AGENDA
17ª Assembléia Plenária do ParlAmericas: A caminho de uma economia circular
Sessão de Trabalho em espanhol e português
REGISTRE-SE AQUI

Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 | 09:30 (UTC – 05:00)
8:30 (UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicarágua

9:30 (UTC – 05:00)
Colômbia
Equador
México
Panamá
Peru

10:30 (UTC – 04:00)
Bolívia
Cuba
República Dominicana
Venezuela

11:30 (UTC – 03:00)
Argentina
Brasil
Chile
Paraguai
Uruguai

As sessões de trabalho da Assembléia Plenária contarão com a participação de especialistas em
economia circular que oferecerão uma perspectiva inovadora e abrangente sobre sistemas produtivos
sustentáveis que visem o crescimento econômico, tendo em conta o cuidado com o meio ambiente e o
bem-estar das pessoas. Nessas sessões, as e os parlamentares terão a oportunidade de discutir
diferentes modelos de economia circular e compartilhar boas práticas legislativas que permitam
promover uma recuperação econômica que reduz as desigualdades agravadas pela pandemia do COVID19.

09:30 – 09:45

Palavras de boas-vindas
•

•

09:45 – 09:55

Deputada Paola Vega (Costa Rica), Parlamento
anfitrião da Assembléia Plenária, Vice-Presidenta
para a América Central da Rede Parlamentar sobre
Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas
Membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas
(Equador), Presidenta do ParlAmericas

Introdução e apresentação do moderador
• Luis Yáñez, secretário, Secretaria da Comissão
Econômica das Nações Unidas para a América Latina
e o Caribe (CEPAL)

09:55 – 10:05

Apresentação do projeto de lei sobre economia circular do
Equador
• Membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas,
Economista e promotora do projeto de lei sobre
economia circular na Assembleia Nacional do
Equador

10:05 – 10:45

Apresentação dos palestrantes
• Adriana Zacarías Farah, Chefe e Coordenadora
Global da iniciativa do PNUMA "Oportunidades
Globais para os ODS" e Coordenadora Regional,
eficiência de recursos, da ONU Meio Ambiente,
América Latina e Caribe
• Ana Belén Sánchez, Especialista Regional em
Empregos Verdes, Organização Internacional do
Trabalho

10:45 – 11:45

Diálogo parlamentar

11:45 – 12:00

Encerramento da sessão
• Avaliações
• Anúncio das próximas reuniões
• Discurso de encerramento
o Senadora Silvia Giacoppo (Argentina), membro
do Conselho do ParlAmericas

Convidamos você a acompanhar nossas redes sociais @ParlAmericas
As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas
no iTunes e Google Play para ouvir as sessões de nossas reuniões anteriores.

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

