
 
  

 
Agenda Preliminar 

 
5º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas: Combatendo a 

Desinformação para a Promoção de um Discurso Político Responsável  
 

SESSÃO DE TRABALHO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 
19 de março de 2021 | 10:30 (UTC – 04:00) 

 
8:30 (UTC – 06:00) 9:30 (UTC – 05:00) 10:30 (UTC – 04:00) 11:30 (UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Cidade do México, México 
Nicarágua 

 

Colômbia 
Equador 
Panamá 

Peru 

Bolívia 
Cuba 

República Dominicana 
Venezuela 

Ottawa, Canadá 
Washington DC, Estados 

Unidos da América 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Chile 
Paraguai 
Uruguai 

 
  
 
 

  #ParlAmericasOPN 
 

Esta sessão de trabalho proporcionará um espaço para parlamentares, funcionárias e funcionários de 
parlamentos e representantes da sociedade civil das Américas e do Caribe discutirem as táticas e 
estratégias que estão sendo utilizadas atualmente para disseminar a desinformação, bem como 
recomendações sobre ações concretas e importantes considerações que possam nortear o trabalho 
parlamentar no combate a esse fenômeno. Dentro da sessão, serão realizados grupos de trabalho sobre 
temas relacionados à desinformação, que serão acompanhados por especialistas. 
 

10:30 – 10:40 Inauguração  
- Deputado Javier Macaya (Chile), Vice-Presidente da Rede de Parlamento 

Aberto do ParlAmericas 
- Senadora Rosa Galvez (Canadá), Representante do Parlamento Anfitrião e 

Vice-Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudança Climática do 
ParlAmericas  

10:40 – 11:00  Introdução: Táticas e Estratégias da Desinformação  
- Marco Aurelio Ruediger, Diretor de Análise de Políticas Públicas, Fundação 

Getúlio Vargas 
 

REGISTRE-SE AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
https://survey.zohopublic.com/zs/X4B3fn
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


2 
 

A consolidação de fenômenos relacionados à desinformação digital, à propaganda on-line e à 
constante erupção de novas tecnologias e plataformas tem tido efeitos nocivos, cujas 
múltiplas manifestações incluem a proliferação do discurso do ódio, a interferência nos 
processos eleitorais, a deslegitimação de práticas e campanhas públicas sobre diversas 
questões, o empobrecimento do diálogo democrático, entre outros, o que também acaba 
impactando os níveis de confiança no sistema político. As ameaças da desinformação sobre 
os sistemas democráticos e a coexistência social são globais e atuais, o que, sem dúvida, nos 
convida a questionar as ações que os governos podem tomar, bem como  o papel dos poderes 
legislativos diante desse cenário. Esta sessão apresentará e contextualizará o problema da 
desinformação, suas manifestações mais importantes e oferecerá uma visão geral do 
conjunto crescente de boas práticas internacionais para mitigar seus efeitos. 
 

11:00 – 12:30 Recomendações para ação parlamentar: grupos de trabalho sobre temas 
relacionados à desinformação 
A natureza multifacetada, globalizada e sistêmica da desinformação requer a abordagem de 
suas múltiplas manifestações a partir de diferentes ângulos. Esta sessão oferecerá aos 
participantes a oportunidade de aprofundar nas diferentes questões envolvidas nesse 
fenômeno, por meio de grupos de trabalho temáticos dedicados a explorar alguns dos 
aspectos mais importantes e preocupantes dos efeitos da desinformação. Acompanhados por 
diferentes especialistas da área, os grupos de trabalho também proporcionarão a 
oportunidade de conhecer e compartilhar iniciativas ou práticas legislativas que estão sendo 
implementadas ou, desenvolvidas, em diferentes países para neutralizar os impactos da 
desinformação. 
 
Os grupos de trabalho terão o seguinte formato: 

- Apresentação de dez minutos pelo(a) especialista 
- Um(a) Parlamentar será convidado(a) a fazer uma apresentação sobre uma 

experiência relevante (projeto de lei, ação de controle político, ferramenta 
etc.) para dar início à discussão entre os participantes 

- Diálogo entre as e os participantes 
 
Grupo de trabalho 1: Abordando as dimensões de gênero da desinformação  

- Moderadora: Deputada Andrea Villagrán (Guatemala) 
- Amalia Toledo, Consultora de Gênero e Tecnologia 
- Senadora Martha Lucía Mícher Camarena (México), presidenta da Comissão 

para a Igualdade de Gênero, Senado 
 

Embora as redes sociais tenham sido ferramentas importantes para tornar visível a liderança 
política das mulheres, também é verdade que os espaços on-line estão sendo utilizados para 
deslegitimar seu trabalho na esfera pública, minando assim sua liderança. A desinformação 
digital empregada contra as mulheres tende a usar linguagem violenta, levando ao cyber-
bullying e colocando grandes desafios a sua participação política, o que acaba por criar 
barreiras às suas candidaturas e contribuições na esfera pública. Este grupo de trabalho 
explorará os efeitos deste fenômeno e discutirá as boas práticas para enfrentá-lo. 
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Grupo de trabalho 2: Garantindo a privacidade e a proteção de dados pessoais 
- Moderador: Deputado Ramiro Gutiérrez (Argentina) 
- Elena Gil González, Advogada, Doutoranda e Professora de Instituto de 

