
 
 

 

Programa de Mudanças Climáticas  

 

Parlamentos no Centro da Agenda de Ação Climática  

O ParlAmericas apoia a ação sobre a mudança climática através de um programa inovador especialmente projetado para 
parlamentares nas Américas e no Caribe. Os parlamentares podem desempenhar um papel crítico na aceleração do 
progresso para combater a mudança climática, elaborando ojetivos mais ambiciosos e promovendo a ação climática 
através de suas funções legislativas, de supervisão e monitoramento, alocação orçamentária, representação e 
conscientização. Por meio de sua programação, o ParlAmericas esforça-se para promover ações parlamentares e 
legislações coerentes e informadas para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência climática das sociedades em todo o 
hemisfério. 

Programa de Mudanças Climáticas do ParlAmericas 

1. Ciência do Clima para Parlamentares: O ParlAmericas cria espaços para que parlamentares possam identificar, 
discutir e melhorar sua compreensão sobre formas de utilizar evidências científicas e melhores práticas de 
combate à mudança climática. Por meio de conferências, sessões de trabalho, sessões informativas e recursos de 
conhecimento adaptados, o ParlAmericas proporciona aos parlamentares acesso a especialistas e profissionais de 
todo o hemisfério, bem como meios para utilizar os 
sistemas locais de conhecimento em seu trabalho, 
incluindo o trabalho da sociedade civil nas linhas de 
frente da crise climática.  

2. Alinhamento aos Quadros Internacionais: O 
ParlAmericas promove a coordenação e o alinhamento 
de ações parlamentares sobre meio ambiente com os 
marcos internacionais para evitar a duplicação de 
objetivos. Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para 2030, as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs, sigla em inglês) no âmbito do 
Acordo de Paris e o Marco de Sendai para a Redução de 
Risco de Desastres, servem como guias de documentos 
políticos para este propósito. 

3. Alianças e Parcerias: O ParlAmericas promove o desenvolvimento de alianças e parcerias com uma ampla gama de 
organizações e partes interessadas para promover formas inovadoras de engajar parlamentares e comunicar as 
prioridades climáticas nacionais e locais aos legisladores. 

4. Envolvimento Ativo no Campo: O avanço da ação climática requer conhecimento contextualizado. O ParlAmericas 
aplica uma abordagem de aprendizagem experiencial, inclusive por meio de visitas de campo, para preencher a 
lacuna entre o conhecimento adquirido por parlamentares e as ações que podem implementar para combater a 
mudança climática. 

5. Diálogo e Ação Sensíveis ao Gênero: A programação do ParlAmericas é fundada em uma análise interseccional, 
reconhecendo sistemas de discriminação e privilégios que se sobrepõem às relações de gênero. Estas 
considerações são integradas por meio do planejamento, entrega e acompanhamento das atividades, para 
garantir que o diálogo parlamentar e as ações legislativas sobre mudança climática sejam inclusivos de gênero e 
respondam às formas específicas pelas quais mulheres e homens de diferentes origens vivenciam a mudança 
climática. 

 

 

 



 
 

ParlAmericas em ação: desenvolvendo o protocolo parlamentar sobre redução do risco de desastres 

O ParlAmericas, em parceria com o Escritório das Nações Unidas para Redução de 
Riscos de Desastres (UNISDR), está desenvolvendo um Protocolo Parlamentar, para 
apoiar os parlamentos das Américas e do Caribe a alinhar a legislação nacional com 
a Estrutura de Sendai para Redução de Risco de Desastres, que aplicará o 
aprendizado adquirido por meio de atividades recentes sobre o assunto, incluindo 
uma visita de campo e instruções sobre os riscos climáticos urbanos costeiros e o 
diálogo hemisférico relacionado entre parlamentares e organizações internacionais 
e da sociedade civil, realizados com a UNISDR. O Protocolo Parlamentar sobre 
Redução do Risco de Desastres será lançado em 2019. 
Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas 

A Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas (RPMC) foi criada em 2016 com o objetivo de promover a 
diplomacia parlamentar sobre a ação climática nos parlamentos, alinhada aos quadros internacionais existentes que 
trabalham para combater as mudanças climáticas e alcançar o desenvolvimento sustentável. A RPMC fomenta o 
intercâmbio de conhecimentos entre parlamentares, especialistas, sociedade civil, e outros interessados, sobre práticas 
eficazes de mitigação e adaptação às mudanças climáticas por meio de oficinas, diálogos e criação de recursos 
especializados. O trabalho da Rede incentiva a cooperação entre os parlamentos e as agências governamentais, no 
desenvolvimento e implementação de políticas inovadoras para combater as mudanças climáticas. Tópicos recentes de 
discussão incluem energia renovável, redução do risco de desastres e conceitos de financiamento climático como perdas 
e danos, tarifação do carbono e mercados, bem como a importância de integrar gênero na ação climática e aumento das 
metas dentro das Contribuições Nacionalmente Determinadas visando cumprir o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

A Rede é governada por um Comitê Executivo eleito, composto pela Presidência e Vice-Presidências sub-regionais, 
representando as Américas do Norte, Central e do Sul e o Caribe. 

Parcerias Estratégicas 

O ParlAmericas é uma organização observadora oficial do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima e da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

O ParlAmericas também assinou um acordo de colaboração com o Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de 
Desastres, e Memorandos de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Mulheres e a 
Organização dos Estados Americanos.   

                                                                                     

 

Sobre o ParlAmericas 

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos adaptados para apoiar o trabalho parlamentar. A Secretaria Internacional 
do ParlAmericas está sediada em Ottawa, Canadá.  

Para mais informações sobre o Programa de Mudanças Climáticas do ParlAmericas, entre em contato com:  

Programa de Mudanças Climáticas do ParlAmericas 
parlamericascc@parlamericas.org 
 
O programa de mudanças climáticas do ParlAmericas é possível, em parte, graças ao apoio financeiro do Governo do Canadá por meio do seu 
Ministérios de Assuntos Globais. 

mailto:parlamericascc@parlamericas.org

	Parlamentos no Centro da Agenda de Ação Climática
	ParlAmericas em ação: desenvolvendo o protocolo parlamentar sobre redução do risco de desastres
	Sobre o ParlAmericas

