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LOCAL:

PARTICIPANTES:

incluindo suas dimensões de gênero, a proteção de dados

pessoais, integridade eleitoral, o papel da mídia e ética em

algoritmos.

 

Cada uma dessas sessões foi aberta por acadêmicos

renomados que contextualizaram o fenômeno da

desinformação e compartilharam suas reflexões sobre seus

principais efeitos na democracia e no diálogo social, e

ofereceram seu conhecimento sobre o papel que os

parlamentares podem desempenhar na mitigação de suas

consequências.

 

A sessão plenária teve um debate dedicado a explorar

alguns dos temas que estão no centro do debate sobre

novas tecnologias de informação e comunicação,

desinformação digital e propaganda computacional. As e

os participantes trocaram ideias sobre a complexidade

inerente a várias das principais dimensões destes

problemas, como a tensão que existe entre moderação de

conteúdos e liberdade de expressão; a magnitude, o poder

e a natureza descentralizada das grandes empresas de

tecnologia; as principais considerações que a legislação

deve ter para neutralizar os efeitos da desinformação e

regular as plataformas e aplicativos digitais; a prevalência

preocupante de violência online contra mulheres e

meninas; entre outros.

 

Algumas das principais referências e documentos 
 

apresentados durante o encontro foram:

Guia para garantir a liberdade de expressão contra

desinformação deliberada em contextos eleitorais.

Organização dos Estados Americanos - OEA, 2019. (em

espanhol)

Guia de mídia social para parlamentos e parlamentares.

União Interparlamentar, 2021. (em espanhol)

Criando uma Estrutura para Proteção de Dados: um guia

para parlamentares de políticas sobre o que fazer e o

que não fazer. Access Now, 2018. (em espanhol)

 

Palavras de abertura de:
Exmo. Anthony Rota (Canadá), Presidente da

Câmara dos Comuns

Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá),

Representante do Parlamento anfitrião e Vice-

Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudança

Climática do ParlAmericas 
 

Exma. Senadora Pierrette Ringuette (Canadá),

Presidenta em exercício do Senado

Deputado Bruce Stanton (Canadá), Vice-

Presidente da Câmara dos Comuns

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do

ParlAmericas

 

Diálogos moderados  por:
Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena
(México)

Exmo. Senador Ranard Eric Henfield (Bahamas),

Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do

ParlAmericas para o Caribe
 

 

Palestrantes:
Sra. Catalina Botero Marino, Membro do Comitê

de Supervisão do Facebook

Sra. Lucina Di Meco, Especialista em Igualdade de

Gênero e Cofundadora da #ShePersisted Global

Deputado Nathaniel Erskine-Smith (Canadá),

Grande Comitê Internacional sobre Desinformação 

 

Discurso de encerramento de:
Deputado Marc Serré (Canadá), Membro do

Conselho do ParlAmericas

Deputada Maritza del Socorro Espinales
(Nicarágua), Membro do Conselho do ParlAmericas

Deputado Javier Macaya Danús (Chile), Presidente

Eleito da Rede de Parlamento Aberto do

ParlAmericas

ANFITRIÃ(O):

DESTAQUES DA AGENDA

O 5º encontro da RPA consistiu em duas sessões de

trabalho, cada uma com uma série de grupos de

discussão temáticos, bem como um painel interativo e

uma sessão plenária. Essas reuniões reuniram

parlamentares e diversas partes interessadas de todo o

hemisfério para discutir algumas das questões mais

críticas relacionadas aos efeitos da desinformação e da

propaganda digital na democracia,instituições e no

diálogo social.

 

Partindo do entendimento de que a desinformação é

multifacetada, globalizada e sistêmica, as sessões de

trabalho do encontro foram planejadas para analisar as

múltiplas manifestações da desinformação sob

diferentes perspectivas, 
 

                                Combater a desinformação para

promover o debate público responsável

TÍTULO:

                            Gênero e desinformação, ética em

algoritmos, privacidade e proteção de dados pessoais,

integridade eleitoral

TEMA:

                                  15, 19 e 26 de março de 2021

                                                    Mais de 200 parlamentares,

funcionários parlamentares, especialistas e

representantes de organizações da sociedade civil e

organizações de jovens de 30 países.

