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PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS E DO CARIBE PROMOVEM AÇÕES CLIMÁTICAS EFICAZES  
 

De 4 a 5 de outubro de 2018, parlamentares das Américas e do Caribe se reunirão na Cidade do Panamá 

para o 3o Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas, com o objetivo de contribuir para 

conversas iniciadas no Diálogo de Talanoa e promover o papel dos parlamentos no avanço de agendas 

climáticas compostas por ações eficientes e ambiciosas. 
 

O encontro, organizado pelo ParlAmericas e pelo Parlamento Latino-Americano (Parlatino) e intitulado 

“Promovendo a Ação Climática nas Américas e no Caribe: O Papel dos Parlamentos na Agenda Climática”, 

abordará temas como os desafios socioeconômicos e as possibilidades no que tange ao limite do 

aquecimento global a 1,5o Celsius, perspectivas político-legislativas sobre mecanismos para a 

transformação dos riscos de adaptação climática às economias nacionais, bem como a precificação do 

carbono na região. 
 

“O encontro será uma excelente oportunidade para parlamentares e especialistas em clima de todo o 

hemisfério compartilharem conhecimentos e aprenderem uns com os outros”, afirmou o Exmo. Robert 

Nault, Presidente do ParlAmericas e Membro do Parlamento do Canadá. “Todos nós temos 

testemunhado o impacto nocivo da mudança climática ao redor do mundo, e esta reunião nos 

proporcionará mais percepções sobre como desenvolver ações eficazes em resposta a nossos desafios 

comuns e às circunstâncias únicas dos nossos vizinhos da região”. 
 

“Nosso papel enquanto Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas é criar ferramentas, recursos e 

espaços, tal como o presente encontro, nos quais promovamos diálogo que permita a avaliação do status 

das negociações internacionais sobre mudança climática, bem como do progresso alcançado com relação 

a compromissos assumidos por nossos países em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas”, 

afirmou Javier Ortega (Panamá), Membro da Assembleia Nacional e Presidente da Rede Parlamentar 

sobre Mudanças Climáticas. 
 

Elías Castillo (Panamá), Membro da Assembleia Nacional e Presidente do Parlatino, acrescentou que “a 

importância deste espaço organizado pelo ParlAmericas e pelo Parlatino é apoiar nosso trabalho 

parlamentar na promoção de governança climática eficaz, o que, por sua vez, está alinhado com a agenda 

climática internacional”. 
 

A agenda do encontro inclui uma sessão para parlamentares compartilharem seus pontos de vista sobre 

as perguntas de avaliação do Diálogo de Talanoa, as quais serão discutidas em nível global durante a fase 

política do Diálogo na COP24, a ser realizada na Polônia no mês de dezembro. 
 

Para obter mais informações e atualizações sobre o 3o Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças 

Climáticas, por favor visite www.parlamericas.org e www.parlatino.org e siga @ParlAmericas e 

@Parlatino_org nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasCC. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A Secretaria 
Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva 
para info@parlamericas.org 
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