
 

 

A plataforma (www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org) recolhe a legislação dos 
22 países da região 

 
Segib e Onu Mulheres apresentam uma web para 
avançar em igualdade e direitos econômicos das 
mulheres 
 

 
 
Buenos Aires, 10 de novembro de 2022. Para avançar em igualdade entre mulheres 
e homens, oferecer dados e informação legislativa que impulsione a derrogação de 
leis discriminatórias e promova proteções legais adequadas, a SEGIB e a ONU 
Mulheres apresentaram hoje uma web que recolhe informação atualizada sobre 
direitos econômicos e gênero nos 22 países ibero-americanos. O evento teve lugar 
durante a XV Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e o Caribe, 
celebrada em Buenos Aires, Argentina.  
 
A plataforma virtual oferece informação legislativa para o seguimento dos avanços 
dos países da região quanto à reforma e/ou derrogação de leis nacionais que, direta 

http://www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/
http://www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/
https://youtu.be/wFDhLJA7_iQ


 

 

ou indiretamente, possam gerar discriminações vinculadas à autonomia e o 
empoderamento econômico das mulheres. 
 
Este website, desenvolvido pela SEGIB e pela ONU Mulheres, permite filtrar a 
informação por países e sub-regiões, por tipo de legislação, estado de ratificação de 
tratados internacionais vinculantes e áreas chave para o empoderamento econômico 
das mulheres em 8 áreas cruciais como são: a igualdade de gênero e não 
discriminação; a liberdade de escolha de emprego; a igualdade salarial; a proteção da 
maternidade; a licença de paternidade; a segurança social; os cuidados; e o trabalho 
doméstico não remunerado. Além disso, o site também brinda informação em torno 
a distintos aspectos vinculantes tais como o estado de ratificação de tratados 
internacionais cruciais para a autonomia e o empoderamento econômico das 
mulheres; apresenta dados regionais e nacionais, recomendações por país, assim 
como recolhe recursos para o público geral. 
 
“O valor agregado deste projeto reside em seu potencial transformador, ao se tratar 
de uma ferramenta que permite visibilizar leis e políticas públicas que coadjuvam ao 
avanço dos direitos das mulheres em um âmbito crucial como é o do empoderamento 
econômico e a nível ibero-americano. Monitorar essas normas é trabalhar por romper 
a desigualdade estrutural do sistema”, asseverou Marta Carballo, Coordenadora da 
Área de Gênero da SEGIB durante a apresentação da web. Por sua parte, María Noel 
Vaeza, Diretora do Escritório Regional da ONU Mulheres para a América Latina e o 
Caribe, enfatizou “que as leis têm um papel fundamental para conseguir a igualdade 
legal em primeira instância e para impulsionar políticas e medidas que atuem sobre 
as desigualdades, reconheçam as necessidades específicas das mulheres e promovam 
a igualdade real. 
 

Acerca da SEGIB (https://www.segib.org/)  

A Secretaria-Geral Ibero-americana em seu caráter de órgão permanente de apoio 
institucional, técnico e administrativo à Conferência Ibero-americana, tem como 
objetivos: contribuir ao fortalecimento da Comunidade Ibero-americana e assegurar 
uma projeção internacional; coadjuvar à organização do processo preparatório das 
Cúpulas e de todas as reuniões ibero-americanas; fortalecer o labor desenvolvido em 
matéria de cooperação, em conformidade com o Convênio de Bariloche; e promover 
os vínculos históricos, culturais, sociais e econômicos entre os países ibero-
americanos, reconhecendo e valorizando a diversidade de seus povos. 
 
 

https://www.segib.org/


 

 

Acerca da ONU Mulheres (https://lac.unwomen.org/es) 
 
A ONU Mulheres é a organização das Nações Unidas dedicada a promover a 
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Como defensora mundial de 
mulheres e meninas, a ONU Mulheres foi estabelecida para acelerar o progresso que 
acarretará a melhora as condições de vida das mulheres e para responder às 
necessidades que enfrentam no mundo. 
 

 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 
Tel. (+34) 639 788 459 

 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgao permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de levar a cabo os mandatos que se derivam das Cúpulas e 

Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimento da comunidade 
ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala 
hispana e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. O Secretário-Geral do organismo é a chileno Andrés 

Allamand 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 
Salvador- Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://lac.unwomen.org/es
https://www.un.org/es/
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

