
 
 
 

  

  

 

Agenda 

Diálogo com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude 
 

5o Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas 

 Enfrentando Desigualdades para Viabilizar a Ambição Climática: Uma Transição Justa 

para Alcançar o Acordo de Paris 

 

15 de junho de 2021 | 17:00 (UTC – 04:00) 

 
A. 15:00  

(UTC – 06:00) 
B. 16:00  

(UTC – 05:00) 
C. 17:00  

(UTC – 04:00) 
D. 18:00  

(UTC – 03:00) 
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Colômbia 
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Cidade do México, México 
Panamá 

Peru 

Bolívia 
Chile 
Cuba 

Paraguai 
República Dominicana 

Venezuela 
 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Uruguai 

 

  

 
 

Esta sessão proporcionará um espaço para parlamentares e representantes da sociedade civil e da 

juventude dialogarem e aprenderem uns com os outros, sobre práticas que melhorem a comunicação e o 

engajamento com a cidadania no trabalho parlamentar relacionado a objetivos climáticos. As discussões 

girarão em torno de estratégias que ofereçam um espaço para os diversos pontos de vista que precisam 

ser considerados, a fim de garantir que estratégias climáticas ajudem a atenuar desigualdades sociais, 

bem como medidas concretas que possam ser implementadas para assegurar legislações e políticas 

climáticas que não ajudem a perpetuar essas desigualdades. 

 

A. 15:00 – 15:15 Palavras de boas-vindas 

• Exma. Senadora Yokymma Bethelmy (Trinidad e Tobago) 

• Senadora Beatriz Paredes (México), Presidenta da Comissão de Relações 

Exteriores com a América Latina e o Caribe 

 

B. 16:00 – 16:15 
C. 17:00 – 17:15 
D. 18:00 – 18:15 
 

 

A. 15:15 – 15:30  
B. 16:15 – 16:30  
C. 17:15 – 17:30  
D. 18:15 – 18:30  

Introdução 

• Carlos Ruiz-Garvia, Líder Regional do Centro de Colaboração Regional para a 

América Latina,CQNUMC  

• Vintura Silva, Líder Regional do Centro de Colaboração Regional para o Caribe, 

CQNUMC 

  

REGISTRE-SE AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/zsB385
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A. 15:30 – 16:50 Mesa Redonda: Desenvolvimento e comunicação de estratégias climáticas inclusivas 
 

• Moderadora: Membro da Assembleia Legislativa Paola Vega (Costa Rica), Vice-
Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas 
para a América Central 
 

O diálogo será estruturado em duas rodadas temáticas seguidas pelas reflexões finais. As e 
os parlamentares, a sociedade civil e os representantes da juventude serão convidados a 
compartilhar suas perspectivas sobre questões prioritárias e desafios relacionados à 
abordagem das desigualdades para possibilitar a ambição climática, contribuindo assim para 
moldar a ação parlamentar nessas questões. 
 
Rodada 1 - Ação Climática Inclusiva: A ação climática deve ser transparente e projetada com 
uma lente intersetorial, garantindo que as políticas e programas sejam elaborados de forma 
significativa em consulta com as comunidades e, respondam às necessidades das populações 
tradicionalmente marginalizadas, certificando-se de que não aumentem ainda mais as 
desigualdades. A transição para uma sociedade mais ambientalmente sustentável deve estar 
enraizada na justiça climática e buscar melhorar a resiliência da comunidade, garantir uma 
transição justa sem deixar ninguém para trás. 
 
Rodada 2 - Ação para Empoderamento Climático: Este conceito originou-se do artigo 12 do 
Acordo de Paris, visando promover esforços para construir a compreensão e capacidade de 
todos os membros da sociedade e melhorar seu engajamento na ação climática por meio do 
fortalecimento de políticas públicas em seis áreas principais: educação, treinamento, 
conscientização pública, participação pública, acesso público à informação e cooperação 
internacional.  

 

B. 16:30 – 17:50 
C. 17:30 – 18:50 
D. 18:30 – 19:50 
 
 

A. 16:50 – 16:55 Avaliação 
B. 17:50 – 17:55 
C. 18:50 – 18:55 
D. 19:50 – 19:55 
 
A. 16:55 – 17:00 Considerações finais 

• Deputado Marc Serré (Canada), membro do Conselho do ParlAmericas B. 17:55 – 18:00 
C. 18:55 – 19:00 
D. 19:55 – 20:00 

 

 

 

 Siga @ParlAmericas nas redes sociais 

 
 

As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o 
ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir sessões dos nossos encontros anteriores. 

  

Esta atividade está sendo realizada com o apoio financeiro do Governo do Canadá. 

 

https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment

