
  

 

Agenda preliminar 
 

5º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas 

Combatendo a desinformação para promover um debate público responsável  

Brasília, Brasil | 1 a 3 de abril, 2020 

 

 

  #ParlAmericasOPN 

 

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, 31 de março de 2020 

Durante o dia Chegada dos participantes e traslado do aeroporto ao hotel oficial 
 

 

Quarta-feira, 1 de abril de 2020 

08:00  Traslado dos membros do Conselho do ParlAmericas para a Câmara dos Deputados do 
Brasil  
Local: Lobby do hotel oficial  

 
08:30 – 13:00 Reunião do Conselho do ParlAmericas 

Local: a confirmar 

 
11:00 
 

Registro dos participantes 
Local: Lobby do hotel oficial 

 
12:00  
 

Traslado para a Câmara dos Deputados do Brasil 
Local: Lobby do hotel oficial 

  
12:30 – 14:00 Almoço 

Local: a confirmar 
 
 

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
http://www.parlamericas.org/
http://www.parlamericas.org/
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
https://survey.zohopublic.com/zs/ytCsI0
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14:00 – 18:00 Workshop: Inovação no Parlamento: tendências e boas práticas  
Local: a confirmar 
 
Considerando que a sociedade evolui continuamente em um ritmo acelerado, devido ao 
surgimento de novas tecnologias e aos desafios que as acompanham, as instituições públicas 
devem inovar para melhorar e adaptar a maneira como operam e, para atender às necessidades e 
expectativas da cidadania. Embora os parlamentos, como a maioria das instituições públicas, não 
tenham sido tradicionalmente estabelecidos com processos que facilitam a inovação, essa 
necessidade foi amplamente reconhecida e muitas legislaturas desenvolveram e implementaram 
novas práticas para facilitar sua interação com seus cidadãos, desenvolvendo uma legislação mais 
inclusiva e melhorando a eficiência do trabalho dos parlamentares. Este workshop explorará as 
metodologias aplicadas pelos parlamentos para inovar, como o design thinking, bem como novas 
práticas que envolvem dados abertos, big data e inteligência artificial. 

 

18:30 – 18:45 
 

Traslado ao Hotel 
 

19:00 – 21:30 Recepção de boas vindas 
Local: a confirmar 

 
21:30  
 
 
 

Traslado ao Hotel 
 
 

Quinta-feira, 2 de abril de 2020 
 
08:00  Traslado dos participantes para a Câmara dos Deputados do Brasil 

 
09:00 – 10:00 Inauguração 

Local: a confirmar  

• Membro da Assembleia Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas 
• Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas 
• Deputado Rodrigo Maia (Brasil), Presidente da Câmara dos Deputados 

 
10:00 – 10:30 Fotografia oficial 

Local: a confirmar  
 

10:30 – 11:00 
 

Conferência magistral 
• Dr. Stephan Lewandowsky, professor da Escola de Ciências Psicológicas da Universidade 

de Bristol 

 
11:00 – 12:30 Sessão de trabalho 1: Táticas e estratégias de desinformação 

Local: a confirmar  

• Dr. Gergely Dzsinich,  Membro do Conselho, Rede de Assessores de Segurança 
Cibernética 

• Francisco Guerrero, Secretário para o Fortalecimento da Democracia da Organização dos 
Estados Americanos 
 

A desinformação é um fenômeno em expansão, como resultado do uso massivo de redes sociais, 
enviesando debates públicos e, às vezes, polarizando discussões nas sociedades contemporâneas. 
Aqueles que usam a desinformação a seu favor, dispõem dos meios e recursos para garantir sua 
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eficácia, desde o acesso a grandes conjuntos de dados pessoais ao uso de algoritmos de conteúdos 
com características específicas que permitem a transmissão de mensagens. Nesta sessão de 
trabalho, os especialistas compartilharão os principais aspectos sobre as táticas e estratégias de 
desinformação, bem como fornecerão recomendações sobre as ações que o Parlamento poderá 
adotar para combater esse fenômeno.  
 

