
Agenda Preliminar

7º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas

O Futuro da Democracia na Era Digital

Santiago, Chile

20, 21 e 22 de abril, 2023

REGISTRE-SE AQUI

#ParlAmericasOPN

O 7° encontro da Rede de Parlamento Aberto tem como objetivo analisar os impactos da transformação digital nos

sistemas democráticos, considerando não apenas as oportunidades e desafios que surgiram nos últimos anos como

resultado da maior utilização da Internet e das TICs, mas também como, desde o paradigma de parlamento aberto,

se podem implementar esforços e iniciativas que garantam que a governança digital seja transparente e

responsável.

A agenda também levará em conta os impactos sociais dessas transformações, especialmente em

relação ao empoderamento das mulheres no âmbito de uma governança digital inclusiva que reconheça

a importância crítica de sua participação substantiva no ecossistema digital como condição indispensável

para democracias mais robustas e sólidas.

Quinta-feira, 20 de abril

08:00 Traslado de participantes ao parlamento do Chile

09:00 – 09:45 Inauguração
● Senador Juan Antonio Coloma (Chile), Presidente do Senado

● Deputado Vlado Mirosevic (Chile), Presidente da Câmara de Deputadas e

Deputados e membro do Conselho do ParlAmericas

● Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas

● Senador Javier Macaya (Chile), Presidente da Rede de Parlamento Aberto do

ParlAmericas e anfitrião do encontro

09:45 – 10:30 Palestra magistral: os impactos da transformação digital no sistema democrático
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https://survey.zohopublic.com/zs/j6B3go


A era da comunicação digital democratizou a distribuição e o consumo de informações e
notícias mas, também, gerou novos desafios como a ciber-segurança, o trabalho remoto, a
divisão digital, a desinformação, o oligopólio da Internet e as plataformas digitais utilizadas
massivamente, entre outros. Esta conferência abordará os impactos das tecnologias digitais
sobre o sistema democrático e as interações sociais, destacando as principais recomendações
e considerações para os parlamentos da região sobre como enfrentar os desafios e
oportunidades.

10:30 - 11:45 Sessão 4: Rumo a um futuro digital seguro, justo e inclusivo no âmbito regional

Essa sessão estará dedicada a integrar uma perspectiva parlamentar na implementação de

instrumentos internacionais como o Pacto Digital Mundial das Nações Unidas, o Grupo de

Especialistas sobre Inovação e Mudança Tecnológica, e educação na era digital para alcançar

a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas da Comissão da

Condição Jurídica e Social da Mulher, o Programa Regional para a Transformação Digital

adotado no IX Encontro de Cúpula das Américas e, a convocação a uma ação global por parte

dos países membros da Aliança para o Governo Aberto que definiram pautas para a

promoção de uma internet confiável e inclusiva.

11:45 - 12:00 Fotografia oficial

12:00 - 14:00 Almoço

14:00 - 17:00 Sessão 1: Parlamento aberto com perspectiva de gênero

Esta sessão fornecerá aos parlamentares ferramentas para integrarem uma perspectiva de
gênero em ações parlamentares abertas, relativas ao pilar da participação cidadã no
processo legislativo. Também abordará as oportunidades oferecidas pela tecnologia para
contribuir para a participação inclusiva da cidadania na era digital.

17:00 Traslado ao hotel oficial

19:00 Recepção de bem-vinda

Sexta-feira, 21 de abril

08:00 Traslado de participantes ao parlamento do Chile

09:00 – 09:15 Apresentação Mesa de Estado Aberto - Chile

09:15 – 10:45 Sessão 2: Abordando a desinformação online desde o parlamento
A desinformação, um desafio até mesmo para as democracias mais fortes, é multifacetada,
globalizada e sistêmica e, portanto, deve ser abordada levando em conta as últimas
tendências legislativas e ações coordenadas entre os Estados com base no multilateralismo.
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https://www.un.org/techenvoy/es/global-digital-compact
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/csw
http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02292S02.pdf
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/global-call-to-action-for-all-ogp-members/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/global-call-to-action-for-all-ogp-members/


Esta sessão explorará as diferentes dimensões da desinformação e o papel do parlamento na
proteção dos direitos humanos e políticos frente a este fenômeno.

10:45 – 12:15 Sessão 3: Ações parlamentares para uma governança digital íntegra e inclusiva

Com o auge da democracia digital, é imperativo adotar e fortalecer ações legislativas para

garantir uma governança digital plena e inclusiva que não deixe ninguém para trás, e que

contribua para estados mais abertos e eficientes. Esta sessão será realizada por meio de

apresentações de delegações parlamentares e mesas redondas que abordarão diferentes

questões relacionadas à governança digital, tais como cibersegurança e identidade digital,

violência nas redes sociais, interoperabilidade, ciência no parlamento, entre outras.

12:15 – 14:15 Almoço

14:15 - 14:30 Participação cidadã no processo constituinte no Chile: lições e experiências

14:30 – 16:30 Sessão 4: Apresentação de avanços e compromissos de parlamento aberto
Local: por confirmar

As delegações parlamentares são convidadas a apresentarem avanços sobre parlamento
aberto, os quais serão incluídos na Ferramenta de compromissos parlamentares do
ParlAmericas. As e os legisladores são encorajados a apresentarem compromissos no âmbito
do presente encontro e enviar tais informações completando o seguinte formulário.

16:30 Traslado ao Hotel

Sábado 22 de abril

08:00 Traslado de participantes ao parlamento do Chile

09:00 – 11:00 Sessão 5:  Da diferença digital à inclusão digital

Com a participação de representantes de organizações da sociedade civil, essa sessão será

dedicada a explorar diferentes dimensões da inclusão digital, incluindo aspectos como o

acesso à Internet, a alfabetização digital e o empoderamento de grupos tradicionalmente

marginalizados por meio das TICs como um recurso para a superação das segmentações

sociais.

11:00 – 11:30 Apresentação dos padrões de abertura legislativa no trabalho de comissões
● Senadora Paulina Núñez (Chile), membro do Grupo Bicameral de

Transparência
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https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/


11:30 – 11:45 Eleições
● Presidência da Rede de Parlamento Aberto

● Vice-presidência pela América do Norte da Rede de Parlamento Aberto

● Vice-presidência pela América Central da Rede de Parlamento Aberto

● Vice-presidência pela América do Sul da Rede de Parlamento Aberto

Durante a reunião, os representantes dos parlamentos serão eleitos para o Comitê Executivo
da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas. Para mais informações, veja nosso anúncio
de eleições.

11:45 – 12:00 Declaração do 7º encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
● Comitê Executivo da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas

12:00 – 12:15 Avaliações

12:15 – 12:30 Anúncios das próximas atividades do ParlAmericas
● Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas

12:45 – 13:00 Encerramento

13:00 Almoço

Fim do programa oficial

15:00 Reunião do Comitê Executivo da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
(reunião à portas fechadas)

Você pode nos seguir nas redes sociais em @ParlAmericas

Tenha em conta que as sessões serão gravadas para serem convertidas em episódios de

podcast. Encontre o ParlAmericas em iTunes, Google Play e Spotify para escutar sessões e
apresentações de nossas reuniões anteriores.

Esta atividade se realiza com o apoio financeiro do Governo do Canadá.
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http://www.parlamericas.org/uploads/documents/ElectionAdvisory-OPN7-pt.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/ElectionAdvisory-OPN7-pt.pdf

