Relatórió financeiró anual dó ParlAmericas
Anó fiscal 2020
As operações e atividades do ParlAmericas durante o ano fiscal de 20201 foram financiadas por meio do
apoio de seus parlamentos membro e da generosa contribuição do Ministério dos Assuntos Globais (GAC –
sigla em inglês)do Governo do Canadá.
As seguintes informações representam as demonstrações financeiras preliminares do ParlAmericas,
auditadas até o dia 30 de setembro de 2020. Todos os valores estão em dólares canadenses. De acordo com
os regulamentos do ParlAmericas, as suas demonstrações financeiras serão auditadas por uma agência
independente.
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As contribuições em espécie são calculadas apenas quando a documentação de apoio é fornecida pelo
Parlamento Membro.
Reconhecemos que o valor apresentado não é uma representação precisa da contribuição total em
espécie fornecida pelos parlamentos membros, parceiros,e voluntários da Secretaria Internacional, no
curso normal das operações do ParlAmericas. Por isso, buscamos acompanhar e registrar o valor
indicativo das contribuições totais recebidas em apoio aos programas do ParlAmericas para seu
Conselho e doadores. A informação a seguir representa um valor total estimado das operações do

1

Ano fiscal do ParlAmericas: 1o de outrubro a 30 de setembro

ParlAmericas, incluindo contribuições em espécie que não estão representadas nas demonstrações
financeiras2.
*Contribuições em Espécie da Secretaria

Internacional
O programa do ParlAmericas recebe o
apoio de estudantes universitários
baseados em Ottawa, que oferecem sua
contribuição por meio de estágios
voluntários. Da mesma forma, a equipe da
Secretaria Internacional contribui com
horas extras de trabalho não remuneradas
para apoiar a execução dos programas do
ParlAmericas e, comprando
compensações de carbono para
a iniciativa de neutralidade climática.
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1. O ParlAmento do Canadá contribui
com o funcionamento da Secretaria
Internacional do ParlAmericas
disponibilizando o espaço de escritórios dentro da área parlamentar, e acesso ao suporte de TI da
Câmara dos Comuns.
2. Os parlamentos anfitriões das atividades do ParlAmericas cobrem uma série de despesas
relacionadas à realização das atividades.
3. Os parlamentos também prestam apoio em espécie, financiando os custos de viagem das e dos
parlamentares que participam das atividades do ParlAmericas fora de seus respectivos países de
origem. O ParlAmericas atribui um valor indicativo de $ 1.200,00 dólares canadenses por pessoa
em viagem, como valor aproximado dessa contribuição.
*** Contribuições em Espécie de Organizações Parceiras
O ParlAmericas trabalha com alguns parceiros no processo de implementação de suas atividades. A
contribuição recebida é diversificada, como se explica a seguir:

As contribuições adicionais em espécie registradas com o objetivo de apresentá-las aos membros e doadores do
ParlAmericas, não incluídas nas demonstrações financeiras, totalizam um valor adicional estimado de $ 323,100
dólares canadenses.
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Reconhecemos que o valor apresentado não inclui o contributo inestimável feito pelas e pelos parlamentares e
funcionários parlamentares, que trabalham com o ParlAmericas na implementação e monitoramento de sua
programação.
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1. Contribuem com o conhecimento técnico do conteúdo específico oferecido nas atividades,
inclusive como palestrantes principais e especialistas,moderadores, participantes e
colaboradores no desenvolvimento de materiais de conhecimento4;
2. Apoio em espécie financiando seus custos de viagem para participar das atividades do
ParlAmericas;
3. Apoio em espécie financiando custos de viagem de alguns parlamentares que participam das
atividades do ParlAmericas; e
4. Apoio em espécie para cobrir despesas relacionadas com a organização de atividades conjuntas.
As contribuições em espécie são calculadas quando os valores podem ser razoavelmente estimados de
acordo com o valor de mercado ou, quando as organizações parceiras fornecem a documentação de
apoio. Esta informação é registrada pelo ParlAmericas para fins informativos.

Atualização sobre o processo de conversão para uma
organização neutra para o clima
O ParlAmericas assinou no dia 23 de abril de 2019 um compromisso
formalizando sua intenção de aderir à iniciativa de neutralidade climática da
UNFCCC.
A Secretaria Internacional do ParlAmericas está empenhada em se tornar uma instituição
climaticamente neutra, mediante a medição de nossas emissões de dióxido de carbono (CO2),
estabelecendo metas de redução e, compensando as emissões que não podem ser reduzidas por meio
da compra de reduções de emissões certificadas.
 Ações internas para tornar a Secretaria Internacional mais ecológica
o
o
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o
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Reutilizar fitas de crachás e outros itens reutilizáveis de eventos do ParlAmericas.
Reduzir o consumo de papel para uso/procedimentos internos.
Certificar que as telas dos computadores sejam desligadas todos os dias no final do trabalho.
Certificar que as luzes controladas pelo ParlAmericas estejam desligadas quando ninguém
estiver utilizando uma sala/espaço.
Aumentar o conhecimento sobre reciclagem no escritório.
Reduzir o uso de produtos descartáveis no almoço.
Levar sobras para casa para reduzir o desperdício.
Incentivar a equipe a considerar almoços sem carne.

Reconhecemos que o valor cotado não reflete o valor da inestimável contribuição das organizações parceiras
na produção de publicações conjuntas.

 Compra voluntária de compensações de carbono pela equipe da Secretaria
Internacional
Durante o ano fiscal de 2020, a equipe do ParlAmericas adquiriu voluntariamente um total de 88
toneladas de compensações de carbono para compensar as emissões de todos os voos e viagens da
equipe da Secretaria Internacional para atividades do ParlAmericas5.

 Compra de compensações de carbono pela Secretaria
Internacional
De acordo com o compromisso anunciado na 16ª Assembléia Plenária
do ParlAmericas, em 31 de outubro de 2019, o ParlAmericas adquiriu
um total de 170 toneladas de compensações de carbono para
compensar as emissões de todos os voos adquiridos pela Secretaria
Internacional para implementar seus programas.
Para os parlamentos que desejam aprender mais sobre como alcançar a
Neutralidade Climática, indicamos a leitura do nosso Guia sobre
Parlamentos Verdes ou, entrar em contato com o Programa de
Mudanças Climáticas do ParlAmericas pelo e-mail:
parlamericasCC@parlamericas.org.
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Desde que assumiu o compromisso, a equipe do ParlAmericas comprou voluntariamente 153 toneladas de
compensações de carbono.

