Agenda preliminar
Reunião de trabalho sobre transformação digital
Organizada pela Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do
ParlAmericas e Bússola Tech
15 de setembro de 2022, evento virtual

INSCREVA-SE AQUI

A. 09:30
(UTC – 06:00)

B. 10:30
(UTC – 05:00)

C. 11:30
(UTC – 04:00)

D. 12:30
(UTC – 03:00)
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Ecuador
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Perú

Bolivia
Ottawa, Canadá
Paraguay
República
Dominicana
Venezuela

Argentina
Brasilia, Brasil
Chile
Uruguay

O objetivo desta reunião de trabalho é compartilhar lições aprendidas e experiências sobre os processos
de modernização parlamentar, bem como ferramentas úteis que podem facilitar o avanço da
transformação digital, levando em consideração os desafios para sua efetiva implementação e seu
impacto no sistema democrático.

A. 09:30 – 09:45
B. 10:30 – 10:45
C. 11:30 – 11:45
D. 12:30 – 12:45

Palavras de boas-vindas
●

●

A. 09:45 – 10:15
B. 10:45 – 11:15
C. 11:45 – 12:15
D. 12:45 – 13:15

Luis Rojas, Subsecretário da Câmara das Deputadas e Deputados do Chile, e
coordenador geral da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento
Aberto do ParlAmericas
Luís Kimaid, Diretor Executivo de Bússola Tech

Palestra de alto nível: Impacto da transformação digital no sistema
democrático e considerações para os parlamentos

●
●
●

Moderação: Martha Carrillo, Secretária Técnica da Comissão de
Transparência e Anticorrupção da Câmara dos Deputados do México
Chris Beall, Gerente de Políticas, Governança de Plataforma, Centro para
Inovação em Governança Internacional
María Barón, Diretora Executiva Global, Directorio Legislativo

A revolução digital trouxe consigo não apenas benefícios e novas práticas que
tiveram impacto na interação social nos países da região, mas também significou
repensar como aproveitar as ferramentas e plataformas digitais considerando seus
efeitos no sistema democrático. A palestra de alto nível compartilhará os principais
impactos da transformação digital e recomendações para os parlamentos em
processos de modernização parlamentar que não deixam ninguém para trás.
A. 10:15 – 11:20
B. 11:15 – 12:20
C. 12:15 – 13:20
D. 13:15 – 14:20

Grupo de trabalho: Desafios e oportunidades nos processos de
modernização parlamentar


Moderação: Soufiane Ben Moussa, Diretor de Tecnologia da Câmara dos
Comuns do Canadá, Coordenador Regional para a América do Norte da Rede
de Funcionárias/os Parlamentares de Parlamento Aberto do ParlAmericas

Durante a pandemia, avanços tecnológicos foram feitos para garantir que os poderes
legislativos do hemisfério pudessem continuar seu trabalho, o que é crucial para a
recuperação econômica e social da região. Esses esforços continuam e estão
contribuindo para a modernização parlamentar, bem como para processos para
abertura legislativa. Neste grupo de trabalho, as e os funcionários parlamentares
compartilharão suas experiências e lições aprendidas, levando em consideração os
desafios atuais enfrentados pelos poderes legislativos.
A. 11:20
B. 12:20
C. 13:20
D. 14:20

Reflexões finais e encerramento da reunião
●

Beverly Gibbons, Secretária Adjunta do Parlamento de Barbados e
Coordenadora Regional para o Caribe da Rede de Funcionárias/os
Parlamentares de Parlamento Aberto do ParlAmericas

Siga a @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 actividade está sendo realizada com o apoio financiero do Governo do Canadá.

