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Ottawa, 15 de setembro de 2022 
 
A Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do ParlAmericas realiza uma Reunião de 
Trabalho virtual, com o apoio da Bússola Tech, às margens do Fórum LegisTech de 2022 e em 
comemoração ao Dia Internacional da Democracia 
 
Realizada virtualmente com o apoio da Bússola Tech, às margens do Fórum LegisTech em 15 de setembro 
de 2022 e em comemoração ao Dia Internacional da Democracia, a Reunião de Trabalho sobre 
Transformação Digital reuniu funcionárias e funcionários parlamentares de todas as Américas e do Caribe 
com o objetivo de promover uma discussão sobre estratégias e oportunidades para promover o avanço 
da agenda de transformação digital. 

A reunião teve início com os comentários do Sr. Luis Rojas, Secretário Adjunto da Câmara dos Deputados 
do Chile e Coordenador Geral da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do 
ParlAmericas,  e do Sr. Luís Kimaid, Diretor Executivo da Bússola Tech. Em seus comentários, o Sr. Rojas 
observou que essa reunião representa “uma excelente oportunidade para compartilhar com colegas do 
hemisfério algumas das experiências e lições aprendidas no que tange as transformações digitais, em 
termos de inovação e do modo como foram aproveitadas por parlamentos em suas respostas 
institucionais às restrições impostas pelo COVID-19.” 

Para contextualizar melhor a importância da reunião, um diálogo de alto nível foi realizado para explorar 
os principais impactos da transformação digital e oferecer aos parlamentos recomendações que ajudem 
a assegurar que seus processos de modernização parlamentar não deixem ninguém para trás. O painel, 
que contou com a moderação da Sra. Martha Carrillo, Secretária Técnica do Comitê de Transparência e 
Combate à Corrupção da Câmara dos Deputados do México, teve como participantes de destaque o Dr. 
Chris Beall, Líder de Políticas de Plataforma de Governança da equipe de pesquisas sobre Economia Digital  
do Centro para Inovação em Governança Internacional, e a Sra. María Barón, Diretora Executiva Global 
do Diretório Legislativo. 

A reunião também proporcionou um espaço para funcionárias e funcionários parlamentares fazerem uma 
breve apresentação sobre a experiência do parlamento do seu país. Sob a habilidosa moderação do Sr. 
Soufiane Ben Moussa, Diretor de Tecnologia da Câmara dos Comuns do Canadá e Coordenador Regional 
para a América do Norte da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do ParlAmericas, 
funcionários e funcionárias parlamentares trocaram experiências e lições aprendidas a respeito da 
implementação de processos de modernização parlamentar, levando em consideração os atuais desafios 
enfrentados pelo poder legislativo. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 
legislaturasnacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, 
facilita ointercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. 
A sede da Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, 
visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 
 

Para encerrar a reunião, a Sra. Beverly Gibbons, Secretária Adjunta do Parlamento de Barbados e 
Coordenadora Regional para o Caribe da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do 
ParlAmericas, apresentou algumas reflexões finais, nas quais reiterou que “os parlamentos estão cada vez 
mais cientes do papel central da agenda de transformação digital para transformar o parlamento em uma 
instituição mais antenada e receptiva às necessidades de uma cidadania empoderada, reconhecendo a 
importância de estreitar as relações entre o parlamento e a cidadania, fortalecendo a confiança pública 
em seus representantes e oferecendo ferramentas que permitam que os parlamentos participem de 
discussões globais."  

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

 

 
 


