Agenda Preliminar
16a Assembleia Plenária do ParlAmericas:
Acelerando o progresso da Agenda 2030: Boas práticas para fortalecer a ação parlamentar
30 de outubro a 1 de novembro de 2019 | Assunção, Paraguai

#ParlAmericas2019
#ParlAmericasODS

REGISTRE-SE AQUI
Com o fim de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e publicações da reunião
estarão disponíveis no site www.parlamericas.org. Para facilitar o acesso através do seu celular,
sugerimos baixar um aplicativo de leitura de código QR.
Terça-feira, 29 de outubro de 2019: Chegada

Durante o dia

Chegada dos participantes / traslado do aeroporto ao hotel oficial

Quarta-feira, 30 de outubro de 2019: Chegada, Reunião do Conselho e Workshop
Todas as reuniões serão realizadas na Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional do Paraguai, salvo
especificação em contrário.

Durante o dia

Chegada dos participantes / Traslado do aeroporto ao hotel oficial

08:30 – 13:00

49ª Reunião do Conselho do ParlAmericas
Reunião a portas fechadas para membros do Conselho do ParlAmericas

13:00 – 13:15

Fotografia oficial do Conselho

12:00 – 12:45

Registro de participantes no lobby do hotel

12:45

Transporte dos participantes para a Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional

13:15 – 14:20

Almoço oferecido pela Câmara dos Senadores do Paraguai
Loca: Sala Acosta Ñu, Senado

14:30 – 18:00

Workshop: Dados abertos para monitorar o progresso dos indicadores dos
ODS (uma agenda individual está disponível para o workshop)

18:00

Transporte dos participantes para o hotel oficial
Jantar livre

1

Quinta-feira, 31 de outubro de 2019: 16ª Assembleia Plenária
08:00

Transporte dos participantes ao Congresso Nacional

08:30 – 09:00

Registro dos participantes

09:00 – 09:40

Inauguração e palavras de boas-vindas
Local: Congresso Nacional do Paraguai

•
•
•
•
•
09:40 – 10:00

Exmo. Blas Llano, Presidente do Senado, Congresso Nacional da República do
Paraguai
Exmo. Pedro Alliana, Presidente da Câmara dos Deputados, Congresso
Nacional da República do Paraguai
Membro da Assembleia Nacional, Ana Belén Marín (Equador), Presidenta da
Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas
Senadora Blanca Ovelar, Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do
ParlAmericas
Senador Patrick Kemper, Representante do Parlamento Anfitrião - 16ª
Assembleia Plenária

Conferência magistral
Local: Congresso Nacional do Paraguai

•
10:00 – 10:20

Achim Steiner, Administrador do PNUD

Fotografia oficial e pausa
Local: Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional do Paraguai

10:20 – 11:30

Abertura da sessão plenária
Local: Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional do Paraguai

•
•
•

•
11:30 – 13:15

Moção para nomear o presidente da Assembleia Plenária
Moção para aprovar a agenda da Assembleia Plenária
Relatório anual aos membros do ParlAmericas
a. Relatório do Conselho do ParlAmericas
b. Relatório da Rede Parlamentar para a Igualdade de Género
c. Relatório da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas
d. Relatório da Rede de Parlamento Aberto
e. Relatório sobre operações e finanças
Anúncio de eleições para o Conselho

Sessão de trabalho 1: Examinando a partir da perspectiva parlamentar o
progresso regional na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
Local: Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional do Paraguai

Esta sessão apresentará uma visão geral da situação atual e do progresso
alcançado na implementação dos ODS no Hemisfério, quatro anos após a adoção
da Agenda 2030. Os participantes discutirão o importante papel que os
parlamentos desempenham na implementação dos ODS, e as oportunidades de
contribuição para esse processo. Da mesma forma, serão explorados os vínculos
existentes entre os diferentes ODS e a necessidade de que sejam abordados de
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forma abrangente pelos parlamentos e outros atores relacionados.
Moderadora: Cristina Cornejo, Membro da Assembleia Legislativa (El Salvador),
Membro do Conselho de Administração do ParlAmericas e Vice-Presidenta para a
América Central da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas
Palestrante:
•
Emanuele Sapienza, Assessora de Políticas, Centro Regional do PNUD no
Panamá
•
María Inés Solís, Deputada (Costa Rica), Membro do Conselho de Administração
do ParlAmericas
13:15 – 14:45

Almoço oferecido pelo Senado do Paraguai
Loca: Sala Acosta Ñu, Senado

14:45 – 17:00

Sessão de trabalho 2: Das palavras à ação - Estudos de caso sobre como os
parlamentos se adaptaram e estão avançando para alcançar a Agenda 2030
Local: Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional do Paraguai

