COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata
Paramaribo, 7 de agosto de 2019
Parlamentares se reúnem no Suriname para dialogar sobre medidas efetivas para avançar na ação
climática no hemisfério
Parlamentares de 16 países das Américas e do Caribe se reunirão em Paramaribo, Suriname, na 4ª Reunião
da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas, visando trocar boas práticas e discutir soluções
legislativas eficazes para atender à urgência das mudanças climáticas. O objetivo é contribuir para a
implementação do Acordo de Paris, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030.
Com a finalidade comum de aumentar as metas e promover a ação climática no hemisfério, por meio de
legislação e supervisão parlamentar, parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil
participarão de uma série de sessões de trabalho nos dias 8 e 9 de agosto, explorando soluções integradas
e inovadoras que respondam às diferentes necessidades de nossas sociedades.
“Estamos comprometidos em promover processos de tomada de decisão inclusivos, onde mulheres,
jovens, povos indígenas e grupos tradicionalmente marginalizados terão suas vozes ouvidas”, declarou o
Exmo. Deputado Bob Nault (Canadá) e Presidente do ParlAmericas. “Esta reunião é uma oportunidade
única para que parlamentares possam discutir aberta e francamente, a fim de aprender sobre as
estruturas eficazes de governança climática que podem ser implementadas em nossos respectivos
países.”
“Como representantes de nossas comunidades, temos a responsabilidade de agir e desempenhar,
também, um papel fundamental na próxima renovação das Contribuições Nacionalmente Determinadas
(NDCs) de nossos países, contribuindo para estabelecer metas ambiciosas de redução das emissões de
carbono, e evitar futura degradação ambiental” afirmou a anfitriã do Encontro, Exma. Jennifer Simons,
Presidenta da Assembleia Nacional do Suriname e Vice-Presidente para a América do Sul da Rede
Parlamentar de Mudanças Climáticas.
Espera-se que as e os parlamentares adotem uma declaração oficial pedindo que governos, colegas
parlamentares, instituições multilaterais, setor privado, setor acadêmico e partes interessadas da
sociedade civil juntem forças para superar o nível de ambição das atuais Contribuições Nacionalmente
Determinadas e atingir as metas acordadas no Acordo de Paris. Esta declaração será compartilhada na
próxima COP25 e na próxima Cúpula do Clima da ONU.
Para mais informações e atualizações sobre esta reunião, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasCC.
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