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Ottawa, 5 de julho de 2022 
 
O ParlAmericas realizou o 6o Encontro da sua Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas 
intitulado “Tornando nosso futuro verde uma realidade:  O caminho para baixas emissões” 
 
Com o apoio da Assembleia Legislativa da Dominica e do Congresso da Guatemala na qualidade de 
parlamentos anfitriões, o ParlAmericas realizou o 6o Encontro da sua Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas intitulado “Tornando nosso futuro verde uma realidade:  O caminho para baixas 
emissões”, nos dias 23 de junho e 5 de julho de 2022. 
 
O encontro reuniu parlamentares, pessoal parlamentar e representantes do meio acadêmico e de 
organizações da juventude e da sociedade civil das Américas e Caribe, com o objetivo de explorar 
iniciativas legislativas voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo nos 
setores que respondem pelos mais elevados níveis de emissão: energia; transporte; agricultura, 
florestas e uso do solo.  
 
O evento teve início com um diálogo interparlamentar realizado no dia 23 de junho, com a 
participação de especialistas e representantes de organizações da juventude e da sociedade civil. A 
sessão, que teve como enfoque a transição para energia limpa nos setores de transporte e energia, 
contou com apresentações de Andrea Palma, Consultora Técnica da GIZ para o Programa de 
Mobilidade Urbana EUROCLIMA+, e do Dr. Devon Gardner, Chefe de Programas Técnicos do Centro 
Caribenho de Energia Renovável e Eficiência Energética. 
 
O encontro também incluiu um diálogo de mesa redonda intitulado “Setores Interseccionais, 
Perspectivas e Papel dos Parlamentos”, realizado entre representantes de diversas partes 
interessadas. A mesa redonda foi moderada pela Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da 
Rede Parlamentar sobre Igualdade de Gênero do ParlAmericas, e contou com a participação do Exmo. 
Deputado Kerrie D. Symmonds (Barbados), Ministro de Energia e Desenvolvimento Empresarial; do 
Deputado Oscar Izquierdo Sandí (Costa Rica); de Denell Florius, jovem empreendedor, Cofundador e 
Diretor Operacional da EcoCarib e Coordenador Regional do Caribe para o Laboratório Climático da 
Juventude (Youth Climate Lab); de Laura Serna, defensora do Acordo de Escazú na Colômbia e 
Advogada da Clínica Jurídica de Ações Públicas da Universidade de Rosário; e da Dra. Lake Sagaris, 
Pesquisadora e Professora Adjunta Associada do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da 
Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 
Durante a sessão plenária do encontro, no dia 5 de julho, os e as participantes analisaram estratégias 
para aprimorar práticas de uso do solo, com o objetivo de reduzir as emissões associadas ao setor de 
agricultura. A sessão plenária incluiu o painel “Apoiando Práticas Agrícolas e Agrárias Sustentáveis e 
Inclusivas para a Redução de Emissões”, moderado pela Exma. Senadora Rosa Galvez do Canadá, 
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Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas (RPMC), e 
apresentações da Dra. Mercedes Bustamente, Professora do Departamento de Ecologia da 
Universidade de Brasília e principal autora do 6o Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC); da Dra. Osana Bonilla-Findji, Responsável Científica do Programa 
CGIAR sobre Mudanças Climáticas, Agricultura e Segurança Alimentar, e Práticas Agrícolas 
Inteligentes para o Clima; e do Exmo. Matthew Samuda (Jamaica), Ministro sem Pasta do Ministério 
de Crescimento Econômico e Criação de Emprego e Co-Presidente da NDC Partnership. 
 
Com o objetivo de fortalecer as sinergias institucionais entre o ParlAmericas e a União 
Interparlamentar (UIP) para promover ação climática na região, a sessão plenária também ofereceu 
um espaço para a apresentação das principais conclusões do Seminário Regional da UIP sobre 
Mudanças Climáticas para Parlamentos da América Latina e Caribe, realizado entre os dias 28 e 30 de 
junho em Montevidéu, Uruguai. O Senador Raúl Lozano Bonet (Uruguai), Membro da Mesa do Comitê 
Permanente de Desenvolvimento Sustentável da UIP, compartilhou as principais mensagens e lições 
aprendidas no seminário realizado no Parlamento do Uruguai, enfatizando o valor desses produtivos 
espaços para intercâmbios entre parlamentares da região, bem como a necessidade de esforços 
coordenados para o combate aos efeitos da mudança climática. 
 
Durante o diálogo subsequente moderada pela Deputada Fátima Mena Baide (Honduras), os e as 
parlamentares compartilharam experiências e boas práticas relacionadas à eletromobilidade e 
melhoria do transporte público, aumento do uso de energia renovável, redução do desmatamento e 
melhor uso da terra. 
 
Por fim, Bruno Segovia Mejía (Equador), Membro da Assembleia Nacional e Primeiro Vice-Presidente 
para a América do Sul da RPMC do ParlAmericas, procedeu à leitura da declaração do encontro. A 
reunião foi encerrada com o anúncio da eleição por aclamação de Óscar Izquierdo, Membro da 
Assembleia Legislativa da Costa Rica, para ocupar uma vaga da América Central no Comitê Executivo 
da RPMC. 
 
Referindo-se à importância das questões abordadas durante o encontro, a Exma. Senadora Rosa 
Galvez (Canadá), teceu o seguinte comentário: “A decisão de dedicar esta reunião a lidar com a 
necessidade premente de acelerar a transição energética não é coincidência: conforme destacado 
pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a despeito do grande progresso 
alcançado com relação à ação climática, os atuais níveis de ambição climática serão insuficientes para 
restringir o aumento da temperatura média global a bem menos de 2°C, uma das principais metas do 
Acordo de Paris.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e 

siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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