Agenda Preliminar
10º Encontro Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas:
Ações de Combate às Mudanças Climáticas Sensíveis ao Gênero
Porto Espanha, Trinidade e Tobago | 22 a 24 de maio de 2018
#ParlAmericasGenero
REGISTRE-SE AQUI
Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e
publicações deste encontro estarão disponíveis em no site
www.parlamericas.org. Para facilitar o acesso através do celular,
convidamos a todos a baixar um aplicativo de leitor de código QR.
Contexto
As mudanças climáticas representam uma séria ameaça global cada vez mais sentida em diferentes
áreas das Américas e do Caribe. A população em geral experimenta os impactos das mudanças
climáticas de diferentes formas e, alguns grupos, incluindo as mulheres, provavelmente experimentarão
níveis mais elevados de risco. Esses grupos também tendem a ter acesso desigual aos processos de
tomada de decisão em todos os níveis, o que dificulta sua capacidade de contribuir com conhecimento e
experiência para o planejamento, formulação e implementação de políticas relacionadas ao clima. As e
os parlamentares podem desempenhar um papel crítico para garantir que seus respectivos países e
poderes legislativos adotem uma abordagem de ação climática sensível ao gênero. Isso ajudará a
assegurar que populações inteiras estejam envolvidas e protegidas pelos esforços empreendidos para o
entendimento e adaptação aos impactos climáticos.

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
Durante o dia

Chegada dos participantes e translado do aeroporto ao hotel oficial,
Hyatt Regency Trinidad (Endereço: # 1 Wrightson Road, Port-of-Spain)

Terça-feira, 22 de maio de 2018
Durante o dia
13:00 – 14:00

Chegada dos participantes e translado do aeroporto ao hotel oficial
Almoço
Local: A confirmar

14:00 – 18:00 Sessão de treinamento:
Orçamentos sensíveis ao gênero
(para os membros anglófonos do
ParlAmericas)
Realizado em colaboração com o ONU
Mulheres – Escritório Multi-Países Caribe

Sessão de treinamento:
Orçamentos sensíveis ao gênero
(para os membros do ParlAmericas
de língua espanhola)
Realizado em colaboração com o ONU
Mulheres – Escritório Multi-Países Caribe

19:00 – 21:00 Recepção de boas-vindas
Quarta-feira, 23 de maio de 2018
08:30

Registro das e dos participantes

09:00 – 10:00 Abertura
Observações iniciais:
 V.Exa. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara de Representantes
(Trinidade e Tobago), anfitriã da reunião e membro do Conselho de Administação
do ParlAmericas
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas
 Deputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta da Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero do ParlAmericas
 Outros oradores – a confirmar

10:00 – 10:20 Discurso de abertura sobre a vinculação das agendas de gênero e as
mudanças climáticas


Orador principal – a confirmar

10:20 – 10:45 Foto oficial e coffee break
10:45 – 13:00 Sessão 1. Abordando os riscos climáticos a partir de uma perspectiva de
gênero: pontos iniciais para a ação parlamentar
Esta sessão oferecerá uma introdução para avaliar o risco climático a partir de uma
perspectiva de gênero, com o objetivo de instruir o planejamento e a formulação de
legislação sobre a matéria. O foco principal será o papel que as e os parlamentares
podem desempenhar na promoção de avaliações de risco sensíveis ao gênero para
garantir suficiente mobilização de investimentos e recursos. Os relevantes marcos legais
e tratados internacionais serão discutidos como ferramentas para apoiar a supervisão
parlamentar dos compromissos governamentais.



Moderador e especialistas – a confirmar
P&R e diálogo aberto

13:00 – 14:30 Almoço
14:30 – 17:00 Sessão 2. Colocando as Mulheres no Centro da Adaptação às Mudanças
Climáticas
Esta sessão examinará a importância de empreender e financiar medidas de adaptação
às mudanças climáticas, a partir de uma perspectiva de gênero. Após uma abordagem
geral sobre o tema, as e os participantes irão apresentar diferentes iniciativas nacionais
que integralizaram as experiências e os conhecimentos das mulheres, com ênfase aos
fatores que criaram ambientes habilitadores para o sucesso.




Moderador e especialistas – a confirmar
3-4 parlamentares palestrantes – a confirmar
P&R e diálogo aberto

19:00 – 21:00 Jantar
Local: a confirmar
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Quinta-feira, 24 de maio de 2018
09:00 – 12:00 Sessão 3. Gênero, saúde e mudanças climáticas: Promovendo um
planejamento adequado e sustentável
Esta sessão analisará, sob uma perspectiva de gênero, os impactos de um clima em
mudança no setor de saúde. As melhores práticas serão consideradas como forma de
aumentar as capacidades para responder à situações de emergência, como desastres
naturais, garantindo acesso equitativo aos serviços de saúde necessários, e provisões de
emergência para todos os membros da sociedade. Os participantes também
intercambiarão estratégias legislativas para o fortalecimento, em longo prazo, das
infraestruturas, considerando as diferenças de gênero nos riscos para a saúde, riscos
estes aumentados pelas mudanças climáticas.




Moderador e especialistas – a confirmar
P&R e mesas redondas de discussão

12:00 – 12:15 Avaliações
12:15 – 12:45 Apresentação da declaração final
12:45 – 13:00 Resultados das eleições para as posições em aberto no Comitê Executivo
da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero
13:00 – 13:15 Encerramento
13:15 – 14:30 Almoço – a confirmar
14:30 – 15:30 Reunião a portas fechadas do Comitê Executivo da Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero do ParlAmericas
Sexta-feira, 25 de maio de 2018
Durante todo
o dia

Traslado de participantes do hotel oficial ao aeroporto

Atenção: As sessões da reunião serão gravadas em áudio para serem veiculada
como episódios do ParlAmericas Podcast. O ParlAmericas Podcast está
disponível no iTunes e Google Play onde você poderá ouvir as sessões e
apresentações de nossos encontros anteriores, realizados em todo o hemisfério.

Esta reunião está sendo realizada, em parte, com o apoio financeiro do governo do
Canadá.
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