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O ParlAmericas participou do 11º Fórum de Carbono da América Latina e Caribe  
 
De 18 a 20 de outubro, o ParlAmericas participou do Fórum de Carbono da América Latina e do Caribe 
(LACCF, sigla em inglês) na Cidade do México. O LACCF é uma conferência e exposição anual 
organizada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), o 
Banco Mundial e outras organizações internacionais que reúnem atores-chave envolvidos na mitigação 
de mudanças climáticas e mercados de carbono para trocar ideias e melhores práticas em programas e 
projetos de redução de carbono. 
 
Como representante do ParlAmericas, participou a Membro da Assembleia Nacional Ana Belén Marín 
(Equador), Vice-Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas na 
América do Sul. Outras organizações também se fizeram presentes, tais como autoridades nacionais 
designadas (DNAs), pontos focais nacionais para mudanças climáticas, agências internacionais de 
investimento, instituições financeiras e provedores de serviços especializados.  
 
A Sra. Ana Belén Marín ainda participou do encerramento do fórum, durante a sessão intitulada 
“Construindo uma visão para a ação climática”, pediu coerência em ações para mitigar as mudanças 
climáticas e apresentou as perspectivas dos diferentes atores envolvidos neste trabalho. Sobre o papel 
dos atores legislativos, ela disse que "como parlamentares, devemos identificar e promover reformas 
legislativas consistentes com as necessidades de mitigação mais urgentes em nossos países, atrair e 
encorajar investimentos sustentáveis por parte do setor privado, em pequenas e médias empresas, atuar 
na conscientização sobre a necessidade de avançar em direção a padrões de produção e consumo 
sustentáveis, trabalhar para conseguir reduções reais e significativas das emissões de carbono, que 
exigem o máximo compromisso político.” 
 
O ParlAmericas continua a promover as vozes parlamentares dentro da agenda das mudanças 
climáticas e a identificar maneiras pelas quais os parlamentos podem avançar nas Pretendidas 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC) assumidas pelos países das Américas e do Caribe 
no Acordo de Paris. 
 
Para obter as últimas atualizações da reunião, siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
 
 

*** 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 legislaturas 

nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, o ParlAmericas facilita o intercâmbio das melhores práticas parlamentares 
e promove o diálogo político cooperativo. 

Para mais informações, visite http://www.parlamericas.org o escreva para info@parlamericas.org  
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