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O ParlAmericas participa da COP26, da Cúpula de Legisladores GLOBE COP26 e da Reunião 
Parlamentar COP26 da UIP 

Este ano marcará a 26a sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), também conhecida como COP26, que reunirá negociadores, 
representantes do governo, parlamentares e representantes da sociedade civil e do setor privado, bem 
como organizações observadoras oficiais, como o ParlAmericas, na cidade de Glasgow, Reino Unido, sob 
a presidência do Reino Unido e em parceria com a Itália. O ParlAmericas será representado pela Exma. 
Senadora Canadense Rosa Galvez, Presidenta da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do 
ParlAmericas (RPMC) e, pelo Exmo. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue do México, Vice-Presidente da 
RPMC para a América do Norte, que também participará na capacidade de membro da delegação do 
México. Nas semanas de 31 de outubro a 12 de novembro de 2021, serão realizadas várias sessões a 
respeito de diversos temas relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como 
sobre as negociações da COP para gerar compromissos de ação climática mais ambiciosos e inclusivos 
visando alcançar o Acordo de Paris adotado na COP21. 

“As e os parlamentares possuem a responsabilidade crucial de fiscalizar o Poder Executivo para assegurar 
o uso efetivo e eficiente de gastos, leis, políticas e programas para a implementação do Acordo de Paris e 
de compromissos climáticos nacionais” afirmou o Senador Raúl Bolaños, ao abordar a importância da 
incorporação de perspectivas parlamentares em debates sobre o clima, ressaltando ainda que “É uma 
honra participar da COP26 como parte da delegação do México. A inserção de parlamentares nessas 
negociações oferece uma oportunidade de construir o consenso necessário para o alcance da ação 
climática ambiciosa.” 

A Senadora Galvez participará da Cúpula dos Legisladores da COP26, reunião que ocorrerá às margens da 
COP26, organizada pela GLOBE e pelo Parlamento da Escócia, que consiste em um encontro parlamentar 
para facilitar o intercâmbio de inovações e práticas parlamentares entre legisladores de todo o mundo, a 
ser realizada virtualmente e presencialmente nos dias 5 a 6 de novembro de 2021, na cidade de Edinburgh, 
Reino Unido. Como parte de sua participação em uma sessão na qual o discurso principal será proferido 
por Dr. Marcelo Carvalho de Andrade, Fundador da ProNatural e Cofundador da Earth Capital (global), a 
Senadora Rosa Galvez fará uma apresentação no painel, juntamente com o Professor Dan Etsy da 
Universidade de Yale, a respeito das realidades financeiras para o alcance de emissão líquida zero de 
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carbono, investimentos em adaptação às mudanças climáticas e, reparação de perdas e danos, tendo em 
vista a recuperação e endividamento da pandemia do COVID-19. Ela discutirá a necessidade de garantir 
que as empresas e os investidores se alinhem e apoiem o cumprimento dos compromissos climáticos, por 
meio da inovação legislativa no financiamento climático. A Senadora Galvez também estará presente na 
Reunião Parlamentar da União Interparlamentar COP26 para apresentar sua opinião de especialista sobre 
mudança climática e  recuperação limpa, incluindo as principais conclusões de seu livro intitulado 
Construindo um futuro melhor: Uma recuperação limpa e justa da pandemia do COVID-19. 

Ao refletir sobre sua participação, a Senadora Rosa Galvez fez a seguinte observação: “Fico feliz em poder 
representar o ParlAmericas na COP26 e nessas reuniões parlamentares, a fim de discutir de que forma 
parlamentares podem assegurar que os acordos decididos nessas negociações sejam cumpridos e 
continuem sendo tratados como prioridade na agenda e orçamento públicos e propostas legislativas, bem 
como que o governo preste contas com relação à consultoria e aos alertas das comunidades científica e 
acadêmica. Não podemos ignorar os alertas feitos pelo relatório de ciência física do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e pelo Relatório Síntese sobre as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (CNDs), os quais chamam a atenção para o fato de que os países não estão 
fazendo o suficiente para a consecução do Acordo de Paris, sendo preciso ampliar seus esforços para 
reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, mais especificamente pela rápida 
extinção de combustíveis fósseis.” 

 

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite parlamericas.org e siga o @ParlAmericas 
nas redes sociais. 
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