Agenda
14a Assembleia Plenária do ParlAmericas:
Ações Parlamentares para Promover o Discurso Político Responsável
15 a 17 de novembro de 2017 | Medellín, Colômbia
#PA14Col

Com o objetivo de reduzir nosso impacto ecológico, os documentos, recursos e
publicações da reunião se encontram disponíveis no site www.parlamericas.org.
Para facilitar o acesso a partir do seu dispositivo móvel, lhe convidamos a baixar um
aplicativo de leitura de código QR.

Todas as reuniões serão realizadas no Hotel Sheraton na Sala Colombia, a menos que seja
especificado de outra forma. Endereço: Carrera 43C # 6 Sur 100, Medellín
Terça-feira, 14 de novembro de 2017: Chegada
Durante o dia

Chegada dos (as) membros do Conselho e dos participantes do workshop,
traslado do aeroporto ao hotel (Hotel Sheraton).

Quarta-feira, 15 de novembro de 2017: Chegada, Reunião do Conselho e workshop
Durante o dia Chegada dos (as) participantes e traslado do aeroporto ao hotel (Hotel Sheraton).
09:00 – 12:45 44ª Reunião do Conselho do ParlAmericas
Restaurante Cooks
Reunião a portas fechadas para os (as) membros do Conselho do ParlAmericas

12:45 – 13:00 Fotografia oficial do Conselho
13:00 – 14:00 Almoço para os membros do Conselho e para os participantes do workshop
Restaurante Cooks

14:00 – 18:00 Workshop: Práticas Efetivas de Pesquisa On-line
Sala Medellín
Idioma: inglês

Sala Colombia
Idioma: espanhol

A capacitação tem por objetivo oferecer aos parlamentares uma introdução às ferramentas online para a pesquisa e análise políticas. As sessões de capacitação acontecerão com a
colaboração da Unidade de Análise Política da Secretaria para o Fortalecimento da
Democracia da OEA.

19:00 – 21:00 Coquetel de boas vindas oferecido pelo anfitrião
Restaurante Cooks

Quinta-feira, 16 de novembro de 2017: 14a Assembleia Plenária do ParlAmericas
08:00 – 08:30 Registro dos (as) participantes
08:30 – 09:30 Abertura




Representante Germán Blanco (Colômbia), anfitrião da 14ª Assembleia Plenária do
ParlAmericas
Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas
Dr. Luis Pérez Gutiérrez, Governador de Antioquia

09:30 – 09:45 Fotografia oficial
09:45 – 10:15 Translado ao Metro de Medellín
10:15 – 11:45 Visita guiada ao Sistema Integrado de Transporte de Medellín
Motivo de orgulho dos habitantes da cidade, o sistema integra metro, teleférico e tranvias
Endereço: Calle 44 # 46-001 Bello, Antioquia

11:45 – 12:15 Traslado ao Hotel Sheraton
12:15 – 13:00 Conferência Magistral
13:00 – 15:00 Almoço oferecido pelo anfitrião
15:00 – 15:45 Primeira Sessão da Assembleia Plenária
Esta sessão abordará os seguintes temas:
 Aprovação da Agenda
 Relatório Anual do ParlAmericas
 Relatório da Presidenta do ParlAmericas
 Anúncio do procedimento das eleições

15:45 – 17:15 Painel: Enfrentando o Desafio das “Noticias Falsas”
O fenômeno das “notícias falsas” e sua distribuição através das redes sociais cria desafios aos
processos democráticos e à representação política. Esta sessão abordara três estudos de
casos de iniciativas para conscientizar e contrapor os impactos das “notícias falsas” no
contexto do recente plebiscito pela paz na Colômbia e, dos processos eleitorais nos Estados
Unidos e no Reino Unido.

19:30

Translado ao jantar de boas vindas

20:00 – 22:00 Jantar de boas vindas oferecido pelo anfitrião
Restaurante San Carbón

22:00

Translado ao Hotel Sheraton
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Sexta-feira, 17 de novembro de 2017: 14a Assembleia Plenária do ParlAmericas
09:00 – 10:30 Painel: Práticas Parlamentares para Facilitar a Cobertura da Mídia sobre os
Assuntos Legislativos
Esta sessão apresentará práticas institucionais bem sucedidas nos parlamentos, para facilitar
o acesso dos jornalistas e da mídia em geral às informações parlamentares precisas,
equilibradas e abrangentes, com o objetivo de promover uma cobertura fidedigna e ampla do
trabalho parlamentar. Esta sessão terá como referência o Roteiro para a Abertura Legislativa
da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.

10:30 – 13:00 Painel e mesas redondas: Promovendo o Discurso Político Responsável nos
Parlamentos
Parlamentares tem a responsabilidade de promover e modelar um discurso que inspire a
confiança cidadã e um clima de respeito e tolerância. Em um ambiente político cada vez mais
polarizado, que tende a incentivar o reducionismo, é fundamental promover práticas
discursivas democráticas, respeitosas, includentes e tolerantes. Esta sessão combinará um
painel e discussões em grupo para a troca de técnicas retóricas ou de comunicação, que
ajudem a estabelecer um padrão para o um discurso responsável nos parlamentos.

13:00 – 13:30 Encerramento da Assembleia Plenária
Esta sessão abordará os seguintes temas:
 Votação e resultado das eleições para o Conselho
 Anuncio do país anfitrião da 15ª Assembleia Plenária
 Calendário de atividades de 2018
 Avaliações
 Leitura da Declaração de Compromisso
 Palavras de encerramento

13:30

Fim do programa oficial
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