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Ottawa, 30 de março de 2022  
 
O ParlAmericas participou de uma Conferência sobre Democracia Ambiental organizada pela 
Fundação Westminster para a Democracia 
 
No dia 30 de março de 2022, o ParlAmericas participou da Conferência sobre Democracia 
Ambiental organizada pela Fundação Westminster para a Democracia. Alisha Todd, Diretora 
Geral do ParlAmericas, foi a moderadora de um painel intitulado “Participação na tomada de 
decisões: Tendências e desafios”, o qual contou com a participação do Deputado Edison Broce, 
do Panamá; Birgitta Ohlsson, Diretora de Partidos Políticos do Instituto Nacional Democrata 
(IND); Hannah Mowat , Coordenadora de Campanhas da Rede de Recursos Florestais e 
Ambientais (FERN, sigla em inglês); e Augustine B. Njamnshi, Secretária Executiva do Programa 
de Desenvolvimento e Conservação de Recursos Biológicos de Camarões (BDCPC, sigla em inglês) 
e Membro da Iniciativa Access e do Conselho da Aliança Pan-Africana de Justiça Climática (PACJA, 
sigla em inglês).  
  
A sessão explorou de que forma o acesso à tomada de decisões sobre meio ambiente e 
sustentabilidade está funcionando diante das crises climáticas, identificando tendências e 
oportunidades para inovação, visando facilitar a inclusão de organizações, movimentos, 
acadêmicos e cidadãos que atuam na defesa do meio ambiente e da democracia em processos 
de tomada de decisão. Além disso, foram feitas apresentações sobre diversos casos que ilustram 
como esse processo funciona em diferentes regiões e estruturas (tais como parlamentos, 
partidos políticos, instituições regionais e alianças da sociedade civil), bem como sobre os 
diferentes desafios que ainda perduram. 
 
Em suas palavras de boas-vindas na abertura da sessão, a Sra. Alisha Todd compartilhou reflexões 
sobre a importância da promoção de processos de tomada de decisão inclusivos: “Se a pandemia 
e a situação atual do mundo nos ensinou alguma coisa, foi o quão interconectados estão os 
nossos sistemas econômicos, sociais e ambientais e o quanto dependemos uns dos outros para 
tomar decisões eficazes e garantir que a tomada de decisão seja inclusiva e contribua, de forma 
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holística, para a melhoria do bem-estar social, a construção de resiliência e para assegurar que 
cumpramos nossa responsabilidade enquanto zeladores do planeta, deixando um mundo limpo 
e saudável para as futuras gerações.” 
 
Durante sua intervenção, o Deputado Edison Broce  (Panamá), reafirmou o papel de 
parlamentares no fortalecimento da democracia, tecendo o seguinte comentário: “Nós 
parlamentares somos representantes das nossas comunidades, e, portanto, temos a obrigação 
de refletir, de forma significativa, sobre as necessidades do nosso eleitorado e assegurar que suas 
demandas sejam devidamente ouvidas. Uma das melhores formas de garantir que as 
necessidades e perspectivas de todos os indivíduos sejam consideradas de forma equitativa é 
colocar a participação no cerne do fortalecimento da democracia, garantindo que indivíduos 
sejam convidados a participar de forma efetiva do processo de tomada de decisões.” 
 
 


