
A nova publicação, Os parlamentos e o 

Acordo de Paris*, desenvolvida pelo

ParlAmericas, a Fundação Westminster

para a Democracia (WFD), INTER

PARES e GLOBE, fornece orientações

para reforçar o alinhamento dos esforços

legislativos, orçamentais e de supervisão

política dos parlamentos com os

compromissos nacionais em matéria de

clima, destacando as boas práticas

legislativas e apresentando questões

orientadoras sobre estas questões. 

*Em breve estará disponível em

português.

 

Sobre a COP26

Datas: 31 de outubro a 12 de novembro

Local: Glasgow, Escócia, Reino Unido

Agendas atualmente disponíveis: Foram publicadas a agenda presidencial

apresentando os temas transversais da Conferência e o programa de eventos para a

zona verde (uma plataforma para o público em geral, gerida pelo Governo do Reino

Unido). A agenda da zona azul (espaço administrado pela ONU que abriga as

negociações) ainda não foi publicada.

Encorajamos as e os parlamentares a consultar os respectivos parlamentos nacionais

e autoridades governamentais sobre a oportunidade de participar da delegação oficial

do país na COP26. Favor nos informar sobre a sua participação como parte da
sua delegação nacional de seu país pelo e-mail maria.boada@parlamericas.org
para que possamos apoiá-lo remotamente e compartilhar informações relevantes

durante o evento.

PARTICIPAÇÃO VIRTUAL
Legisladores e pessoal parlamentar interessados em ouvir os eventos oficiais da

COP26 podem visitar o canal do YouTube da COP26, e seguir as seguintes

plataformas online para atualizações e notícias da COP26:

Website: CQNUMC, COP26 e Boletim de Negociações da Terra do IISD
Twitter: ParlAmericas, CQNUMC, COP26, e Boletim de Negociações da Terra
do IISD
Facebook: ParlAmericas, CQNUMC e Boletim de Negociações da Terra do IISD

Por favor observe que nem todos os links estão em português, pois algumas
informações estão disponíveis apenas em espanhol e inglês. 

Reuniões Parlamentares à Margem da COP26

COP26 Cúpula de Legisladores, organizada pela GLOBE em parceria com o
Parlamento Escocês

Datas: 5-6 de novembro de 2021
Local: Edimburgo, Escócia, Reino Unido e Virtual
As inscrições para este evento estão abertas tanto para a participação presencial
como virtual. A interpretação simultânea será feita em inglês, espanhol e francês.

Reunião parlamentar na COP26, organizada pela União Interparlamentar

Data: 7 de novembro de 2021
Local: Glasgow, Escócia, Reino Unido (a participação virtual não será possível)
As inscrições para este evento já estão abertas. A interpretação simultânea será
feita em inglês e francês

Grupo Parlamentar Informal

O ParlAmericas tem o prazer de anunciar a sua adesão ao grupo parlamentar informal

da CMNUCC, tendo a GLOBE Internacional como ponto focal. Este novo grupo visa

apoiar a participação parlamentar na COP26, fornecendo atualizações do evento por

meio de boletins informativos e, durante a COP26, organizando um relatório diário para

as e os parlamentares. Para mais informações, por favor, entre em contato conosco

pelo e-mail maria.boada@parlamericas.org.

Viajando para a COP26

Em preparação para a sua participação, consulte as seguintes informações sobre as

regras de imigração e quarentena para a entrada no Reino Unido.

 

Restrições de viagem para as e os delegados credenciados na COP26 ao entrar na

Inglaterra e na Escócia:

Requerimento para que as pessoas não vacinadas que tenham estado num país
da lista vermelha nos 10 dias anteriores à chegada ao Reino Unido sejam
colocadas em quarentena durante os 10 dias, e um período de quarentena
reduzido de 5 dias para as pessoas totalmente vacinadas dos países da lista
vermelha*.
Não há requisitos de quarentena à chegada ao Reino Unido para aqueles que
não estão na lista vermelha de países, vacinados ou não.
O governo do Reino Unido assumirá os custos de todas as estadias de
quarentena controlada (MQS, pelas suas siglas em inglês) de participantes
registrados na CMNUCC (vacinados ou não) que, de outra forma, teriam
dificuldade em participar da COP26.

