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Reconhecendo que os parlamentos podem desempenhar um papel fundamental no apoio à integração

de modelos de economia circular por meio de suas funções legislativas, o workshop nacional, dando

seguimento à 17a Assembleia Plenária do ParlAmericas intitulada “A Caminho de uma Economia Circular”,

discutiu estratégias legislativas para apoiar a transição nacional para a circularidade, tais como a análise de

incentivos fiscais ou a criação de marcos legais para a promoção do crescimento sustentável, assegurando

que eles respondam às necessidades de mulheres e comunidades marginalizadas. Como estrutura que

desassocia a atividade econômica da degradação ambiental, uma economia circular oferece apoio aos

esforços de retomada econômica pós-COVID-19 sustentáveis, e aumenta o bem-estar humano.

A Caminho de uma Economia Circular :
Um Workshop para parlamentares e pessoal

parlamentar de Trinidad e Tobago

#ParlAmericasCC #EconomiaCircular

Esta atividade está alinhada com os ODS 5, 8, 11, 12, 13, 14 e 15.

TEMA:  Economia circular

DATA:  6 de abril de 2022

PARTICIPANTES: O evento contou com a

participação de mais de 40 parlamentares e

funcionários(as) parlamentares de Trinidad e Tobago,

juntamente com especialistas representando o meio

acadêmico, o setor privado e organizações regionais.

ANFITRIÃ(O): O Parlamento da República de

Trinidad e Tobago

LOCAL:  Virtual
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AGENDA COMPLETA

COMUNICADO DE

IMPRENSA

GRAVAÇÃO

APRESENTAÇÕES

PRINCIPAIS LIÇÕES DO WORKSHOP

Fazer a transição para uma economia circular requer a análise dos modelos de produção e consumo de mercadorias e

serviços de todos os setores;

O parlamento pode defender uma estratégia nacional abrangente para a economia circular utilizando mecanismos e

normas de incentivo;

O empoderamento e a participação substantiva de comunidades, sobretudo dos jovens e das mulheres, apoia mudanças

de comportamento e pode ajudar a garantir que programas e políticas estejam acessíveis a todos;

A colaboração regional fortalece a inovação e a abertura da cadeia de valor da economia circular, o que, por sua vez,

ajuda a lidar com os desafios enfrentados por pequenas economias do Caribe.

DESTAQUES DA AGENDA

Palavras de abertura:

Expositores:

Moderador: 

Facilitadores de Análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças):

Palavras de encerramento:

Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do

ParlAmericas.

Sra. Vanessa Esslinger, Especialista em Economia Circular e Coordenadora da Coalizão de Economia Circular da América

Latina e Caribe;

Sr. David Oswald, Fundador e Presidente, DE Design + Environment Inc., Membro da Academia Nacional de Geografia do

Canadá e Docente da Universidade Royal Roads;

Dr. Sherwyn Millette, Consultor de Sustentabilidade da Faculdade de Ciência, Tecnologia e Artes Aplicadas de Trinidad e

Tobago;

Sra. Sian Cuffy-Young, Educadora e Instrutora da área de Gestão de Resíduos e Fundadora da Siel Environment Services

Limited.

Senador Anthony Vieira (Trinidad e Tobago), Vice-Presidente da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do

ParlAmericas para o Caribe

Sra. Terriann Baker, Pesquisadora Assistente de Pós-Graduação - Escritório do Parlamento;

Sr. Johnson Greenidge, Assistente Processual do Senado.

Exma. Christine Kangaloo (Trinidad e Tobago), Presidenta do Senado.

Informações contextuais sobre Economia

Circular

EVENTO DE

SEGUIMENTO:

EXIBIÇÃO DE ARTE

https://parlamericas.org/uploads/documents/CircularEconomyWorkshop_TT.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Workshop_TT_Press_release_POR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OHcXQ4AhHsM
https://www.parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx#mod_5647
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Economy_Workshop_Background_Document.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_Summit_Americas_Comparison_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Circular_Economy_Workshop_Background_Document.pdf
https://www.facebook.com/rotundagallerytt/posts/pfbid02z6G6bjfnjLkr1VBePiEMankAhcCEPFv3NBfqfZsaTHLy7xF4zH1gwTH4DCvfVnMVl


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 ).

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

Trinidad e Tobago

Secretaria International do ParlAmericas

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

Telefone: +1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

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

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

