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Seminário sobre Conhecimentos Comerciais 
Parlamento do Canadá 

Ottawa, 18 a 20 de março de 2007 
 

PROGRAMA 
Sábado, 17 de março de 2007 

 
Chegada e recepção dos participantes no Aeroporto Internacional de Ottawa. 
Inscrição dos participantes e entrega dos documentos no lobby do Hotel Lord 

Elgin (16:00 às 20:00) 

 
Domingo, 18 de março de 2007  

8:15 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para a prefeitura antiga 
111 Sussex Drive 

8:45 – 9:00 

Palavras de boas-vindas 
Sr. James Bezan, Deputado, Presidente da Seção Canadense do FIPA 

 

Discurso do Presidente do FIPA 
Sr. Luiz Carlos Hauly, Câmara dos Deputados do Brasil  

9:00 – 10:00 

Primeiro Módulo: Regulamentos e políticas comerciais 1 
Facilitador: William Dymond, Centre for Trade Policy and Law (CTPL) 
Considerando-se que as leis e regulamentações que resultam dos acordos de comércio 
regionais e bilaterais e da OMC têm efeitos profundos a nível local e nacional, é essencial 
que os representantes eleitos consigam influenciar o processo internacional de formulação 
de políticas comerciais e compreender suas implicações para seus constituintes. Os 
países em desenvolvimento enfrentam um desafio duplo, pois são os mais vulneráveis às 
mudanças causadas pela globalização econômica e têm a menor quantidade de recursos 
para administrar ou até mesmo se beneficiar destas mudanças.  
Trabalhando a partir das perspectivas e prioridades dos parlamentares eleitos, os módulos 
1 e 2 apresentam uma visão geral dos elementos essenciais das regulamentações 
comerciais e da dinâmica política que as circunda, abrangendo:  

• os princípios fundamentais do sistema de comércio internacional e seu 
mecanismo de formulação de regras 

• os papéis/prioridades do multilateralismo, regionalismo e bilateralismo como 
abordagens aos objetivos da política de comércio; 

• a implementação e administração de acordos comerciais 
10:00– 10:15 Intervalo para café 

10:15 – 12:00 Primeiro Módulo (continuação): Regulamentos e políticas comerciais 1  

12:00 –  13:30 

Almoço  
Oferecido pelo Sr. James Bezan, Deputado, Presidente da Seção Canadense do 
FIPA  

Le Café du Musée, Museu Canadense da Civilização 
100 Laurier St., Gatineau 

13:30 - 14:45 
Visita cultural  

Saguão do Canadá – Museu Canadense da Civilização 
100 Laurier, Gatineau  
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14:45 – 16:15 
Segundo Módulo: Regulamentos e políticas comerciais 2 
Facilitador: William Dymond, CTPL 

Ver descrição dos módulos 1 e 2 no Primeiro Módulo 

16:15 – 16:30 Intervalo para café 

16:30 – 17:45:00 Segundo Módulo (continuação): Regulamentos e políticas comerciais 2  

17:45 Retorno ao hotel 
18:45 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para o restaurante 

19:00 – 21:00 Jantar  
Le Tartuffe, 133 Notre-Dame-de-l' île St., Gatineau  

 
Segunda-feira 19 de março de 2007 

8:30 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para a prefeitura antiga 
111 Sussex Drive 

9:00 – 10:30 

Terceiro Módulo: O papel do Parlamento no comércio e no desenvolvimento 
Facilitador: Robert Miller, Centro Parlamentar 
O Módulo 3 será composto de três partes: 
• Pontos de entrada parlamentares em questões de comércio e desenvolvimento; 

enfoque em comitês e organizações interparlamentares. 
• Fatores determinantes da eficácia parlamentar; enfoque na organização e na 

coerência do envolvimento parlamentar e informações e pesquisas de apoio. 
• Capacitação parlamentar; enfoque nas iniciativas internas do parlamento e assistência 

e cooperação externas (por exemplo, o FIPA). 
10:30 – 10:45 Intervalo para café 

11:45 – 12:00 Terceiro Módulo (continuação): O papel do Parlamento no comércio e no 
desenvolvimento  

12:15 – 14:00 

Almoço 
Oferecido pelo Sr. Leon Benoit, Deputado, Presidente do Comitê Permanente 
sobre Comércio Internacional 

Sala 601, Restaurante Parlamentar 

14:00 – 14:45 Comparecimento ao Período de Perguntas do Parlamento 

15:00 - 16:15 

Quarto Módulo: A opinião do público – do cidadão à política 
Facilitadora: Laura Ritchie Dawson, CTPL 
Este módulo ajudará os parlamentares a explorar as diversas ferramentas e estratégias 
que podem ser usadas para o diálogo eficaz com a sociedade civil, incluindo empresas, 
organizações trabalhistas e outros grupos sociais. Este módulo incluirá debates sobre a 
mudança da percepção pública sobre o comércio internacional e os argumentos lógicos 
para a consulta pública como uma ferramenta para a troca de informações e um meio de 
gerar apoio do público para as iniciativas governamentais. 

