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Ottawa, 24 de setembro de 2021 
 
A Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá) participou do webinário intitulado “Parlamentos e o Acordo 
de Paris” 

 
A Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do 
ParlAmericas, participou no dia 24 de setembro do webinário intitulado “Parlamentos e o Acordo de 
Paris,” organizado para o lançamento da publicação “Parlamentos e o Acordo de Paris'', por meio de um 
esforço conjunto entre a Fundação Westminster para a Democracia, o ParlAmericas, a GLOBE 
International e a INTER PARES International IDEA.  
 
A respeito dessa publicação, a Senadora Rosa Galvez fez o seguinte comentário: “Essa publicação fala 
sobre o importante papel dos parlamentos nesses espaços, bem como no desenvolvimento da posição de 
negociação e Contribuição Nacionalmente Determinada (CND) dos países. Por meio do nosso papel de 
representantes, podemos assegurar que esses planos e posições considerem obrigações de direitos 
humanos, principalmente o potencial impacto sobre povos indígenas, afrodescendentes, migrantes, 
crianças, portadores de deficiências e pessoas em situação de vulnerabilidade, para que conduzam uma 
análise baseada em gênero e apliquem uma perspectiva de interseccionalidade.” 
 
O webinário também contou com um painel de discussão que serviu de espaço para uma reflexão acerca 
do papel que os parlamentos têm desempenhado no avanço de compromissos climáticos internacionais 
e, na identificação de oportunidades para o fortalecimento da participação parlamentar no 
desenvolvimento e implementação de compromissos futuros. O Sr. Rafael Jiménez-Aybar, Consultor 
Ambiental Sênior da Fundação Westminster para a Democracia (WFD) e da GLOBE, proferiu as palavras 
de boas-vindas e atuou como moderador das apresentações feitas pelos expositores, as quais destacaram 
iniciativas em andamento adotadas por parlamentos em resposta aos desafios do Acordo de Paris, com 
esforços alicerçados nos princípios de cooperação multilateral, responsabilidades comuns porém 
diferenciadas, e envolvimento de múltiplas partes interessadas. Entre as e os expositores estiveram o Sr. 
Kevin Casas-Zamora, Secretário Geral, INTER PARES/International IDEA; a Exma. Senadora Rosa Galvez 
(Canadá); o Sr. Franklin De Vrieze, Consultor Sênior de Governança da WFD; e a Sra. Malini Mehra, 
Executiva Chefe da GLOBE International. 
 
Em preparação para a COP26 deste ano, o webinário foi uma importante oportunidade de compreender 
o modo pelo qual os parlamentos organizaram seu trabalho a fim de contribuir para os compromissos 
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globais sobre ação climática e reunir boas práticas. Para obter mais informações sobre o trabalho 
realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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