Programa preliminar
Diálogo Parlamentar com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude
6º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas:
A integridade importa: Construindo democracias mais sólidas
9 de março de 2022 | 18:30 (UTC-03:00)

A. 15:30 (UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Cidade do México, México
Nicarágua

B. 16:30 (UTC – 05:00)
Colômbia
Cuba
Equador
Ottawa, Canadá
Panamá
Peru

C. 17:30 (UTC – 04:00)
Bolívia
República Dominicana
Venezuela

D. 18:30 (UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brazil
Chile
Paraguai
Uruguai

INSCREVA-SE AQUI

#ParlAmericasOPN
Esta sessão de diálogo entre legisladores e representantes da juventude e da sociedade civil abordará formas
de promover uma cultura de integridade na sociedade, as experiências adquiridas para o avanço desse tópico,
bem como a identificação de ações e oportunidades de colaboração entre parlamentos e cidadania, levandose em conta desafios relevantes. Os diálogos e contribuições recebidas serão apresentadas na sessão
interparlamentar do encontro, para nortear discussões durante essa reunião .

A. 15:30 – 15:45
B. 16:30 – 16:45
C. 17:30 – 17:45

Inauguração
- Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), presidenta do ParlAmericas e representante do
parlamento anfitrião do Encontro.
- Deputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vice-presidenta para a América Central da
Rede Parlamento Aberto do ParlAmericas.

D. 18:30 – 18:45

A. 15:45 – 16:05
B. 16:45 – 17:05
C. 17:45 – 18:05
D. 18:45 – 19:05

Conferência: Cultivando uma Cultura de Integridade
- Dr. Daniel Ortega Nieto, especialista sênior em governança no Banco Mundial
A promoção de uma cultura de integridade deve ser um objetivo que se exige não apenas
os poderes do Estado, mas, também, da sociedade como um todo, para que as interações
entre os setores público e privado, a sociedade civil e a população sejam mediadas pelos
mais altos padrões éticos e sempre priorizando o interesse geral.
Esta sessão incluirá uma apresentação que abordará fundamentais para a promoção de
uma cultura de integridade na sociedade civil e no governo, levando em conta
responsabilidades e lideranças compartilhadas na prevenção e combate à corrupção e
fortalecer a boa governança.

A. 16:05 – 16:25

Perguntas e respostas

B. 17:05 – 17:25
C. 18:05 – 18:25
D. 19:05 – 19:25

A. 16:25 – 17:25
B. 17:25 – 18:25
C. 18:25 – 19:25
D. 19:25 – 20:25

Diálogo moderado: Liderando com Integridade, Ações Conjuntas que garantam o Interesse
Geral
Modera:
- Exmo. René Cormier (Canadá), Senador e vice-presidente para a América do Norte
da Rede Parlamento Aberto do ParlAmericas.
Participantes:
- Senador Jorge Querey Rojas (Paraguai), relator da Comissão do Parlamento Aberto
- Representante da Assembleia Nacional do Equador
- Exmo. Bishop Juan Edghill (Guiana), Ministro de Obras Públicas
- Sra. Karina Kalpschtrej (Argentina), Diretora de Fortalecimento Institucional, Poder
Ciudadano
- Sra. Svenja Bonnecke (Chile), membro do Chile Transparente e Coordenadora do
projeto SANCUS
- Sr. Elvis Radamés Acosta (Panamá), representante da juventude do Programa Líder
com Integridade do Espacio Cívico
- Sr. David Salmon (Jamaica), membro do Parlamento da Juventude
- Outros oradores a serem confirmados

Salvaguardar o interesse geral, como princípio essencial para o bem-estar e a
prosperidade dos indivíduos e das sociedades, requer uma liderança colaborativa
baseada na probidade e na ética.
Esta sessão oferecerá uma oportunidade para a troca de experiências entre
parlamentares e representantes da juventude e organizações da sociedade civil, com o
objetivo de identificar oportunidades de colaboração para o avanço da integridade
pública.

A. 17:25 – 17:30
B. 18:25 – 18:30
C. 19:25 – 18:30

Palavras de encerramento e próximos passos

-

Exma. Carolyn Trench-Sandiford (Belize), Presidenta do Senado e membro do
Conselho do ParlAmericas

D. 20:25 – 20:30

Siga @ParlAmericas nas redes sociais.
As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o
ParlAmericasno iTunes e Google Play para ouvir sessões dos nossos encontros
anteriores.
Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo do
Canadá, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada GAC).

