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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 
legislaturas nacionais nas 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. 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 
Ottawa, 23 de setembro de 2020 
 
O ParlAmericas participa do 8º Diálogo sobre Ação para o Empoderamento do Clima nas Américas e 

no Caribe  

 
A membro da Assembléia Nacional Ana Belén Marín (Equador), Presidenta da Rede Parlamentar sobre 

Mudanças Climáticas do ParlAmericas, participou como palestrante do 8º Diálogo sobre Ação para o 

Empoderamento do Clima nas Américas e no Caribe, realizado no dia 23 de setembro de 2020 e 

promovido pela Secretaria da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC), em colaboração com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e a Aliança das Nações Unidas para a Educação, Treinamento e Conscientização Pública.  

 

Esse diálogo reuniu funcionários do governo, das Nações Unidas, de organizações intergovernamentais e 

não governamentais, e universidades, para avançar nas discussões sobre recomendações e opiniões sobre 

o trabalho de melhoria na implementação da Ação para Empoderamento do Clima (ACE), baseada nos 

termos do Artigo 6 da UNFCCC e do Artigo 12 do Acordo de Paris (2015) e seus seis elementos: Educação 

sobre Mudança Climática, Treinamento, Conscientização Pública, Acesso Público à Informação, 

Participação Pública e Cooperação Internacional sobre essas questões.  

 

A membro da Assembleia Nacional, Ana Belén Marín, apresentou a importância da coerência das políticas 

da ACE em todos os ramos do governo, e de uma maior integração dos parlamentos nesses esforços. Em 

suas palavras: “os parlamentares estão numa posição única para influenciar a agenda nacional, divulgar 

informações aos nossos constituintes, criar espaços e canais de participação pública no desenvolvimento 

de legislação, estudos legislativos ou fiscalização política, e contribuir para as iniciativas nacionais, tendo 

sempre presente as necessidades e preocupações da cidadania dos respectivos distritos. Além disso, por 

meio da nossa função de fiscalização, os parlamentares também têm um papel importante no 

monitoramento da implementação do ACE em nível nacional e, dessa forma, garantir que esses programas 

e iniciativas sejam eficazes e não deixem ninguém para trás.” 

 

Esse diálogo ocorreu como parte de uma série de diálogos regionais em todo o mundo e informará as 

negociações na 52ª sessão do Órgão Subsidiário de Implementação da UNFCCC (SBI), que é responsável 

por monitorar e revisar a implementação do Programa de Trabalho de Doha sobre o Artigo 6 da UNFCCC. 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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