Agenda Preliminar
4o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
Além dos muros do parlamento: fortalecendo a supervisão parlamentar
Quito, Equador | de 12 a 14 de março de 2019

#ParlAmericasOPN
REGÍSTRE-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.

Seguda-feira, 11 de março de 2019
Durante todo o
dia

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

Terça-feira, 12 de março de 2019
08:00

Traslado dos membros do Conselho do ParlAmericas para a Assembleia
Nacional do Equador
Local: Lobby do hotel oficial

08:30 – 13:00

Reunião do Conselho do ParlAmericas
Local: a confirmar

12:00

Registro de participantes e translado para a Assembléia Nacional do
Equador
Local: Lobby do hotel oficial

13:00 – 14:30

Almoço
Local: a confirmar

14:30 – 18:30

Workshop sobre avaliação de lei em colaboração com a Fundação
Westminster para a Democracia
Local: por confirmar

A avaliação pós-legislativa é a prática pela a qual a implementação da legislação é
monitorada e examinada, garantindo que as leis beneficiem a cidadania da maneira
inicialmente imaginada pelos legisladores. Este workshop irá introduzir os princípios de
avaliação pós-legislativo e orientar as e os participantes através das etapas

metodológicas recomendadas para realizar esta prática no parlamento. O workshop
também oferecerá a oportunidade de aprender sobre experiências de vários parlamentos
por meio de uma série de estudos de caso.

18:30 – 20:30

Recepção de boas-vindas
Local: a confirmar

20:30

Traslado ao Hotel

Quarta-feira, 13 de março de 2019
08:00

Traslado de participantes a la Asamblea Nacional de Ecuador

09:00 – 10:00

Abertura
Local: a confirmar





10:00 – 10:30

Exma. Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta da Assembleia Nacional e VicePresidenta do ParlAmericas
Exmo. Deputado Robert Nault (Canadá), Presidente do ParlAmericas
Exma. Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas

Fotografia oficial
Local: a confirmar

10:30 – 12:30

Conferências de alto nível e sessão de trabalho 1: Rumo a uma
transformação estruturada para combater a corrupção
Local: a confirmar

A fim de avançar com o Compromisso de Lima, adotado na VIII Cúpula das Américas que
enfocou a Governança Democrática contra a Corrupção, torna-se importante explorar as
causas desse fenômeno e as maneiras de abordar esse problema de maneira
estruturada, assegurando que setores e níveis de governo trabalhem em conjunto com a
sociedade para enfrentá-lo. As conferências, que serão realizadas nessa sessão,
analisarão os principais aspectos deste fenômeno na região para propor uma agenda
ambiciosa que vise uma transformação estruturada e centrada na implementação do
Estado de direito e controlo da corrupção, a partir das propostas do diálogo
interparlamentar que acontecerá após as conferências.

12:30 – 14:00

Almoço
Local: a confirmar

14:00 – 17:00

Sessão de trabalho: fortalecimento da supervisão parlamentar para
promover a abertura legislativa e combater a corrupção
Um parlamento aberto é transparente, responsável, cria oportunidades para a
participação cidadã e respeita os mais altos padrões éticos. Promove,também, a
implementação desses princípios no poder executivo por meio de sua função de controle
político. Esta sessão explorará estratégias e mecanismos que fortaleçam essa função nas
práticas e estruturas regulatórias, e que permitem que os governos se abram, previnam a
corrupção, processem os responsáveis e recuperem os ativos.
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Quinta-feira, 14 de março de 2019
09:00 – 09:30

Resultados dos compromissos de parlamento aberto apresentados no 3º
Encontro da Rede de Parlamento Aberto, realizado em 2018 em Lima, Peru
Local: a confirmar

Os parlamentos que apresentaram compromissos na última reunião da Rede de
Parlamento Aberto apresentarão os resultados destes compromissos, disponíveis na
Ferramenta de Compromissos Parlamentares, no site do ParlAmericas.

09:30 – 10:00

Apresentação de novos compromissos de parlamento aberto pelas
delegações parlamentares
As delegações parlamentares apresentarão novos compromissos para o ano seguinte.
Estes compromissos serão publicados na Ferramenta de Compromissos Parlamentares,
no site do ParlAmericas, com seus respectivos resultados.

10:30 – 12:30

Sessão de trabalho: aplicando práticas de abertura legislativa para
promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O papel de controle político do parlamento vai além das medidas e estruturas em favor da
boa governança dos assuntos diários, incluindo as questões abordadas pelos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, que têm um impacto significativo na vida dos cidadãos
e cidadãs. A promoção da aplicação dos princípios de abertura nas políticas
governamentais relacionadas a essas questões, bem como nas áreas onde o parlamento
está envolvido, pode fortalecer esse processo e melhorar as políticas públicas. Esta
sessão se concentrará no desenvolvimento de ações concretas que possam ser
realizadas pelos parlamentos para promover Estados abertos, por meio do estudo de
casos relacionados à igualdade de gênero, adaptação às mudanças climáticas e redução
do risco de desastres, e inclusão dos povos indígenas.

12:30 – 12:35

Eleições
-

Vice-Presidência da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe

12:35 – 13:00

Leitura da declaração

13:00 – 13:15

Avaliações

13:15 – 13:30

Encerramento
 Exma. Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta da Asembleia Nacional e Vice


13:30 – 15:00

Presidenta do ParlAmericas
Exmo. Deputado Robert Nault (Canadá), Presidente de ParlAmericas
Exma. Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas

Almoço
Local: a confirmar
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