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O ParlAmericas participa do Diálogo Parlamentar em Mesa Redonda sobre a Revisão Intermediária do
Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres

No dia 4 de outubro, membros do Comitê Executivo da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do
ParlAmericas (RPMC), entre eles a Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da RPMC; o
Senador Anthony Vieira (Trinidad e Tobago), Vice-Presidente para o Caribe da RPMC; e o Membro da
Assembleia Nacional Radjendrekoemar Debie (Suriname), participaram do Diálogo Parlamentar em Mesa
Redonda sobre a Revisão Intermediária do Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres
2015-2030. A reunião foi organizada pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de
Desastres (UNDRR, sigla em inglês) e contou com o apoio do Grupo Parlamentar do Fórum de
Vulnerabilidade Climática e da GLOBE International.

A Revisão Intermediária pretende fazer um inventário das iniciativas de implementação existentes nos
últimos sete anos do Marco de Sendai, analisando o progresso realizado, examinando os desafios
enfrentados na prevenção de novos riscos ou redução de riscos de desastre existentes, bem como
explorando questões novas e emergentes. Considerando que o Marco de Sendai convoca explicitamente
as e os parlamentares para reduzir riscos de desastre, essa reunião teve como objetivo obter uma
compreensão mais ampla sobre a perspectiva parlamentar. Para tal, o diálogo explorou as contribuições
parlamentares necessárias para apoiar as prioridades do Marco de Sendai, no que tange às suas funções
de legislação, supervisão, orçamento e representação, bem como suas reflexões sobre como fortalecer o
Marco e a estrutura de governança de risco.

A Presidenta da RPMC, Senadora Galvez, destacou a contribuição do ParlAmericas no apoio à
implementação do Marco de Sendai e de outros acordos internacionais relacionados: “Por meio da
nossa Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas, a qual tenho a honra de liderar, bem como da nossa
programação climática, o ParlAmericas promove e apoia o trabalho parlamentar voltado ao alinhamento
da ação climática nacional com as Contribuições Nacionalmente Determinadas, o Marco de Sendai e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como defende maior ambição climática e o
fortalecimento do papel dos parlamentos nesses esforços, conforme destacado recentemente no Guia
de Apoio para uma Recuperação Econômica Sustentável Pós-COVID-19 do ParlAmericas.

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais.
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