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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 do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e desenvolve recursos especificamente destinados ao apoio das e dos parlamentares no 
desempenho das suas funções. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, 
visite www.parlamericas.org ou entre em contato com info@parlamericas.org. 
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para publicação imediata 

Ottawa, 22 de março de 2022 

Evento paralelo “Juventude para Ação Climática Eficaz com Perspectiva de Gênero nos 

Parlamentos” no âmbito do Fórum das ONGs da CSW66  

Hoje, o ParlAmericas organizou um evento paralelo no âmbito do Fórum das Organizações não 

Governamentais (ONGs) da 66ª sessão da Comissão da Comissão Jurídica e Social da Mulher 

(CSW66 por suas siglas de inglês) chamado "Juventude para Ação Climática Eficaz com Perspectiva 

de Gênero nos Parlamentos." O objetivo desta sessão foi explorar estratégias que as e os jovens da 

América Latina podem utilizar para promoverem a ação climática feminista nos parlamentos. 

O evento foi aberto pela Senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede para a 

Igualdade de Gênero do ParlAmericas, que também participou de uma mesa redonda com Andrea 

Chacón (Costa Rica), Martina Gómez (Argentina) e Marinés Tapiero (Panamá), que trocaram 

perspectivas e experiências sobre a colaboração entre a sociedade civil, a juventude e as e os 

tomadores de decisão.  

A Senadora Camino destacou diferentes mecanismos para levantarem as vozes da juventude nos 

processos legislativos e, assim, incluírem suas perspectivas na construção de agendas climáticas 

com uma perspectiva de igualdade de gênero.  

Neste sentido, ela destacou que "promover o fortalecimento da participação cidadã e 

especialmente a representação intergeracional na tomada de decisões legislativas é fundamental 

para continuar construindo democracias mais fortes e mais inclusivas." 

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas mídias sociais. 
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