Visto e guia de imigração: Entre em contato conosco caso você esteja participando da

COP26 e precise de ajuda para traduzir este documento para uma das línguas oficiais

do ParlAmericas.

 
*O ParlAmericas enviou uma carta à presidência da COP26 expressando preocupação
quanto a inclusividade da COP, dadas as restrições de quarentena impostas aos
delegados dos países e territórios da lista vermelha.

Recursos Principais

Outros documentos de interesse:  

Declaração do ParlAmericas e da WFD destacando a necessidade urgente de
tornar a capacitação pública uma prioridade máxima para a COP26, com ênfase
no seu papel em garantir o sucesso geral do Acordo de Paris.
Declaração Parlamentar aprovada no 5º Encontro da Rede Parlamentar de
Mudança Climática do ParlAmericas intitulada "Abordando as desigualdades
para avançar na ambição climática: Uma transição justa para alcançar o Acordo
de Paris."
O Relatório de Resultados da Semana do Clima da América Latina e do Caribe
2021 uma visão geral dos eventos e das principais mensagens que serão usadas
como insumo para o contexto regional na COP26.
Principais questões analisadas durante as discussões ministeriais pré-COP26.
O Estado do Clima na América Latina e Caribe 2020 informa sobre tendências
climáticas, fenômenos meteorológicos extremos e eventos climáticos registrados
em 2020, identificando áreas para melhoria na gestão de riscos
hidrometeorológicos, dados e lacunas de conhecimento.
O Sexto Relatório de Avaliação, Mudança Climática 2021: A base da ciência
física do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) relata o
estado atual do clima, como ele está mudando, o papel dos seres humanos e
possíveis projeções climáticas.
O Registro das NDC lista as Contribuições Determinadas em Âmbito Nacional
(NDC pelas suas siglas em inglês) de cada país. Verifique se o seu país
apresentou NDC atualizadas.

 

https://www.parlamericas.org/es/climate-change.aspx
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/
mailto:maria.boada@parlamericas.org
https://www.youtube.com/channel/UCyiVEaIGxX7Y0KX7e8TZ3YA
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://enb.iisd.org/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://twitter.com/COP26
https://enb.iisd.org/
https://www.facebook.com/ParlAmericas
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://enb.iisd.org/
https://www.eventcreate.com/e/globecop26-legislatorssummit-espanol
https://checkout.eventcreate.com/globecop26-legislatorssummit-espanol/register-details?oid=61db2a35-8702-4685-a9d0-8d0ee50384b2
https://www.ipu.org/event/parliamentary-meeting-26th-united-nations-climate-change-conference-cop26
https://registration.ipu.org/event/25560cdd-f27d-4e1f-8d1d-ffa0a31a267a/regProcessStep1
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/side-events-and-exhibits/admitted-ngos#eq-2
https://www.globelegislators.org/index.php/globe-activities-cop26/unfccc-focal-point-parliamentary-group
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqV3-Fent6y3ijwPyHjSk9OqTQI-h2ITDb46vNAq_dxM4qw/viewform
https://ukcop26.org/the-conference/an-inclusive-cop26/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/An-inclusive-COP26-SPANISH.pdf
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/#TravelRestrictions
https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories#red-list-of-countries-and-territories
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#red-list
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/COP26-Guide-to-Managed-Quarantine.pdf
https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/COP26-visa-guidance.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_ACEArticle_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_ACEArticle_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/5_Climate_Change_Gathering_Declaration-POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/5_Climate_Change_Gathering_Declaration-ESP.pdf
http://parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx
https://unfccc.int/LACCW2021
https://unfccc.int/es/news/reunion-de-ministros-en-milan-para-debatir-antes-de-la-cop26
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21926#.YWmI5RrMLIU
https://reliefweb.int/report/world/el-estado-del-clima-en-am-rica-latina-y-el-caribe-2020
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/08/mudanca-do-clima-esta-mais-rapida-e-intensa-aponta-relatorio-do-ipcc
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

