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Ottawa, 24 de fevereiro de 2022 

 

O ParlAmericas participou do lançamento da Visão Comum da Coalizão de Economia Circular 

da América Latina e Caribe 

 

A Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do 

ParlAmericas, participou no dia 24 de fevereiro de 2022 do evento “Economia circular na América 

Latina e no Caribe: Uma visão comum” organizado pela Coalizão de Economia Circular da América 

Latina e Caribe, como representante do ParlAmericas. O evento lançou uma publicação, de 

autoria da Fundação Ellen MacArthur (EMF, sigla em inglês), e de outros parceiros estratégicos 

da Coalização, que apresenta uma visão comum sobre como deve ser a economia circular na 

América Latina e no Caribe, e como a região pode avançar nessa agenda para ocupar posição de 

liderança em circularidade.  

 

Durante o evento, importantes representantes do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da EMF, apresentaram o processo de 

desenvolvimento da publicação, e as possibilidades que esse novo direcionamento oferecerá no 

sentido de estimular o crescimento econômico inovador e a geração inclusiva de empregos, 

melhorar o bem-estar social e, promover avanços na preservação do meio ambiente, de modo 

que futuras gerações também possam se beneficiar da vasta biodiversidade e riqueza de recursos 

naturais da região. Representantes de alto escalão da Colômbia, entre eles o Ministro do Meio 

Ambiente, destacaram o apoio dado por esse país à visão comum, bem como o progresso 

alcançado nessa frente. Além disso, aliados da Coalizão, tais como a Comissão Econômica das 

Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, a Associação Nacional das Indústrias da 

Colômbia (ANDI), a Comissão Europeia e o ParlAmericas, foram convidados a compartilhar seu 

compromisso com a promoção do avanço da agenda circular e seu apoio ao papel importante 

que esse novo marco desempenhará na transformação econômica.  

 

Durante sua intervenção, a Senadora Galvez salientou a importância dos parlamentos 

continuarem a ser incluídos nesses esforços, uma vez que: “Compreendemos que a cooperação 

regional é essencial para lidarmos de forma eficaz com a mudança climática, perda da 

biodiversidade, desertificação e até mesmo as desigualdades nas nossas sociedades. 

Reconhecendo que esses problemas ambientais não respeitam fronteiras, acolhemos a iniciativa 

https://www.coalicioneconomiacircular.org/en/economia-circular-en-america-latina-y-el-caribe-una-vision-compartida/
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da Coalizão e o lançamento dessa visão comum desenvolvida pela e em prol da região, reunindo 

diversos pontos de vista de uma ampla gama de partes interessadas. Legisladores são peças 

fundamentais no apoio à implementação de estratégias desenvolvidas para favorecer a transição 

em direção a modelos econômicos mais sustentáveis que promovam o uso eficiente de recursos." 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite 

www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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