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O PARLAMERICAS CLAMA POR AÇÕES CLIMÁTICAS LEGISLATIVAS AMBICIOSAS NA SEMANA DO CLIMA
NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE 2019
O ParlAmericas participou ativamente da Semana do Clima na América Latina e no Caribe de 2019
(LACCW), realizada dos 19 a 23 de agosto em Salvador, Brasil. A Senadora Verónica Camino (México), VicePresidenta - América do Norte da Rede Parlamentar de Igualdade de Gênero, representou O ParlAmericas
como palestrante especialista no segmento ministerial de alto nível da LACCW “Rumo à COP 25 e Esforços
para Alcançar os Objetivos do Acordo de Paris,” e no evento paralelo sobre “Progresso e Caminhos a seguir
para a Ação Climática Nacional Sensível ao Gênero na América Latina e no Caribe.”
O principal objetivo da LACCW deste ano foi promover o engajamento entre atores de toda a região para
aumentar a ambição e trocar conhecimentos e boas práticas que visem contribuir para a implementação
dos planos nacionais de clima, e o cumprimento das metas do Acordo de Paris.
Ao longo de sua participação, a Senadora Camino destacou a importância de incluir parlamentares nas
discussões climáticas nacionais e regionais e, no avanço de uma agenda climática inclusiva. “É essencial
que os governos e agências internacionais envolvidas nas discussões sobre o clima vejam [parlamentares]
como parceiros-chave na promoção de ações climáticas ambiciosas. É de vital importância que, por meio
do exercício de nossa função de representantes, reunamos as necessidades e propostas de nossas
comunidades para avançar na consolidação de uma agenda climática abrangente,” afirmou a Senadora.
O ParlAmericas vem promovendo a importância de integrar efetivamente as considerações de igualdade
de gênero na agenda de mudanças climáticas, reconhecendo que tais mudanças geram riscos e impactos
diferenciados como consequência das desigualdades de gênero no acesso a bens e recursos econômicos,
e de normas socioculturais. Como parte de suas apresentações, a Senadora Camino enfatizou que “o
ParlAmericas continuará defendendo que a ação climática seja participativa e inclusiva, e que as mulheres
sejam consideradas agentes-chave em todos os processos de políticas públicas e tomada de decisões
relacionadas ao clima.”
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas em Mudanças Climáticas, visite
www.parlamericas.org e siga-nos nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasCC.

-30O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por
35 legislaturas nacionais da América do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas facilita o intercâmbio
de melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite
http://www.parlamericas.org ou, escreva para info@parlamericas.org

