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O ParlAmericas, o Parlamento da República de Trinidad e Tobago e o Senado do México 
organizam o 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. 
 
O ParlAmericas está organizando o 5o Encontro da sua Rede Parlamentar sobre Mudanças 
Climáticas intitulado “Enfrentando Desigualdades para Viabilizar a Ambição Climática: Uma 
Transição Justa para Alcançar o Acordo de Paris,” em colaboração com o Parlamento da 
República de Trinidad e Tobago e o Senado do México. O encontro reunirá parlamentares de 
mais de vinte países das Américas e do Caribe, bem como funcionários e funcionárias 
parlamentares, especialistas na área e representantes da sociedade civil e de organizações da 
juventude de todo o hemisfério. 
 
A primeira sessão do encontro, realizada em 4 de junho, foi dedicada a um diálogo 
interparlamentar para a análise de estratégias que promovam ação climática inclusiva, 
incorporando abordagens de gênero e interseccionalidade para permitir uma transição justa. A 
sessão foi moderada pela Exma. Rosa Galvez, Senadora do Canadá e Vice-Presidenta da Rede 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas para a América do Norte, e 
contou com a participação dos especialistas Enrico Botta, Coordenador do Comitê de 
Crescimento Sustentável e Relações Globais da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE); Claudia de Windt, Sócia Fundadora e CEO do Instituto Interamericano de 
Justiça e Sustentabilidade; Samantha Smith, Diretora do Centro de Transição Justa da 
Confederação Sindical Internacional; e Eduardo Uribe-Botero, Diretor do Grupo Energía Bogotá. 
 
Além disso, no dia 15 de junho, foi realizada uma discussão com parlamentares e representantes 
da sociedade civil e de organizações da juventude, em colaboração com escritórios regionais da  
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o objetivo de promover um intercâmbio de ideias 
a respeito de ação climática inclusiva que incorpore abordagens de interseccionalidade e 
processos de consulta social, bem como sobre a importância da abordagem de Ação de 
Empoderamento Climático como ferramenta para o fortalecimento do compromisso de cidadãos 
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e cidadãs com a ação climática. A sessão foi moderada por Paola Vega, Membro da Assembleia 
Legislativa da Costa Rica e Vice-Presidenta da RPMC para a América Central, e proporcionou uma 
oportunidade de intercâmbio interativo com partes interessadas para relatar o trabalho realizado 
por parlamentares no que tange a essas questões. 
 
O 5o Encontro terminará no dia 25 de junho, com uma sessão plenária na qual o discurso principal 
será proferido pelo Embaixador Luis Alfonso de Alba do México, enviado especial da Secretaria 
Geral das Nações Unidas para a Cúpula de Ação Climática de 2019, e um painel sobre experiências 
parlamentares na promoção da ação climática inclusiva para a implementação do Acordo de 
Paris. Além disso, durante a sessão plenária, eleições serão realizadas para cargos da Rede 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas.  
 
Com relação ao tema do 5o Encontro, a Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara 
dos Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do ParlAmericas, fez a seguinte 
declaração: “Como líderes políticos, temos o dever de implementar uma agenda climática 
ambiciosa, inclusiva e democrática, que faça jus ao espírito da Agenda 2030 de não permitir que 
ninguém fique para trás. Trata-se de um compromisso moral e ético para com nossas crianças e 
o legado que deixaremos para as futuras gerações.” 
 
O Senador Eduardo Ramírez do México, Presidente do Senado, destacou o seguinte: “A luta 
urgente contra os efeitos da mudança climática requer que legisladores incorporem abordagens 
de gênero e interseccionalidade em seu trabalho parlamentar, levando em conta o universo 
complexo das desigualdades vivenciadas pelas populações mais vulneráveis, de modo a 
assegurar que planos climáticos e processos de transição justa para economias resilientes e com 
zero emissão de carbono atendam às suas necessidades e não agravem as desigualdades 
existentes.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite 
www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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