THEME
Time for Action

O ParlAmericas participa ativamente do
PreCOP25 e COP25

LOCATION
San José, Costa Rica
Madrid, Spain
DATES
October 8-10, 2019
December 2-13, 2019

#ParlAmericasCC
#TimeForAction

This activity is aligned with SDG 7, 11, 12, 13,
14, 15 and 17

DESTAQUES DO ANO 2019

DELEGAÇÃO PARA A COP25
#ParlAmericasCC
TEMA: Hora de Agir
LOCAL: Madri, Espanha
DATA: 2 a 13 de dezembro

Esta atividade está alinhada com os ODS 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Unidas sobre Mudança Climática COP-25, em
Madri, Espanha, do dia 2 ao dia 13 de dezembro.
A delegação foi composta pela membro da
Assembleia Nacional do Equador Ana Belén
Marín, Presidenta da RPMC, pela Senadora Rosa
Galvez (Canadá), Vice-Presidenta da RPMC
para a América do Norte, e pela membro da
Assembleia Legislativa da Costa Rica Paola Vega,
Vice-Presidenta da RPMC para a América Central.
Este ano, o principal objetivo da COP foi
aumentar a ambição geral de todas as partes em
preparação para a atualização das Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDCs, sigla em
inglês), em 2020. Um apelo comum das partes
interessadas, incluindo os parlamentares da
delegação, na COP25, era fazer com que as
NDCs sejam mais inclusivas, criando-as em
consulta com diversos atores e considerando
os direitos humanos, a igualdade de gênero e
outras dimensões sociais das soluções climáticas
propostas.
Os objetivos da delegação do ParlAmericas na
COP25 eram:

Uma delegação de parlamentares do Comitê
Executivo da Rede Parlamentar de Mudanças
Climáticas do ParlAmericas (RPMC) participou
de sessões oficiais da Conferência das Nações

• Promover o Apelo à Ação Parlamentar adotado
no 4º Encontro do PNCC em Paramaribo,
Suriname, e suas principais mensagens. Esta
declaração insta os colegas parlamentares,
líderes políticos, sociedade civil e organizações
multilaterais, setor acadêmico, e todos os
indivíduos em nosso hemisfério, a abordar
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urgentemente as mudanças climáticas
e a implementar o Acordo de Paris em
conformidade com a Agenda 2030.
• Apresentar o novo Guia consultivo sobre
Parlamentos Verdes do ParlAmericas,
descrevendo como os parlamentos podem
liderar pelo exemplo e medir seu impacto
ambiental atual, bem como empreender ações
para melhorar as práticas de sustentabilidade
e a consciência ambiental de suas instituições,
contribuindo, assim, para as metas nacionais
gerais de redução de emissões.
• Apresentar o Protocolo Parlamentar para
Redução de Riscos de Desastres e Adaptação
às Mudanças Climáticas, desenvolvido em
colaboração com o UNDRR para apoiar
parlamentares na contribuição para a
implementação do Marco de Sendai e para
fornecer ferramentas aos parlamentos para
ajudar a fortalecer a resiliência e a capacidade de
adaptação às mudanças climáticas.
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• Aprender sobre novos desenvolvimentos e
iniciativas para mitigar e se adaptar às mudanças
climáticas em todo o mundo, e discutir essas
questões com diferentes partes interessadas
para desenvolver parcerias e informar o
planejamento para as próximas atividades da
RPMC.
Para atingir esses objetivos gerais, a delegação do
ParlAmericas participou de reuniões bilaterais
e painéis, contribuindo com uma perspectiva
legislativa para as várias sessões paralelas oficiais.
Além de participar de diversas sessões paralelas de
alto nível e reuniões bilaterais, a Senadora Galvez
também recebeu um briefing privado com o
negociador-chefe da equipe canadense da COP25
sobre os principais tópicos de negociação do país.
Tais tópicos incluíam o carbono e os mecanismos
não mercadológicos e suas regras, perdas e danos,
financiamento climático, plano de trabalho do
Plano de Ação de Gênero, comunidades locais
e a plataforma dos povos indígenas. Ela também
participou de reuniões e briefings sobre transição
justa, recebendo informações a respeito dos
pedidos feitos pelos sindicatos na COP25.
A Sra. Marín também representou o
ParlAmericas em duas sessões paralelas oficiais.
O primeiro foi um evento organizado pela Ação
Global para o Clima da UNFCCC, no Centro
de Ação, intitulada Programas Voluntários de
Gerenciamento de Carbono - Uma contribuição
para a mitigação nos mercados de carbono,
no qual compartilhou informações sobre a
participação do ParlAmericas na iniciativa Climate
Neutral Now, bem como o lançamento do Guia
Consultivo sobre Parlamentos Verdes. Além disso,

