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Ottawa, Canadá | 29 de maio de 2019
Edifício Sir John A. Macdonald
Rua 144 Wellington (144 Wellington Street), Ottawa, ON K1P 5T3

#ParlAmericasOPN
Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e publicações da
reunião estarão disponíveis no site www.parlamericas.org. Para facilitar o acesso através
do seu celular, sugerimos baixar um aplicativo de leitura de código QR.

Um parlamento aberto empreende esforços para transformar o relacionamento com o público
promovendo transparência, prestação de contas, participação cidadã e altos padrões éticos. Nesse
sentido, destina-se a melhorar, continuamente, a forma como representa constituintes e
supervisiona as ações do governo para melhorar a legislação e as decisões políticas do país. Esses
esforços são feitos por meio de um compromisso institucional multipartidário, que requer um
contínuo exercício de fortalecimento parlamentar em colaboração com atores da sociedade civil e
outras partes interessadas. Os Planos de Ação de Parlamento Aberto, co-criados pelo parlamento
e pela sociedade civil, são um mecanismo importante utilizado por muitos parlamentos para esse
fim.
Essas iniciativas de fortalecimento parlamentar contribuem para um objetivo maior de criar Estados
mais abertos e, de transformar o governo para promover a inovação e melhores políticas e serviços,
para atender às necessidades públicas. O Parlamento é um ator fundamental nessa transformação,
uma vez que a maioria das reformas relevantes exigem nova legislação ou alterações legislativas.
Por meio de seu papel de representação e supervisão, os parlamentares têm a responsabilidade de
promover e envolver-se em questões de políticas públicas que afetam seus eleitores.
Esta reunião será uma oportunidade para que as delegações parlamentares possam trocar, com
seus pares, atores da sociedade civil e outras partes interessadas, práticas participativas e
inclusivas que visam identificar soluções sustentáveis para problemas que impactam a vida
cotidiana da cidadania.

Terça-feira, 28 de maio de 2019 - Evento paralelo para Delegações Parlamentares
Ao longo do dia

Chegada dos Participantes

08:30 – 17:30

Grande Comitê Internacional recepcionado pelo Comitê Permanente
sobre Acesso à Informação, Privacidade e Ética da Câmara dos
Comuns do Canadá
Local: Sala 225-A, Bloco Oeste
O segundo encontro do Grande Comitê Internacional abordará a Responsabilização
das Plataformas Digitais e também examinará a Influência Estrangeira em nossas

Democracias e Dados como uma questão de Direitos Humanos: Protegendo
Nossos cidadãos - Segurança de dados e privacidade. Esse encontro é aberto ao
público.

Quarta-feira, 29 de maio de 2019 – Início do Programa Oficial
07:45 – 08:15

Registro dos delegados que se hospedam no Delta Hotel, Lord Elgin
Hotel, Arc Hotel, e Alt Hotel
Local: Lobby dos hotéis oficiais

08:15

Traslado dos participantes desde Delta Hotel, Lord Elgin Hotel, Arc
Hotel, e Alt Hotel

08:30 – 09:00

Registro dos delegados que não se hospedam no Delta Hotel, Lord
Elgin Hotel, Arc Hotel, e Alt Hotel
Local: Ingresso, Rua 144 Wellington (144 Wellington Street), Ottawa, ON K1P 5T3

09:00 – 09:30

Abertura
Local: Sala 100

•
•
•

Deputado Randy Boissonnault (Canadá), Vice-Presidente da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas - América do Norte
Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas
Deputado Greg Fergus (Canadá), Secretário parlamentar do Presidente
do Conselho do Tesouro e Ministro da Democracia Digital

09:30 – 09:45

Foto Oficial

09:45 – 10:00

Guia para o desenvolvimento de Planos de Ação de Parlamento
Aberto
• Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Ecuador), VicePresidente do ParlAmericas

10:00 – 10:15

Apresentação especial: Rede de Transparência Parlamentar (OPeN,
sigla em inglês)`
•
•

