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O ParlAmericas realizou sua 17ª Assembléia Plenária intitulada “A caminho de uma Economia 
Circular,” reunindo parlamentares das Américas e do Caribe para uma análise da 
implementação de modelos de economia circular no contexto dos processos de retomada 
econômica pós-pandemia do hemisfério 
 
Com o apoio da Assembléia Legislativa da Costa Rica como parlamento anfitrião, o ParlAmericas 
realizou sua 17ª Assembléia Plenária nos dias 13, 16, 20 e 27 de novembro, por meio de uma 
série de atividades virtuais dedicadas à economia circular, uma abordagem sistêmica para o 
desenvolvimento sustentável criada para beneficiar a sociedade, o meio ambiente e a economia. 
 
A 17ª Assembléia Plenária reuniu parlamentares de 26 países das Américas e do Caribe para uma 
avaliação, juntamente com especialistas no assunto, da importância da economia circular e sua 
relevância nos processos de recuperação econômica necessários para a superação dos graves 
impactos socioeconômicos causados pela pandemia do COVID-19 em toda a região. 
 
Como é de costume, a sessão plenária de abertura incluiu a apresentação de relatórios de 
prestação de contas do Conselho de Administração do ParlAmericas. Neste ano, relatórios anuais 
da Presidenta do ParlAmericas, bem como das três Presidentas das Redes, foram apresentados 
via vídeo, com legendas em todos os idiomas oficiais do ParlAmericas. Esses relatórios foram 
compartilhados com parlamentos afiliados e publicados no site e redes sociais do ParlAmericas 
na sexta feira, 13 de novembro.   
 
A sessão de trabalho realizada em inglês e francês na segunda-feira, 16 de novembro, incluiu 
comentários de boas vindas de Elizabeth Cabezas, membro da Assembléia Nacional do Equador 
e Presidenta do ParlAmericas; María Inés Solís, membro da Assembléia Legislativa da Costa Rica 
e membro do Conselho de Administração do ParlAmericas; e da Exma. Bridgid Annisette-George, 
Presidenta da Câmara dos Representantes de Trinidad e Tobago e membro do Conselho de 
Administração do ParlAmericas. Além disso, a Senadora Rosa Gálvez, do Canadá, Vice-Presidenta 
para a América do Norte da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas, foi a moderadora da 
sessão, que contou com a participação de especialistas no assunto como o Sr. David Oswald, 
Fundador e Presidente da Design + Environment, e a Sra. Virginia Rose Losada, Especialista em 
Desenvolvimento Empresarial e Geração de Empregos Sustentáveis da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Em seguida, foi realizada um diálogo entre legisladores, funcionários 



parlamentares e outros participantes, que trocaram ideias e projetos sobre economia circular e 
fizeram perguntas aos apresentadores. Por último, o Senador Ranard Henfield das Bahamas, 
Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe, fez o 
encerramento da sessão.   
 
Na sessão de trabalho em espanhol e português, realizada no dia 20 de novembro, Paola Vega, 
membro da Assembléia Legislativa da Costa Rica, deu as boas-vindas aos participantes, 
juntamente com Elizabeth Cabezas, que também participou do painel de debate na qualidade de 
autora do projeto de lei sobre Economia Circular da Assembléia Nacional do Equador. Luis Yáñez, 
da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, foi o moderador da reunião que contou 
com a participação dos especialistas: Adriana Zacarías, Líder e Coordenadora Global de 
Oportunidades Globais para ODSs e Coordenadora Regional de Uso Eficiente de Recursos do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para a América Latina e Caribe, e Ana Belén 
Sánchez, Especialista Regional em Empregos Sustentáveis da OIT. Em seguida, parlamentares, 
membros de suas equipes e jovens representantes de organizações da sociedade civil 
participaram de um intercâmbio de iniciativas e projetos relacionados à economia circular. A 
Senadora Silvia Giacoppo, da Argentina, membro do Conselho de Administração do ParlAmericas, 
fez o encerramento da sessão.   
 
A sessão plenária de encerramento, realizada na sexta-feira, 27 de novembro, contou com as 
palavras de boas-vindas de Jorge Luis Fonseca, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa da 
Costa Rica e anfitrião da 17ª Assembléia Plenária do ParlAmericas, e Elizabeth Cabezas, membro 
da Assembleia Nacional do Equador e Presidenta do ParlAmericas. Em seguida, realizou-se uma 
série de apresentações por país, moderadas por María Inés Solís, membro da Assembléia 
Legislativa da Costa Rica. Cada parlamento nomeou um legislador para compartilhar o progresso 
alcançado por seu respectivo parlamento na transição rumo a uma economia circular e retomada 
econômica sustentável e igualitária. Após as apresentações, foi feita a leitura da Declaração da 
Assembléia Plenária, a qual, em seguida, foi aceita por todos parlamentares presentes.  
 
Para concluir a sessão plenária, a Sra. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, anunciou os 
resultados das eleições por aclamação. Elizabeth Cabezas, Presidenta do ParlAmericas que está 
deixando o cargo, fez um discurso de encerramento no qual destacou diversas conquistas 
alcançadas pela organização durante seu mandato como Presidenta, e desejou muito sucesso à 
nova Presidenta eleita, a Senadora Blanca Ovelar do Paraguai. A nova Presidenta, por sua vez, 
elogiou a liderança demonstrada por Elizabeth Cabezas e declarou seu compromisso de continuar 
a promover a diplomacia parlamentar no sistema interamericano no comando do ParlAmericas.   
 
No que tange à relevância de avaliar modelos econômicos alternativos, Elizabeth Cabezas 
ressaltou: “A economia circular beneficia a sociedade, as empresas e o meio ambiente. Ela 
oferece alternativas viáveis e sustentáveis para a criação de capital econômico, social e natural e 
redução do seu impacto sobre as pessoas e o meio ambiente.” 
 
Nas palavras de José Luis Fonseca, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa da Costa Rica e 
anfitrião da reunião: “Precisamos compreender que a economia tradicional, baseada no 



-30- 

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano.  Ele é composto pelas 35 
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político 
cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a 
parlamentares em seu trabalho.  A Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá.  Para mais 

informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 

consumo de recursos finitos, precisa evoluir para um modelo sustentável baseado no bem-estar 
da sociedade, em uma economia que nos permita regenerar as mercadorias e serviços que 
produzimos; esse é o grande desafio que estamos enfrentando.” 
 
A Exma. Bridgid Annisette-George, Vice-Presidenta eleita do ParlAmericas e Presidenta da 
Câmara dos Representantes de Trinidad e Tobago, destacou: “Este ano, devido à pandemia, a 
conexão da humanidade com a natureza ficou mais clara do que nunca, o que faz com que seja 
crucial repararmos essa relação. A economia circular oferece um novo modelo pelo qual 
podemos romper o vínculo entre crescimento econômico e danos ao meio ambiente.” 
 
Em seu discurso de encerramento, a Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta eleita do 
ParlAmericas, afirmou: “A pandemia trouxe à tona a necessidade urgente de ação política de alto 
nível por parte dos governos, e, de modo especial, dos parlamentares.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite 
www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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