12:30 – 14:00 Almoço 
Local: a confirmar  
 

14:00 – 15:30 
 

Sessão de trabalho 2: Quadros regulamentares e iniciativas de abertura parlamentar 
para combater a desinformação   
Local: a confirmar  

• Deputada Paulina Núñez (Chile) 

 
Atualmente, os parlamentos de todo o mundo estão estudando, debatendo e desenvolvendo 
propostas legislativas que abordam a desinformação, respeitando a liberdade de expressão, 
particularmente no contexto de eleições democráticas. Além disso, à medida que os parlamentos 
continuam seus esforços em favor da abertura legislativa, por meio de iniciativas que fortalecem a 
transparência e o acesso à informação pública, prestação de contas, participação cidadã, ética e 
integridade, esses esforços, por sua vez, podem contribuir para combater a desinformação. Esta 
sessão de trabalho explorará as estruturas regulatórias e iniciativas de abertura parlamentar 
adotadas pelas legislaturas nacionais do hemisfério para abordar a desinformação. 

 

15:30 – 17:30 
 

Sessão de trabalho 3:  Desenvolvendo recomendações para ação parlamentar 
   
Com base nas experiências compartilhadas na sessão de trabalho anterior, os participantes 
trabalharão em pequenos grupos para melhor analisar as iniciativas apresentadas e desenvolver 
recomendações para o estabelecimento de quadros regulatórios que abordem a desinformação, 
nas redes sociais e durante campanhas eleitorais, e iniciativas de abertura parlamentar para 
impedir que a desinformação seja disseminada pelas autoridades públicas, combatendo-a por 
meio de práticas mais fortes de transparência e prestação de contas e educando a cidadania sobre 
como identificá-la. 

 
17:30  
 

Traslado ao Hotel 
 

 
 
Sexta-feira, 3 de abril de 2020 
 
08:00  Traslado dos participantes para a Câmara dos Deputados do Brasil 

 
09:00 – 09:10 
 

Apresentação do recurso do ParlAmericas, GIFT e IFSD, Fortalecendo a prestação de 
contas por meio da abertura fiscal: um kit de ferramentas para parlamentares nas 
Américas e no Caribe 
 

09:10 – 09:20 
 

Apresentação do Índice de Transparência Legislativa da América Latina 
• Marcelo Espinel, Coordenador da Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa 

 
09:20 – 10:00 Apresentação dos resultados dos compromissos de abertura parlamentar, adotados na 

4ª reunião da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, e dos novos compromissos 
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Local: a confirmar 

 
As delegações parlamentares são convidadas a relatar o progresso alcançado nos compromissos 
apresentados na reunião anterior da Rede de  Parlamento Aberto do ParlAmericas, publicada na 
Ferramenta de Compromissos Parlamentares do ParlAmericas, bem como apresentar novos 
compromissos que poderão ser implementados até o próximo ano.   

 
10:00 – 12:00 
 

Sessão de trabalho 4: Colaboração com vários atores para uma agenda conjunta contra 
a desinformação 

• Moderador: Daniel Arnaudo, Assessor de Estratégias de Informação do Instituto 
Democrático Nacional 

• Nazima Raghubir, 1ª vice-presidente da Associação dos Trabalhadores em Mídia do Caribe 
 

Os desafios e os impactos da desinformação nas sociedades contemporâneas exigem que as 
respostas e medidas adotadas envolvam todos os atores, tanto do sistema político quanto da 
sociedade e do setor privado. Iniciativas, leis, políticas públicas e esforços de reforma que se 
originam nos parlamentos, exigem a participação e a experiência de, por exemplo, empresas de 
tecnologia, meios de comunicação, governos e parlamentos locais, setor acadêmico, sociedade 
civil, entre outros. Esta sessão apresentará o progresso e as iniciativas desses atores, a fim de 
estabelecer uma agenda conjunta para combater a desinformação.   
 

12:00 – 12:15 
 

Eleições 
• Presidência da Rede de Parlamento Aberto 

• Vice-Presidência da Rede de Parlamento Aberto para a América do Norte 

• Vice-Presidência da Rede de Parlamento Aberto para a América Central 

• Vice-Presidência da Rede de Parlamento Aberto para a América do Sul 

 
12:15 – 12:45 
 

Declaração 
 

12:45 – 13:00 Avaliações 
 

13:00 – 13:15 
 

Anúncio das próximas atividades do ParlAmericas 

13:15 – 13:30 Encerramento 
• Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas 

• Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do 
ParlAmericas 

• Deputado Rodrigo Maia (Brasil), Presidente da Câmara dos Deputados 

 
13:30 – 15:00 Almoço 

Local: a confirmar 

 
  

Fim do programa oficial 
   

 

https://parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
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As sessões desta atividade serão gravadas em áudio e as apresentações feitas se tornarão episódios de 
podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir as sessões de nossas reuniões 
anteriores. 

 

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

 