DATAS:

Esta atividade está alinhada com o ODS 16.
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https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf
https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2021-02/social-media-guidelines
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/04/manual-de-proteccion-de-datos.pdf


a promoção da transparência durante as campanhas e
eleições; o fortalecimento dos regulamentos financeiros
de campanha para promover a justiça; e a facilitação da
disseminação de informações transparentes e confiáveis
durante as campanhas e eleições.

DESTAQUES DA AGENDA

Discurso principal por:

Professor Taylor Owen, Presidente de Ética de Mídia e
Comunicações da Fundação Beaverbrook da
Faculdade de Políticas Públicas Max Bell da
Universidade McGill

 Sr. Marco Aurelio Ruediger, Diretor de Análise de
Políticas Públicas, Fundação Getúlio Vargas

  
Apresentaçòes de grupos de trabalho temáticos:

Sra. Amalia Toledo, Consultora em Gênero e
Tecnologia
Sra. Sandra Pepera, Diretora de Gênero, Mulheres e
Democracia, Instituto Nacional Democrático
Sra. Elena Gil González, Advogada, doutoranda e
Professora no Instituto de Empresa Law School
Sra. Estelle Massé, Analista Sênior de Políticas e
Responsável Global de Proteção de Dados, Access
Now
Sr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para a
Liberdade de Expressão, Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH)
Sr. Daniel Arnaudo, Assessor de Estratégias de
Informação, Instituto Nacional Democrático
Sra. Victoria Welborn, Gerente de Programa de
Tecnologia e Inovação, Instituto Nacional
Democrático
Sra. Laura Zommer, Diretora Executiva, Chequeado
Sra. Nazima Raghubir, Primeira Vice-Presidente da
Associação dos Trabalhadores de Meios de
Comunicação do Caribe
Sra. Micaela Mantegna, Professora do Centro de
Tecnologia e Sociedade, Universidade de San Andrés
e Pesquisadora filiada do Berkman Klein Center de
Harvard 

Os temas dos grupos de trabalho incluíram: Gênero e

desinformação; colaboração com a mídia; promoção de

algoritmos éticos; privacidade e a proteção de dados

pessoais e integridade eleitoral.

 

1)   No que diz respeito às mulheres políticas, a

desinformação de gênero procura alterar a

compreensão pública das carreiras das mulheres

políticas para ganho político imediato e desencorajar

sua participação em assuntos públicos.

2)   É importante que as e os legisladores tornem este

fenômeno visível, por exemplo, aumentando a

conscientização pública sobre suas consequências e

estabelecendo redes de apoio para aqueles que foram

afetados. Em termos de políticas públicas, é necessário

promover programas de alfabetização cidadã com foco

específico em preconceitos e desinformação de gênero,

e avaliar os impactos das novas tecnologias e aplicativos

para contar com melhores ferramentas para a tomada

de decisões.

3)   A natureza disruptiva da comunicação digital, a

natureza globalizada e a capacidade de influência das

grandes empresas de tecnologia e as características do

mercado digital exigem que as leis e regulamentações

que regem o setor de telecomunicações sejam revistas e

atualizadas para melhor responder aos desafios de uma

nova e complexa realidade, evitando qualquer tipo de

censura.

4)   As autoridades públicas precisam reconhecer a

importância do jornalismo independente e a

diversidade do ecossistema da mídia e dos espaços

cívicos como aliados para mitigar os efeitos da

desinformação e da propaganda computacional. Além

disso, há uma necessidade urgente de promover a

alfabetização da mídia e da informação entre os

usuários e jornalistas para abordar a desinformação

digital.

5)   Devido a sua complexidade, ubiquidade e efeitos

concretos na vida das pessoas, é necessário considerar

políticas e regulamentos para promover a alfabetização

algorítmica, transparência e supervisão dos algoritmos e

suas consequências na vida das pessoas.

6)   É imperativo que os parlamentos façam avançar as

discussões que reúnam o governo e o setor privado para

promover paradigmas democráticos, transparentes,

inclusivos e éticos na concepção de inteligência artificial

e algoritmos computacionais.

