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O ParlAmericas participa do painel Unificação de Dados sobre Riscos Climáticos no Âmbito Nacional, a 
ser realizado durante a Semana do Clima da América Latina de 2021 
 
No dia 13 de maio, a Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos Representantes de 
Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do ParlAmericas, e a Sra. Paola Vega, Membro da Assembleia 
Legislativa da Costa Rica e Vice-Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas da América 
Central, representarão o ParlAmericas no painel Unificação de Dados sobre Riscos Climáticos no Âmbito 
Nacional a ser realizado como parte da Semana do Clima da América Latina de 2021.  
 
O evento, organizado pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres, a 
Universidade das Nações Unidas e a Iniciativa de Seguros de Clima de Munique, explorará o valor e os 
desafios da unificação de dados sobre riscos climáticos, o desenvolvimento de perfis de risco climático, 
bem como experiências e lições de países e cidades da América Latina e do Caribe, entre outros tópicos 
relacionados a dados sobre riscos climáticos. 
 
Ao falar sobre a importância desses dados no contexto de pequenas nações insulares, a Exma. Bridgid 
Annisette-George (Trinidad e Tobago) fez a seguinte observação: “Conforme continuamos a lidar com a 
emergência climática, Pequenas Nações Insulares em Desenvolvimento terão que continuar a enfrentar 
diversas crises simultaneamente. Portanto, é de suma importância que tenhamos dados para melhor 
compreender a escala de risco e estarmos mais bem preparados para perigos futuros, bem como para nos 
adaptarmos aos efeitos do nosso clima em transformação. Na qualidade de legisladores e legisladoras, 
podemos apoiar essa iniciativa encorajando o uso e a coleta de dados sobre riscos de desastres”. 
 
Enquanto isso, a Sra. Paola Vega, Membro do Parlamento da Costa Rica, afirmou que: “Coletar dados 
segregados por gênero é um elemento fundamental para assegurar que a legislação não incorpore a 
neutralidade de gênero, mas, pelo contrário, reconheça os impactos diferenciados que a mudança 
climática exerce sobre meninas e mulheres”. 
 
O evento contribuirá para o papel catalítico que o Mecanismo Internacional de Varsóvia (MIV) e o Grupo 
Técnico Especializado em Gestão Abrangente de Riscos (TEG-CRM) exercem na promoção da gestão 
abrangente de riscos a fim de evitar, atenuar ou tratar os impactos residuais/inevitáveis da mudança 
climática. 
 
Para obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e 
siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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