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O ParlAmericas e o Congresso chileno organizam uma reunião para a co-criação de um guia para a 
elaboração de planos de ação de parlamento aberto, que ajudará a promover a abertura legislativa no 

hemisfério 
 

De 5 a 7 de dezembro, o ParlAmericas e o Congresso Nacional da República do Chile receberão 
legisladores, funcionários parlamentares e representantes da sociedade civil, para duas reuniões cujo 
objetivo será promover o intercâmbio de boas práticas e implementação de ações destinadas a 
estimular o desenvolvimento de planos de ação de parlamento aberto. 
 
A Câmara dos Deputados do Chile será a sede da reunião de colaboração na qual participantes 
compartilharão experiências, desafios e soluções para o desenvolvimento de planos de ação de 
parlamento aberto. Essa reunião oferecerá espaços para que participantes possam contribuir 
coletivamente na preparação de um guia de desenvolvimento desses planos, de maneira transparente e 
inclusiva. Esse guia também apresentará os principais processos, critérios, prioridades e compromissos a 
serem seguidos na elaboração dessa importante ferramenta parlamentar. 
 
 “O ParlAmericas está empenhado em aumentar a transparência e responsabilidade dos parlamentos e, 
em promover a abertura legislativa. Essa reunião permitirá um diálogo aberto entre todos os atores 
envolvidos no fortalecimento de nossas instituições democráticas, contribuindo para o aumento da 
confiança pública e da nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável,” disse a 
Presidenta da Câmara dos Deputados do Chile, Maya Fernández Allende. 
 
Por outro lado, o Senado da República do Chile será palco de uma reunião em que funcionários dos 
parlamentos das Américas e do Caribe fortalecerão seus conhecimentos por meio do diálogo e 
intercâmbio sobre a elaboração, monitoramento e avaliação de práticas e processos inovadores em prol 
da abertura legislativa. 
 
“Os Planos de Ação  de Parlamento Aberto provaram ser uma ferramenta útil de promoção da abertura 
legislativa, por meio de um processo inovador que exige uma importante colaboração com a sociedade 
civil. Nessa reunião, trabalharemos neste guia prático que será um recurso valioso para parlamentos em 
busca de iniciar ou melhorar seus processos estratégicos, visando identificar e priorizar iniciativas mais 
transparentes e responsáveis que ofereçam oportunidades para a participação cidadã e que promovam 
altos padrões éticos,” acrescentou a Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de 
Parlamento Aberto do ParlAmericas. 
 
Para mais informações, bem como atualizações sobre essa reunião, siga-nos nas redes sociais com a 
hashtag #ParlAmericasOPN e visite nosso site www.parlamericas.org 
 

http://parlamericas.org/en.aspx

