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Agenda Preliminar 
 

4º Encontro da Rede Parlamentar sobre Mudança Climática 
Avançando a Ação Climática por meio da Legislação e Supervisão Parlamentar  

Paramaribo, Suriname | 8 e 9 de agosto de 2019 

 

  

#ParlAmericasCC #TiempoDeActuar 
 

 

Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e publicações da 
reunião estarão disponíveis no site www.parlamericas.org. Para facilitar o acesso 
através do seu celular, sugerimos baixar um aplicativo de leitura de código QR. 

 
Todas as reuniões serão realizadas no Hotel Royal Torarica.  
Endereço: Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, Suriname.  
  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019 
 

Ao longo do 
dia  

Chegada dos participantes 

 
Quinta-feira, 8 de agosto de 2019 
 

08:15 – 08:45 Registro 
Local: Lobby do hotel oficial 
 

09:00 – 09:30 Palavras de boas vindas  
• Hon. Jennifer Simons, presidente da Assembléia Nacional (Suriname), anfitriã da 
reunião e membro do Conselho Administrativo do ParlAmericas  
• Hon. Ana Belén Marín, Assembléia (Equador), vice-presidente alterna da Rede 
Parlamentar sobre Mudanças Climáticas na América do Sul 
 

09:30 -09:50 Conferência magistral  
• Ana F. González Guerrero, fundadora e diretora geral do Youth Climate Lab 
 

09:50 – 10:00 
 
 

 
10:00 – 10:15                    
 

Foto Oficial 
Local: a ser confirmado 
 
 
Pausa 
 

REGISTRE-SE AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/QFBUbJ
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/QFBUbJ
https://survey.zohopublic.com/zs/QFBUbJ
https://survey.zohopublic.com/zs/QFBUbJ
https://survey.zohopublic.com/zs/QFBUbJ
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10:15 – 11:20  Sessão 1: Resultados da COP24 (Polônia) e preparativos para a COP25 (Chile) 

 
O Pacote de Diretrizes Climáticas de Katowice foi aprovado em dezembro de 2018, durante 
a COP24, na Polônia, por todas as partes participantes. O pacote inclui um conjunto de 
modalidades, procedimentos e diretrizes para a transparência, com implicações na 
implementação nacional do Acordo de Paris. 
 
Essa sessão fornecerá um resumo dos principais pontos do Pacote de Diretrizes Climáticas de 
Katowice, com foco na transparência e nas responsabilidades diferenciadas, porém comuns, 
esperadas de cada país. Permitirá também, uma reflexão sobre o que os parlamentares 
podem fazer para supervisionar a implementação do Pacote de Katowice - incluindo o 
Quadro de Transparência - e explorar maneiras pelas quais os legisladores podem apoiar as 
partes envolvidas para o sucesso da COP25 e, para fortalecer as capacidades institucionais e 
técnicas dos países.  
 
Moderador: Naomi Samidin, membro da Assembléia Nacional (Suriname) 
  
• Carlos Fuller, Oficial de Ligação Internacional e Regional do Centro de Mudanças 
Climáticas da Comunidade do Caribe e Presidente da Aliança de Pequenas Nações 
Insulares  
• Iván Flores García, Presidente da Câmara dos Deputados (Chile). 
  

11:20 – 11:40 
 
 
 
11:40 – 12:00 
 
 
 

Apresentaçaõ do Plano Nacional de Descarboriação da Costa Rica 
• Paola Vega, Presidente da Comissão Especial do Meio Ambiente Permanente da 
Assambleia Legislativa da Costa Rica  
 
Apresentação sobre a criação de um banco verde multipartidário no Congresso 
da República do Peru  
• Ana María Choquehuanca, Congressista (Peru), coordenadora do Banco Verde 
Multipartidário 
 

12:00 – 13:30  Almoço oferecido pela Assembleia Nacional do Suriname 
 

13:30 – 16:00 
 

Sessão 2: Implementando a Ação Climática e Construindo Resiliência por meio do 
Poder da Legislação  
 
Essa sessão discutirá brevemente os impactos climáticos e ambientais observados e previstos 
para ocorrer no hemisfério, fazendo referência ao relatório especial do IPCC sobre os 
impactos do aquecimento global de 1,5 ° C e, ao relatório do GEO-6. A sessão demonstrará, 
principalmente, como as medidas legislativas podem contribuir para aumentar as metas e 
promover ações de mitigação e adaptação ao clima para melhorar a próxima geração de 
CNDs. Os parlamentares, divididos em grupos, irão compartilhar com seus colegas, e com 
especialistas no assunto, casos concretos que abordem os seguintes temas: (1) Saúde e 
mudança climática; 2) Economia circular: redução de plásticos e resíduos; (3) Proteção 
oceânica e costeira: turismo sustentável; (4) Redução do risco de desastres; (5) Indústrias 
extrativas inteligentes em termos climáticos; (6) Agricultura Sustentável. 
 
