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REGISTRE-SE AQUI

#ParlAmericasOPN
A sessão plenária oferecerá um espaço para parlamentares das Américas e do Caribe compartilharem
propostas legislativas e iniciativas de abertura parlamentar para lidar com a desinformação. Além disso,
delegações parlamentares serão convidadas a apresentar informações sobre o progresso alcançado na
implementação de compromissos apresentados no último encontro da RPA e, em planos de ação de
parlamento aberto incluídos na Ferramenta do Compromisso do Parlamento Aberto do ParlAmericas,
bem como novos compromissos planejados para o próximo ano. Por fim, uma declaração será adotada e
eleições do Comitê Executivo da RPA serão realizadas para os cargos vagos: a presidência e as vicepresidências que representam a América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe (quatro
cargos sujeitos a eleição).
10:30 – 10:55

Inauguração
- 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

10:55 – 11:40

Painel de Alto Nível: Os impactos da desinformação sobre a democracia e o
progresso internacional para lidar com esse fenômeno
- Moderador: Exmo. Senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-Presidente da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe
- Catalina Botero Marino, membro do Comitê de Supervisão do Facebook
- Lucina Di Meco, specialista em igualdade de gênero e cofundadora da
#ShePersisted Global
- Deputado Nathaniel Erskine-Smith (Canadá), Grande Comitê Internacional
sobre Desinformação
Os desafios e impactos da desinformação nas sociedades contemporâneas exigem que as
respostas e medidas a serem adotadas envolvam todos os atores, tanto do sistema político
quanto da cidadania e do setor privado. Leis, políticas públicas, novas iniciativas e esforços
de reforma que possam ter origem nos parlamentos, poderiam se beneficiardas
experiências e do trabalho já avançado, tanto regional como internacionalmente. Nesta
discussão, as e os palestrantes abordarão, a partir de suas respectivas especialidades,
algumas das questões que estão no centro do debate sobre a desinformação digital: a
tensão entre moderação de conteúdo e liberdade de expressão, as principais considerações
para o desenvolvimento de legislação para contrabalançar os efeitos da desinformação e
regular plataformas e aplicativos digitais com uma abordagem holística, tendo em mente a
preocupante prevalência da violência on-line contra mulheres e meninas, entre outros.

11:40 – 12:10

Sessão de Perguntas e Respostas

12:10 – 12:50

Apresentação dos resultados de compromissos de abertura parlamentar adotados
no 4o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas e novos
compromissos
- Moderadora: Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México)
As delegações parlamentares estão convidadas a apresentar informações sobre o progresso
alcançado na implementação dos compromissos que apresentaram no último encontro da
RPA, os quais foram publicados na Ferramenta de Compromisso do Parlamento Aberto do
ParlAmericas, bem como novos compromissos que pretendam implementar ao longo do
próximo ano. Cada delegação terá três minutos para sua apresentação.

12:50 – 13:00

Eleições
- Presidente/a da Rede de Parlamento Aberto
- Vice-Presidente/a da Rede de Parlamento Aberto para a América do Norte
- Vice-Presidente/a da Rede de Parlamento Aberto para a América Central
- Vice-Presidente/a da Rede de Parlamento Aberto para a América do Sul
- Vice-Presidente/a da Rede de Parlamento Aberto para o Caribe

13:00 – 13:10

Leitura da declaração
- Moderadora: Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Vice-Presidenta da Rede
Parlamentar sobre Mudança Climática do ParlAmericas para a América do Norte

13:10 – 13:15

Avaliações

13:15 – 13:30

Encerramento
- Presidente-eleito da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas

Siga @ParlAmericas nas redes sociais.

As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas
no iTunes, Google Play e Spotify para ouvir sessões e apresentações de encontros anteriores.
Esta atividade está sendo realizada em parte graças ao apoio financeiro do Governo do Canadá.