10:15 – 12:00

Devin O’Shaughnessy, Diretor de Programas, Westminster Foundation
for Democracy, organização da OPeN
María Barón, Diretora-Executiva Global, Directorio Legislativo,
organização da OPeN

Sessão de trabalho em mesa redonda: Aproveitando as
oportunidades de colaboração com a sociedade civil para o
desenvolvimento de uma melhor legislação e o trabalho de controle
político das iniciativas governamentais
•

Moderador: senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-Presidente da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas - Caribe

Repensar a interação entre instituições públicas e pessoas para construir
confiança e ser mais sensível às suas necessidades está no centro da agenda

em favor da abertura estatal. Ao abrir suas portas e aumentar significativamente
a colaboração com a sociedade civil, os parlamentos tomaram medidas
importantes para fortalecer o processo legislativo e seu trabalho de controle
político. Esta sessão será uma oportunidade para que as delegações dialoguem
com pessoas envolvidas em ciclos de planos de ação de parlamento aberto, bem
como com representantes da sociedade civil que trabalham em estreita
colaboração com os parlamentos, para compartilhar ideias sobre desafios,
estratégias de mitigação e, novas oportunidades de colaboração, para consolidar
parlamentos abertos no mundo.

12:00 – 13:45

Almoço oferecido pela Seção Canadense do ParlAmericas
Local: Sala, Fairmont Chateau Laurier

13:45 – 13:50

Formação dos grupos de trabalho temáticos para a Componente
Parlamentar da Cúpula Global da Aliança para o Governo Aberto, no
dia 30 de maio
Local: Sala 200

•

Deputado Randy Boissonnault (Canadá), Vice-Presidente da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas - América do Norte

As delegações parlamentares presentes serão convidadas a participar de um
grupo de trabalho temático para acompanhar, de forma guiada, as sessões
selecionadas da Cúpula Global da Aliança para Governo Aberto do dia 30 de
maio, com base nos interesses de cada participante. Cada grupo será
acompanhado por um ou mais representantes das organizações que compõem o
OPeN.

13:50 – 14:00

Apresentação especial: Parceria para o Governo Aberto

14:00 – 15:40

Painel e grupos de discussão: tendências emergentes,
oportunidades e desafios dos esforços de parlamento aberto
•
•
•
•

Moderador: Senador Samson Chararkey (Quênia)
Deputado Bob Zimmer (Canadá), Presidente da Comissão de Acesso à
Informação, Privacidade e Ética
Deputada Carla Piccolomini (Argentina)
Mukelani Dimba, Chefe de Desenvolvimento na Escola Internacional
para Transparência

A abertura em todos os setores do Estado pode pavimentar o caminho para uma
melhor legislação e políticas públicas, que atendam às necessidades e interesses
da cidadania. Isso requer esforços além do fortalecimento de processos para
construir uma cultura institucional onde a transparência é um elemento-chave. Os
parlamentares precisam de informações confiáveis, atualizadas, e precisas, sobre
as questões abordadas pelas políticas públicas, a fim de elaborar projetos de lei
com base em evidências e fornecer controle político efetivo das ações do governo.
A sociedade civil também se beneficia da abertura, pois fortalece sua participação
em questões legislativas relacionadas às políticas públicas. Esta sessão tem
como objetivo explorar as oportunidades por meio das quais os parlamentos
podem aproveitar a agenda de abertura para contribuir para debates mais bem
informados e resultados de políticas públicas transformadores. Também se
concentrará em desafios emergentes, como notícias falsas e desinformação,
considerando possíveis soluções.

15:40 – 15:50

Avaliações

15:50 – 16:00

Comentários finais
As sessões desta atividade serão gravadas em áudio e se tornarão episódios de podcast.
Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir as sessões de nossas
reuniões anteriores.

Convidamos você a consultar o seguinte link com as informações sobre o Componente Parlamentar no
âmbito da Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto, que acontecerá nos dias 29 e 30 de maio
de 2019.