Empresa Law School 
- César Solórzano, Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional, Equador 

Uma grande e crescente parte das interações sociais ocorre on-line, acompanhada pela 
prática generalizada de compartilhamento de informações pessoais com uma variedade de 
atores dos setores público e privado. Garantir a proteção dos dados pessoais é fundamental 
para mitigar os riscos associados a esse compartilhamento de dados difundidos, 
especialmente no que diz respeito às informações pessoais de natureza sensível, e para 
assegurar que os usuários sejam os proprietários finais de tais dados. Este grupo de trabalho 
examinará as melhores práticas nas estruturas reguladoras de proteção de dados, bem como 
considerações-chave para os formuladores de políticas, incluindo a importância de 
desenvolver e atualizar continuamente tais padrões por meio de processos abertos, 
transparentes e inclusivos que incorporem a participação de vários setores da sociedade. 
 
Grupo de trabalho 3: Assegurando a integridade eleitoral 

- Moderadora: Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), 
presidenta do ParlAmericas (2019-2020) 

- Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para a Liberdade de Expressão, 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

- Deputada Cecilia Bottino Fiuri (Uruguai), Presidenta da Comissão de 
Constituição, Códigos, Legislação Geral e Administração  

A implantação sistemática e estratégica da desinformação, de várias formas e utilizando 
diferentes plataformas e ferramentas, para interferir nos processos eleitorais, tornou-se uma 
das mais sérias ameaças à segurança nacional de muitos países da região e do mundo. A 
desinformação digital e a propaganda eleitoral on-line minam a confiança pública no sistema 
democrático, exacerbam a polarização política, minam a legitimidade das instituições e, em 
última instância, desestabilizam as sociedades e nações. Este grupo de trabalho caracterizará 
o fenômeno e discutirá algumas iniciativas desenvolvidas para neutralizar suas implicações. 
 
Grupo de trabalho 4: Colaborando com os meios de comunicação 

- Moderador: Representante Juan David Vélez (Colômbia) 
- Laura Zommer, Diretora Executiva, Chequeado 
- Deputado Orlando Silva (Brasil) 

Reconhecendo que a desinformação vem de múltiplas fontes, combater sua disseminação 
requer uma estratégia multifacetada envolvendo diferentes atores, incluindo a mídia. A 
pandemia demonstrou, emblematicamente, a necessidade urgente de garantir que o público 
tenha acesso a informações completas, claras e precisas, bem como de fornecer mecanismos 
e estratégias para determinar sua veracidade. Este grupo de trabalho considerará 
mecanismos de colaboração efetiva entre as e os legisladores e a mídia para proteger e 
fortalecer o direito de acesso à informação pública, liberdade de imprensa e padrões éticos 
para combater a desinformação. 
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Grupo de trabalho 5: Promovendo a ética nos algoritmos 

- Moderadora: Senadora Antares Vázquez (México), membro do Conselho do 
ParlAmericas 

- Micaela Mantegna, Professora do Centro de Tecnologia e Sociedade, 
Universidade de San Andrés e Pesquisadora afiliada do Berkman Klein Center 
de Harvard  

- Senador  Kenneth Pugh Olavarría (Chile) 
Os algoritmos são a pedra angular das interações homem-máquina, dos avanços na 
inteligência artificial e dos, cada vez mais sofisticados, processos de aprendizagem virtuais. 
Com a ubiquidade das tecnologias da informação e sua crescente utilização em assuntos 
governamentais, sociais e comerciais, é necessário considerar as implicações éticas de seu 
projeto e operação. Este grupo de trabalho fornecerá aos participantes uma introdução aos 
algoritmos computacionais e a crescente necessidade de repensá-los sob paradigmas 
democráticos, transparentes, inclusivos e éticos. 
 

12:30 – 13:00 Apresentação de recomendações pelos grupos de trabalho 
- Apresentação de reflexões por cada especialista, com duração de cinco 

minutos  

13:00 – 13:20 Sessão de Perguntas e Respostas 

13:20 – 13:25 Avaliações 

13:25 – 13:30 Considerações Finais e Próximos Passos 
- Primeira Vice-Presidenta da Assembleia Nacional Maritza del Socorro 

Espinales (Nicarágua), Membro do Conselho do ParlAmericas 
 

 
 
 
 

 
 

Siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
 

 
 
 

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

 Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo do Canadá. 

 