7)   Os regulamentos que procuram proteger os dados

pessoais devem ser baseados no direito de todos os

indivíduos de conhecer, atualizar e retificar qualquer

informação coletada sobre eles em bancos de dados ou

arquivos públicos e privados, bem como nas aplicações

e plataformas de mídia social com as quais eles

interagem.

8)   É importante que as leis que são implementadas ou

as atualizações das estruturas reguladoras existentes

para a proteção de dados sigam os mais altos padrões

internacionais na área e incluam os princípios de

qualidade, legalidade, finalidade e proporcionalidade na

coleta, transferência e uso de dados pessoais, e

comuniquem de forma transparente aos cidadãos seus

direitos e garantias.

9)   Nas Américas e no Caribe, as campanhas de

desinformação implantadas por meio de mídias sociais e

sistemas de mensagens digitais tendem a exacerbar a

polarização política e visam minorias (particularmente

migrantes), dissidentes políticos e mulheres (tanto

políticas quanto eleitoras).

10)   Para combater os efeitos da desinformação digital e

da propaganda computadorizada nos processos

eleitorais, uma série de ações deve ser considerada, que

podem incluir a moderação do conteúdo e do

comportamento on-line durante as campanhas e

eleições (sempre no respeito à liberdade de expressão);

Principais conclusões dos grupos de trabalho temáticos (15 e 19 de março)
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Boas práticas legislativas

Os grupos de trabalho também proporcionaram uma oportunidade para o intercâmbio de boas práticas legislativas relacionadas a diferentes dimensões de desinformação, violência

on-line, integridade eleitoral e proteção de dados.

Desinformação e notícias falsas

 

A Representante Cecilia Bottino Fiuri (Uruguai),

presidenta do Comissão de Constituição, Códigos,

Legislação Geral e Administração, apresentou O pacto

ético contra a desinformação, uma iniciativa assinada

pelos partidos políticos uruguaios contra a criação e

divulgação de campanhas de desinformação e notícias

falsas. Entre outros compromissos, os signatários

concordaram "em não gerar ou promover falsas notícias

ou campanhas de desinformação em detrimento dos

adversários políticos".

 

Consulte o texto do pacto aqui (em espanhol).

 

O Deputado Orlando Silva (Brasil) apresentou o

Comprove, uma ferramenta desenvolvida pela Câmara

dos Deputados do Brasil que, por meio de um canal de

WhatsApp, permite à cidadania esclarecer informações

sobre o trabalho parlamentar e verificar a veracidade

das informações e notícias sobre a Câmara divulgadas

por meio das redes sociais.

 

Consulte tudo sobre a Comprove aqui.

Proteção de dados

 

O Membro da Assembleia Nacional César Solórzano

(Equador), vice-presidente da Assembleia Nacional,

compartilhou alguns dos principais aspectos da Lei

orgânica de proteção de dados pessoais, que incluem,

por exemplo, o reconhecimento da responsabilidade

proativa como elemento central e a incorporação de

alguns dos mais altos padrões para o processamento

de dados pessoais: legalidade, transparência,

legitimidade, finalidade, relevância, assim como a

proporcionalidade do processamento,

consentimento, confidencialidade, qualidade,

conservação e segurança.

 

Consulte o texto da lei aqui (em espanhol).

 

O Exmo. Reginald Farley (Barbados), presidente do

Senado, introduziu a Lei de proteção de dados,

aprovada em 2019. A Lei, em grande parte inspirada

no Regulamento Geral de Proteção de Dados da

União Europeia (GDPR), foi reconhecida como uma

das mais avançadas leis de privacidade do Caribe, pois

incorpora alguns dos mais altos padrões

internacionais na área.

 

Consulte o texto da lei aqui (em inglês).

Violência online baseada em gênero

 

A Senadora Martha Lucía Micher Camarena (México),

presidenta da Comissão para a Igualdade de Gênero do

Senado, apresentou a chamada "Lei Olimpia", um

conjunto de reformas à Lei geral de acesso das mulheres

a uma vida livre de violência que criminaliza a violência

digital e pune crimes que violam a intimidade sexual das

pessoas através da mídia digital.

