
 
 

   

 

Agenda Preliminar 

Diálogo Parlamentar com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude 

18ª Assembleia Plenária do ParlAmericas: 

Renovando o Contrato Social  

 

29 de novembro de 2021 | 17:30 (UTC – 04:00) 
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Nos últimos anos, o hemisfério tem presenciado uma crescente insatisfação social, que tem se 

manifestado por meio de mobilizações e protestos em diversos países, bem como de uma desconfiança 

generalizada nas instituições públicas. Além disso, a crise sanitária e socioeconômica desencadeada pela 

pandemia do COVID-19 exacerbou as já gritantes desigualdades existentes nas Américas e no Caribe. 

Diante desse panorama complexo, organizações da sociedade civil e da juventude têm cobrado as 

instituições públicas por meio de demandas que insistem na renovação do contrato social.  

 

Essa sessão oferecerá a parlamentares a oportunidade de travar um diálogo com representantes da 

sociedade civil e da juventude sobre seus pontos de vista, expectativas e propostas para a renovação do 

contrato social, de acordo com paradigmas democráticos e inclusivos. 

 

 

A. 15:30 – 15:45 Palavras de boas-vindas 

● Representante do Senado do Chile, Parlamento anfitrião (a confirmar) 

● Alincia Williams Grant (Antígua e Barbuda), Presidenta do Senado e 

Membro do Conselho do ParlAmericas 

 

B. 16:30 – 16:45 
C. 17:30 – 17:45 
D. 18:30 – 18:45 
E. 19:30 – 19:45 
 
 
 
 

INSCREVA-SE AQUI  

https://survey.zohopublic.com/zs/UhCzrl
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A. 15:45 – 16:30 Painel de Discussão  
● Moderador: Deputado Marc Serré (Canadá), Membro do Conselho do 

ParlAmericas 

● Paulina Valenzuela, Member of the Constitutional Convention of Chile  
● Jorge Marín, ex-membro da Assembleia Nacional da Juventude do Panamá 

e Representante do projeto Impacto Legislativo Jovem 

● Shavani Stewart, Representante do programa Jovens Mulheres na 

Liderança (YWiL, sigla em inglês) de Antígua e Barbuda  

 
Nessa discussão, um representante da Convenção Constitucional do Chile, juntamente 
com seletos representantes de organizações da juventude, interagirá com 
parlamentares e outros representantes de organizações da sociedade civil, em um 
intercâmbio de pontos de vista e propostas para a renovação do contrato social, 
reconhecendo o quão essencial é a incorporação de perspectivas amplas e diversas por 
meio do diálogo social, a fim de chegar ao consenso necessário para realizar as 
transformações que possibilitarão o alcance de sociedades justas, inclusivas e 
democráticas no hemisfério. 

 

B. 16:45 – 17:30 
C. 17:45 – 18:30 
D. 18:45 – 19:30 
E. 19:45 – 20:30 
 

A. 16:30 – 17:15 Diálogo entre participantes 
Após o painel de discussão, um espaço interativo será aberto para que expositores, 
representantes de organizações da sociedade civil e da juventude e parlamentares das 
Américas e do Caribe possam compartilhar percepções e boas práticas com relação ao 
diálogo social, no âmbito de iniciativas que visem à renovação do contrato social. 

 

B. 17:30 – 18:15 
C. 18:30 – 19:15 
D. 19:30 – 20:15 
E. 20:30 – 21:15 
 
A. 17:15 – 17:20 Avaliação da sessão 

● Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas B. 18:15 – 18:20 
C. 19:15 – 19:20 
D. 20:15 – 20:20 
E. 21:15 – 21:20 
 
A. 17:20 – 17:30 Palavras de encerramento 

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

ParlAmericas 

B. 18:20 – 18:30 
C. 19:20 – 19:30 
D. 20:20 – 20:30 
E. 21:20 – 21:30  

 

 

 

 Siga @ParlAmericas nas redes sociais.  

  
As sessões poderão ser gravadas e transformadas em episódios de podcast. 
Encontre o ParlAmericas no iTunes e Google Play para ouvir sessões e 
apresentações dos nossos encontros anteriores realizados em todo o hemisfério. 
 

  
Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo 
do Canadá. 

 