 
• Facilitação: Keisha Garcia, especialista do relatório GEO-6, e ex-presidente da 
Fundação Cropper, com sede em Port of Spain, Trinidad e Tobago. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/katowice-climate-package
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook
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Estudos de caso apresentados por:  
• Economia Circular: Osbert Richard Frederick, Vice-Presidente do Senado (Antígua 
e Barbuda)  
• Indústrias extrativas climatiamente inteligentes: Hon. David M. Wells, Senador 
(Canadá)  
• Proteção dos oceanos e áreas costeiras: Dr. Sewnath Naipal (Suriname)  
• Redução do risco de desastres: Ana Belén Marín, Assemblyman (Equador)  
• Outros a serem confirmados 
 

16:00 – 17:30  
 

 

Sessão 3: Superando os Obstáculos e Aproveitando Oportunidades para 
Implementar Mecanismos Mercantis e Não-Mercantis do Carbono  
 
Essa sessão de treinamento examinará como os parlamentos podem apoiar a criação, a 
administração e a supervisão dos mecanismos mercantis e não-mercantis do carbono, em 
seus respectivos países. Permitirá aos participantes analisar, por meio de estudos de casos 
concretos, os desafios mais comuns, bem como oportunidades para a implementação 
cooperativa de mecanismos que possam ajudar os países a alcançar suas CNDs. O workshop 
também promoverá intercâmbios de boas práticas e lições aprendidas entre os 
parlamentares.   
 
• Facilitação: Carlos Ruiz-Garvia, Coordenador Regional, Centro de Colaboração 
Regional, América Latina e Caribe, Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima  
 
Estudos de caso apresentados por:  
• Mecanismo do mercado: Amzad Abdoel e Riad Nurmohamed, membros da 
Assembleia Nacional (Suriname)  
• Outros: a confirmar 
 

17:30 – 19:30 Recepção oferecida pela Assembléia Nacional do Suriname  
Local: ‘The Pier’ no Royal Torarica 

 
Sexta-feira, 9 de agosto de 2019 
 

09:00 – 10:30 Sessão 4: Aumento do Compromisso e Acesso ao Financiamento do Clima 
 

O Acordo de Paris determina que as nações desenvolvidas forneçam e mobilizem 
financiamento climático para permitir e ajudar países em desenvolvimento mitigar e 
adaptar-se às mudanças climáticas. Essa sessão fornecerá informações importantes sobre 
o que é financiamento do clima, examinará e discutirá os fundos disponíveis para os países 
das Américas e do Caribe e, mostrará como aumentar a capacidade de acesso ao 
financiamento climático. A sessão explorará ainda os fundos que estão disponíveis para 
preservação, adaptação, perda e dano de florestas em escala regional.  
 
Moderador: a confirmar. 
 

• Hon. Winston Lackin, Embaixador do Meio Ambiente (Surinam) 
• Victor Viñas, Membro do Conselho de Administração - América 

Latina/Caribe para o fundo de Adaptação y o Fundo Verde para o Clima 
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• César Falconi, Representante do Banco Interamericano do 
Desenvolvimento no Surinam 

 
10:30 – 11:00 Apelo à Ação - Declaração Parlamentar 

Resultado a ser apresentado como uma contribuição parlamentar para a Cúpula de Ação 
Climática da ONU e a COP25. 
 

11:00 – 11:05 
 

Eleições do Comitê Execuivo da Rede Parlamentar sobre Mudança do Clima  

11:05 – 11:30 
 

Avaliações 

11:30 – 11:40 Encerramento 

11:40 – 13:00 Almoço 
 

13:00 – 16:00 Visita de Campo – “Weg naar Zee” 
 
O dia 9 de Agosto e conhecido como o Dia dos Povos Indígenas (Indi Dei), como parte do dia, 
os delegados visitarão as hortas “Parlamentuin” e participação de uma atividade 
organizada pelos povos indígenas.     
 
Subseqüentemente, os delegados se muradão para o “Weg naar zee”, também conhecido 
como Horta de Paramaribo, uma região costeira de baixa altitude que é altamente 
vulnerável à futura elevação do nível do mar, induzida pela mudança do clima. Devido à 
conversão dessas áreas, tradicionalmente de mangue, em terras agrícolas, lagos de pesca 
e assentamentos, a costa é suscetível a inundações e erosão - levando à 
degradação/perda da terra. O projeto Construindo com a Natureza, apoiado pelo 
Professor Naipal, está trabalhando para replantar/restaurar os manguezais usando 
Unidades de Captura de Sedimentos como um método de adaptação climática. 
 
Facilitator: Professor Dr. Naipal (Universidade Anton de Kom do Suriname) 
 

  

  

 

Esta reunião tornou-se possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá 
por meio do Ministério de Relações Exteriores. 

As sessões dessa reunião serão gravadas em áudio para se tornarem episódios de 
podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir sessões e 
apresentações de nossos últimos encontros, realizados em todo o hemisfério. 

O Centro de Colaboração Regional - Panamá da CMNUCC contribuiu para o 
desenvolvimento da agenda e metodologia da reunião 

https://www.conservation.org/global/suriname/programs/Pages/building-with-nature.aspx
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