
 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata  

  
 
Cidade do Panamá, Panamá, 1 de agosto de 2017 
 
ParlAmericas e Parlatino realizam o 2º Encontro da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas, Energias Renováveis 
 
O ParlAmericas e o Parlatino realizam o 2º Encontro da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas (RPMC),  Energias Renováveis, nos dias 3 e 4 de agosto de 2017, na Cidade do 
Panamá, Panamá. Este encontro reunirá parlamentares de mais de 20 países das Américas e 
do Caribe para a troca de boas práticas legislativas e para dialogar com especialistas 
internacionais sobre diversas ações parlamentares que contribuem para o cumprimento dos 
compromissos assumidos no Acordo de Paris COP21. 
  
A conferência principal será realizada pela Dra. Gisela Alonso, membro do Alto Painel de 
Pessoas Eminentes da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 e presidenta da Agência de 
Meio Ambiente de Cuba (1999-2016). As sessões de trabalho contam com a participação de 
especialistas de organizações internacionais, incluindo a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), o Fundo Mundial do Meio Ambiente (FMMA), o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 
a União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) e representantes de organizações 
da sociedade civil que trabalham em áreas relacionadas com as alterações climáticas. 
 
A Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas, assinalou que "o trabalho 
parlamentar para a agenda de mudança climática deve procurar criar sinergias e cooperação 
entre os vários setores econômicos e atores sociais e políticos para gerar progressos 
significativos". Nesse sentido, o Deputado Elías Castillo (Panamá), Presidente do Parlatino, 
observou que "a harmonização legislativa para combater a mudança climática pode ser 
subsidiada pelas diferentes leis-quadro sobre questões ambientais, econômicas e sociais, que 
servem como referência para os parlamentos nacionais". O Deputado Javier Ortega (Panamá), 
Presidente da RPCC - ParlAmericas, destacou que "a ciência tem um papel fundamental para 
embasar o trabalho legislativo para que a tomada de decisão seja feita com base em 
evidências". Por sua parte, o Deputado Oscar Argueta Mayen (Guatemala), Presidente da 
Comissão do Meio Ambiente e Turismo do Parlatino, acrescentou que "a legislação nacional 
sobre as alterações climáticas deve considerar as diversas experiências de cidadania para 
projetar leis inclusivas e justas para a mitigação e adaptação". 
 
Para maiores informações, consulte a agenda do encontro e siga as redes sociais do 
@ParlAmericas y @sedeparlatino 
 
 

*** 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelos 
parlamentos nacionais dos Estados membros da OEA nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o 
ParlAmericas facilita a troca das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para 
mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para communications@parlamericas.org  
 
O Parlatino é um organismo regional integrado pelos parlamentos nacionais dos países da América Latina e do 
Caribe, encarregado de promover e harmonizar a integração na região. Para mais informações, visite 
www.parlatino.org 

 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_preliminar_RPCC_POR.pdf
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
http://www.parlatino.org/

