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                        Juntos pelo nosso planetaTEMA:

                               31 de outubro a 13 de novembroDATAS:

                                               Glasgow, Écosse, Royaume-UniLOCALIZAÇÃO:

do ParlAmericas (RPMC) e, pelo Exmo. Senador Raúl

Bolaños-Cacho Cué (México), Vice-Presidente da RPMC

para a América do Norte, que também participou na

capacidade de membro da delegação do México.

 

A Senadora Galvez participou da Cúpula dos Legisladores,

reunião que ocorreu às margens da COP26, organizada pela

GLOBE e pelo Parlamento da Escócia, que consiste em um

encontro para facilitar o intercâmbio de inovações e

práticas parlamentares entre legisladores de todo o mundo,

realizado de forma híbrida nos dias 5 a 6 de novembro de

2021, na cidade de Edinburgh, Reino Unido (gravações do

dia 1 e dia 2). Como parte de sua participação, a Senadora

falou no painel, juntamente com o Dr. Marcelo Carvalho de

Andrade, Fundador da ProNatural e Cofundador da Earth

Capital (global), e o Professor Dan Etsy da Universidade de

Yale, a respeito das realidades financeiras para o alcance de

emissão líquida zero de carbono, investimentos em

adaptação às mudanças climáticas e, reparação de perdas e

danos, tendo em vista a recuperação e endividamento

causados pela pandemia do COVID-19. A Senadora discutiu

a necessidade de garantir que as empresas e os

investidores se alinhem e apoiem o cumprimento dos

compromissos climáticos, por meio da inovação legislativa

no financiamento climático.

 

Ela também apresentou sua opinião de especialista sobre

mudança climática e recuperação limpa na Reunião

Parlamentar da União Interparlamentar COP26, informada

pelas principais conclusões de seu livro intitulado

Construindo um futuro melhor: Uma recuperação limpa e

justa da pandemia do COVID-19.

 

Durante a 4ª sessão da Série de Webinars Parlamentares,

hospedada por GLOBE International, Durante a 4ª sessão da

                                            Governo da Escócia e do

Reino Unido em parceria com o Governo da Itália

ANFITRIÃ(O):

A COP26 deste ano da CQNUMC reuniu negociadores,

representantes do governo, parlamentares e

representantes da sociedade civil e do setor privado,

bem como organizações observadoras oficiais, como o

ParlAmericas, sob a presidência do Reino Unido em

parceria com a Itália, para gerar compromissos de ação

climática mais ambiciosos e inclusivos visando alcançar

o Acordo de Paris. ParlAmericas foi representado pela

Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta

da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas

                                26a sessão da Conferência das Partes

(COP26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC)

TÍTULO:

Série de Webinars Parlamentares, hospedada por

GLOBE International, Senadora Galvez apresentou

ainda o recurso interativo do ParlAmericas Meio

ambiente e sustentabilidade: Mapeando as estratégias

e planos das Américas e do Caribe.

 

O Senador Bolaños, por sua vez, realizou várias reuniões

bilaterais com especialistas em assuntos sobre

mudanças climáticas, com quem compartilhou as

reformas aprovadas pelo Senado do México para elevar

o cuidado do meio ambiente a um posto constitucional

e, a Lei da Economia Circular, uma área temática

fundamental para o ParlAmericas desde a realização da

17ª Assembleia Plenária: A Caminho de uma Economia

Circular.

 

Por fim, o ParlAmericas teve o prazer de ser membro

fundador do grupo parlamentar da CQNUMC, que visa

promover o fortalecimento da participação

parlamentar no processo da COP e nas reuniões da

CQNUMC.

 

Entre as principais referências e recursos

compartilhados pelo ParlAmericas durante a COP

estavam:

Sumário Executivo: Os parlamentos e o Acordo de

Paris

Meio ambiente e sustentabilidade: Mapeando as

estratégias e planos das Américas e do Caribe

1o boletim informativo da COP26 do ParlAmericas:

Capacitando a ação parlamentar virtual e presencial

durante a COP26

2o boletim informativo da COP26 do ParlAmericas:

Promovendo a Ação Parlamentar Pós-COP26

https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-5-2021
https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-6-2021
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DMOLyBTVVeI&t=2837s
https://rosagalvez.ca/en/initiatives/clean-and-just-recovery
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Meioambienteesustentabilidade-POR/MainView
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101326
http://parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_POR.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Meioambienteesustentabilidade-POR/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Communication_1_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Comunicacion_2.pdf
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PONTOS DE AÇÃO-CHAVE PARA AS E OS PARLAMENTARES APÓS A COP26

 

A COP26 foi encerrada com a adoção do Pacto Climático de Glasgow, bem como vários outros resultados de alto nível (resumidos

no 2o boletim informativo da COP26 do ParlAmericas). A mensagem principal era clara: para combater as mudanças climáticas,

e salvar o mundo de impactos catastróficos, as palavras devem ser postas em ação.

 

Legisladores, como representantes de diversas comunidades, são atores-chave que podem garantir que os compromissos

climáticos assumidos na COP26 pelo Poder Executivo sejam cumpridos. A seguir, algumas ações legislativas recomendadas

que podem ser colocadas em prática após a COP26:

 

Verifique se seu país apresentou uma contribuição nacionalmente determinada atualizada, estratégia climática de longo

prazo e Plano Nacional de Adaptação, se eles são compatíveis com as metas do Acordo de Paris, e como estes contribuem

para o cumprimento das prioridades nacionais de desenvolvimento.

Consulte o repositório do ParlAmericas para ver se seu país tem um plano em vigor sobre esses temas, bem como outras

questões ambientais.

Solicite que as e os funcionárias/os do governo, a equipe nacional de negociação e/ou a delegação parlamentar à COP26

apresentem os compromissos assumidos na COP26 às comissões competentes (ou seja, responsáveis por questões

ambientais, finanças, gênero, entre outros), lembrando que as mudanças climáticas não podem ser tratadas efetivamente em

silos.

Realizar audiências públicas para reunir informações e reflexões de especialistas e representantes da sociedade civil sobre os

compromissos com as mudanças climáticas.

Solicitar relatórios de progresso sobre a implementação de compromissos ambientais e climáticos assumidos na COP26,

considerando:

criação de um grupo de trabalho para acompanhar os compromissos climáticos assumidos na COP;

atribuindo às comissões parlamentares relevantes a responsabilidade de acompanhar os compromissos; e/ou

organizar reuniões periódicas com a comissão parlamentar e ministério responsáveis para acompanhar a implementação

das políticas necessárias ao cumprimento do acordado no âmbito da COP26.

Examine como os compromissos assumidos na COP26 podem ser cimentados e promovidos por meio de legislação existente

ou, nova, e alocação orçamentária adequada.

Examine como os compromissos assumidos na COP26 podem ser integrados ao plano de recuperação pós-COVID19 do país.

Em preparação para a COP27, no Egito, trabalhe na criação de mecanismos para promover e facilitar o envolvimento

parlamentar. Considere trabalhar no âmbito do grupo de trabalho ou comitê designado para contribuir de forma colaborativa

para a posição nacional que será levada à COP27, por exemplo, mantendo espaços de trabalho entre negociadores e

legisladores. 
 

 

Para mais orientações sobre como você pode ajudar a apoiar a implementação do Acordo de Paris e compromissos

ambientais, consulte o sumário executivo da publicação Parlamentos e do Acordo de Paris.

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Comunicacion_2.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Meioambienteesustentabilidade-POR/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_POR.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Meioambienteesustentabilidade-POR/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_POR.pdf


ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

