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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, facilita 
el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios 
en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener 
más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org.  
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Ottawa, 28 de agosto de 2020  
 
O ParlAmericas compartilha experiências em um webinar sobre cooperação interparlamentar regional 
para a transformação digital 
 
Na sexta-feira, 28 de agosto, a Bússola Tech, organização brasileira que promove a troca de experiências 
e iniciativas para aproximar cidadãos e seus representantes por meio de ferramentas tecnológicas, 
organizou o webinar intitulado “Cooperação Regional Interparlamentar para a Transformação Digita,l” 
para discutir experiências, desafios e oportunidades de avançar em estratégias que permitam fortalecer 
o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) a partir da colaboração e sinergias entre 
parlamentos. Participaram como palestrantes desse webinar: Alisha Todd, Diretora Geral do 
ParlAmericas; Marcio Coimbra, Diretor Executivo do Programa Interlegis do Senado Federal do Brasil; e 
Fábio Almeida, Gerente de Políticas Públicas da Bússola Tech. O painel foi moderado por Luís Kimaid, 
Administrador Executivo da Bússola Tech. 
 
Durante as intervenções, foi ressaltada a importância da colaboração regional e local entre os 
parlamentos no que diz respeito às experiências, desafios e progressos alcançados para continuar o 
trabalho parlamentar remotamente durante a pandemia do COVID-19, como parte das ações em prol da 
transformação digital, destacando os diferentes fóruns e espaços internacionais existentes para promover 
essa colaboração, incluindo a União Interparlamentar, a Aliança para um Governo Aberto e o 
ParlAmericas. Refletindo sobre esse webinar, Alisha Todd destacou que “estamos atualmente vivendo em 
uma crise sem precedentes na qual as funções de representação, legislação e controle político dos 
parlamentos são mais importantes do que nunca, pois os governos devem responder rapidamente e de 
forma eficaz na mitigação dos graves efeitos socioeconômicos da pandemia. A diplomacia parlamentar é 
uma ferramenta fundamental para os legisladores trocarem ideias e boas práticas para informar seu 
trabalho e fortalecer suas próprias práticas, visando construir um parlamento cada vez mais aberto e 
transparente que responda às necessidades dos cidadãos.” Da mesma forma, destacou a interrelação 
entre a agenda digital e os esforços de parlamento aberto adotados na região e o potencial que eles têm 
para aumentar a participação pública e os níveis de confiança no Poder Legislativo, parte fundamental do 
sistema democrático.   
 
O webinar terminou destacando as atividades que reúnem parlamentares e funcionários parlamentares 
como espaços para fazer avançar essa agenda e promover a inovação, bem como a importância dos 
gabinetes ou responsáveis pelas relações exteriores dos parlamentos de trabalharem conjuntamente com 
essas organizações internacionais, para aproveitar as oportunidades de aprendizado e criar sinergias entre 
os parlamentos.   
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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