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nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
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ParlAmericas Contribui com Perspectivas Legislativas para o Workshop Regional sobre Mudança 
Climática e Construção de Resiliência 

 
 
O ParlAmericas participou, no dia 6 de novembro, do Workshop Regional sobre Mudanças Climáticas e 
Construção de Resiliência coorganizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas 
(ECCC) e pela Missão Permanente do Canadá junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), com o 
apoio do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da OEA, em Washington, D.C. O workshop 
considerou como a resiliência às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos está sendo 
concebida e abordada pelos países do hemisfério, com ênfase específica nas comunidades costeiras, e 
contou com intervenções de especialistas, profissionais e responsáveis por decidir formas pragmáticas 
de acessar os fundos de financiamento climático, construir infra-estrutura resiliente e capacitar as 
comunidades locais. 
 
A Exma. Alincia Williams-Grant, Presidenta do Senado de Antígua e Barbuda, apresentou o trabalho da 
Rede de Mudanças Climáticas do ParlAmericas e o papel dos parlamentares como partes interessadas 
ativas na construção de resiliência e na agenda da mudança climática. “Os parlamentos aprovam o 
orçamento nacional e podem garantir que a alocação de recursos e itens orçamentários seja feita de 
forma a reflitir as prioridades estabelecidas nos acordos internacionais [... ao mesmo tempo] garantindo 
que a voz e a experiência da cidadania sejam ouvidas no mais alto nível.” A Senadora ainda acrescentou 
que “...envolver os parlamentares pode ser uma maneira eficaz de aumentar a amabição nas posições 
de negociação de nossos países, para definir padrões mais elevados e, em seguida, fornecer supervisão 
[...] para garantir que esses padrões sejam cumpridos.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas em Mudanças Climáticas, clique aqui. Siga a 
Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (PNCC) no Twitter usando a hashtag #ParlAmericasCC 
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