Os parlamentos das Américas e do Caribe despenderam esforços significativos
para fortalecer suas estruturas, estratégias e mecanismos para contribuir para a
implementação dos ODS. Esta sessão oferecerá um espaço para as delegações
parlamentares compartilharem suas experiências, avanços, conquistas e desafios
enfrentados para responder às demandas que uma contribuição significativa exige
para a implementação e monitoramento dos ODS em seus respectivos países, bem
como para o cumprimento interno dos objetivos e metas de desenvolvimento
sustentável.
Moderadora: Juliet Cuthbert Flynn, membro do Parlamento (Jamaica), Membro do
Conselho de Administração do ParlAmericas
Palestrantes:
•
Mario Martín Arévalo Fernández, Senador e Blanca Ovelar, Senadora
(Paraguai)
•
Nielsen Pérez, Membro da Assembleia Legislativa (Costa Rica)
•
Outros a serem confirmados
17:00

Transporte dos participantes para o hotel oficial

19:00

Transporte dos participantes para a recepção

19:30 – 21:00

Recepção de boas vindas
Local: “Casa Bicentenário do Teatro Edda de los Rios”

Sexta-feira, 1 de novembro de 2019: 16ª Assembleia Plenária
Todas as reuniões do dia serão realizadas na Biblioteca e Arquivos do Congresso Nacional do Paraguai,
salvo especificação em contrário..

08:30

Transporte dos participantes para a Biblioteca e Arquivo do Congresso Nacional
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09:00 – 10:30 Sessão de trabalho 3: A igualdade de gênero: uma condição indispensável para
alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Os parlamentos desempenham um papel fundamental na adoção e implementação
de estruturas legislativas e estratégias nacionais destinadas a promover a igualdade
de gênero, como una condição indispensável e um acelerador para a consecução
de todos os ODS. Esta sessão avaliará a posição da região no ODS 5 sobre
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, e seus vínculos com outras
prioridades de desenvolvimento sustentável. Os participantes do painel
compartilharão conhecimento sobre diferentes metas do ODS 5 e destacarão os
dados necessários para monitorar o progresso.
Facilitadora: Rosa Gálvez, Senadora (Canadá), Vice-Presidenta para a América do
Norte, Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas
Palestrantes:
• Ayesha Constable, Assessora da FRIDA | Fundo Jovem Feminista,
Representante do Caribe da Rede de Jovens de Soluções para o
Desenvolvimento Sustentável.
• Dosia Calderón, Diretora Sênior de Engajamento na América Latina e no Caribe,
Meninas não Noivas
• Melania Canales Poma, Presidenta da Organização Nacional das Mulheres
Indígenas Andinas e Amazônicas do Peru (ONAMIAP, em espanhol)
10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 12:15 Sessão de trabalho 4: Promoção de parcerias e trabalho em conjunto para um
futuro sustentável
A cooperação e participação significativa de diversos atores públicos e da sociedade
civil é essencial para avançar nas metas e objetivos do desenvolvimento sustentável.
Esta sessão apresentará estratégias e boas práticas para promover o trabalho
conjunto entre os parlamentos, o poder executivo, a sociedade civil, o setor privado,
acadêmicos e grupos tradicionalmente marginalizados, e alavancar a eficácia das
ações voltadas para o avanço da implementação dos ODS. Nesse contexto, serão
explorados os mecanismos de financiamento destinados a facilitar a implementação da
Agenda 2030, e como a atualização dos sistemas tributários e das políticas fiscais
nacionais pode contribuir para atender às necessidades nessa área e para o
desenvolvimento eficaz.
Moderador: Ranard Henfield, Senador (Bahamas), Vice-Presidente para o Caribe,
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
Palestrantes:
• Jessica Domínguez, Allcot - Divisão de Desenvolvimento Sustentável
• Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Auditor Geral da República (Paraguai)
12:15 – 12:30 Avaliações
12:30 – 13:15 Encerramento da sessão plenária
•

Leitura da declaração
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•
•
•
•

Anúncio do país anfitrião da 17ª Assembleia Plenária
Anúncio das próximas reuniões do ParlAmericas
Eleições
Palavras de encerramento

13:15 – 14:30 Almoço oferecido pela Senado do Paraguai
Local: Sala Acosta Ñu, Senado
14:30

Retorno ao hotel e fim do programa oficial

As sessões dessa reunião serão gravadas em áudio para se tornarem
episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play
para ouvir sessões e apresentações de nossos últimos encontros, realizados
em todo o hemisfério.
Esta reunião tornou-se possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá
por meio do Ministério de Relações Exteriores.
..
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