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O ParlAmericas realizou dois eventos paralelos sobre agricultura sustentável e economia circular no 
âmbito da Semana do Clima da América Latina e do Caribe 2022 
 
O ParlAmericas participou da Semana do Clima da América Latina e do Caribe 2022, realizada entre os dias 
18 e 22 de julho em Santo Domingo, República Dominicana. A Semana do Clima da América Latina e Caribe 
2022, organizada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC por sua 
sigla em inglês) e pelo Governo da República Dominicana, foi realizada com o objetivo de engajar e 
capacitar as partes interessadas para impulsionarem a ação climática em todos os países, comunidades e 
economias da América Latina e Caribe. Anabella Zavagno, Diretora-Geral Adjunta do ParlAmericas, e a 
Senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero 
do ParlAmericas, participaram de vários espaços de trabalho cujos objetivos incluíram o avanço da ação 
climática, o enfrentamento das desigualdades sociais, a otimização do investimento no desenvolvimento 
das pessoas e da natureza, a exploração da resiliência aos riscos climáticos, a promoção da transição para 
uma economia de baixas emissões e a construção de alianças para resolverem os desafios mais urgentes.   
 
Neste contexto, e juntamente com a Frente Parlamentar contra a Fome da América Latina e do Caribe, 
rede interparlamentar apoiada pela FAO e pela Cooperação Espanhola, o ParlAmericas coorganizou no dia 
19 de julho em Santo Domingo, República Dominicana, um evento paralelo intitulado "Para um sistema 
agroalimentar sustentável e equitativo: o papel dos parlamentos.” O encontro reuniu parlamentares, 
funcionárias e funcionários legislativos, organizações de pequenos agricultores e organizações de 
mulheres das Américas e do Caribe para compartilharem diferentes estratégias legislativas que podem ser 
usadas para garantirem o empoderamento e o envolvimento das mulheres na construção de sistemas 
alimentares sustentáveis. 
 
O diálogo foi moderado por Guadalupe Valdez, Embaixadora Especial da Boa Vontade da FAO para a Fome 
Zero na América Latina e Caribe, e contou com a participação da Senadora Verónica Camino Farjat 
(México), Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas, da Deputada 
Soraya Suarez (República Dominicana), Coordenadora Nacional da Frente Parlamentar contra a Fome, Elsa 
Sánchez, integrante da Articulação Nacional Camponesa (ANC) da República Dominicana e Sara Cognuck 
González, mulher rural e Cofundadora da Rede da Juventude e Mudança Climática da Costa Rica, que 
também trabalha como consultora da UNICEF. 
 
A Deputada Soraya Suarez (República Dominicana) ressaltou que "é realmente uma tragédia que hoje na 
América Latina e Caribe 268 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres, sofram de insegurança 
alimentar. Devemos mobilizar, com senso de urgência, ações parlamentares para deterem este flagelo em 
todos os nossos países.” A este respeito, compartilhou durante seu discurso as experiências da Câmara 
dos Deputados da República Dominicana ao abordar os projetos de lei de alimentação escolar e de 
agricultura familiar. 
 
Referindo-se à importância das questões abordadas durante o encontro, e após compartilhar a experiência 
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práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaría Internacional do 
ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informaçoes, visite http://www.parlamericas.org ou escreva para 
info@parlamericas.org. 
 

do Senado do México na inclusão de mulheres rurais no trabalho parlamentar, a Senadora Verónica 
Camino Farjat (México) afirmou que "este diálogo reflete o potencial transformador do trabalho 
parlamentar na escuta atenta à cidadania, e é uma síntese do trabalho que o ParlAmericas realiza para 
promover a igualdade de gênero, o parlamento aberto e a ação climática. Se queremos promover 
efetivamente uma agricultura sustentável e resiliente ao clima, é necessário construirmos espaços como 
estes para compartilharmos práticas legislativas entre as e os parlamentares e, ao mesmo tempo, 
ouvirmos e aprendermos com as perspectivas das mulheres rurais, cujas experiências e conhecimentos 
enriquecem nosso trabalho parlamentar.” 
 
Também no dia 20 de julho ocorreu o evento "Desencadeando as Oportunidades da Economia Circular 
para a Meta de Temperatura de 1,5°C", coorganizado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC por sua sigla em inglês), o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a Fundação Ellen 
MacArthur, a Coalizão de Economia Circular da América Latina e do Caribe, o ParlAmericas, o Climate 
Technology Centre and Network (CTCN), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Deuman. 
 
O encontro apresentou boas práticas e ações de políticas públicas de vários setores sobre economia 
circular como uma abordagem transversal para contribuir para a ação climática, particularmente as 
Contribuições Determinadas no Âmbito Nacional (NDC por sua sigla em inglês) e também contou com a 
presença da Senadora Veronica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade 
de Gênero do ParlAmericas; Jimy Ferrer Carbonell, Diretor de Assuntos Econômicos na Unidade de 
Economia da Mudança Climática da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos 
da CEPAL; Luisa Santiago, da Ellen MacArthur Foudation; Racquel Moses, CEO de The Caribbean Climate-
Smart Accelerator, Diana Ramos Perez, Gerente de Tecnologia Climática para a América Latina e o Caribe 
do CTCN; Cristhian Abanto, Diretor-comercial da Deuman; Julissa Baez, Diretora-Executiva da Associação 
Dominicana de Produtores de Cimento Portland (ADOCEM) e María Alicia Urbaneja, Diretora-Executiva da 
ECORED. 
 
A respeito deste evento, a Senadora Verónica Camino (México) afirmou que "um elemento fundamental 
para uma economia circular eficaz é inclusiva é a integração de uma perspectiva de gênero. Como as 
decisões políticas são tomadas para promoverem novos setores verdes, deve haver uma consideração 
consciente e deliberada das dimensões de gênero, por exemplo, para assegurarem a igualdade de 
perspectivas profissionais e a representação ao logo de todos os âmbitos da cadeia de valor”. 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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