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ORIENTAÇÕES PARA O DIÁLOGO PARLAMENTAR 

Esforços preliminares para implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs) nos parlamentos 

 

Relatórios das delegações parlamentares: 

Cada delegação parlamentar designará um representante para apresentar um relatório sobre 

os esforços iniciais do seu Parlamento para implementar os ODS (em espanhol) e, em 

particular, os ODS16 (em espanhol). Cada delegação deverá informar ao ParlAmericas o nome 

do delegado representante e, enviar o relatório via e-mail para info@parlamericas.org, antes do 

dia 2 de dezembro de 2016. 

Cada relatório deverá conter no máximo 750 palavras e incluir as seguintes informações: 

1. De que forma o parlamento estruturou os seus esforços para acompanhar os 

progressos em relação aos ODS? (Ex.: o mandato foi atribuído a um comitê ou é 

compartilhado por comitês setoriais, etc.). 

2. Citar 1 ou 2 ações específicas que o parlamento empreendeu para assegurar a 

implementação das ODS? (Ex.: legislação proposta/aprovada para atender aos 

requisitos de reforma, treinamento de conscientização, coordenação com órgãos 

estatísticos e instituições nacionais de supervisão, etc.). 

3. Citar 1 ou 2 ações específicas que o parlamento empreendeu para o ODS16, para 

garantir que o seu parlamento seja eficaz, responsável e transparente,  bem como para 

garantir uma tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa 

(incluindo a sensibilidade ao gênero)? (Ex.: o plano nacional de parlamento aberto, a 

legislação de acesso à informação, os mecanismos de participação dos cidadãos, os 

mecanismos de fortalecimento da prestação de contas, os padrões éticos, os 

regulamentos de lobbying, etc.). 

Formato da Sessão: 

Os delegados designados serão convidados a apresentar o relatório das suas delegações, por 

ordem alfabética do nome dos países, começando com o país anfitrião. Cada delegado 

designado terá 5 minutos para se apresentar, seguido de um período de perguntas e 

respostas. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
mailto:info@parlamericas.org

