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O ParlAmericas lança recurso interativo que mapeia as estratégias e planos sobre meio ambiente e 
mudanças climáticas das Américas e do Caribe durante a COP26 
 
Na qualidade de Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas, a 
Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), apresenta hoje o recurso interativo do ParlAmericas Meio 
Ambiente e Sustentabilidade: Mapeamento nas Estratégias e Planos das Américas e do Caribe durante a 
COP26 na Série de Webinars Parlamentares, hospedada pelo GLOBE International, E3G e o World 
Resources Institute. Esse recurso sistematiza e compila as estratégias e planos mais recentes 
desenvolvidos pelos países membros da região em uma localização central, para que as e os 
parlamentares possam acessá-los com facilidade à medida que trabalham para assegurar que leis 
nacionais e iniciativas parlamentares fortaleçam os objetivos do Acordo de Paris, as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (CNDs), estratégias climáticas de longo prazo, a integração de dimensões 
de gênero, a participação da cidadania na tomada de decisões sobre o clima, entre outros aspectos. 
 
As negociações que ocorrem na COP26 têm como objetivo gerar compromissos com uma ação climática 
mais ambiciosa e inclusiva para a consecução do Acordo de Paris adotado na COP21. A fim de promover 
o fortalecimento de redes parlamentares e a integração de parlamentares em reuniões da COP26 e da 
CQNUMC, o Grupo Parlamentar, do qual o ParlAmericas é membro fundador, realiza reuniões de 
informação e coordenação, assim como webinários. Como representante do ParlAmericas na 4ª sessão 
da série de webinars de hoje, a Senadora Galvez apresenta o novo recurso, destacando que “é 
imprescindível que governos permaneçam comprometidos com suas metas e prestem contas por meio 
da nossa função de controle político sobre os compromissos assumidos no âmbito de diversos acordos 
ambientais internacionais e multilaterais. O recurso oferece uma plataforma para que as e os legisladores 
possam determinar com facilidade se nossos países têm uma estratégia para cumprir esses 
compromissos, assim como promover conscientização sobre iniciativas de outros países da região”.  
 
Como importantes atores para o avanço da agenda de ação climática, as e os parlamentares têm um papel 
a desempenhar informando sobre a posição de negociação do seus países a respeito de acordos 
internacionais. Esse recurso promove o alinhamento da legislação climática nacional com esses acordos e 
outras prioridades de desenvolvimento do país. Nossa recente publicação, Os Parlamentos e o Acordo de 
Paris, também complementa esses esforços, pois destaca boas práticas parlamentares globais para o 
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desenvolvimento e adoção de compromissos climáticos nacionais e apresenta questões norteadoras para 
parlamentares.  
 
Para obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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