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Ottawa, 15 de setembro de 2020 
 
O ParlAmericas compartilha experiências em um webinar sobre LegisTech para a Democracia, por 
ocasião do Dia Internacional da Democracia 
 
Na terça-feira, 15 de setembro, 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 webinar intitulado “LegisTech para a Democracia” que reuniu representantes de mais de 20 
parlamentos do mundo para compartilhar suas experiências com sistemas de deliberação virtuais para 
sessões parlamentares e reuniões de comissão. Emilie Lemieux, Diretora Adjunta - Parlamento Aberto e 
Desenvolvimento Sustentável do ParlAmericas, juntou-se a representantes parlamentares do Brasil, 
Argentina, Chile, Equador, México e Trinidade e Tobago, entre outros, para discutir essas experiências nas 
Américas e no Caribe.  
 
As apresentações demonstraram como a pandemia do COVID-19 se tornou um catalisador para a inovação 
rápida nos parlamentos, com muitos parlamentos nacionais fazendo a transição para sessões virtuais e 
reuniões usando tecnologias adaptadas ou novas. Os representantes parlamentares apresentaram esses 
novos sistemas e o processo pelo qual foram estabelecidos, que em alguns casos incluiu mudanças nas 
ordens permanentes ou na legislação. Eles discutiram os vários pontos colocados por questões de 
segurança, práticas de voto, tradição, lacunas de conhecimento e a digitalização de outros aspectos dos 
processos administrativos, além daqueles resultantes do cenário político em seus respectivos países, e 
como estes estão sendo tratados para estabelecer sistemas de deliberação remota.  
 
Para apresentar as experiências das Américas e do Caribe, Emilie Lemieux forneceu uma visão geral dos 
desafios e soluções discutidos pelos representantes parlamentares no hemisfério, por meio de reuniões 
virtuais e consultas realizadas pelo ParlAmericas, para o desenvolvimento de recursos sobre sessões 
parlamentares virtuais. Ela destacou a importância da transformação digital, não como um objetivo em 
si, mas como um meio para modernizar as práticas e permitir que o parlamento desempenhe melhor suas 
funções para alcançar melhores resultados para a cidadania: “Estas iniciativas fazem parte de um conjunto 
maior de esforços no sentido de criar parlamentos mais abertos, parlamentos que trabalham em 
colaboração com a sociedade civil para melhorar continuamente as suas práticas para serem mais 
transparentes, facilitar o acesso à informação, prestar contas ao público, proporcionar oportunidades de 
participação pública e respeitar os mais elevados padrões éticos. É importante que esses objetivos 
permaneçam na cabeça, visto que os parlamentos continuam a operar remotamente.” 
 
O webinar foi uma oportunidade de troca de experiências para apoiar o desenvolvimento de soluções 
parlamentares virtuais em todo o mundo, para abordar os desafios semelhantes que muitos parlamentos 
enfrentam em seus esforços para continuar a realizar suas funções críticas e garantir respostas eficazes e 
sustentáveis para apoiar a cidadania e lidar com a pandemia. 
 

http://parlamericas.org/en/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://parlamericas.org/en/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://parlamericas.org/en/resources/publications.aspx
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org 

 

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


