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Ottawa, 29 de junho de 2022
O ParlAmericas participou do lançamento da Academia para Empoderamento Global de Jovens em
Liderança da América Latina da CQNUMC
Em 29 de junho de 2022, o ParlAmericas participou do evento "Fortalecendo a Liderança de Jovens para
a Ação Climática: Lançamento da Academia para Empoderamento Global de Jovens em Liderança da
América Latina (AGYLE, sigla em inglês)", organizada pelo Centro de Colaboração Regional da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC).
O principal objetivo da reunião foi lançar a AGYLE, iniciativa que busca capacitar, empoderar e
interconectar jovens, ativistas e empresários que queiram promover um futuro sustentável. Nesse
contexto, Michelle Volpin, Gerente de Projetos - Mudança Climática e Sustentabilidade do ParlAmericas,
moderou um painel de jovens mulheres líderes de diversos setores, as quais fizeram apresentações
sobre as iniciativas que estão implementando visando promover a participação de jovens em
negociações e processos climáticos, com enfoque no empoderamento de meninas e mulheres.
O painel contou com a participação de Carol Simon (Panamá), Analista de Mudança Climática do
Ministério de Meio Ambiente; Carolina Guerra (Panamá), Fundadora da organização Jovens e Mudança
Climática; e de Maria Aguilar (Colômbia), bolsista campeã do programa de resiliência climática e ativista
climática da CQNUMC, como representante da YOUNGO, um grupo não-governamental de defesa dos
jovens da CQNUMC. A reunião foi encerrada com uma apresentação da UNICEF e o lançamento oficial da
Plataforma de Intercâmbio de Conhecimentos que a AGYLE América Latina está desenvolvendo para
promover capacitação, com o objetivo de permitir a participação significativa de jovens em processos de
tomada de decisão.
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, acesse www.parlamericas.org e
siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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