de referência comprometida com o avanço da liderança
transformacional e, com o aumento do número de mulheres na liderança e
tomada de decisões na vida política e cívica, proporcionalmente à população
feminina nos países do Caribe. CIWiL é uma instituição apolítica, apartidária e independente, e uma das principais
defensora do aumento da participação das mulheres na liderança e tomada de decisões no Caribe.
CIWiL trabalha com ativistas, mulheres parlamentares, profissionais de desenvolvimento e mecanismos nacionais
de gênero para treinar e apoiar mulheres em toda a região enquanto buscam cargos eletivos ou assumem outros
cargos de liderança. A visão da CIWiL é promover o desenvolvimento sustentável das sociedades caribenhas,
adotando princípios de liderança transformacional, incluindo igualdade de gênero, equidade, justiça econômica
e social e sustentabilidade ambiental.

“Embora os desafios do ano passado tenham nos tornado conscientes das vulnerabilidades específicas das
mulheres, ao mesmo tempo, destacou por que a igualdade de gênero está no cerne do desenvolvimento
sustentável (…) Esse compromisso [com a igualdade de gênero] requer aumentar as vozes das mulheres nos
espaços de tomada de decisão em todos os lugares, apoiando seu envolvimento na vida pública e, investindo
no desenvolvimento de mulheres e meninas jovens que estão liderando o caminho para a transformação
social” – Dylis McDonald, Coordenadora de Projeto da CIWiL
Resumo das atividades de 2021
• 4 sessões virtuais de treinamento pré-eleitorais, realizadas para apoiar as candidatas e suas equipes de
campanha
• 6 webinars regionais realizados para promover o diálogo sobre temas prioritários de igualdade de gênero
• 1 processo participativo realizado para atualizar o plano estratégico plurianual da organização
• 670 mulheres beneficiárias das atividades do projeto
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REDE DE
PARLAMENTO ABERTO DO PARLAMERICAS
Prezados e Prezadas colegas,
O ano de 2021 foi particularmente produtivo para a Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas (RPA) graças, em parte, à
crescente importância atribuída à abertura legislativa pelos
parlamentares.
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Estamos cada vez mais cientes de que tomar medidas visando ao aumento da
transparência e acesso à informação pública, fortalecimento da prestação de
contas, promoção da participação cidadã na tomada de decisões e, aumento
da ética e probidade no trabalho parlamentar, são tarefas fundamentais para,
entre outros aspectos, restabelecer a confiança dos nossos cidadãos e cidadãs no
parlamento. Esse objetivo é, e deve ser, prioridade para os órgãos legislativos das
Américas e do Caribe.
Nesse contexto, e a fim de proporcionar aos nossos membros as melhores
ferramentas para avançarmos nesse caminho, realizamos o ambicioso processo
de atualização do Roteiro para a Abertura Legislativa, um documento que tem
servido como referência para os parlamentos do hemisfério desenvolverem seus
próprios planos e compromissos de abertura parlamentar.
Desse modo, levando em conta o progresso alcançado e as lições aprendidas
desde sua publicação em 2016, o Roteiro foi revisado e atualizado por meio de
um amplo processo consultivo e participativo que envolveu parlamentares e
pessoal parlamentar, bem como especialistas e representantes de organizações
da sociedade civil de 29 países do hemisfério. Graças às suas contribuições,
conseguimos consolidar uma nova versão do Roteiro para a Abertura Legislativa,
que será lançada na próxima reunião anual da RPA. Acreditamos firmemente
que essa nova versão continuará a servir de norte para os esforços empreendidos
pelos parlamentos do hemisfério no que tange a essas questões.
Além disso, gostaria de destacar que realizamos o 5o Encontro da RPA este ano,
o qual reuniu mais de 200 participantes de 30 países com o objetivo de analisar
os graves efeitos da desinformação e propaganda computacional sobre a

democracia, as instituições e o diálogo social. Essa é uma questão que desperta
grande interesse dos nossos membros devido às suas implicações complexas
e profundas. Convidamos a todos a consultarem o respectivo relatório, no qual
encontrarão apresentações de especialistas convidados, documentos de interesse
e a declaração assinada durante o Encontro.
Paralelamente ao 5o encontro da RPA, realizamos a 3a Reunião da Rede de
Funcionários e Funcionárias de Parlamento Aberto, que abordou a inovação
tecnológica no trabalho parlamentar, incluindo temas como inteligência
artificial e segurança cibernética. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
agradecer aos funcionários e funcionárias parlamentares de todo o hemisfério por
sua dedicação e comprometimento com a abertura legislativa.
É importante destacar ainda os esforços feitos pela nossa Rede para facilitar
recursos, ferramentas, intercâmbio de experiências entre diferentes parlamentos
e a colaboração com diversas partes interessadas relevantes no que se refere a
essa agenda, entre elas organizações da sociedade civil e instituições públicas
como agências de proteção de dados, com as quais debatemos a nova Lei Modelo
de Acesso à Informação Pública desenvolvida pela OEA, bem como organizações
internacionais, com as quais coordenamos o Dia do Parlamento Aberto, no âmbito
da Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto.
Agradecemos o apoio ao trabalho da RPA em 2021, e esperamos continuar
contando com seu apoio no próximo ano.
Cordialmente,

