Agenda
1a reunião da Rede funcionárias e funcionários do parlamento aberto
Cidade do Panamá, Panamá | 4 e 5 de dezembro de 2019

#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.

As sessões da reunião serão realizadas na Sala Azul Manuel A. Lenné Ruiz, localizada na
Assembléia Nacional do Panamá, salvo a ser indicado de outra forma.
Endereço: Plaza 5 de Mayo, Palácio Justo Arosemena. Cidade do Panamá, Panamá

Terça-feira, 3 de dezembro de 2019
Durante o dia

Chegada dos participantes e traslado do aeroporto para o hotel oficial
da reunião

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
07:45 – 08:15

Registro de participantes e entrega de credenciais
Local: Hotel oficial

08:15 – 09:00

Traslado de participantes para a Assembleia Nacional do Panamá

09:00 – 09:15

Boas-vindas e apresentação dos participantes
•
•

Quibián Panay, Secretário Geral da Assembleia Nacional do Panamá
Deputado Fernando Arce (Panamá), membro do Conselho ParlAmericas

09:15 – 09:30

Fotografia oficial

09:30 – 10:00

Relatórios por país sobre prestação de contas institucional
•

Emilie Lemieux, Diretora Adjunta do Parlamento Aberto e Desenvolvimento
Sustentável, ParlAmericas

Os funcionários dos parlamentos convidados farão uma breve apresentação para expor
medidas, ações ou boas práticas relacionadas à prestação de contas institucional do
parlamento, incluindo a abertura orçamentária, a publicação das despesas anuais,
audiências públicas, entre outros, em atenção à seção de prestação de contas do
Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas.

10:00 – 13:00

Sessão de trabalho 1: Fortalecendo os serviços parlamentares aos
cidadãos
•

Facilitador: César Bazán, Professor de inovação pública, Universidade do
Pacífico do Peru, e Gerente geral, Inovação para o Desenvolvimento

Na região, diferentes serviços foram projetados e desenvolvidos, pelos poderes
legislativos que são oferecidos à cidadania, para que possam entender seu trabalho,
participar mais ativamente das decisões tomadas, ter acesso às leis aprovadas, entre
outros. Para isso, é importante que os funcionários possam aplicar metodologias e
ações que apoiem este trabalho. Nesta sessão, os participantes conhecerão e aplicarão
a metodologia de “design thinking” a fim de continuar fortalecendo os serviços
parlamentares prestados aos cidadãos.

13:00 – 14:30

Almoço

14:30 – 15:00

Continuação dos relatórios dos países sobre prestação de contas
institucional
•

15:00 – 17:00

Natalí Casanova, Responsável de Programa Sênior do Parlamento Aberto,
ParlAmericas

Sessão de trabalho 2: Explorando um modelo de prestação de contas
institucional do parlamento
•

•

Moderadora: María Inés Ramírez, coordenadora do projeto, Direção Geral de
Desenvolvimento Institucional e Cooperação Externa da Câmara dos
Senadores do Paraguai
Khemvirg Puente, professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da
Universidade Nacional Autônoma do México (videoconferência)

A prestação de contas é importante para fortalecer a confiança e a legitimidade da
cidadania em relação ao poder legislativo. Ao compartilhar ações, iniciativas, programas
e resultados, abre-se espaços de diálogos contínuos e de colaboração com
organizações públicas, privadas e da sociedade civil e com o meio acadêmico, bem
como com os cidadãos. Nesta sessão, os participantes trocarão ideias sobre os
aspectos mais importantes e práticos que podem ser incluídos em um kit de ferramentas
sobre prestação de contas dos poderes legislativos. As discussões e
compartilhamentos serão publicados no kit e no Portal de Parlamento Aberto do
ParlAmericas.

17:00

Traslado ao hotel

Quinta-feira, 5 de dezembro de 2019
08:15 – 09:00

Traslado de participantes para a Assembleia Nacional do Panamá

09:00 – 10:00

Sessão de trabalho 3: Boas práticas de participação cidadã
•
•
•

Moderador: Juan Carlos Chavarría Herrera, Diretor do Departamento de
Participação Cidadã, Assembléia Legislativa da Costa Rica
Eira Santa María, Diretora da Unidade de Promoção da Participação Cidadã
da Assembleia Nacional do Panamá
Elia López de Tulipano, coordenadora geral do FONAMUPP

Os parlamentos das Américas e do Caribe possuem boas práticas para a promoção e
participação ativa da cidadania no trabalho legislativo. No caso do Panamá, a
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Assembleia Nacional possui uma Unidade destinada para fortalecer esse problema e
apoiar organizações e cidadãos na apresentação de projetos de lei ou assuntos que
serão discutidos no parlamento do Panamá. Nesta sessão, os participantes aprenderão
mais sobre essas práticas e compartilharão os desafios que enfrentaram para fortalecer
as iniciativas e programas que realizam em suas instituições.

10:00 – 10:30

Visita às instalações da Assembleia Nacional do Panamá

10:30 – 13:00

Sessão de trabalho 4: Kit de ferramentas sobre transparência e acesso à
informação pública
•

Facilitadora: María José Méndez, Consultora da EUROsociAL+

A transparência e o acesso à informação são um pilar essencial para o avanço e a
consolidação de parlamentos abertos no hemisfério. O ParlAmericas e a Rede de
Transparência e Acesso à Informação - RTA, com o patrocínio da EUROsociAL +,
estabeleceram um projeto que visa desenvolver um Kit de Ferramentas sobre este
tópico. Até o momento, foram realizadas duas reuniões para desenvolver esta
publicação e, durante a sessão, os participantes aprenderão sobre essa iniciativa e
compartilharão suas recomendações sobre as ferramentas e os aspectos destacados
nessa publicação. As contribuições finais dessa sessão serão incluídas no kit de
ferramentas que será lançado no próximo ano durante a 5ª reunião da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas.

13:00 – 14:30

Almoço

14:30 – 15:30

Reflexões e próximos passos

15:30 – 17:00

Painel internacional sobre parlamento aberto e lançamento da Rede de
Funcionárias e Funcionários do Parlamento Aberto (sessão aberta ao
público)
Local: Auditório Carlos “Titi” Alvarado
Abertura legislativa significa que os parlamentos promovem e garantem transparência,
acesso à informação pública, prestação de contas, participação cidadã e ética em seu
trabalho e interação com os cidadãos. O avanço dessa agenda é crucial, pois contribui
para a legitimidade do sistema político e a confiança em instituições democráticas, como
o parlamento. Este painel envolverá legisladores e funcionários comprometidos e
experientes no campo, a fim de discutir a importância dos parlamentos abertos hoje.

17:00

Traslado ao Hotel

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.

