Agenda
16ª Assembleia Plenária do ParlAmericas

Workshop: Monitorando o Progresso em Direção aos ODS por meio de Gastos Públicos
30 de outubro | Assunção, Paraguai

#ParlAmericas2019
#ParlAmericasODS
Como principal política e instrumento de financiamento do governo, o processo orçamentário nacional é
fundamental para alocar e gastar fundos públicos para a consecução dos ODS. Por meio de seu papel
de revisar, modificar (dependendo do sistema político) e aprovar o orçamento nacional, além de
supervisionar sua implementação, os parlamentares são peças-chave para garantir que os gastos
públicos alcancem efetivamente os objetivos pretendidos e não deixem ninguém para trás. Este workshop
explorará as maneiras pelas quais os parlamentares podem analisar propostas, alocações e despesas
orçamentárias, para garantir que os gastos sejam efetivamente alinhados e contribuam para os esforços
nacionais de alcançar os ODS.

14:20 – 14:30

Palavras de boas-vindas
• Senadora Blanca Ovelar, Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do
ParlAmericas

14:30 – 15:00

Introdução: Gastos Públicos como Lente para Avaliar o Comprometimento e o
Progresso dos ODS
• Facilitadora: Helaina Gaspard, Ph.D., Diretora de Governança e Instituições,
Instituto de Estudos Fiscais e Democracia (IFSD, sigla em inglês) da
Universidade de Ottawa
Os gastos públicos podem ser uma lente útil através da qual os parlamentares
podem contribuir e monitorar o progresso em direção à Agenda 2030 e aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esta sessão preparará o terreno para uma
discussão sobre como os parlamentares podem analisar propostas e alocações
orçamentarias, bem como as despesas públicas para garantir que os gastos sejam
efetivamente alinhados e contribuam para os esforços nacionais que visam alcançar
os ODS. O projeto para uma publicação sobre Abertura Fiscal para Parlamentos,
desenvolvido pelo ParlAmericas, pelo IFSD, e pelo Instituto Global de Transparência
Fiscal (GIFT), também será apresentado e os participantes serão convidados a
fornecer suas opiniões.

15:00 – 16:00

Experiências nacionais: Apoio à Análise Parlamentar dos Gastos Públicos para
Alcançar os ODS
• Moderador: Deputado Arthur E. Holder (Barbados), Presidente da
Assembleia Legislativa e membro do Conselho ParlAmericas
• Senador Stephan Rassmusen (Paraguai)
• Maria Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, Diretora de Estudos, Análise
e Avaliação, Escritório de Orçamento do Congresso da Argentina
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Em todo o hemisfério, escritórios parlamentares e departamentos governamentais
vêm desenvolvendo ferramentas que auxiliam os parlamentares a examinar
propostas orçamentárias, alocações e execução de programas, bem como a
entender seu impacto no progresso do país para alcançar os ODS. Esta sessão
permitirá que os participantes explorem exemplos de tais práticas.
16:00 – 16:10

Coffee break

16:10 – 17:40

Sessão de Trabalho: Identificando Ferramentas e Táticas para Monitorar os
ODS através de Estudos de Caso
• Facilitador: Helaina Gaspard, Ph.D., Diretora de Governança e Instituições,
IFSD
Durante esta sessão de trabalho, os participantes trabalharão em grupos para
identificar ferramentas e táticas que podem ser aplicadas pelos parlamentares para
monitorar o progresso nacional em direção à consecução dos ODS, ao longo do
processo orçamentário. Como parte desse exercício, os participantes analisarão
estudos de caso focados em igualdade de gênero, redução da pobreza e mudança
climática, e as recomendações apresentadas serão sintetizadas e compartilhadas
com os participantes após o workshop.

17:40 – 17:45

Conclusão

17:45 – 18:00

Avaliações

18:00

Transporte dos participantes para o hotel oficial
Jantar livre

As sessões dessa reunião serão gravadas em áudio para se tornarem episódios de
podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google Play para ouvir sessões e
apresentações de nossos últimos encontros, realizados em todo o hemisfério.

Esta reunião tornou-se possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá
por meio do Ministério de Relações Exteriores.
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