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Ottawa, Canadá, 30 de janeiro de 2023

O ParlAmericas participou do Terceiro Programa para Funcionárias e Funcionários Parlamentares do

Caribe, realizado em Bridgetown, Barbados.

Nos dias 26 e 27 de janeiro, a Associação Parlamentar da Commonwealth (Reino Unido da Grã-Bretanha)
organizou um encontro que reuniu funcionárias e funcionários parlamentares com o objetivo de
fortalecer os parlamentos e promover a cooperação entre regiões.

Nas sessões do encontro, as funcionárias e funcionários, bem como especialistas convidados, fizeram
apresentações e participaram de sessões de diálogo onde abordaram temas como: funções
parlamentares administrativas e processuais, trabalho efetivo com parlamentares, serviços de apoio e
investigação, o trabalho que desempenham nas comissões parlamentares e participação cidadã
inclusiva.

A reunião teve início com as palavras do Exmo. Reginald Farley (Barbados), Presidente do Senado e
Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe, que fez a seguinte
observação: “Este programa oferecerá uma oportunidade para funcionárias e funcionários
parlamentares compartilharem experiências e boas práticas que possam fortalecer nossos parlamentos,
tornando-os mais eficazes, inclusivos e representativos das necessidades e interesses da cidadania.”

Durante a sessão “Desenvolvendo Relações de Trabalho Eficazes com Parlamentares”, Beverley Gibbons,
Assistente Encarregada (Barbados) e Coordenadora Regional da Rede de Funcionárias e Funcionários de
Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe explicou que o Roteiro para a Abertura Legislativa 2.0
é uma ferramenta que tornou possível priorizar as estratégias de modernização dentro dos parlamentos.
Ela também afirmou que a Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto tem sido um
espaço de aprendizagem para promover mais inclusão no trabalho parlamentar da região.

Na sessão intitulada "Participação Cidadã Inclusiva nos Parlamentos", moderada por Alvaro Teran,
Coordenador de Relações Parlamentares do ParlAmericas, realizou-se um diálogo sobre o papel de
funcionárias e funcionários parlamentares na facilitação da ligação e compromisso entre o público em
geral e o parlamento. Foi destacada a necessidade de levar em conta a forma como o parlamento
comunica o seu trabalho e como a cidadania pode participar do funcionamento do parlamento, a fim de
que os órgãos legislativos evitem envolver apenas os "suspeitos habituais" e adotem uma abordagem
proativa e inclusiva para promover a participação de grupos sub-representados.

Por fim, as e os presentes foram convidados a participar das próximas atividades do Parlamericas, como
o 7º Encontro da Rede de Parlamento Aberto, o qual será realizado durante o mês de abril em Santiago,
Chile.

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35

legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político

cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em

seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite

www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.
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