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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político 
cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e desenvolve recursos especificamente destinados a 
apoiarem as e os parlamentares no desempenho de suas funções. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada 
em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou entre em contato conosco pelo e-mail 
info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 23 de maio de 2022 

O ParlAmericas participa na conferência Legistech: The Americas, sobre modernização 

institucional e transformação digital 

Na quinta-feira, 19 e na sexta-feira 20 de maio, a Bússola Tech, organização brasileira que promove 

o intercâmbio de experiências e iniciativas apoiadas pela tecnologia, realizou a conferência 

Legistech: The Americas, composta de painéis temáticos de discussão, apresentações e diálogos 

com representantes de parlamentos e especialistas convidados da região. Durante essas atividades, 

foram compartilhadas experiências sobre os processos de modernização institucional e 

transformação digital nas diferentes legislaturas das Américas e do Caribe. 

A inauguração da conferência contou com a presença do Sr. Hernán Larraín, ex-presidente do 

Senado do Chile e da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, e do Deputado Marcelo Ramos, 

Vice-Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que discutiram a importância da liderança no 

âmbito institucional para a modernização dos parlamentos. A Sra. Anabella Zavagno, Diretora Geral 

Adjunta do ParlAmericas, também interveio neste diálogo, facilitando um intercâmbio sobre as 

considerações-chave para o avançar nesses processos.   

Além disso, o Sr. Luis Rojas, Secretário Adjunto da Câmara dos Deputados do Chile, e o Sr. Bernardo 

Andrés Gutiérrez Hidalgo, Assessor do Grupo Temático Parlamentar de Parlamento Aberto da 

Assembleia Nacional do Equador, participaram em nome da Rede de Funcionárias e Funcionários 

do Parlamento Aberto do ParlAmericas, apresentando avanços na modernização de seus 

respectivos parlamentos e aspectos cruciais para a região ligados à abertura legislativa. Por sua 

parte, a Sra. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, realizou uma apresentação sobre como o 

diálogo interparlamentar tem sido uma ferramenta de inovação dos processos relacionados à 

transformação digital dentro dos parlamentos da região. Por fim, a Sra. Natalí Casanova-Burkholder, 

Gerente de Projetos de Parlamento Aberto do ParlAmericas, compartilhou recomendações incluídas 

no Roteiro para a abertura legislativa 2.0 relacionadas com a inovação e com a transformação 

digital.  

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 

e siga o @ParlAmericas nas redes sociais 
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