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Ottawa, 27 de outubro de 2020 
 
O ParlAmericas compartilha experiências no Fórum LegisTech 2020: Conferência Global sobre 
Transformação Digital no Legislativo 
 
Nos dias 26 e 27 de outubro, a Bússola Tech, organização brasileira que promove a troca de experiências 
e iniciativas para aproximar a cidadania e seus representantes com o auxílio da tecnologia, organizou o 
Fórum LegisTech 2020, “Conferência Global sobre Transformação Digital no Legislativo,” que reuniu 
especialistas das esferas pública e privada, ao lado de representantes de parlamentos de todo o mundo, 
com o objetivo de fortalecer uma comunidade global para a transformação digital do poder legislativo. 
Este fórum forneceu mais de 24 horas de conteúdo para discutir os próximos passos dos parlamentos 
que aproveitaram a oportunidade que a pandemia proporcionou para inovar rapidamente e fazer a 
transição para sessões parlamentares virtuais. Nesse sentido, foram apresentadas estratégias para 
consolidar a abertura parlamentar e melhorar ainda mais a aplicação de ferramentas digitais para 
fortalecer as funções legislativas e de supervisão do parlamento.  
 
Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, participou como palestrante na sessão intitulada 
“Cooperação Interparlamentar para a Transformação Legislativa Digital.” Também estiveram presentes 
os palestrantes Tiago Peixoto, do Banco Mundial, e Andy Williamson, da União Interparlamentar, nessa 
sessão moderada por Luís Kimaid, CEO da Bússola Tech. A sessão permitiu uma reflexão sobre os 
benefícios e desafios enfrentados até o momento pelos sistemas de deliberação remota, as próximas 
áreas de foco para a transformação digital nos parlamentos e, o papel das instituições multilaterais no 
apoio a essas iniciativas. Em sua apresentação, Alisha Todd enfatizou que “é fundamental que a 
abertura e a transparência permaneçam princípios centrais de qualquer estratégia parlamentar de 
transformação digital, e que o objetivo da modernização se concentre em permitir que o parlamento 
desempenhe melhor suas funções para obter melhores resultados para os cidadãos. A pandemia do 
COVID-19 tornou-se um catalisador para inovação rápida que tem o potencial de impactar 
positivamente e de forma duradoura as práticas parlamentares, atuando como um trampolim para 
fortalecer o acesso à informação, prestação de contas e participação pública. O ParlAmericas continua a 
apoiar essas iniciativas, promovendo a colaboração e o intercâmbio de pares entre os parlamentos das 
Américas e do Caribe, por meio de sua Rede de Parlamento Aberto, sua Rede de Funcionários 
Parlamentares, e esforços de coordenação global por meio da Rede Virtual de Parlamento Aberto (Open 
Parliament e-Network).” 
 
O webinar ofereceu a oportunidade de trocar experiências e lições aprendidas para orientar o 
desenvolvimento de soluções digitais e apoiar efetivamente o trabalho dos parlamentos em todo o 
mundo, ao mesmo tempo em que abordou os desafios que enfrentam em seus esforços para continuar a 
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realizar suas funções críticas e garantir respostas eficazes e sustentáveis para apoiar a cidadania e 
enfrentar a pandemia. 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, acesse www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
 