Javier Macaya Danús
Membro da Câmara dos Deputados do Chile
Presidente da Rede de Parlamento Aberto
SIGA-ME NO TWITTER @JAVIER MACAYA
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Experiências de modernização legislativa na América Latina
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5º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
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3º Fórum da Rede de Funcionárias e Funcionários do Parlamento Aberto
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Webinar: Lei Modelo Interamericana 2.0 sobre Acesso à Informação Pública
para os Parlamentos das Américas e do Caribe
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Revisão e Atualização do Roteiro para a Abertura Legislativa
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MENSAGEM DA PRESIDENTA DA REDE PARLAMENTAR SOBRE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO PARLAMERICAS
Prezados e Prezadas colegas,
Encerramos um ano que será decisivo no combate às
mudanças climáticas. Os acordos assinados na COP26
reconhecem, de forma inequívoca, que o tempo está se
esgotando para mitigarmos os efeitos das mudanças climáticas e que cada nação
precisa fazer mais para prevenir um aumento de temperatura catastrófico.
Ciente da necessidade de proporcionar a parlamentares das Américas e do
Caribe espaços para o intercâmbio de práticas legislativas inovadoras pautadas
em evidências científicas, a Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas
do ParlAmericas (RPMC) desenvolveu uma série de atividades e publicações
desenvolvidas para apoiar o trabalho legislativo sobre mudanças climáticas e o
avanço da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Gostaria de dar destaque especial ao 5o Encontro da RPMC, que se dedicou a
explorar uma transição justa e inclusiva. Na ocasião, 190 participantes, entre eles
parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil e de organizações
da juventude de 29 países do hemisfério, discutiram a importância de assegurar
que planos climáticos de curto e longo prazo sejam elaborados sob uma
perspectiva interseccional e estejam em consonância com os objetivos do Acordo
de Paris.
Também lançamos a publicação Parlamentos e o Acordo de Paris, uma criação
conjunta com a Fundação Westminster para a Democracia (WFD), o INTER PARES
e a GLOBE International. A publicação compartilha uma série de boas práticas das
Américas e do Caribe, bem como de outras regiões do mundo, com o objetivo de
orientar e fortalecer o alinhamento entre os esforços climáticos em andamento
em nossos parlamentos e os compromissos climáticos nacionais assumidos pelos
governos.

A RPMC continuou a desenvolver um importante trabalho para promover a
participação de parlamentares na COP26 e seus eventos paralelos. Um mecanismo
de destaque para tal foi por meio da incorporação da RPMC, como membro
fundador, ao grupo parlamentar da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança Climática (CQNUMC), que é responsável pela coordenação da
participação de parlamentos nesses espaços.
Um destaque final que gostaria de compartilhar é o projeto Impacto Legislativo
Jovem, implementado juntamente com a Assembleia Nacional do Panamá. Por
meio dessa iniciativa, jovens panamenhos contaram com o apoio do ParlAmericas
e do Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP) para
a concepção e redação de um projeto de lei de ecoturismo que aplica uma
perspectiva de inclusão social. O projeto de lei foi posteriormente apresentado
à Assembleia Nacional e constitui mais um exemplo de liderança e dedicação
de jovens em esforços para promover desenvolvimento sustentável, reduzir a
degradação do meio ambiente e promover crescimento econômico e social.
Estamos ansiosos para dar continuidade no próximo ano ao nosso compromisso
de promover o intercâmbio de boas práticas legislativas, dar voz parlamentar para
os principais eventos climáticos e compartilhar com os mais recentes avanços
científicos e políticos no combate às mudanças climáticas.
Agradecemos o seu apoio em nossos esforços para enfrentar o maior desafio do
nosso tempo: a crise climática e ambiental que afeta todos nós.
Cordialmente,

Honourable Rosa Galvez
Senadora do Canadá
Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas
SIGA-ME NO TWITTER @SENROSAGALVEZ
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5º Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do
ParlAmericas
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Programa de Impacto Legislativo da Juventude do Panamá: Construindo uma
cidadania ativa
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Delegação Parlamentar da COP26
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Agradecemos
por terem sido parte do ParlAmericas em 2021!
Esperamos cotinuar contando com o seu apoio e trabalho para seguir
avançando a partir dos sucessos já alcançados.

A EQUIPE DO PARLAMERICAS
Alisha Todd

Álvaro Terán

Anabella Zavagno

Christian Navarro

Deborah Novaes

Eilish Elliott

Emilie Lemieux

Emilio Rodríguez

Jack Melamed

Jenniffer Bonilla

Kerronia Thomas

Lisane Thirsk

Maria Boada

Mariajosé Aguilera

Mateusz Trybowski

Michelle Volpin

Natalí Casanova

Secretaria International do ParlAmericas
703 - 155 Queen St., Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
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