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Evento virtual 

A DIMENSÃO DE GÊNERO E O 
GRANDE IMPULSO PARA A 

SUSTENTABILIDADE NO BRASIL  
Live de lançamento de relatório 

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 

Data 30 de março 

Hora 14h até 16h (horário de Brasília)  

Plataforma Transmissão por meio do YouTube: https://www.youtube.com/c/NatalyNeri/  

Organizadores Escritório no Brasil da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

Representação no Brasil da Fundação Friedrich Ebert (FES-Brasil) 

ONU Mulheres Brasil 

Inscrições Não é necessário inscrever-se. 

Tipo Evento online ao vivo (“live”) aberto ao público. 

 

CONTEXTO 

O evento ocorre no âmbito do projeto “A dimensão de gênero no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil: 

as mulheres no contexto da transformação social e ecológica da economia brasileira”, que tem como objetivo 

contribuir para o debate crítico sobre políticas e medidas ligadas ao enfrentamento da mudança do clima, do 

ponto de vista da mitigação e da adaptação, que contribuam para alcançar a igualdade de gênero. 

O relatório que será lançado discute a dimensão de gênero no contexto da abordagem do Grande Impulso 

(ou Big Push) para a Sustentabilidade. Baseado em evidências, são oferecidos subsídios para a formulação de 

uma estratégia de recuperação com igualdade e sustentabilidade, que promova, a partir de investimentos 

sustentáveis, oportunidades de emprego e renda para as mulheres, consideradas na sua diversidade, e de 

melhoria da disponibilidade e da qualidade de serviços de cuidado, liberando o tempo das mulheres e 

contribuindo para sua autonomia econômica. 

O relatório final do projeto é fruto de um esforço coletivo, sendo resultado das contribuições de diversas 

pessoas com efetiva atuação nos temas abordados, e resulta de uma parceria entre o Escritório da CEPAL no 

Brasil e a Representação da FES no Brasil. 

https://www.youtube.com/c/NatalyNeri/
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Além disso, o evento ocorre no marco do Fórum Geração Igualdade, realizado pela ONU Mulheres, de 29 a 31 

de março de 2021 na Cidade do México. O Fórum contempla uma série de encontros que permitirão enfrentar 

os obstáculos estruturais e sistêmicos que impedem alcançar uma verdadeira igualdade de gênero e a garantia 

do exercício dos direitos humanos de mulheres e meninas em nível global. Esse Fórum representa uma 

oportunidade histórica para promover a plena implementação da Plataforma de Ação de Pequim no âmbito 

das comemorações do 25º aniversário, além de estar alinhado com a política externa feminista promovida pelo 

Governo do México. 

 

OBJETIVO DO EVENTO 

O evento tem como objetivo lançar o relatório final do projeto, intitulado “A dimensão de gênero no Big Push 

para a Sustentabilidade no Brasil: as mulheres no contexto da transformação social e ecológica da economia 

brasileira”, e promover a discussão sobre a relevância de uma recuperação transformadora com  

sustentabilidade ambiental e igualdade de gênero. 

O evento será uma oportunidade para ter uma compreensão ampliada sobre a dimensão de gênero e suas 

interseccionalidades raciais, étnicas e econômicas no contexto da emergência climática.  

 

PARTICIPANTES E PROGRAMAÇÃO 

O evento terá formato de um bate-papo virtual, conduzido por Nátaly Neri, com as participação de: 

• Margarita Olivera, autora do relatório, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e 

Feminismos (NuEFem/IE/UFRJ). 

• Maria Gabriela Podcameni autora do relatório, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

e pesquisadora da Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (RedeSist/UFRJ). 

• Darlly Tupinambá, Indígena, Povo/Etnia Tupinambá. 

• Natália Chaves, Co-fundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. 

• Camila Gramkow, Oficial de Assuntos Econômicos do Escritório da CEPAL no Brasil. 

https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-mexico-city