 

Consulte todos os detalhes e antecedentes da lei

aqui (em espanhol).

Integridade eleitoral

 

O Exmo. Senador René Cormier (Canadá), apresentou

algumas das atualizações da Lei eleitoral do Canadá. As

emendas, destinadas a aumentar a participação dos

eleitores, tornar a votação mais acessível e melhorar a

transparência e a segurança dos processos eleitorais,

incluíram o ajuste dos limites das contribuições

financeiras de terceiros e o estabelecimento de restrições

mais rigorosas nas atividades políticas de indivíduos e

organizações estrangeiras.

 

Consulte a lei em que se introduziram modificações na

Lei eleitoral do Canadá de aqui (em inglês).

Inteligência artificial e algoritmos

 

O Senador Kenneth Pugh Olavarría (Chile),

compartilhou algumas das experiências interessantes e

pioneiras que o Congresso chileno está avançando em

questões relacionadas a direitos neurológicos, ética em

algoritmos, o papel da inteligência artificial na

governança e proteção de dados.

 

Consulte o relatório Inteligência Artificial para o Chile,

preparado pelo Senado do Chile, aqui (em espanhol).

Diálogos moderados por:

Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica) 
 

Deputada Andrea Villagrán (Guatemala)

Deputado Ramiro Gutiérrez (Argentina)

Exmo. Reginald Farley (Barbados), Presidente do Senado

Membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas (2019-2020)

Representante Juan David Vélez (Colômbia)

Senadora Antares Vázquez (México), Membro do Conselho do ParlAmericas

Exma. Alincia Williams Grant (Antígua e Barbuda), Presidente do Senado e Membro do Conselho do

ParlAmericas
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI08PopZDzAhXARjABHT1AD2IQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uy.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Furuguay%2Fdocs%2FGD%2Fundp-uy-pacto-etico-definformacion.pdf&usg=AOvVaw3e4U5nbaBVDiY_V0DzZXQE
https://www.camara.leg.br/comprove
https://www.nmslaw.com.ec/wp-content/uploads/2019/09/Proyecto-de-Ley-Org%C3%A1nica-de-Protecci%C3%B3n-de-Datos-Personales.pdf
https://gisbarbados.gov.bb/download/data-protection-act-2019
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/IN_215_10_12_09_2019.pdf
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-76/first-reading
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14385&prmBOLETIN=13828-19
https://www.senado.cl/senado/site/mm/20190912/asocfile/20190912174942/final_inteligencia_artificial_3__1_.pdf


Senadora BLANCA OVELAR (Paraguai), Presidenta
do ParlAmericas

Atenuar os efeitos da desinformação e da propaganda computacional,

responder à consolidação de modelos monopolistas no setor das

tecnologias de comunicação e informação, e promover o uso de

algoritmos éticos e inclusivos são iniciativas de tal magnitude que só

são viáveis se forem desenvolvidas em conjunto.

Deputado MARC SERRÉ (Canadá), Membro do Conselho
do ParlAmericas

Podemos aprender com iniciativas nacionais e práticas legislativas

inovadoras que estão sendo implementadas em todo o mundo". No

Canadá, por exemplo, estamos desenvolvendo a Iniciativa Cidadã

Digital, uma estratégia multicomponente que visa apoiar a democracia

e a coesão social por meio da construção de resiliência cidadã contra a

desinformação on-line e da criação de parcerias para apoiar um

ecossistema de informação saudável.

Exma. Senadora PIERRETTE RINGUETTE
(Canadá), Presidenta em exercício do Senado

Campanhas de desinformação durante as eleições podem ter uma série

de efeitos prejudiciais. Por exemplo, a desinformação disseminada, por

meio destas campanhas concertadas, pode obscurecer informações

legítimas aos eleitores, polarizar o discurso social e minar a confiança

no processo eleitoral.

