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ParlAmericas participa do Workshop Regional sobre Biodiversidade e 

Conhecimento Ecológico Tradicional 
 
Uma delegação do ParlAmericas participou, em 13 de Março ultimo, de um Workshop Regional 
sobre Biodiversidade e Conhecimento Ecológico Tradicional, em Tegucigalpa, Honduras. A 
oficina de trabalho foi coorganizada pelo Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente de 
Honduras e reuniu os titulares de Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), incluindo Povos 
Indígenas, sociedade civil, parlamentares e partes interessadas de governos de toda a América 
Central para intercambiar boas práticas e lições aprendidas para colaboração na conservação 
da biodiversidade. 
 
A congressista e ex-ministra da Mulher e Populações Vulneráveis, Ana María Choquehuanca 
(Peru), representou o ParlAmericas como palestrante em duas sessões sobre as lições 
aprendidas trabalhando com detentores de CET para conservar a biodiversidade florestal e 
como os parlamentares podem ajudar os detentores de CET a melhor participar na tomada de 
decisões. A congressista Choquehuanca compartilhou a experiência do Peru no co-
gerenciamento comunitário de áreas protegidas, e refletiu sobre como os parlamentares 
podem trabalhar com os detentores do CET para criar legislação inclusiva e holística. “Os povos 
indígenas possuem conhecimentos que podem contribuir positivamente para o manejo das 
florestas, tornando necessário capacitar esses povos e valorizar suas habilidades e 
conhecimentos ancestrais quando do desenvolvimento de políticas e legislação de manejo 
florestal”, afirmou Choquehuanca. 
 
O ParlAmericas também foi representado pela deputada Teresa Cálix (Honduras) que contribuiu 
como moderadora durante a sessão de abertura da oficina de trabalho sobre oportunidades e 
desafios para alcançar relações de trabalho colaborativas entre governos, especialistas 
profissionais e detentores de CET para conservar e proteger a biodiversidade. 
 
Siga a Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) no Twitter usando a hashtag 
#ParlAmericasCC. 


