
 

   

Começando o Ano com Ação Climá�ca
   

Conforme o novo ano se inicia, gostaríamos de estender nosso sincero agradecimento

a todos e todas que contribuíram para o trabalho do ParlAmericas. Valorizamos sua

par�cipação e parceria, e estamos ansiosos para dar con�nuidade ao sucesso alcançado

à medida que avançamos em direção à abertura parlamentar, igualdade de gênero,

ação climá�ca e desenvolvimento sustentável em 2023.

Nesta época de resoluções de Ano Novo, convidamos você a dedicar esforços nos
próximos meses em resposta aos acordos climá�cos e ambientais feitos nos úl�mos
meses de 2022 na COP27 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
Climá�ca (CNQNUMC), e COP15 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).   

 
Abaixo apresentamos alguns dos principais resultados da COP27 e iden�ficamos pontos

de ação parlamentar para o presente ano, a fim de con�nuar a promover a ação
climá�ca ambiciosa e inclusiva.

Pontos de Ação Climá�ca Parlamentar para 2023

Por meio de supervisão e outras responsabilidades legisla�vas, parlamentares podem
desempenhar papeis fundamentais na responsabilização do poder execu�vo no que
tange aos acordos climá�cos firmados na COP27 e outros acordos ambientais
mul�laterais, tais como a CBD, assegurando que palavras sejam transformadas em
ação.

Durante a COP26, o Pacto Climá�co de Glasgow foi adotado, instando partes a
reduzirem a lacuna entre os planos de redução de emissões existentes e o que é
necessário para reduzir as emissões para o atendimento do Acordo de Paris.
Entretanto, muitos países não trouxeram novas estratégias. Verifique se o seu
país apresentou uma Contribuição Nacionalmente Determinada atualizada
desde a COP27, bem como se ele possui ou está trabalhando em uma Estratégia
Climá�ca de Longo Prazo.
Avalie se os compromissos e planos climá�cos nacionais do seu país são
compa�veis com as metas do Acordo de Paris, incluindo limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C, e de que forma eles contribuem para o alcance de
prioridades de desenvolvimento nacionais, entre elas a igualdade de gênero.
Iden�fique se o seu país possui/está desenvolvendo um plano nacional de
gênero e mudança climá�ca detalhando como diferentes setores e planos estão
considerando ambas essas questões de forma holís�ca.
Solicite aos funcionários/as públicos, equipe nacional de negociação e/ou
delegação parlamentar que compareceu à COP27, a apresentação dos
compromissos nacionais assumidos na COP27 ao(s) comitê(s) responsável(eis)
por proteção ambiental e ação climá�ca e/ou na plenária.  
Solicite relatórios de progresso sobre compromissos ambientais e climá�cos
firmados na COP27, por meio de um ou mais comitês com responsabilidade pelo
monitoramento da implementação de compromissos.
Examine como os compromissos firmados na COP27 e compromissos climá�cos
nacionais podem ser promovidos e implementados por meio de legislação nova
ou já existente, e alocação orçamentária adequada.

Leia nossa publicação conjunta Os Parlamentos e o Acordo de Paris para obter mais
informações e boas prá�cas sobre como apoiar a implementação de compromissos
climá�cos em todo o hemisfério.

Resultados da COP27

A COP27 foi concluída com o Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh, o qual, pela
primeira vez, menciona segurança alimentar, soluções baseadas na natureza, pontos de
inflexão, direito a um meio ambiente salubre, bem como uma transformação do
sistema financeiro e de suas estruturas e processos. Por falta de consenso, o
documento produzido não observou a necessidade de “eliminar grada�vamente”
combus�veis fósseis e fazer os gases de efeito estufa a�njam seu pico de emissão
global até 2025, para limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme previsto pelo
relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá�cas sobre a mi�gação da
mudança climá�ca.    

Outras inicia�vas e decisões incluem o acordo inovador sobre um novo fundo de
“perdas e danos” para países vulneráveis; a adoção de um plano de ação de quatro
anos chamado Ação para o Empoderamento Climá�co no âmbito do programa de
trabalho de Glasgow; a implementação de plano de ação de gênero; a Inicia�va
Coalização de Dívida; o lançamento do Plano de Ação de Alerta Precoce para Todos,
entre outros. Para mais resultados, leia o resumo do relatório do Ins�tuto Internacional
para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) para a COP27.  

Outras No�cias

Leia as declarações mais recentes adotadas no 14o Encontro da Rede Parlamentar
para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas e na 19a Assembleia Plenária do
ParlAmericas, organizados pelo Congresso da Colômbia em novembro/dezembro de
2022. 

A Economia de Cuidado
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RESERVE A DATA!
O 7º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas acontecerá no Chile de

20 a 22 de abril de 2023. 

 

https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums/72177720304122755/with/52536913695/
https://cop27.eg/#/
https://unfccc.int/
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://unfccc.int/es/node/520
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_POR.pdf
https://unfccc.int/documents/624444
https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/
https://cop27.eg/#/presidency/initiative
https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
https://unfccc.int/ace
https://unfccc.int/documents/624406
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://public.wmo.int/en/media/press-release/early-warnings-all-action-plan-unveiled-cop27
https://enb.iisd.org/sharm-el-sheikh-climate-change-conference-cop27-summary
https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration-14PNGE-pt.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration-19PA_ENG.pdf