Exmo. Senador RANARD HENFIELD (Bahamas), Vice-
Presidente pelo Caribe da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas

Confrontar a natureza multifacetada, globalizada e sistêmica da

desinformação requer abordar suas múltiplas expressões a partir de

diferentes perspectivas. Este encontro proporciona uma oportunidade

para dialogar sobre algumas destas questões prementes e

compartilhar práticas legislativas inovadoras para conter seus efeitos,

tendo em mente que promover a abertura legislativa é uma excelente

forma de contribuir para a luta contra a desinformação.

Deputado JAVIER MACAYA DANÚS(Chile), Presidente
Eleito da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.

Estamos vivenciando as múltiplas formas pelas quais a

desinformação está afetando a democracia e os valores e

princípios fundamentais que compartilhamos, permitindo que os

atores nacionais e estrangeiros difundam narrativas nocivas,

exacerbem a polarização social e política e instiguem visões

antidemocráticas entre a cidadania.

Exmo. ANTHONY ROTA (Canadá), Presidente da
Câmara dos Comuns

A desinformação durante uma pandemia global poderá comprometer

a saúde pública e a segurança, especialmente se as pessoas

acreditarem em falsas medidas de prevenção ou tratamentos, ou se a

confiança nos serviços de saúde e nas instituições públicas for

minada.
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https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/online-disinformation.html


Apresentação dos resultados dos compromissos parlamentares adotados no 4° encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas e de novos compromissos

A ferramenta de compromissos de parlamento aberto do

ParlAmericas permite visualizar, comparar, baixar e

acompanhar o progresso dos parlamentos no êxito dos

compromissos em favor da abertura legislativa

apresentados usando um modelo de semáforo. Os

compromissos podem ser vistos por país e por pilar de

parlamento aberto (transparência, prestação de contas,

participação cidadã e ética).

 

As e os parlamentares das Américas e do Caribe vêm

empreendendo esforços de abertura por meio da

implementação de compromissos adotados por meio de

planos de ação de parlamentos abertos, de planos de

ação de governos abertos que os países apresentam

perante a OGP (Aliança para o Governo Aberto, por suas

siglas em inglês), assim como de outras iniciativas

reportadas ao ParlAmericas durante os encontros anuais

da RPA.

 

Os seguintes parlamentos apresentaram

atualizações dos compromissos assumidos durante

o encontro anterior: Canadá, Chile, Colômbia, Costa

Rica, Equador, Paraguai, Suriname e Trinidad e

Tobago.

NOVOS COMPROMISSOS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2021-2022

Canadá

Chile

Planejamento estratégico

Parlamento Pilar Compromisso

Apresentação do roteiro para o desenvolvimento de um Plano de Ação do Parlamento

Aberto no Parlamento do Canadá

 

Apresentar ao Senado e à Câmara dos Comuns o Roteiro para o desenvolvimento de um Plano

de Ação do Parlamento Aberto, adotado pelo Comitê Executivo da Sessão Canadense do

ParlAmericas, e empreender os esforços necessários para implementar as ações concretas nele

estabelecidas.

Cocriação dos compromissos legislativos do 5º Plano de Ação Governamental Aberto

2020-2022 (em espanhol)

 

Cocriar novos compromissos parlamentares abertos com a sociedade civil, a serem

incluídos no 5º Plano de Ação Governamental Aberto 2020-2022.

Planejamento estratégico

Honduras

Treinamento para parlamentares e pessoal parlamentar sobre o parlamento aberto, tendo

como objetivo o desenvolvimento do próximo Plano de Ação do Parlamento Aberto

 

Desenvolvimento de sessões de treinamento nas quais parlamentares e funcionárias/os

parlamentares aprofundam seus conhecimentos sobre parlamento aberto, transparência

legislativa e participação cidadã.

Planejamento estratégico
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https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/canada#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/chile#2018-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/colombia#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/costa-rica#2019-2021
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/ecuador#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/paraguay#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/suriname#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/trinidad-and-tobago#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/canada#2019-2020
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/chile#2018-2020
https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/CHILE-5to-plan-de-accion.pdf
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NOVOS COMPROMISSOS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2021-2022

Equador

Apresentação do Regulamento para a Implementação do Parlamento Aberto na

Assembleia Nacional (em espanhol), aprovado pelo Conselho de Administração Legislativa

 

Apresentar à Assembleia as regras de procedimento, cuja proposta inclui princípios de

parlamento aberto e governo aberto, bem como as melhores práticas internacionais na área. A

proposta foi feita em conjunto com a sociedade civil, por meio de um processo de cocriação de

regulamentos, com uma equipe consultiva com experiência na promoção de políticas de

Parlamento Aberto, tanto nacional como internacionalmente, e funcionárias/os da Assembleia

Nacional envolvidos no funcionamento do parlamento aberto na instituição.

