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Durante a Semana do Clima da América Latina e do Caribe de 2022, foi organizada uma sessão sobre

estratégias legislativas para promover o empoderamento e a participação de mulheres de áreas rurais na

construção de sistemas alimentares sustentáveis. Os diversos líderes destacaram o papel das mulheres e

jovens no trabalho rural, os obstáculos que enfrentam na implementação de práticas agrícolas

sustentáveis, bem como a forma pela qual os parlamentos podem assegurar que a legislação sobre esse

tema incorpore seus pontos de vista. No âmbito da Semana do Clima, o ParlAmericas também fez uma

apresentação no painel de alto nível intitulado "Desencadeando as Oportunidades da Economia Circular

para a Meta de Temperatura de 1,5°C," no dia 20 de julho.

Para um Sistema Agroalimentar Sustentável e
Equitativo: O Papel dos Parlamentos

#ParlAmericasCC #ClimateWeekLAC

Esta atividade está alinhada com os ODS 2, 5, 8, 12 e 15.

TEMA:  Empoderamento de mulheres em áreas rurais,

agricultura sustentável, segurança alimentar

DATA:  19 de julho de 2022

LOCAL:  Santo Domingo, República Dominicana

PARTICIPANTES: Mais de 30 parlamentares, pessoal

parlamentar, jovens líderes e representantes da

sociedade civil e de organizações multilaterais

ANFITRIÃ(O): Frente Parlamentar contra a Fome da

América Latina e do Caribe

https://www.youtube.com/watch?v=2Sah-rmafRk
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AGENDA COMPLETA

COMUNICADO DE

IMPRENSA

APRESENTAÇÃO

Expositores:

Moderadora:

Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da Rede Parlamentar sobre Igualdade de Gênero do

ParlAmericas

Deputada Soraya Suarez (República Dominicana), Coordenadora Nacional da Frente Parlamentar Contra a Fome

Elsa Sánchez (República Dominicana), Federação de Cafeicultores do Sul - Articulação Nacional Camponesa

(ANC)

Sara Cognuck González (Costa Rica), Consultora da UNICEF e Cofundadora da Rede da Juventude e Mudança

Climática

Guadalupe Valdez, Embaixadora Especial da Boa Vontade da FAO para a Fome Zero na América Latina e Caribe

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES DA SESSÃO PARALELA:

A agricultura ecológica em comunidades rurais pode incentivar a redução do uso de recursos naturais, aumentar a resiliência de comunidades e diminuir as

emissões de gases de efeito estufa.

Na maioria dos casos, políticas públicas são desenvolvidas sem consultar mulheres de áreas rurais e indígenas, concentrando-se mais em contextos urbanos.

Desse modo, existe uma necessidade clara de aumentar significativamente sua participação. Os parlamentos podem desempenhar papel fundamental nesse

sentido, incluindo essas mulheres no debate e aprovação de leis e análise de projetos de lei, procurando inclui-las nos orçamentos para alcançar participação

efetiva em projetos estatais para o financiamento do setor.

As agendas públicas precisam reconhecer as demandas das mulheres de áreas rurais, garantir seus direitos e contemplar abordagens e estratégias inclusivas

no âmbito de programas e políticas, com o objetivo de assegurar o empoderamento econômico, social e político dessas mulheres.

Promover a participação política de mulheres e jovens de áreas rurais, por meio de capacitação em liderança, negociação e promoção de consenso, constitui

um passo fundamental para encorajá-las a chegarem a cargos de tomada de decisão, assegurando que perspectivas rurais sejam devidamente representadas

em discussões parlamentares.

DESTAQUES DA AGENDA

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_LACCW2022_EventoParalelo.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/LACCW_2022_ParlAmericas_FPH_Republica_Dominicana_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Sistema_agroalimentario_sostenible_equitativo-PRESENTACION-ELSA.pdf


PAÍSES REPRESENTADOS PARCEIROS

3

República
Dominicana

Costa Rica

Colômbia

Chile

Honduras

Guatemala

Peru

Mexico

Estados Unidos

Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do

Canadá, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs

Canada, em inglês ).

França

Encontre o ParlAmericas no Apple

Podcasts, Google Podcasts, e Spotify,

para ouvir as sessões de nossas reuniões.

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: +1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

