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Ottawa, 31 de março de 2021 
 
O ParlAmericas organizou a 3a Reunião da Rede de Funcionários de Parlamento Aberto no âmbito do 5º 
Encontro da Rede de Parlamento Aberto 
 
O ParlAmericas organizou a 3ª Reunião da Rede de Funcionários de Parlamento Aberto, sediada pelo 
Parlamento do Canadá no dia 22 de março. O evento reuniu funcionárias e funcionários parlamentares 
de dezenove países das Américas e do Caribe e especialistas para um intercâmbio de experiências e boas 
práticas na área de inovação tecnológica.  
 
A abertura da reunião ficou a cargo da Senadora Silvia Giacoppo (Argentina), Membro do Conselho 
Administrativo do ParlAmericas, que fez a seguinte observação: “No caminho para a abertura legislativa, 
é indispensável fortalecer os esforços para a inclusão de ferramentas tecnológicas inovadoras que 
melhorem nosso trabalho legislativo, bem como o nosso esforço para representar melhor a cidadania.” 
Em seus comentários de boas-vindas, o Sr. Blair Armitage (Canadá), Assistente Administrativo dos Comitês 
do Senado, acrescentou que: “A Rede de Parlamento Aberto e o ParlAmericas representam espaços 
primordiais para o desenvolvimento de compreensão e cooperação mútuas não somente na própria 
região, mas também entre as Américas e o Caribe e outros países do mundo.” 
 
A reunião proporcionou oportunidades para um diálogo entre pessoal parlamentar e especialistas a 
respeito de uma série de temas relevantes, por meio de grupos de trabalho com foco na inteligência 
artificial, segurança cibernética, maximização de recursos e sessões parlamentares virtuais. O evento 
também incluiu um Painel sobre Inovação Tecnológica nos Parlamentos, que contou com a participação 
do Dr. Tiago Peixoto, Especialista Sênior em Setor Público da Divisão Global de Governança do Banco 
Mundial; da Sra. María Paz Hermosilla, Diretora do Laboratório de Inovação Pública (GobLab) da 
Faculdade de Governança da Universidade Adolfo Ibáñez do Chile; do Sr. Diego Subero, Consultor do 
Programa de Segurança Cibernética do Comitê Interamericano de Combate ao Terrorismo da Organização 
dos Estados Americanos; e do Sr. Chris Beall, Líder de Políticas da Plataforma de Governança do Centro 
para Inovação em Governança Internacional. O painel explorou estratégias para promover a inovação 
tecnológica como, por exemplo, por meio de inteligência coletiva e artificial, e fortalecer a segurança 
cibernética, ao mesmo tempo que continuamos apoiando a abertura e combatendo a desinformação.  
 
Para encerrar a reunião, Luis Rojas (Chile), Secretário Geral Adjunto da Câmara dos Deputados, destacou 
a importância e o valor desses intercâmbios no aumento da eficiência dos parlamentos, reconhecendo 
que: “Nossos órgãos legislativos têm trabalhado exaustivamente para incorporar ferramentas 
tecnológicas ao trabalho parlamentar, o que se deve, em grande parte, ao maravilhoso trabalho que 
funcionários parlamentares como vocês realizam diariamente.”  

Todos os materiais da reunião, inclusive as apresentações dos expositores, estão disponíveis no site do 
ParlAmericas.  Um relatório final apresentando as discussões realizadas no âmbito dos diversos grupos de 
trabalho será publicado nas próximas semanas. 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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