Implementando os compromissos legislativos do Plano de Ação de Estado Aberto 2019-

2021 (em espanhol)

 

Cocriar uma estratégia abrangente, inovadora e multicanal de participação cidadã para a

Assembleia Legislativa baseada na abertura de espaços e processos colaborativos, bem como

estabelecer um fórum cívico de Estado Aberto que reúna a cidadania e organizações da

sociedade civil para avaliar as regulamentações existentes em termos de transparência, acesso à

informação, responsabilidade e participação cidadã, e para promover novas propostas e

reformas à legislação existente. Estas propostas serão apresentadas às e aos deputados da

Assembleia Legislativa para sua avaliação e possível adoção.

Costa Rica

Implementação do 5º Plano de Ação para um Congresso Aberto e Transparente 2020-

2021(em espanhol)

 

Implementar os compromissos do 5º Plano de Ação cocriado com organizações da sociedade

civil em torno de 5 eixos: participação cidadã; inovação tecnológica; transparência e luta contra

a corrupção; responsabilidade e austeridade; e ética e moralidade corporativa.

Colômbia Planejamento estratégico

Planejamento estratégico

Participação cidadã

Country Pilar New Commitments
Parlamento Pilar Compromisso

https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/ecuador#2019-2020
https://colabora.asambleanacional.gob.ec/s/AwHYgL2iAmHaS3f#pdfviewer
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Costa-Rica_Action-Plan_2019-2022_Revised_ES.pdf
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/costa-rica#2019-2021
http://senado.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=2667
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/colombia#2019-2020


Trinidad e

Tobago

Cocriação dos compromissos legislativos do 5º Plano de Ação Governamental Aberto

2021-2023 (em espanhol)

 

Cocriar novos compromissos de parlamento aberto com a sociedade civil, a serem incluídos no

5º Plano de Ação Governamental Aberto 2021-2023.

Paraguai

Fortalecimento da participação cidadã e da prestação de contas

 

Promover a participação dos jovens por meio da reestruturação do Parlamento Nacional

Juvenil para permitir debates híbridos a fim de facilitar a participação. Além disso, o Parlamento

pretende recomendar ao Executivo que as apresentações e perspectivas dos jovens nos

debates sejam levadas em consideração na elaboração da legislação. Além disso, procura

melhorar o uso de ferramentas de pesquisa em todos os comitês para permitir uma maior

participação da cidadania. Também procura assegurar uma melhor responsabilidade financeira

por meio do monitoramento contínuo e em tempo real do orçamento anual pela Comissão de

Administração Pública e Orçamento por meio da apresentação de relatórios trimestrais

oportunos e detalhados de todas as alocações e despesas dos diversos chefes de

Departamentos e Agências.

Fortalecimento da Política de Protagonismo do Povo na Atividade Parlamentar (em

espanhol)

 

Fortalecer mecanismos e espaços de participação pública nos trabalhos parlamentares,

promovendo espaços de diálogo entre a cidadania e seus representantes no parlamento, por

meio de visitas de estudantes do ensino fundamental e médio, estudantes universitários,

organizações sociais e instituições estatais; ministrando conferências ou palestras dentro e fora

da Assembleia Nacional sobre leis e seus conteúdos, a estrutura e o funcionamento da

Assembleia Nacional, etc; desenvolvendo visitas pelo Complexo Legislativo “Carlos Núñez

Téllez”; recebendo visitas de delegações estrangeiras interessadas em conhecer sobre a

Assembleia Nacional; e explicando os meios de comunicação da Assembleia Nacional e o uso das

redes sociais para divulgação e difusão dos trabalhos legislativos e institucionais do Parlamento.

