
COMUNICADO DE IMPRENSA

Para publicação imediata

1º de março de 2023

O ParlAmericas realizou um laboratório virtual intitulado “Mobilizando Parlamentos para Lidar com a

Migração Climática” no âmbito da VIII Plataforma para Redução de Riscos de Desastres nas Américas e

no Caribe

Na data de hoje, o ParlAmericas realizou a sessão virtual “Mobilizando Parlamentos para Lidar com a

Migração Climática” um laboratório de aprendizagem realizado no âmbito da VIII Plataforma para

Redução de Riscos de Desastres nas Américas e no Caribe (RP23), que teve como tema deste ano a

“Ciência e Tecnologia para Gestão Integrada de Riscos de Desastres.” A sessão explorou estratégias para

os parlamentos apoiarem a construção de resiliência visando prevenir a migração climática forçada, bem

como a forma de integrar planos de realocação sensíveis ao gênero na gestão de riscos de desastres.

Em seus comentários de boas-vindas, a Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede Parlamentar

sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas, fez a seguinte declaração: “Hoje nos reunimos para

priorizar a proteção das pessoas. Na qualidade de parlamentares, precisamos examinar quais estratégias

podemos apoiar para construir resiliência e prevenir a migração climática forçada. Já conhecemos os

fatos: como consequência da mudança climática, podemos esperar um aumento na frequência e

intensidade dos perigos naturais. Essa é uma conversa oportuna tanto para os países mais vulneráveis   a
perigos naturais extremos, quanto para os países vizinhos que podem vir a receber migrantes

climáticos.”

A sessão contou com um diálogo entre diversas partes interessadas que incluiu pontos de vista sobre

legislação, gênero, ciência e tecnologia relacionados à migração climática e à construção de resiliência a

desastres. Sob a moderação do Exmo. Deputado Juan Diego Vásquez (Panamá), participaram da sessão a

Exma. Deputada Julia Miranda Londoño (Colômbia); Pablo Escribano, Especialista regional na temática

de Migração, Meio Ambiente e Mudança Climática da Organização Internacional para as Migrações; e

Vanya David, Presidenta do Conselho Nacional de Mulheres da Dominica. Os principais elementos do

diálogo foram uma apresentação sobre o projeto de lei da Colômbia para lidar com o deslocamento de

pessoas devido a causas climáticas, uma visão geral sobre os padrões de migração climática na região da

América Latina e do Caribe, bem como evidências em apoio a estratégias de realocação inclusivas,

reconhecendo que perigos naturais exacerbam disparidades socioeconômicas, como a desigualdade de

gênero, que persiste mesmo após a realocação.

Para encerrar a sessão, o Senador Anthony Vieira (Trinidad e Tobago), Vice-Presidente para o Caribe da

Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas, fez algumas reflexões finais sobre a
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importância da ação parlamentar no apoio à gestão de riscos de desastres: "Como parlamentares

responsáveis, não podemos ficar de fora ou em silêncio. Temos o dever de informar e enfrentar a crise

emergente, garantindo que nossos respectivos governos tomem todas as medidas necessárias e

apropriadas.”

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse www.parlamericas.org e

siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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