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Parlamentares e funcionários de parlamentos das Américas participam de uma reunião virtual para 
discutir estratégias para reconstruir melhor e integrar as principais mudanças climáticas e 
considerações ambientais nos planos de recuperação econômica.  
 
Na sexta-feira, 10 de julho, o ParlAmericas realizou uma reunião virtual organizada pela Câmara das 
Deputadas e Deputados do Chile sobre a importância de reconstruir melhor para uma recuperação 
econômica verde e sustentável pós COVID-19. Parlamentares e funcionários de parlamentos de 14 
países das Américas participaram da reunião virtual. 
 
O Presidente da Câmara dos Deputados, Diego Paulsen (Chile), abriu a reunião dando as boas-vindas aos 
participantes e comentando as oportunidades que poderiam ser geradas a partir de uma recuperação 
verde na região: “É essencial que os governos se comprometam seriamente com o Projeto Sustentável 
das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento, e Agenda 2030, que constitui um roteiro para a 
próxima década que garante o desenvolvimento econômico com bem-estar social e equilíbrio 
ambiental. Essa transformação, longe de interromper o crescimento econômico, representa uma 
oportunidade para um desenvolvimento real com equidade e a geração de novos empregos verdes na 
América Latina.” A membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidente do 
ParlAmericas, também deu as boas-vindas, destacando o papel dos legisladores nas respostas ao COVID-
19: “Como parlamentares, temos um papel muito importante na transição que ocorre em nossos países, 
o que vai de responder aos impactos imediatos dessa pandemia até abordar a recuperação e 
reconstrução de nossas sociedades. Temos a oportunidade de fazer mudanças que permitam uma 
redefinição de nossos sistemas e seus objetivos, além de investir em setores verdes e reorientar nossas 
economias para trabalhar pelo meio ambiente.” 
 
O painel de especialistas foi moderado pela Membro da Assembléia Nacional, Ana Belén Marín 
(Equador), Presidente da Rede Parlamentar do ParlAmericas sobre Mudanças Climáticas, que enfatizou 
que a ação climática não deve ser marginalizada nos processos de recuperação: “Esse ano, cada país é 
responsável por atualizar suas respectivas contribuições nacionalmente determinadas, que descrevem 
as ações que serão realizadas para conter as mudanças climáticas, em conformidade com o Acordo de 
Paris. O Parlamento desempenha um papel importante nesse processo para garantir que as medidas 
adotadas dentro desses planos sejam cada vez mais ambiciosas, robustas e pragmáticas, dando atenção 
especial às populações mais vulneráveis.”  
 
Em suas intervenções, os membros do painel abordaram uma variedade de tópicos relacionados ao 
tema mais amplo de reconstruir melhor. O Diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente - Escritório para a América Latina e o Caribe, Leo Heileman, forneceu uma visão geral do 
impacto da pandemia nas mudanças climáticas e como o Acordo de Paris e a Agenda 2030 poderiam 
servir como estruturas para alcançar uma recuperação sustentável. Raul Salazar, Chefe do Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres - Escritório Regional para as Américas e o Caribe, 
esboçou lições a serem aprendidas com o COVID-19 para melhorar o gerenciamento de riscos de 
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desastres e a resiliência da comunidade. Por fim, os candidatos a doutorado Brian O’Callaghan e Alex 
Clark, da Universidade de Oxford, compartilharam recomendações de políticas climáticas alinhadas às 
metas de recuperação econômica.  
 
Após as apresentações, a membro da Assembléia Nacional do Equador, Ana Belén Marín, moderou um 
período de discussão, permitindo aos participantes fazer perguntas ao painel e compartilhar 
experiências de seus respectivos países. A reunião foi concluída com as considerações finais do membro 
da Assembléia Legislativa Paola Vega (Costa Rica), Vice-Presidenta da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas do ParlAmericas - América Central, que agradeceu aos participantes pelo diálogo proveitoso e 
oportuno.  
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
 
 
 
 
 


