
 
 
 

  

 
Agenda 

Diálogo Interparlamentar 
6o Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas 
Tornando nosso futuro verde uma realidade: O caminho para baixas emissões  

 
23 de junho de 2022 | 10:00 (UTC – 04:00) 

 
A. 08:00  

(UTC – 06:00) 
B. 09:00  

(UTC – 05:00) 
C. 10:00  

(UTC – 04:00) 
D. 11:00  

(UTC – 03:00) 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicarágua 

Colômbia 
Equador 

Cidade do México, 
México 
Panamá 

Peru 

Bolívia 
Chile 
Cuba 

Ottawa, Canadá 
  

República Dominicana 
Paraguai 

Venezuela 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Uruguai 
 

  
O diálogo interparlamentar proporcionará um espaço para parlamentares, pessoal parlamentar, 
representantes da sociedade civil e da juventude e especialistas, após a 9a Cúpula das Américas, 
examinarem de que forma os parlamentos podem contribuir para a transição para fontes energéticas 
limpas e o alcance de um futuro verde, temas centrais da Cúpula. Oferecerá ainda, um espaço para 
intercâmbio de estratégias para os parlamentos apoiarem a descarbonização dos setores de transporte e 
energia, trabalhando simultaneamente para alcançar a Contribuição Nacionalmente Determinada do país 
e as metas do Acordo de Paris, de maneira socialmente inclusiva. Os subtópicos apresentados abaixo 
serão explorados nessa sessão, com o objetivo de demonstrar de que forma os parlamentos podem apoiar 
esforços voltados à redução de emissões e aumento da resiliência em cada um destes setores: 
 

• Transporte: O setor de transporte responde por 35% das emissões de gases de efeito estufa da 
América Latina e Caribe. Entretanto, de acordo com o novo Relatório de Mitigação Climática do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC): “veículos de passeio e comerciais 
leves [...] oferecem o maior potencial de mitigação.” O encontro focará na identificação de 
estratégias parlamentares para acelerar a eletrificação da mobilidade para melhorar e expandir 
sistemas de transporte público, a fim de torná-los mais eficientes, inclusivos e seguros. 
Reconhecendo que “a mobilidade é um pré-requisito para o acesso a mercadorias e serviços [e 
que] as mulheres enfrentam mais restrições à mobilidade, e que seus padrões de locomoção 
diferem dos utilizados pelos homens”4, a sessão também discutirá de que forma a tomada de 
decisões sobre o sistema de transporte de um país pode ser realizada sob uma perspectiva de 
gênero, e como os parlamentos podem apoiar esses esforços.    
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• Energia: De forma semelhante, o Relatório de Mitigação Climática alertou que “restringir o 
aquecimento global para menos do que 2°C demandará mudanças significativas no sistema 
energético ao longo dos próximos trinta anos, incluindo a redução do consumo de combustíveis 
fósseis, o aumento da produção a partir de fontes energéticas com zero ou baixa emissão de 
carbono, e o maior uso de eletricidade e vetores energéticos alternativos.” O encontro explorará 
as oportunidades disponíveis para a região promover o avanço da sua transição para energias 
renováveis e, como os parlamentos podem apoiar esses esforços e ajudar a preencher as lacunas 
no acesso a eletricidade de qualidade e a preço acessível. Também será analisado como essa 
transição pode contribuir para o empoderamento econômico de comunidades e mulheres 
marginalizadas, e as considerações que precisam ser feitas para a eliminação de barreiras de 
acesso.    

 
 

A. 08:00 – 08:15 Palavras de boas-vindas 
• Exmo. Joseph Isaac (Dominica), Presidente da Assembleia Legislativa e 

membro do Conselho do ParlAmericas 
• Deputado Erick Martínez Hernández (Guatemala), Presidente da Comissão de 

Meio Ambiente, Ecologia e Recursos Naturais e Presidente do Fórum 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas 

• Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da RPMC do ParlAmericas 
 

B. 09:00 – 09:15 
C. 10:00 – 10:15 
D. 11:00 – 11:15 
 

A. 08:15 – 08:45 Apresentações de especialistas: Promoção de Sistemas Energéticos Renováveis e 
Aprimoramento do Transporte para Reduzir Emissões 

 
Especialistas oferecerão uma visão geral das tendências atuais e progressos no setor 
que estão sendo observados na região, a melhoria e expansão dessas oportunidades 
relacionadas a energia e transporte, e como essas estratégias contribuem para a 
redução de emissões e maior acesso da comunidade a serviços essenciais (energia ou 
transporte), bem como para uma melhora geral do bem-estar social e econômico, com 
enfoque especial na forma como essas melhorias podem levar em conta as necessidades 
diferenciadas de mulheres e meninas em sua elaboração. 
 
Moderadora: Senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas 
 

• Andrea Palma, consultora técnica da GIZ para o Programa de Mobilidade 
Urbana EuroClima+  

• Dr. Devon Gardner, Chefe de Programas Técnicos do Centro Caribenho de 
Energia Renovável e Eficiência Energética 
 

B. 09:15 – 09:45 
C. 10:15 – 10:45 
D. 11:15 – 11:45 
 

A. 08:45 – 10:05 Diálogo de mesa redonda entre múltiplas partes interessadas: Setores 
Interseccionais, Perspectivas e Papel dos Parlamentos 
 
A mesa redonda será formada por parlamentares que ocupam posição de liderança 
nos temas, especialistas e representantes da sociedade civil e da juventude, que 
discutirão como cada uma dessas pessoas, ou, sua instituição, está trabalhando 

B. 09:45 – 11:05 
C. 10:45 – 12:05 
D. 11:45 – 13:05 
 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf#page=116
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para reduzir emissões e melhorar a sensibilidade desses setores às questões de 
gênero. Durante essa sessão também serão respondidas perguntas da plateia. 
 
Moderadora: Senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas 
 

• Exmo. Deputado Kerrie D. Symmonds (Barbados), Ministro da Energia e 
Desenvolvimento Empresarial 

• Deputado Oscar Izquierdo Sandí (Costa Rica) 
• Denell Florius, jovem empreendedor, Cofundador e Diretor Operacional da 

EcoCarib, Coordenador Regional do Caribe para o Laboratório Climático da 
Juventude (Youth Climate Lab) 

• Laura Serna, jovem defensora do Acordo de Escazú da Colômbia, Advogada 
da Clínica Jurídica de Ações Públicas da Universidade de Rosário 

• Dra. Lake Sagaris, Pesquisadora e Professora Adjunta Associada do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável da Pontifícia Universidade Católica do 
Chile, Centro de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Centro de Excelência 
de Ônibus de Trânsito Rápido e Consultora Urbana de Cidade Viva. 
 
 

A. 10:05 – 10:10 Avaliação da Sessão 
B. 11:05 – 11:10 
C. 12:05 – 12:10 
D. 13:05 – 13:10 
 
A. 10:10 – 10:15 Palavras de Encerramento 

• Membro da Assembleia Nacional Radjendrekoemar Debie (Suriname), 
Segundo Vice-Presidente para a América do Sul do RPMC do ParlAmericas 

B. 11:10 – 11:15 
C. 12:10 – 12:15 
D. 13:10 – 13:15 

 
 
 

 
 Siga @ParlAmericas nas redes sociais.  

  
As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o 
ParlAmericas no iTunes e Google Play para ouvir sessões dos nossos encontros 
anteriores. 
 

 

 
Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo do 
Canadá.  

 


