
 
  

 

Programa Geral 

 

5º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas  

Combatendo a Desinformação para a Promoção do Discurso Político Responsável 

 

Série de sessões virtuais a ser realizada em março de 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  #ParlAmericasOPN 
 

Introdução 

Com base nos diálogos e intercâmbios de alto nível, bem como experiências, reflexões e ações 

parlamentares discutidas e adotadas em reuniões anuais anteriores da Rede de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas (RPA), este quinto encontro terá como enfoque a desinformação, suas consequências no 

sistema democrático, e possíveis ações legislativas para combater esse fenômeno nas Américas e no 

Caribe. Para tal, a reunião contará com a participação de parlamentares e funcionários parlamentares do 

hemisfério, representantes da sociedade civil e especialistas, a fim de estabelecer diretrizes para esforços 

parlamentares alinhados com os pilares da abertura legislativa: transparência e acesso à informação, 

prestação de contas, participação pública, e ética e probidade. 

 

As discussões e diálogos de alto nível abordarão iniciativas, marcos legais e boas práticas para o combate 

à desinformação, levando em conta de que forma esse fenômeno afeta a confiança nas instituições 

públicas, em especial durante uma pandemia, e identificando oportunidades de colaboração com setores 

da sociedade para lidar com esse problema, inclusive por meio do uso de ferramentas e novas tecnologias 

para o desenvolvimento de soluções. 

 

 

 

 

 

 

Sessão de Trabalho em Inglês e Francês 15 de março 
 

Sessão de Trabalho em Espanhol e Português 19 de março 
 

3a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de 
Parlamento Aberto (com interpretação para todos os 
idiomas oficiais do ParlAmericas) 
 

22 de março 

Sessão plenária (com interpretação para todos os idiomas 
oficiais do ParlAmericas) 

26 de março 

REGISTRE-SE AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
http://parlamericas.org/pt/open-parliament/about-opn.aspx
http://parlamericas.org/pt/open-parliament/about-opn.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
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Série de sessões virtuais do encontro 

O 5º Encontro da Rede de Parlamento Aberto (RPA) do ParlAmericas será dividido em duas sessões de 

trabalho, conforme o idioma, e uma sessão plenária. A 3a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários 

de Parlamento Aberto também será realizada no âmbito dessa reunião. As datas e horários das sessões 

serão da seguinte maneira: (consulte as zonas de fuso horário na página seguinte) 

 

Sessões de trabalho por idioma 

 

Durante as sessões de trabalho, parlamentares, funcionárias e funcionários de parlamentos e 

representantes da sociedade civil das Américas e do Caribe, terão a oportunidade de discutirem as táticas 

e estratégias que estão sendo utilizadas atualmente para disseminar a desinformação, de modo especial 

no contexto da pandemia, bem como recomendações sobre ações concretas e importantes considerações 

que possam nortear os esforços parlamentares no combate a esse fenômeno. Essas sessões serão 

compostas por grupos de trabalho que discutirão temas específicos relacionados à desinformação, com a 

participação de especialistas da região como facilitadores. 

 

 

3a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto 

 

 

 

Essa terceira reunião oferecerá um espaço para funcionárias e funcionários de parlamentos do hemisfério 

compartilharem ideias e boas práticas relacionadas à inovação tecnológica, um tema selecionado pela 

Rede, levando em consideração os pilares da abertura legislativa. 

 

 

Sessão Plenária 

 

 

 

A sessão plenária oferecerá um espaço para os parlamentares das Américas e do Caribe compartilharem 

propostas legislativas e iniciativas de abertura parlamentar para lidar com a desinformação. Além disso, 

as delegações parlamentares estão convidadas a apresentar informações sobre o progresso que 

alcançaram com relação à implementação dos compromissos apresentados no encontro anterior da RPA, 

e planos de ação de parlamento aberto incluídos na Ferramenta de Compromisso com o Parlamento 

Aberto do ParlAmericas, bem como apresentar novos compromissos planejados para o próximo ano. Por 

fim, uma declaração será adotada e eleições do Comitê Executivo da RPA serão realizadas para os cargos 

em aberto: a presidência e as vice-presidências que representam a América do Norte, América Central, 

América do Sul e o Caribe (quatro cargos sujeitos a eleição). 

Segunda-feira, 15 de março, 9:30 EST (UTC–
05:00) Sessão de trabalho em inglês e francês 

(Agenda - em inglês) 

Sexta-feira, 19 de março, 9:30 EST (UTC–05:00) 
Sessão de Trabalho em Espanhol e Português  
(Agenda)  

Segunda-feira, 22 de março, 13:00 EST (UTC–05:00) 
Com interpretação para todos os idiomas oficiais do ParlAmericas (Agenda) 

Sexta-feira, 26 de março, 9:30 EST (UTC–05:00) 
Com interpretação para todos os idiomas oficiais do ParlAmericas (Agenda) 

http://parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_POR_OPN_2021.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Working_session_Agenda_OPN2021_March_15_ENG.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Working_session_Agenda_OPN2021_March_19_POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_ParlStaff_Meeting_Agenda_March_22_POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Plenary_session_Agenda_OPN2021_March_26_POR.pdf
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Fuso Horário 

- Sessões de trabalho por idioma (inglês e francês/espanhol e português) 

o Segunda-feira, 15 de março, 09:30 EST (UTC–05:00) 

o Sexta-feira, 19 de março, 9:30 EST (UTC–05:00) 

- Sessão plenária (com interpretação para todos os idiomas oficiais do ParlAmericas):  

o Sexta-feira, 26 de março, 9:30 EST (UTC–05:00)  

 

8:30 (UTC – 06:00) 09:30 (UTC – 05:00) 10:30 (UTC – 04:00) 11:30 (UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Cidade do México, México 
Nicarágua 

 

Ottawa, Canadá 
Colômbia 

Cuba 
Equador 

Haiti 
Jamaica  

Bahamas 
Panamá 

Peru 
 

Antígua e Barbuda 
Barbados 

Bolívia 
Dominica 

República Dominicana 
Granada  
Guiana 

São Cristóvão e Neves 
 Santa Lúcia 

São Vicente e Granadinas  
Trinidad e Tobago 

Venezuela 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Chile 
Paraguai 
Suriname 
Uruguai 

 

 

- 3a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto (com interpretação 

para todos os idiomas oficiais do ParlAmericas):   

o Segunda-feira, 22 de março, 13:00 EST (UTC–05:00) 

 

12:00 (UTC – 06:00) 13:00 (UTC – 05:00) 14:00 (UTC – 04:00) 15:00 (UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Cidade do México, México 
Nicarágua 

Ottawa, Canadá 
Colômbia 

Cuba 
Equador 

Haiti 
Jamaica  

Bahamas 
Panamá 

Peru 

Antígua e Barbuda 
Barbados 

Bolívia 
Dominica 

República Dominicana 
Granada  
Guiana 

São Cristóvão e Neves 
 Santa Lúcia 

São Vicente e Granadinas  
Trinidad e Tobago 

Venezuela 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Chile 
Paraguai 
Suriname 
Uruguai 

 

 
 

Siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
 

 
 
 

As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas  
no iTunes, Google Play e Spotify para ouvir sessões e apresentações dos nossos encontros 
anteriores. 

 
Esta atividade está sendo realizada em parte graças ao apoio financeiro do Governo do Canadá.  

 


