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Para divulgação imediata  

 
Cidade do Panamá, Panamá, 20 de fevereiro de 2018 

Parlamentares e especialistas se reunirão para desenvolver um novo protocolo parlamentar 

sobre redução de risco de desastres nas Américas e no Caribe 

De 22 a 23 de fevereiro, quinta e sexta-feira, parlamentares das Américas e do Caribe se 

encontrarão na Cidade do Panamá para discutir a redução dos riscos de desastres no hemisfério. 

Esta atividade, que consistirá em dois dias de sessões de trabalho e uma visita de campo, é o 

resultado de uma aliança entre o ParlAmericas e o Escritório das Nações Unidas para a Redução do 

Risco de Desastres (UNISDR), em resposta ao chamado realizado pelos países signatários do Marco 

de Sendai para a Reducao do Risco de Desastres 2015-2030. 

As e os participantes irão compartilhar informações sobre a legislação existente ou, em processo de 

elaboração em seus respectivos países, sobre o assunto, de modo a apoiar o diálogo entre 

parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil, sobre o papel fundamental dos 

parlamentos na implementação de planos de ação para a redução do risco de desastres. Esta 

reunião, além de ser um espaço em que se apresentará o conhecimento técnico sobre o tema e as 

várias formas pelas quais este pode contribuir para a redução do risco de desastres nos países do 

hemisfério, também marcará o início da elaboração de um novo protocolo parlamentar sobre ao 

tema, incluindo à questão da adaptação às mudanças climáticas.   

O deputado Javier Ortega (Panamá), Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do 

ParlAmericas, aponta que "este diálogo é um espaço para o intercâmbio de idéias e conhecimentos 

para identificar quais são os principais elementos que devemos considerar para promover reformas 

legislativas e, tomar decisões informadas sobre os riscos e a adaptação às mudanças climáticas. A 

agenda dos próximos dois dias foi projetada para facilitar a efetiva implementação do Marco de 

Sendai para Redução do Risco de Desastres em nossos legislativos". 

Consulte a agenda e siga @ParlAmericas nas redes sociais com as hashtags #ParlAmericasCC e 
#Switch2Sendai para seguir as atualizações mais recentes da reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelos 

parlamentos nacionais dos Estados membros da OEA nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas 
facilita a troca das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite 

www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.  
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