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12 de maio de 2020  
 
O ParlAmericas e o Instituto Republicano Internacional, em aliança com a Assembléia Nacional do 
Panamá, realizaram um seminário on-line sobre a importância da abertura legislativa 
 
O ParlAmericas e o Instituto Republicano Internacional (IRI), com o valioso apoio da Assembléia Nacional 
do Panamá, realizaram no dia 29 de abril deste ano um seminário on-line sobre parlamento aberto e 
planos de ação para abertura legislativa, com o objetivo de continuar incentivando ações a favor desta 
agenda no Panamá.   
 
A Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, o 
Deputado Fernando Arce (Panamá), membro do Conselho ParlAmericas, e Beatriz de Anta, Diretora 
Residente da IRI no Panamá, proferiram as palavras de boas-vindas. A Senadora Blanca Ovelar destacou 
que "no ParlAmericas, valorizamos o grande esforço que os parlamentos da região adotaram para 
continuar reunidos de maneira virtual e incentivamos que todo o trabalho legislativo continue a atender 
aos padrões de transparência, prestação e contas, participação cidadã e ética, pilares de um parlamento 
aberto.” Por sua parte, o Deputado Fernando Arce fez referência aos tempos complicados que os países 
enfrentam atualmente e enfatizou que "é importante lembrar que todos, deputados, funcionários e 
cidadãos devem agir em conjunto para combater esta crise e cuidar não apenas da nossa saúde, mas 
também da saúde da nossa democracia.” 
 
Durante essa atividade, Patricio Vallespín, ex-deputado do Chile, ressaltou a importância da abertura 
legislativa para a ação política atual, onde apostar no parlamento aberto é uma oportunidade para 
continuar construindo credibilidade, confiança e legitimidade perante a cidadania. Em seguida, Natalí 
Casanova, Responsável de Programa Sênior de Parlamento Aberto do ParlAmericas, enfatizou que o 
avanço dessa agenda também significou a adoção de medidas de modernização do parlamento, o que, 
por sua vez, facilitou a transição para sessões virtuais realizadas atualmente pelas legislaturas nacionais 
para continuar seu trabalho diante da crise que assola o mundo inteiro. Após as apresentações, as 
experiências do Chile e do Paraguai foram apresentadas por Rocío Noriega, Assessora do Grupo de 
Transparência Bicameral do Congresso Nacional do Chile, e María Liz Sosa, Diretora Geral de 
Fortalecimento Legislativo e Cooperação Externa da Câmara dos Senadores do Paraguai, que destacaram 
a importância de envolver as organizações da sociedade civil nos processos de cocriação e implementação 
de compromissos de abertura legislativa, além de abordar outras questões relacionadas, como os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
O evento foi encerrado com as palavras da Exma. Lilly Nicholls, Embaixadora do Canadá no Panamá, e 
Beatriz de Anta, Diretora Residente da IRI no Panamá.  
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