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O ParlAmericas participa do lançamento regional da iniciativa “Construindo Cidades Resilientes 2030” 
nas Américas e Caribe 
 
No dia 24 de fevereiro de 2021, a Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos 
Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do ParlAmericas, proferiu as palavras de boas-
vindas no lançamento regional da iniciativa “Construindo Cidades Resilientes 2030” (MCR2030, sigla em 
inglês) nas Américas e Caribe, organizado pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de 
Desastres (UNDRR) e a rede global Governos Locais pela Sustentabilidade - ICLEI. 

 
O evento reuniu representantes do UNDRR, jovens líderes, funcionárias e funcionários públicos locais, 
acadêmicos, governos nacionais e parceiros da MCR2030, para uma discussão sobre a importância do 
aumento da resiliência urbana e sustentabilidade na região, bem como a forma pela qual a iniciativa que 
acaba de ser lançada pode contribuir para alcançar esse objetivo. A MCR2030 é uma parceria global que 
tem como objetivo fortalecer a resiliência local, melhorando a compreensão das cidades sobre riscos e 
fortalecendo sua capacidade de desenvolver e implementar estratégias locais inclusivas para gestão do 
risco de desastres, ao mesmo tempo que promove integração vertical e horizontal entre diferentes níveis 
do governo e parceiros estratégicos.  
 
Durante seu discurso, a Exma. Presidenta destacou o papel crítico que os parlamentos desempenham no 
âmbito dessa iniciativa, fazendo a seguinte observação: “Como a MCR2030 destaca, a governança 
climática é essencial. Para construirmos resiliência global em nossos países, nossas comunidades precisam 
dispor de ferramentas e recursos adequados para compreender o risco de desastre e elaborar planos de 
gestão holísticos em resposta a ele. Na qualidade de parlamentares, somos representantes eleitos do 
nosso povo e temos a responsabilidade de assegurar que nossas ações e decisões reflitam e respondam 
às diversas necessidades do nosso eleitorado. Naturalmente, isso nos convoca a realizar um trabalho junto 
a instituições governamentais, órgãos legislativos e a comunidade locais.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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