
 

Painel das Juventudes no HUB 
Horário: 15h30 às 19h 

tempo: 3h30 
Dia: 16/11 

________________________________________________________________ 
Brazil Hub tem tarde dedicada a Juventude 

 
O painel da juventude no Brazil Hub será um dos espaços no qual a juventude estará 

ocupando espaço de fala e liderança, sendo uma tarde toda dedicada às juventudes, das 
15h30 às 19h (horário do Egito) /  10h30 às 14h (horário de Brasília), do dia 16 de novembro. 
O Painel é uma oportunidade para as juventudes brasileiras presentes na COP27 possam 
mostrar suas pautas de articulação e demandas, tendo diversos públicos-alvo entre as 
próprias juventudes, tomadores de decisão e empresas do terceiro setor presentes.  
 

Serão quatro eventos dentro das temáticas de educação climática, florestas, 
religiosidade e audiovisual e justiça climática e tecnologia, além de um momento de troca 
e intervenções musicais. O Painel terá a facilitação de abertura conduzida pelo 
Engajamundo, seguido de um painel sobre Estratégias e metodologias para a Educação 
Climática no Brasil no primeiro bloco. Após uma pausa, o segundo painel traz a temática de 
juventudes, florestas e Amazônia. O terceiro bloco apresentará um documentário sobre 
religiosidade, crise climática e audiovisual. O quarto bloco fala sobre justiça climática, 
tecnologias e juventudes. E para o encerramento, Mandí e Mapinguari conduzirão uma troca 
com intervenção de música e dança.  

 
As organizações envolvidas são Engajamundo, Youth Climate Leaders (YCL), 

Climate Reality Project Brasil, Centro Brasil no Clima, LACLIMA, Greenpeace, GT de 
juventudes, Instituto de Estudos da Religião (ISER), LabJaca, Perifa Sustentável e ReLLAC-
j Amazônia: Mandí e Mapinguari. 
 

Programação: 

Tempo Agenda 

05 min Opening 
● Fala de abertura - apresentando o tema de juventude e clima e 

explicando a importância desse espaço no hub 
● Dinâmica de nuvem - um cartaz com post its compartilhando 

sentimentos sobre a presença nessa COP 

40 min Bloco 1: Engaja + YCL + CBC + CR + LACLIMA: Estratégias e metodologias 
para concretizar a Educação Climática no Brasil. 

● Abertura 
● Apresentação da LACLIMA - André 
● Apresentação do Engaja - A definir 
● Apresentação do YCL - Teresa 
● Apresentação CBC + CR - Flávia Bellaguarda 
● Sessão de perguntas 
● Encerramento 

5 min Intervalo 

60 min Bloco 2: Greenpeace + GT de juventudes - Uma concertação pela Amazônia: 
Floresta  

● Abertura 

https://docs.google.com/document/d/1q5pCdj8pI-KghHzWtpvknxRXfPmKBLt4FB9V_oIB5zc/edit
https://docs.google.com/document/d/1q5pCdj8pI-KghHzWtpvknxRXfPmKBLt4FB9V_oIB5zc/edit


 

● Apresentação do Trailer: As Amazônias segundo as juventudes - um 
olhar intergeracional.  

● Primeira parte: mediação com Karina + convidados do Green e 
Concertação. 

● Troca de mesa. 
● Segunda parte: mediação com Paloma + convidados do Green e 

Concertação. 
● Sessão de perguntas 
● Encerramento 

5 min Intervalo 

20 min  Bloco 3: ISER: Religiosidade e audiovisual 
● Fala da Amanda e/ou Karina 
● Apresentação do trailer do documentário 

5 min Intervalo 

40 min Bloco 4: LabJaca e Perifa: Justiça climática, tecnologia e juventudes 
● Abertura 
● Apresentação do Lab 
● Apresentação do Perifa Sustentável 
● Sessão de perguntas 
● Encerramento 

30 min Closing - ReLLAC-j Amazônia: Mandí e Mapinguari.  
● Apresentação de abertura 
● Exibição de vídeos, clipes e trailers 
● Sessão de perguntas 
● Momento de integração participativo - música e dança 

 

 


