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Montevidéu, Uruguai, 28 de junho de 2022 
 
O ParlAmericas participa do Seminário Regional da União Interparlamentar sobre mudança climática 
para parlamentos da América Latina e Caribe 
 
No dia 28 de junho, representando o ParlAmericas, a Exma. Senadora Rosa Galvez do Canadá, Presidenta 
da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas, juntamente com o Exmo. 
Manzoor Nadir, Presidente da Assembleia Legislativa da Guiana, participaram do painel “Aceleração da 
Transição para Energia Limpa e Melhoria do Financiamento Climático para a Implementação do Acordo 
de Paris” durante o Seminário Regional sobre mudança climática para parlamentos da América Latina e 
Caribe. O Seminário foi organizado conjuntamente pela União Interparlamentar (UIP) e o Parlamento do 
Uruguai, na cidade de Montevidéu, Uruguai, de 28 a 30 de junho 
 
A apresentação da Senadora Galvez destacou algumas das práticas compartilhadas pelo ParlAmericas e a 
UIP no apoio a parlamentos em seus esforços para promover o avanço da ação climática, bem como os 
principais resultados do Diálogo Interparlamentar do 6º Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudanças 
Climáticas (RPMC) do ParlAmericas, que ocorreu em 23 de junho de 2022. O Diálogo Interparlamentar 
ressaltou estratégias legislativas para a descarbonização dos setores de energia e transporte de forma 
sensível ao gênero e socialmente inclusiva. Ela observou que o Diálogo demonstrou a importância de 
assegurar que uma transição energética justa e inclusiva que considere abordagens interseccionais para 
promover a participação das mulheres na economia verde, um campo frequentemente dominado pelos 
homens.   
 
Em seus comentários, a Senadora Galvez também analisou o seguinte: “Com um sólido acervo de 
instrumentos internacionais e uma agenda política regional para orientar a ação climática, compete aos 
tomadores de decisão promover o avanço de políticas climáticas abrangentes e ambiciosas que 
incorporem evidências científicas que impulsionem esse movimento, à medida que avançamos no 
caminho rumo a baixas emissões. Com esse propósito em mente, a RPMC está organizando seu 6o 
encontro. Trata-se do primeiro encontro parlamentar do ParlAmericas desde a 9a Cúpula das Américas, o 
qual oferece uma excelente oportunidade para implementar sua missão e converter esses compromissos 
políticos regionais em ação legislativa."   
 
Em sua apresentação, Manzoor Nadir falou sobre a experiência da Guiana na transição energética, bem 
como sobre o trabalho do ParlAmericas de apoiar parlamentos em sua função financeira e orçamentária 
para assegurar que orçamentos nacionais estejam alinhados com compromissos climáticos nacionais. Ele 
destacou que “o ParlAmericas possui hoje o maior número de parlamentares do Caribe ocupando 
assentos no seu Conselho de Administração em toda a história da instituição. São os dirigentes de 
parlamentos caribenhos, tais como eu, que fazem parte do Conselho, o que atesta tanto o valor quanto a 
relevância do trabalho do ParlAmericas para a nossa realidade.  À medida que a região trabalha rumo a 
uma transição para energia limpa, acelerando o desenvolvimento, implementação e disseminação de 
tecnologias sustentáveis, em consonância com o Pacto Climático de Glasgow, espaços para parlamentares 

https://parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx
https://parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx
http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295e02.pdf


-30- 

 

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 está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, 

visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 

participarem de um intercâmbio de boas práticas regionais, tais como os espaços interparlamentares 
criados pelo ParlAmericas e a UIP, ajudam a garantir o alcance das nossas metas.” Além disso, ele 
compartilhou recursos desenvolvidos pelo ParlAmericas, tais como o “Manual sobre Financiamento 
Climático” e a publicação recente “Manual sobre Financiamento para o Desenvolvimento”, o qual 
descreve oportunidades de financiamento disponíveis na região e formas inovadoras de financiar 
desenvolvimento sustentável, levando em conta as consequências do financiamento para o 
desenvolvimento sobre os fluxos de capital e níveis de endividamento de um país. 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais.  
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