
   
 

 

 
 

Componente Parlamentar no âmbito da Cúpula Global da Parceria 
para o Governo Aberto  

Ottawa, Canadá | 29 a 30 de maio de 2019 
 

  #ParlAmericasOPN 
 

Nota: As e os parlamentares registrados para o Dia do Parlamento Aberto serão 
automaticamente registrados para o Componente Parlamentar da Cúpula Global da 
Parceria para o Governo Aberto. Para inscrever-se no Dia do Parlamento Aberto, acesse 
aqui. 
 
 

A Aliança para o Governo Aberto (OGP, sigla em inglês) reúne autoridades governamentais e líderes 
da sociedade civil para criação de planos de ação que tornem os governos mais inclusivos, 
responsivos e responsáveis. Desde o seu lançamento, em 2011, a OGP cresceu de oito governos 
fundadores para 79. Cada governo da OGP possui parceria com a sociedade civil para promover a 
transparência, empoderar a cidadania, combater a corrupção e aproveitar novas tecnologias para 
melhorar a governança e tornar seus governos mais eficazes e responsivos. 
 
A sustentabilidade das iniciativas de governo aberto requer apoio multipartidário, e o parlamento tem 
um papel ativo a desempenhar, uma vez que muitas reformas relevantes exigem nova legislação ou 
alterações legislativas. Por meio de seu papel de representação e supervisão, os parlamentares 
também têm a responsabilidade de promover e envolver-se em questões de políticas públicas que 
afetam seus eleitores. 
 
Esta Cúpula abordará a participação, a inclusão, bem como o impacto dessas iniciativas, e será uma 
oportunidade de troca entre parlamentares, seus pares, atores da sociedade civil e outras partes 
interessadas do governo aberto, sobre importantes questões políticas de relevância na atualidade, 
tais como desinformação, transparência de propriedade de benefícios efetivos, igualdade de gênero, 
formulação política participativa e inclusiva, inovação do setor público, anticorrupção, inteligência 
artificial e acesso à justiça, entre outros. 
 

 

Quarta-feira, 29 de maio de 2019 
 
  
16:00 – 16:30 Traslado para o Shaw Centre 

 
16:30 – 17:30 Recepção oferecida em colaboração com a Seção Canadense do 

ParlAmericas  
Local: Trillium Ballroom, Shaw Centre 
Endereço: Rua Colonel 55 (55 Colonel By Drive), Ottawa, ON K1N 9J2 
 

As delegações parlamentares serão convidadas a aplicar o conhecimento 
compartilhado nas sessões do Dia do Parlamento Aberto durante os diálogos 
com ministros, e outros delegados de alto nível dos países que fazem parte da 
OGP, sobre a importância da participação do parlamento no acompanhamento e 
supervisão de como os governos estão avançando na transparência, prestação 
de contas, ética e probidade, e na participação cidadã por meio da Aliança para 
o Governo Aberto. 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas


   

 
18:00 – 20:00 
 
 

Cerimônia de Abertura da Cúpula Global da Parceria para o Governo 
Aberto (PGA) 
Local: Shaw Centre 

 
As delegações parlamentares participarão da cerimônia de abertura da Cúpula 
Global da PGA. 
 

20:00  Traslado do Shaw Centre para o Hotel Oficial 
 
Noite Livre 
As delegações parlamentares são convidadas a participarem das seguintes 
recepções:  

 
20:00 – 21:00 Recepção de Boas Vindas da OGP (aberta) 
Local: Shaw Centre 
 
18:00 – 20:00 Recepção de CARICOM (por convite) 
Local: Sala Adam, Fairmont Chateau Laurier 

 
 
Quinta-feira, 30 de maio de 2019 - Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto 
 
08:30 – 09:00 
 

Traslado do Hotel Oficial para o Shaw Centre 
Endereço: Rua Colonel 55 (55 Colonel By Drive), Ottawa, ON K1N 9J2 

 
09:00 – 10:20 Sessão Plenária da Cúpula Global da OGP sobre Impactos 

Local: Shaw Centre 

As delegações parlamentares serão convidadas a participar da sessão de abertura 
da Cúpula Global da OGP. 

 
10:30 – 11:50 Parlamentos como Parceiros das Reformas para o Governo Aberto 

Local: Shaw Centre 

 
Os parlamentos podem ser grandes apoiadores dos princípios e valores da OGP e, 
parceiros fundamentais no avanço da agenda de governo aberto. Suas 
contribuições vão além de abrirem-se enquanto instituições, ao estabelecerem a 
agenda nacional e darem peso político às iniciativas que promovam abertura, 
adotando a legislação pertinente, assegurando a sustentabilidade das reformas 
para o governo aberto ao longo dos ciclos eleitorais e, assegurando a 
responsabilização do governo dos compromissos assumidos com a OGP. 

 
12:00 – 13:20 Sessões da Cúpula Global da OGP: Bloco 2 

Local: Shaw Centre 

 
As delegações parlamentares serão divididas em pequenos grupos de trabalho 
temáticos e participarão de sessões selecionadas da Cúpula da OGP, com a 
finalidade de dialogar com a sociedade civil para discutir oportunidades de 
colaboração, bem como de contribuírem com uma perspectiva parlamentar sobre 
questões de governo aberto. Sessões específicas serão determinadas assim que a 
Agenda da Cúpula for divulgada. 

 
13:20 – 15:00 Almoço 

Local: Canada Hall 1, Shaw Centre 



   

 

15:10 – 16:30 Sessões da Cúpula Global da OGP: Bloco 2 
Local: Shaw Centre 

 
As delegações parlamentares serão divididas em pequenos grupos de trabalho 
temáticos e participarão de sessões selecionadas da Cúpula da OGP, com a 
finalidade de dialogar com a sociedade civil para discutir oportunidades de 
colaboração, bem como de contribuírem com uma perspectiva parlamentar sobre 
questões de governo aberto. Sessões específicas serão determinadas assim que a 
Agenda da Cúpula for divulgada. 

 
16:40 – 18:00 
 

Sessão Plenária da Cúpula Global da OGP sobre Inclusão  
Local: Shaw Centre 
 

As delegações parlamentares serão convidadas a participar da sessão plenária de 
encerramento da Cúpula Global da OGP. 

 
18:00 – 18:30 Traslado do Shaw Centre para o Hotel Oficial 

 
 

Fim do Programa Parlamentar Oficial 
 
 
Opcional: as delegações podem optar por participar da Cúpula Global da OGP na 
sexta-feira, dia 31 de maio. 
 
 

Sexta-feira, 31 de maio de 2019 - Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto 
 

Para mais informações, consulte a agenda da Cúpula Global da OGP disponível neste 
link: https://ogpsummit.org/en/summit-program/agenda/ 
 
 

09:00 – 10:20 Sessão Plenária Cúpula Global da OGP sobre Participação 
Local: Shaw Centre 

 
10:20 – 16:30 Sessões da Cúpula Global da OGP 

Local: Shaw Centre 

 
16:40 – 18:00 Cerimônia de Encerramento 

Local: Shaw Centre 

 
19:00 – 00:00 Recepção de Encerramento 

Local: Museu Canadense de História - Rua Laurier, 100 - Gatineau, Quebec 

 
Nota: Esta agenda preliminar será continuamente atualizada em coordenação com a Agenda da Cúpula 
da OGP e com outras atividades que ocorrerão na ocasião do evento. 
 
 

 
Esta atividade está sendo realizada, em parte, com o apoio financeiro do Governo do 
Canadá.  

https://ogpsummit.org/en/summit-program/agenda/