ela participou do painel de alto nível intitulado
Transição justa para uma economia verde
inclusiva: um impulsionador para ações climáticas
ambiciosas e ODS, organizado pela Organização
Internacional do Trabalho. Por fim, a Sra. Marín
e James Grabert, Diretor do Mecanismos
de Desenvolvimento Sustentável, reafirmaram
formalmente o Memorando de Entendimento
entre o ParlAmericas e a UNFCCC.
Durante a segunda semana da COP25, o
ParlAmericas foi representado pela Sra.
Vega durante o Café da Manhã Parlamentar,
organizado pelo Congresso Global Renovável,
e em uma sessão paralela oficial organizada
pela União Interparlamentar (IPU) em parceria
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com Grantham Research Institute, intitulada
Tendências globais em legislação e litígios
climáticos: aprimorando a resiliência e a
adaptação, onde compartilhou o Protocolo sobre
Redução de Riscos de Desastres e Adaptação
às Mudanças Climáticas que o ParlAmericas
desenvolveu em colaboração com o UNDRR.
Participou ainda da Reunião Parlamentar por
ocasião da COP, organizada pela IPU e realizada
na Câmara dos Deputados da Espanha, onde
apresentou importantes trabalhos em andamento
no hemisfério sobre mudança climática e seus
vínculos com a igualdade de gênero e abertura
parlamentar.
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Principais mensagens da COP25
Os seguintes pontos foram enfatizados pela participação do
ParlAmericas na COP:
1. Todas as partes interessadas e demais atores são necessários
para combater as mudanças climáticas. Existem programas
públicos para incentivar uma maior participação, como programas
voluntários de gerenciamento de carbono que envolvem o setor
privado.
2. Os países devem se preparar para atualizar e aprimorar seus
NDCs em consulta com a sociedade civil, atentos à participação
e necessidades de mulheres e jovens, povos indígenas, pessoas
com deficiência, trabalhadores de indústrias tradicionalmente
insustentáveis e comunidades marginalizadas.
3. Justiça social, direitos humanos e a Agenda 2030 devem ser
delineados nas NDCs e nas estratégias climáticas nacionais dos
países. Uma transição justa deve ser um ponto focal nessas
estratégias para garantir que ninguém seja deixado para trás e
para permitir uma maior ambição climática.

É essencial promover a participação ativa e inclusiva dos
governos, parlamentos, agências internacionais, setor privado
e cidadania nacionais e locais nas discussões climáticas, para
que todos possamos contribuir para a promoção de uma
transição justa para a descarbonização.

4. A legislação sobre mudanças climáticas deve conter medidas que
permitam responsabilização e mais especificidade, estabelecendo
uma estrutura e instrumentos que facilitem a consecução dos
NDCs. Instrumentos comuns incluem o conselho independente
para monitorar o progresso e um conselho de especialistas que
forneça ao governo recomendações baseadas em evidências.

