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O ParlAmericas participou da 27ª Conferência das Partes (COP27) da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), representado pela Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidente 

da Rede Parlamentar do ParlAmericas sobre Mudanças Climáticas (RPMC) e pelo Senador Raúl Bolaños-

Cacho Cué (México), Vice-Presidente para a América do Norte da RPMC, que também participaram das 

delegações oficiais de seus países. O ParlAmericas, como parte do grupo parlamentar da UNFCCC, 

organizou uma reunião presencial para parlamentares latino-americanos na COP27. À margem da COP27,

as e os delegados participaram como painelistas e moderadores na Reunião Parlamentar da União 

Interparlamentar COP27 e na Cúpula de Legisladores da COP27 da GLOBE, respetivamente.

Delegação Parlamentar na COP27

#ParlAmericasCC #COP27

Esta atividade está alinhada com os ODS 5, 7, 8, 10, 13, 14 e 15

TEMA:  Juntos pela Implementação

DATAS: 6 a 18 de novembro

ANFITRIÃO: Gobierno de Egipto

LUGAR:  Sharm El-Sheikh, Egito
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AGENDA: Reunião presencial 

para legisladores da América 

Latina na COP27

COMUNICADO DE 

IMPRENSA

RESULTADOS:

A COP27 foi concluída com o Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh, o qual, pela primeira vez, menciona 

segurança alimentar, soluções baseadas na natureza, pontos de inflexão, direito a um meio ambiente salubre, bem 

como uma transformação do sistema financeiro e de suas estruturas e processos. Os países reafirmaram seu 

compromisso de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 ° C até o final do século. No entanto, de acordo com 

um relatório da UNFCCC, o cumprimento das atuais promessas climáticas resultará em um aumento de 2,5 ° C. Com 

essas projeções em mente, os governos foram solicitados, por meio do Plano de Implementação, a revisar e fortalecer

as metas de 2030 em seus planos climáticos nacionais até o final de 2023.

 

Outras iniciativas e decisões incluem o acordo inovador sobre um novo fundo de “perdas e danos” para países 

vulneráveis; a adoção de um plano de ação de quatro anos chamado Ação para o Empoderamento Climático no 

âmbito do programa de trabalho de Glasgow; a implementação de plano de ação de gênero; a Iniciativa Coalização 

de Dívida; o lançamento do Plano de Ação de Alerta Precoce para Todos, entre outros. Para mais resultados, leia o 

resumo do relatório do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) para a COP27.  

PONTOS DE AÇÃO:

Por meio de supervisão e outras responsabilidades legislativas, parlamentares podem desempenhar papeis fundamentais na responsabilização do poder executivo 

no que tange aos acordos climáticos firmados na COP27 e outros acordos ambientais multilaterais, tais como a CBD, assegurando que palavras sejam 

transformadas em ação.

 

Examine se o seu país planeja ou apresentou uma Contribuição Nacionalmente Determinada atualizada e se desenvolveu ou está desenvolvendo uma Estratégia 

Climática de Longo Prazo.

Avalie se os compromissos e planos climáticos nacionais do seu país são compatíveis com as metas do Acordo de Paris,  incluindo limitar o aumento da temperatura a 

1,5°C, e de que forma eles contribuem para o alcance de prioridades de desenvolvimento nacionais, entre elas a igualdade de gênero.

Identifique se o seu país possui/está desenvolvendo um plano nacional de gênero e mudança climática detalhando como diferentes setores e planos estão 

considerando ambas essas questões de forma holística.

Solicite aos funcionários/as públicos, equipe nacional de negociação e/ou delegação parlamentar que compareceu à COP27, a apresentação dos compromissos 

nacionais assumidos na COP27 ao(s) comitê(s) responsável(eis) por proteção ambiental e ação climática e/ou na plenária.

Solicite relatórios de progresso sobre compromissos ambientais e climáticos firmados na COP27, por meio de um ou mais comitês com responsabilidade pelo 

monitoramento da implementação de compromissos.

Examine como os compromissos firmados na COP27 e compromissos climáticos nacionais podem ser promovidos e implementados por meio de legislação nova ou já 

existente, e alocação orçamentária adequada.

PRINCIPAIS RESULTADOS E PONTOS DE AÇÃO  

PARLAMENTAR APÓS A COP27

COP27 1ª COMUNICAÇÃO: 

Apoio à participação 

parlamentar

PUBLICAÇÃO: Parlamentos e o 

Acordo de Paris

FLICKR

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease-COP27-pt.pdf
https://unfccc.int/documents/624444
https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now
https://cop27.eg/#/presidency/initiative
https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
https://unfccc.int/ace
https://unfccc.int/documents/624406
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://public.wmo.int/en/media/press-release/early-warnings-all-action-plan-unveiled-cop27
https://enb.iisd.org/sharm-el-sheikh-climate-change-conference-cop27-summary
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://unfccc.int/es/node/520
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_POR.pdf
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums/72177720304569250/with/52574158405/


PAÍSES PARTICIPANTES DA REUNIÃO DOS 

PARLAMENTOS LATINO-AMERICANOS NA COP27

PARCEIROS
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Brasil

Colômbia

Argentina

Uruguai

Peru

México

Canadá

Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do 

Canadá, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs 

Canada, em inglês ).

Encontre o ParlAmericas no Apple 

Podcasts, Google Podcasts, e Spotify, 

para ouvir as sessões de nossas reuniões.

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita o intercâmbio de 

BOAS PRÁTICAS parlamentares e 

promove o DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO em busca dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói 

PARCERIAS COM DIVERSAS 

PARTES INTERESSADAS como jovens 

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA, 

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a 

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no 

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO 

ABERTO apoiando os princípios da 

transparência, prestação de contas, 

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35 

LEGISLATURAS NACIONAIS dos 

países da América do Norte, Central, do Sul 

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o 

fortalecimento da democracia e 

governança através do acompanhamento 

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas 

legislativas para mitigação e adaptação dos 

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE 

DE GÊNERO atuando a favor do 

empoderamento político das mulheres e da 

aplicação de uma perspectiva de gênero no 

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: +1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

