
Esta reunião de co-criação, organizada pelo ParlAmericas com o apoio do 

Senado da República da Colômbia, baseou-se nos intercâmbios realizados 

durante o 2º. Encontro da Rede de Parlamento Aberto (RPA). O objetivo 

principal foi o de desenvolver um kit de ferramentas sobre a participação 

cidadã que identificasse os mecanismos e as boas práticas para alcançar os 

compromissos assumidos no pilar correspondente estabelecido no Roteiro 

para a Abertura Legislativa do ParlAmericas.  

 

A reuniao foi iniciada com as palavras de boas-vindas do Senador Andrés 

García Zuccardi (Colômbia), Presidente da Comissão de Modernização, e 

contou com a moderação da Deputada Karla Prendas (Costa Rica), Vice-

Presidente da Rede de Parlamento Aberto - América Central.  

Legisladoras, legisladores e representantes da Rede Latino-Americana de 

Transparência Legislativa  (RLTL, link em espanhol) de 10 países se reuniram 

para discutir e compartilhar suas experiências sobre como facilitar 

oportunidades de participação direta e promover o interesse de cidadãs e 

cidadãos pelo trabalho parlamentar. 

REUNIÃO DE CO-CRIAÇÃO SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 
#ParlAmericasOPN #CongressoAberto  

TEMA 
Participação cidadã  
 
DATA 
19 de abril de 2017 
 
SEDE 
Bogotá, Colômbia 
 
PARTICIPANTES  
15 parlamentares e 
representantes de 
organizações da 
sociedade civil da 
América Latina  

 

 

 
A REDE DE PARLAMENTO ABERTO 
(RPA) é um grupo de trabalho 
permanente do ParlAmericas, 
formado em agosto de 2015, 
sucedendo-se à Rede Parlamentar 
Latino-Americana Pro-Transparência, 
Acesso à Informação Pública e 
Probidade Administrativa, promovida 
pelo Grupo Bicameral de 
Transparência do Congresso Nacional 
do Chile em respaldo à 
implementação da Declaração de 
Santiago sobre Transparência e 
Integridade nos Parlamentos e 
Partidos Políticos (em español) 
(2012). A RPA, presidida pelo Senador 
Hernán Larraín (Chile), dá sequência à 
tradição da Declaração de Santiago, 
ao mesmo tempo em que amplia a 
rede de legislaturas nacionais que 
operam em respaldo ao parlamento 
aberto, abarcando as Américas do 
Norte, do Sul e Central, além do 
Caribe. 
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MECANISMOS DISPONÍVEIS  

 Mídia online: websites, aplicativos móveis, redes sociais, streaming 
de multimídia 

 Veículos de comunicação de massa: rádio e televisão aberta 
 Programas educacionais 
 Iniciativas legislativas das cidadãs e cidadãos 
 Marcos normativos para formalizar a participação das cidadãs e 

dos cidadãos 
 Escritórios de participação das cidadãs, e cidadãos e do 

parlamento nas diferentes regiões de um país 
 Portal de dados abertos 
 Infográficos e gráficos 
 Sessões interativas com a participação das cidadãs e cidadãos, e 

fóruns regionais 
 Inclusão da participação cidadã nos programas dos partidos 

políticos 
 Parcerias interinstitucionais com as universidades, o setor privado 

e a mídia 

RECOMENDAÇÕES 

 Usar uma linguagem simples  
 Incluir a participação (on-line e presencial) de todas as cidadãs e 

cidadãos 
 Incorporar a gamificação (uso de técnicas, elementos e dinâmicas 

originárias dos jogos) para incentivar a participação das cidadãs e dos 
cidadãos 

 Fornecer dados, informações e resultados oriundos do parlamento 
que sejam úteis e de interesse para cidadãs e cidadãos 

 Explicar os papéis das legisladoras e legisladores, bem como o das 
cidadãs e cidadãos frente ao parlamento 

 Identificar o público-alvo e as estratégias para cada público, de 
acordo com suas características 

 Reconhecer a participação e as contribuições das cidadãs e dos 
cidadãos 

 Mesurar e avaliar os instrumentos e mecanismos utilizados 
 Construir agendas parlamentares em cooperação com as cidadãs e os 

cidadãos 
 Descentralizar a elaboração e a discussão das leis 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 

  Elaboração do primeiro 
rascunho do kit de 
ferramentas 

  2ª reunião de co-criação: 
revisão do rascunho inicial 

  Processo de consulta e 
validação on-line 

  Conclusão do kit de 
ferramentas 

 Revisão do rascunho final 
(pelo comitê executivo da 
RPA) 

 Lançamento do kit de 
ferramentas no Encontro 
Regional das Américas da 
Aliança para o Governo 
Aberto 

“Creio que é 

importante que, em 

todos os mecanismos 

de participação 

cidadã propostos, se 

esclareça qual é o 

papel do congressista 

e o das cidadãs e dos 

cidadãos, bem como 

até onde chegar, 

buscando fazer com 

que todas e todos 

permaneçam 

motivadas e 

motivados, e 

participem.”  

Senador 
ANDRÉS 
GARCÍA 
ZUCCARDI 
(Colômbia) 

 “Os partidos políticos devem 
ter este slogan (promover a 
participação cidadã), torná-la 
um compromisso de campanha 
e um compromisso das 
deputadas e deputados para 
tornar isso uma realidade.” 

Deputada KARLA 
PRENDAS (Costa Rica), 
Vice-Presidenta da Rede 
de Parlamento Aberto 
(América Central) 

“Uma chave importantíssima para gerar 
esse empoderamento e essa 
conscientização das cidadãs e dos cidadãos 
é a informação disponível, pertinente, 
imediata e objetiva, também para 
transmitir como cidadãs e cidadãos usarão 
suas informações ou para que saibam o que 
lhes está sendo solicitado, e do que 
exatamente devem participar.”  

ÁNGEL RAMÍREZ, 

Diretor Executivo do 

Congresso 

Transparente 

(Guatemala) 



ORGANIZAÇÕES REPRESENTADAS NA REUNIÃO 

CHILE 
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PARLAMENTOS REPRESENTADOS 
NA REUNIÃO 

 
 
 
 
 Esta reunião foi realizada graças ao 

generoso apoio da Assembleia 
Legislativa da Costa Rica, e do 
Governo do Canadá através do 
Ministério das Relações Exteriores 
(Global Affairs Canada, em inglês) 



Secretaria Internacional do ParlAmericas 
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Telefone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das 
melhores práticas parlamentares e 
promove o diálogo político 
cooperativo 

ParlAmericas apoia as políticas e medidas 
legislativas para mitigação e adaptação dos 
efeitos das mudanças climáticas  

ParlAmericas tem sede em Ottawa, 
Canadá  

 

ParlAmericas promove o parlamento aberto 
apoiando os princípios da transparência, da 
prestação de contas, da participação cidadã e 
da ética e probidade  

ParlAmericas é a instituição que promove  a 
DIPLOMACIA PARLAMENTAR no SISTEMA 
INTERAMERICANO  

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento 
da democracia e governança através do 
acompanhamento de processos eleitorais  

ParlAmericas é composto pelas 
legislaturas nacionais dos Estados 
membros da OEA da América do Norte, 
Central, do Sul e do Caribe. 

ParlAmericas transversaliza a igualdade de 
gênero atuando em favor do empoderamento 
político das mulheres e da aplicação de uma 
perspectiva de gênero no trabalho legislativo 
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