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Ottawa, 6 de abril de 2022 

 

O ParlAmericas e o Parlamento da República de Trinidad e Tobago realizaram um workshop para 

parlamentares e pessoal parlamentar sobre economia circular 

 

No dia 6 de abril, o ParlAmericas e o Parlamento da República de Trinidad e Tobago organizaram uma 

reunião intitulada “A caminho de uma economia circular: Um workshop para parlamentares e pessoal 

parlamentar de Trinidad e Tobago”, com o objetivo de explorar estratégias parlamentares de apoio 

inclusivo e, promover a transição em direção a um modelo de economia circular no âmbito nacional que 

contribua para uma retomada econômica pós-COVID-19 ecológica e focada no futuro. 

 

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

Presidenta do ParlAmericas, proferiu as palavras de boas-vindas, destacando as oportunidades que uma 

economia circular oferece para o avanço do desenvolvimento sustentável, destacando que “Uma 

economia circular não apenas estimula o crescimento econômico verde, mas, ao implementá-lo por 

meio de uma lente interseccional, pode promover a igualdade de gênero, por exemplo, fornecendo 

apoio financeiro a projetos comunitários e empreendimentos de jovens e mulheres que promovam a 

circularidade. Desta forma, também empoderamos a cidadania como agentes de mudança na transição 

para a circularidade, enquanto trabalhamos juntos para apoiar uma mudança social que se afaste dos 

padrões de consumo excessivo e se aproxime das práticas de consumo e produção sustentáveis 

recomendadas na Agenda 2030 para Desenvolvimento sustentável.” 

O workshop contou com a participação de diversos especialistas em economia circular, os quais fizeram 

apresentações sobre o modo pelo qual uma perspectiva circular pode ser aplicada a uma variedade de 

setores, tais como gestão de resíduos, comércio, energia, agricultura, turismo e transporte, e estimular 

sinergias entre eles. Enfatizaram também, a importância de reunir dados para monitorar a implementação 

de políticas de economia circular, bem como o progresso alcançado até o momento. Nesse sentido, foram 

destacadas oportunidades para Trinidad e Tobago avançar na transição em direção à circularidade, os 

benefícios da colaboração regional, e como promover mais engajamento da comunidade com esses 

tópicos. Entre os especialistas estavam: Vanessa Esslinger, Especialista em Economia Circular e 

Coordenadora da Coalizão de Economia Circular da América Latina e do Caribe; 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; e Sian Cuffy-Young, Educador e Instrutor 

da área de Gestão de Resíduos e Fundador CEO da Siel Environment Services Limited. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org. 

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

Climáticas do ParlAmericas para o Caribe, moderou o painel de discussão. Após o painel, realizou-se uma 

sessão interativa intitulada “Palavras Convertidas em Ação”, nos quais os participantes discutiram as 

oportunidades e os desafios da integração de uma economia circular em Trinidad e Tobago, por meio da 

utilização de uma análise FODA para a aplicação de uma abordagem legislativa com perspectiva 

interseccional. Durante a reunião, o Senador Anthony Vieira teceu o seguinte comentário sobre o papel 

do parlamento nessa empreitada: “Foi dito, e concordo, que não existe o chamado “jogar fora”. Quando 

jogamos algo fora, ele precisa ir para algum lugar. Infelizmente, temos uma cultura de gerar lixo, poluir e 

jogar coisas fora que é um desperdício, uma irresponsabilidade e uma prática contraproducente. O 

modelo de economia circular, que estimula o reuso e a reciclagem, oferece uma abordagem proativa para 

acabar com a geração de lixo e assumir mais responsabilidade pelo meio ambiente. Ele reconhece que o 

lixo só é lixo quando o desperdiçamos. Precisamos de uma estratégia nacional, bem como de marcos 

regulatórios, voltados para uma economia circular, e o parlamento desempenha um papel crucial no apoio 

ao avanço da integração de um modelo de economia circular por meio das suas funções de legislação, 

supervisão e orçamento, com o objetivo de reduzir a geração de lixo e a poluição causada por aterros 

sanitários, manter nossas águas limpas e salvar o meio ambiente de modo geral, para o benefício e bem-

estar de todos.” 

 

A reunião terminou com palavras da Exma. Christine Kangaloo (Trinidad e Tobago), Presidenta do Senado, 

a qual fez a seguinte reflexão sobre a importância da reunião: “O workshop de hoje nos deu uma dupla 

oportunidade: ouvir os ensinamentos dos especialistas sobre o tema e conhecer em primeira mão suas 

experiências, e dialogar coletivamente como nós parlamentares podemos integrar modelos econômicos 

circulares em Trinidad e Tobago.” 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais.  
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