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The Open Parliament e-Network (OPeN) is a consortium of international and civil society organizations composed of 

ParlAmericas, National Democratic Institute, Latin American Legislative Transparency Network, Westminster Foundation for 

Democracy, Directorio Legislativo, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security 

and Co-operation in Europe (OSCE), and United Nations Development Programme (UNDP) that have come together to coordinate 

global efforts to advance legislative openness and contribute to global progress towards Sustainable Development Goal 16 to 

build strong institutions. 
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A OPeN organiza um webinar sobre parlamentos e pandemias: virtualizar mantendo a abertura na era 

COVID-19 

 

Na sexta-feira, 8 de maio, foi realizado o webinar “Parlamentos e pandemias: virtualizar mantendo a 

abertura na era COVID-19” no âmbito do Fórum Digital Respostas Abertas + Recuperação Aberta da 

Parceria para o Governo Aberto (OGP). O evento foi organizado pela Rede de Transparência Parlamentar 

(OPeN, sigla em inglês) composta pelo Directorio Legislativo, Instituto Nacional Democrático, 

ParlAmericas, Fundação Westminster para a Democracia, Escritório da OSCE para Instituições 

Democráticas e Direitos Humanos e Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa.  

 

A sessão foi moderada por María Baron, Diretora Global do Directorio Legislativo e contou com 

palestrantes de todo o mundo: Marc Serré, Deputado Canadense e Membro do Conselho do ParlAmericas; 

Marta González Vázquez, Deputada do Congresso Espanhol dos Deputados; Leonardo Barbosa, Secretário 

Geral da Câmara dos Deputados do Brasil; e Sammy Obeng, Diretora Executiva da Rede Parlamentar da 

África (PNAfrica). A discussão permitiu uma análise aprofundada sobre como os parlamentos ao redor do 

mundo estão adaptando suas práticas para continuar seu trabalho, respeitando as atuais diretrizes de 

distanciamento social. Também foram analisadas ferramentas e estratégias utilizadas em diferentes 

países para não apenas manter os parlamentos em operação durante a crise, mas também garantir que 

seu trabalho continue de maneira aberta e transparente. Os participantes do painel destacaram como a 

abertura, a transparência e a inovação podem ajudar as instituições a se tornarem mais resilientes e 

melhor preparadas para enfrentar novos desafios, como os apresentados pela pandemia do COVID-19. 

Tal situação é fundamental, pois permite que os órgãos legislativos continuem com suas funções em um 

momento em que seus papéis de representação, legislação e supervisão são cruciais para o equilíbrio de 

poderes e para garantir a prestação de contas e a proteção efetiva dos setores vulneráveis da sociedade, 

enquanto fornecem uma resposta ágil e oportuna à difícil situação que a sociedade está enfrentando. 

 

Esse diálogo foi o primeiro da série "Diálogo sobre o Parlamento Aberto em 2020,” que realizará, nos 

próximos meses, diversos seminários que abordarão uma variedade de tópicos para explorar como os 

parlamentos estão respondendo aos desafios enfrentados. Assista a gravação do webinar aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=GlrvWBt1wxQ 
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