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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35 legislaturas nacionais 
das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas 
práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do 
ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite http://www.parlamericas.org ou escreva para 
info@parlamericas.org. 
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O Senador Anthony Vieira de Trinidad e Tobago participou do webinário “Apoiando o Desenvolvimento 
de Estratégias de Longo Prazo para Lidar com a Mudança Climática no Caribe”. 
  
No dia 19 de agosto, o Senador Anthony Vieira de Trinidad e Tobago, Vice-Presidente da Rede Parlamentar 
sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas para o Caribe, participou do webinário intitulado “Apoiando 
o Desenvolvimento de Estratégias de Longo Prazo para Lidar com a Mudança Climática no Caribe”. Essa 
reunião foi a segunda sessão da Série de Intercâmbios Virtuais de Apoio às Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (CNDs) do Caribe, organizada pelo Centro de Colaboração Regional da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC) e a Parceria para as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDC Partnership). O objetivo dessa série é ampliar a capacitação técnica de especialistas 
nacionais, identificar necessidades e desafios regionais e fortalecer parcerias institucionais para facilitar a 
criação de estratégias climáticas de longo prazo exigidas pelo Acordo de Paris.  
 
O webinário, que reuniu especialistas no assunto, funcionárias e funcionários públicos e parlamentares, 
entre elas Sua Excelência, Fiona Clouder, Embaixadora Regional da COP26 para a América Latina e o Caribe, 
explorou as formas pelas quais estratégias climáticas de longo prazo podem dar direcionamento ao 
desenvolvimento sustentável, às metas de neutralidade climática e às Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (CNDs) de um país, incluindo apresentações sobre estratégias para lidar com a mudança 
climática adotadas na Jamaica e nas Ilhas Fiji, bem como sobre projetos que estão sendo implementados 
para dar apoio à preparação dessas estratégias.  
 
Em seus comentários, o Senador Vieira abordou a contribuição de órgãos legislativos no desenvolvimento 
de estratégias climáticas de longo prazo, destacando que as e os parlamentares “desempenham um papel 
crítico na responsabilização de governos pela entrega eficiente de gastos, leis, políticas e programas para 
assegurar a implementação do Acordo de Paris e de compromissos climáticos nacionais, entre eles as 
estratégias climáticas de longo prazo. Reuniões como essa podem ajudar a aprofundar nosso 
conhecimento, aumentando nossa capacidade de oferecer apoio ao processo e aos compromissos do 
nosso governo.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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