Nicarágua

NOVOS COMPROMISSOS A SEREM IMPLEMENTADOS EM 2021-2022

Planejamento estratégico

Participação cidadã

Participação cidadã
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https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/trinidad-and-tobago#2019-2020
http://gobiernoabierto.gov.py/2020/10/02/cocreacion-del-quinto-plan-de-gobierno-abierto-iniciara-con-una-consulta-publica
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/country/paraguay#2019-2020
https://www.facebook.com/BibliotecaParlamentaria/photos/pcb.2249893275258736/2249892361925494


Declaração

A sessão plenária do encontro (26 de março) foi encerrada com a leitura da declaração. Entre os compromissos adotados pelas delegações parlamentares que participaram do

encontro, estão:

Reunir nossos governos, a mídia, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e empresas de tecnologia para acordar ações voltadas à preservação da integridade e

transparência dos processos eleitorais dos nossos países, levando em conta estratégias cada vez mais sofisticadas da desinformação digital e propaganda computacional, em

conformidade com padrões internacionais de liberdade de expressão, um direito fundamental nas sociedades democráticas.

Promover colaboração internacional entre os governos da nossa região, particularmente entre o poder legislativo, de forma a permitir respostas coordenadas que incluam

avanços recentes nas áreas de segurança cibernética e proteção de dados, tendo em vista a natureza globalizada e sistêmica da desinformação e os atores e plataformas

envolvidos. 
 

Insistir na necessidade de promover debates e instaurar ou, designar, comitês legislativos dedicados ao combate do fenômeno da desinformação, aumentando a

conscientização pública a respeito das suas consequências e desenvolvendo políticas e medidas legislativas para combatêlas.

Reafirmar nosso dever de promover discurso político responsável em nossos parlamentos e interações virtuais e presenciais com o público, utilizando práticas de comunicação

respeitosas, inclusivas e tolerantes que promovam diálogo construtivo e reconheçam o valor da pluralidade política nas nossas sociedades.
 

Executivo da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas

 

Após as eleições realizadas durante a sessão plenária do encontro, o Comitê Executivo da

RPA passou a ter a seguinte composição:

 

Presidente

Deputado Javier Macaya Danús (Chile)

Primeira Vice-Presidenta - América do Norte

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México)

Segundo Vice-presidente - América do Norte

Exmo. René Cormier, Senador (Canadá)

Vice-Presidente - Caribe

Exmo. Ranard Eric Henfield, Senador (Bahamas)

Primeira Vice-Presidenta – América Central

Deputada Ana Lucía Delgado Orozco (Costa Rica)

Segunda Vice-Presidenta – América Central

Deputada Corina Cano Córdoba (Panamá)

Vice-Presidenta - América do Sul

Membro da Assembleia Nacional Wilma Andrade Muñoz (Equador)
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https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_OPN2021_por.pdf


As agendas completas (15, 19, 26 de março) comunicado de imprensa, playlist de vídeos, podcast da apresentação principal e apresentações dessa atividade estão

disponíveis no site do ParlAmericas.
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http://parlamericas.org/uploads/documents/Working_session_Agenda_OPN2021_March_15_ENG.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Working_session_Agenda_OPN2021_March_19_por.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Plenary_session_Agenda_OPN2021_March_26_por.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Gathering_press_release_por.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbinFGMwctVpyFSrEwVbbVpiwmzB9wBjx
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/5th-opn-gathering-professor-taylor-owen-presents-disinformation-tactics-and-strategies
https://www.parlamericas.org/pt/open-parliament/our-work-opn.aspx


Esta reunião foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá

por meio do Ministério de Relações Globais e do Parlamento do Canadá.

Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,

Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as

sessões de nossas reuniões.

Antigua e
Barbuda

Argentina

Barbados

Belize

Bolivia

Brasil

Canadá

Equador

Dominica

Costa Rica

Colômbia

Chile

Jamaica

Honduras

Guiana

Guatemala

Granada

Perú

Paraguai

Panamá

Nicarágua

México

Uruguai

Trinidad e Tobago

Bahamas

Suriname

PARLAMENTOS REPRESENTADOS
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

