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Porto Espanha, Trinidad e Tobago, 21 de maio de 2018 
 
Parlamentares participam em diálogo sobre a gênero e mudança climática durante o 10º 
encentro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero  
 
O ParlAmericas realizará doa dias 22 a 24 de maio a décima reunião da Rede Parlamentar pela 
Igualdade de Gênero: Ação Climática com Perspectiva de Gênero, em colaboração com o Parlamento 
da República de Trinidad e Tobago, na cidade de Porto Espanha. 
 
Durante a reunião, que será realizada no Parlamento, legisladores de mais de 20 países do hemisfério 
discutirão a importante ligação entre gênero e mudança climática, bem como o papel decisivo que os 
parlamentos desempenham para garantir que os países adotem uma abordagem sensível ao gênero à 
ação climática e à redução do risco de desastres. 
 
“Tenho a honra de receber nossos colegas de toda a região em Trinidad e Tobago nesta importante 
ocasião, que marca a 10ª reunião anual do ParlAmericas dedicada à igualdade de gênero. Ao longo 
dos próximos três dias, avaliaremos os principais recursos à nossa disposição para fortalecer a 
resiliência às mudanças climáticas e o empoderamento das mulheres, questões que devem andar de 
mãos dadas”, declarou a Exma. Presidenta da Câmara dos Representantes, Bridgid Annisette -George 
(Trinidad e Tobago), anfitriã da reunião e membro do Conselho do ParlAmericas. Da mesma forma, a 
Presidenta Annisette-George enfatizou que “não basta identificar os principais recursos disponíveis. O 
orçamento sensível ao gênero deve ser aplicado como um mecanismo para ajudar a garantir que as 
mudanças climáticas e os riscos de desastres sejam abordados de uma maneira que responda às 
necessidades de todos os membros da sociedade.” 
 
Há dez anos, a Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas vem promovendo a 
liderança política das mulheres e a integração de gênero nas agendas e atividades das legislaturas 
nacionais nas Américas e no Caribe. Da mesma forma, gera espaços de trabalho diversos e inclusivos 
para avançar na promoção da agenda compartilhada para a igualdade de gênero em estreita 
colaboração com a sociedade civil. 
 
A Deputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta da Rede, comentou que “as mulheres são mais 
propensas a viver na pobreza e vivenciar barreiras sociais, políticas e econômicas agravadas. Além 
disso, também enfrentarão maiores riscos relacionados às mudanças climáticas. Por isso, as mulheres 
devem ser incluídas, valorizadas e investidas, eliminando as barreiras que impedem sua participação 
nos espaços decisórios sobre questões relacionadas ao clima.” 
 
Por sua vez, a Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas, afirmou que esta 
reunião será de extrema importância, pois "os parlamentos desempenham um papel vital para alcançar 
uma visão de desenvolvimento que reconheça os vínculos inerentes entre a igualdade de gênero e os 
impactos das alterações climáticas. Dessa forma, a cooperação entre os países do hemisfério é 
fundamental para promover o intercâmbio das melhores práticas legislativas para a adoção de políticas 
de mudança do clima com perspectiva de gênero.”  
 
Para obter as últimas atualizações da reunião, confira a agenda e siga @ParlAmericas nas redes 
sociais usando a hashtag #ParlAmericasGender. 
 
 

*** 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 legislaturas 

nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, o ParlAmericas facilita o intercâmbio das melhores práticas parlamentares 
e promove o diálogo político cooperativo. 

Para mais informações, visite http://www.parlamericas.org o escreva para info@parlamericas.org  
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