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Ottawa, 12 de maio de 2021
O ParlAmericas participa da Conferência Global Virtual sobre a Ação Parlamentar como Catalisador do
Combate à Mudança Climática
A Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas participou da Conferência Global Virtual
sobre a Ação Parlamentar como Catalisador do Combate à Mudança Climática, organizada pelo Projeto
Global Inter Pares da União Europeia para Fortalecimento da Capacidade Parlamentar, realizada nos dias
11 e 12 de maio de 2021.
Essa conferência teve como objetivo o compartilhamento de boas práticas e lições da Europa e do
restante do mundo sobre a ação parlamentar voltada à mudança climática, com as partes que atuam
nessa área e parlamentos de todo o mundo, expondo os participantes a uma série de inovações
parlamentares sobre o tema, destacando as principais áreas de responsabilidade parlamentar, entre elas
legislação, supervisão, representação e orçamento nacional.
Paola Vega, Membro da Assembleia Legislativa da Costa Rica e Vice-Presidenta da Rede Parlamentar sobre
Mudanças Climáticas do ParlAmericas para a América Central, participou da sessão sobre Ação
Parlamentar Regional e Global, moderada por Emilie Lemieux, Diretora Adjunta de Parlamento Aberto e
Desenvolvimento Sustentável do ParlAmericas. A sessão também reuniu Malini Mehra, CEO da
Organização Global de Legisladores para o Equilíbrio Ambiental (GLOBE), e Michael Scoullos, Secretário
Geral do Círculo de Parlamentares Mediterrâneos para o Desenvolvimento Sustentável, que abordou as
formas pelas quais suas redes promovem o aprimoramento da ação parlamentar no tocante a questões
ambientais.
A respeito dos desafios enfrentados atualmente por parlamentares da região, Paola Vega fez a seguinte
observação: “À medida que a pandemia avança, a mudança climática não dará trégua; pelo contrário,
seus efeitos agora poderão ser duas vezes mais catastróficos. Na América Latina, temos visto um aumento
do discurso que introduziu um falso antagonismo entre desenvolvimento econômico e meio ambiente,
que precisa ser confrontado. É por isso é importante que, por meio desses espaços e redes para a troca
de conhecimentos e experiências, realizemos um trabalho de conscientização e divulgação para
estabelecer prioridades e favorecer um diálogo baseado em evidências.”
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Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais.

-30-

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político
cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a
parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais
informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.

