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Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas participa do 9º 
Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas na Agenda de Desenvolvimento Territorial  
 
De 5 a 7 de outubro, o Deputado Javier Ortega (Panamá), presidente da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas do ParlAmericas (RPMC), participou do 9º. Congresso Internacional sobre Mudanças 
Climáticas na Agenda de Desenvolvimento Territorial. O congresso foi organizado pela Federação 
Dominicana de Distritos Municipais (Fedomim) e reuniu delegados e delegadas de 24 países da América 
Latina, incluindo mais de 170 prefeitos (as) distritais da República Dominicana. 
 
No congresso, os (as) delegados (as) reconheceram que a mudança climática é um fenômeno global 
que precisa de acordos internacionais e que enfrentá-la exige a implementação de políticas locais, 
municipais e regionais para a adaptação aos seus impactos. Os (as) delegados (as) apresentaram 
exemplos dos vários impactos de catástrofes naturais recentes nos municípios da região e enfatizaram 
que os governos locais não possuem recursos para lidar com eventos climáticos extremos.  
 
O Deputado Ortega, que participou da mesa principal do congresso também na condição de presidente 
da Federação Ibero-Americana de Municípios Verdes, afirmou que "devemos avançar em ações e 
mecanismos efetivos para uma gestão integral de riscos diante de desastres, e que por isso os/as 
parlamentares, juntamente com as autoridades municipais e outros atores sociais, têm a 
responsabilidade de agir de forma coordenada para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.” 
 
O programa de mudança climática do ParlAmericas trabalha para fortalecer a agenda legislativa na luta 
contra as mudanças climáticas e seus impactos no hemisfério e para promover ações alinhadas com as 
Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC) adotadas 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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