Membro da Assembleia Legislativa Paola Vega
(Costa Rica),Vice-Presidenta da RPMC para a
América Central

5. Deve haver um compromisso de criar um quadro político
favorável para as energias renováveis e acelerar ainda mais o
crescimento da geração de energia renovável em direção a uma
participação de 100% nos próximos anos, e incorporá-lo em
um processo baseado nos princípios da participação pública e
transição justa.
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Participação na pré-COP25 na Costa Rica

Estamos aqui representando o ParlAmericas, compartilhando
nosso conhecimento, mas [também] aprendendo sobre tópicos
altamente relevantes, como uma transição justa [...] como
podemos continuar a construir economias verdes e [contribuir]
dentro de nossos espaços parlamentares, políticas que
fortalecem a neutralidade do carbono.

O ParlAmericas, em colaboração com a Assembleia
Legislativa da Costa Rica e o Centro Regional da UNFCCC
para a América Latina e o Caribe, organizou uma sessão
paralela às margens da Pré-COP25, que ocorreu em San
José, Costa Rica, nos dias 8 a 10 de outubro.
A sessão de alto nível, intitulada “Fortalecendo a governança
climática como uma ferramenta para alcançar uma transição
justa para a descarbonização,” incluiu a participação da Sra.
Paola Vega (Costa Rica); da Senadora Verónica Camino
(México), Vice-Presidenta para a América do Norte da Rede
Parlamentar para a Igualdade de Gênero; do Deputado
Jorge Rathgeb (Chile); da Exma. Haydée Rodríguez
(Costa Rica), Vice-Ministro de Água e Mares; de Ovais
Sarmad, Secretário Executivo Adjunto da UNFCCC; e de
Andrea San Gil León (Costa Rica), Presidenta do Centro
de Sustentabilidade Urbana.

Membro da Assembleia Nacional (Equador) Ana Belén Marín,
Presidenta da RPMC

Conseguimos nos engajar nas questões mais urgentes que a
humanidade enfrenta atualmente, e focar nossa atenção em
como transformar sistemas de energia, transporte, alimentos
e agricultura [...] Os legisladores têm responsabilidades únicas
em ajudar a elevar as ambições de seus países para promover
o diálogo social necessário para resolver esta questão urgente
sem promover divisões sociais.

O evento paralelo promoveu um diálogo dinâmico e o
intercâmbio de boas práticas entre diversos atores em
relação à forma como a governança climática eficaz e
inclusiva pode contribuir para alcançar uma transição justa
em direção a um mundo descarbonizado. As discussões
do painel ainda enfatizaram a importância de se ter uma
perspectiva de gênero no desenvolvimento de soluções
climáticas que não deixam ninguém para trás. Também
foi destacada a importância de incluir parlamentares em
discussões climáticas nacionais e regionais, relacionadas à
transição para uma economia verde.

Senadora Rosa Galvez (Canada),Vice-Presidenta
da RPMC para a América do Norte
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PARLAMERICAS
ParlAmericas is the institution that
promotes PARLIMENTARY DIPLOMACY
in the INTER-AMERICAN SYSTEM

ParlAmericas fosters OPEN PARLIMENTS by
advancing the principles of transparency,
accountability, citizen participation, ethics
and probity

ParlAmericas is composed of the 35
NATIONAL LEGISLATURES from North,
Central and South America and the
Caribbean

ParlAmericas promotes policies and legislative
measures to mitigate and adapt to the effects
of CLIMATE CHANGE

ParlAmericas facilitates the exchange of
parliamentary BEST PRACTICES AND
promotes COOPERATIVE POLITICAL
DIALOGUE

ParlAmericas works towards strengthening
democracy and governance by
accompanying ELECTORAL PROCESSES

ParlAmericas mainstreams GENDER
EQUALITY by advocating for women’s
political empowerment and the application
of a gender lens in legislative work

ParlAmericas is headquartered in OTTAWA,
CANADA

International Secretariat of ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Telephone: +1 (613) 947-8999
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org
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