16:15 – 16:30 Intervalo para café 

16:30 – 18:00 Quarto Módulo (continuação): A opinião do público – do cidadão à política 

18:00 Retorno ao hotel 
18:45 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para o restaurante 
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19:00 – 21:00 

Jantar  
Oferecido pelo Sr. Ted Menzies, Deputado, Secretário Parlamentar do Ministro do 
Comércio Internacional e da Ministra da Cooperação Internacional 

Ministério das Relações Exteriores e Comércio Internacional do Canadá  
 
 

Terça feira, 20 de março de 2007 

8:30 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para a prefeitura antiga 
111 Sussex Drive 

9:00 – 10:30 

Quinto Módulo: Liberalização do comércio e redução da pobreza 
Facilitador: Erick Zeballos, Divisão de Integração, Comércio e Assuntos 
Hemisféricos, BID  
O quinto módulo proporcionará aos participantes um entendimento geral das implicações 
das reformas de liberalização do comércio sobre a redução da pobreza e fortalecerá a 
capacidade dos participantes de analisar e identificar as opções em termos de política de 
comércio que têm um impacto relevante sobre a redução da pobreza. Estruturas 
conceituais para a análise dos vínculos entre o comércio e a pobreza serão apresentadas 
aos participantes e eles serão expostos a diversas estruturas analíticas para entender os 
efeitos da liberalização do comércio sobre diversos grupos de produtores e consumidores, 
a nível de domicílio e individual.  
Com base em provas empíricas de tendências de comércio e pobreza, os participantes 
identificarão e analisarão as questões que limitam a difusão dos benefícios do comércio a 
uma grande maioria de indivíduos na região. Por fim, os participantes analisarão e 
debaterão as implicações políticas das negociações de comércio e reformas do comércio 
em relação aos pobres, com ênfase na análise de medidas de políticas nacionais 
complementares em prol dos pobres implementadas paralelamente às reformas do 
comércio. 

10:30 – 10:45 Intervalo para café 

10:45 – 12:00 Quinto Módulo (continuação): Comércio e redução da pobreza 

12:00 – 13:30 Almoço de trabalho no Saguão Whitton  

13:30 – 15:30 

Sexto Módulo: Igualdade de Gênero, Comércio e Desenvolvimento 
Facilitadora: Heather Gibb, North South Institute (NSI) 
O módulo referente a gênero e comércio apresentará conceitos-chave em termos de 
gênero, comércio e pobreza, e debaterá a estrutura internacional para igualdade de gênero 
na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, a 
Plataforma de Ação de Pequim, as Metas de Desenvolvimento do Milênio e outros. 
Utilizando estudos de casos, os participantes do módulo debaterão como a liberalização do 
comércio pode ter impactos diferentes sobre mulheres e homens em termos de empregos 
e remunerações nas áreas de fabricação, agricultura e serviços. 

15:30 – 16:00 Sessão de feedback e avaliação do evento 
16:00 – 17:45 Retorno ao hotel / Tempo livre 

17:45 Encontro no lobby do hotel  /  Partida para a Embaixada do Brasil 

18:00 – 20:00 

Recepção  
Oferecida por Sua Excelência Valdemar Carneiro Leão, Embaixador da República 
Federativa do Brasil, em Ottawa 

400 Wilbrod Street 

20:00 Retorno ao hotel 
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O Fórum Interparlamentar das Américas e a Seção Canadense do FIPA 
desejam agradecer às seguintes organizações por terem ajudado a tornar 
possível a realização deste Seminário sobre Conhecimentos Comerciais 

 
O Seminário sobre Conhecimentos Comerciais foi realizado com o apoio financeiro do Governo 

do Canadá, prestado por intermédio do: 

Ministério das Relações Exteriores e Comércio 
Internacional (DFAIT) 
http://www.dfait-maeci.gc.ca 

 Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional 
(CIDA) 

http://www.acdi-cida.gc.ca  
 

A organização deste evento também conta com o apoio financeiro do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) por meio do Fundo Fiduciário de Comércio e Pobreza (FFCP) 

http://www.iadb.org  

 

Nossos mais sinceros agradecimentos aos nossos parceiros: 

 

The Centre for Trade Policy and Law (CTPL) 
Ottawa, Canadá 
http://www.carleton.ca/ctpl  

 

The North-South Institute (NSI) 
Ottawa, Canadá 
http://www.nsi-ins.ca  

 

Centro Parlamentar (CP) 
Ottawa, Canadá 
http://www.parlcent.ca  

 


