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O ParlAmericas participa do PreCOP25 com o painel “Fortalecendo a Governança Climática como
Ferramenta para uma Transição justa para a Descarbonização”
O ParlAmericas, em colaboração com a Assembleia Legislativa da Costa Rica e o Centro Regional da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) para a América Latina e o
Caribe, organizou uma sessão de trabalho às margens do PreCOP25, realizado em San José, Costa Rica,
nos dias 8 a 10 de outubro. A sessão de alto nível, “Fortalecendo a Governança Climática como Ferramenta
para Alcançar uma Transição Justa para a Descarbonização,” incluiu a participação da membro da
Assembleia Legislativa Paola Vega (Costa Rica), Vice-Presidenta para a América Central da Rede
Parlamentar de Mudanças Climáticas; Senadora Verónica Camino (México), Vice-Presidente para a
América do Norte da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero; Deputado Jorge Rathgeb (Chile), ViceMinistra das Águas e Mares da Costa Rica Haydée Rodríguez, Secretário Executivo Adjunto Ovais Sarmad,
UNFCCC e Presidenta do Centro de Sustentabilidade Urbana da Costa Rica Andrea San Gil León.
A sessão promoveu um diálogo dinâmico e o intercâmbio de boas práticas entre diversos atores em
relação à eficácia e inclusão da governança climática, visando contribuir para alcançar uma transição justa
em direção a um mundo descarbonizado. As discussões do painel também enfatizaram a importância de
se ter uma perspectiva de gênero no desenvolvimento de soluções climáticas para não deixam ninguém
para trás.
Destacou-se também a importância de incluir parlamentares em discussões climáticas nacionais e
regionais, relacionadas à transição para uma economia verde. Vega afirmou que "é essencial promover a
participação ativa e inclusiva de governos, parlamentos, agências internacionais, setor privado e cidadãos
nacionais e locais nas discussões climáticas, para que todos possamos contribuir para a promoção de uma
transição justa para a descarbonização."
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas em Mudanças Climáticas, visite
www.parlamericas.org e siga-nos nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasCC.
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