
 
 

XXIV° REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA 
CONFEDERAÇÕ PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 

 Y REUNIÃO DO COMITÊ EJECUTIVO 
DA REDE DE MULHERES PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS,  

SÃO JOSÉ, COSTA RICA, 6 A 8 DE MARÇO DE 2012 
 

MOÇÃO PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA 
 DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 
1. RECORDANDO que a igualdade entre o homem e a mulher, assim como o reconhecimento e o 

respeito dos direitos da mulher são condições indispensáveis para a consolidação do estado de direito 
e da democracia na Américas; 

 
2. BASEANDO-NOS nos princípios da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, de 3 de setembro de 1981, assim como nos princípios da Convenção de 
Belém do Pará sobre a prevenção, sanção e erradicação da violência contra a mulher; 

 
3. RECORDANDO que o terceiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio promove a igualdade de 

gênero y a automação da mulher através de três temas prioritários, ou seja, a educação, o emprego e a 
participação política, como meios eficazes para lutar contra a pobreza, a fome, as enfermidades e 
promover o desenvolvimento sustentável; 

 
4. CONSIDERANDO que ainda há um extenso caminho a percorrer em matéria de evolução das 

mentalidades e tendo em conta que ainda existem numerosos obstáculos que enfrentam para que a 
mulher possa exercer plena e completa autonomia e alcançar uma verdadeira igualdade de gênero; 

 
5. Os membros do Comitê Executivo da COPA, a instâncias do comitê Executivo da Rede de 

mulheres Parlamentares das Américas, em ocasião da reunião que se leva a cabo em São José, 
Costa Rica, em 7 de março de 2012, antes do Dia Internacional das Mulher: 

 
6. DESTACAMOS a importância de celebrar anualmente o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, 

como tal o dispôs as Nações Unidas em 1977, com o objetivo de honrar às mulheres que lutam 
diariamente para melhorar sua condição; 

 
7. REITERAMOS a necessidade de recordar os numerosos esforços que permitiram melhorar a condição 

da mulher e de continuar com estes esforços para garantir a igualdade entre o homem e a mulher e seu 
permanente cumprimento em cada esfera da vida; 

 
8. REAFIRMAMOS a importância da rede de Mulheres Parlamentares das Américas, que desde a sua 

criação em 1999, permite às mulheres parlamentares expressar-se nos debates cruciais que organiza e 
se assegura incorporar na ordem do dia da COPA, temas de importância crucial para o melhoramento 
das condições de vida da mulher; 

 
9. NOS COMPROMETEMOS a trabalhar de maneira individual e coletiva para assegurar a 

conscientização das realidades e das necessidades da mulher, em especial através das leis e dos 
orçamentos nacionais que nossos parlamentos adotam. 

 


