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Ottawa, Canadá, 28 de março de 2023 
 
De hoje até o dia 30 de março, o ParlAmericas participará do Monitoramento Legislativo 
organizado pela House Democracy Partnership da Câmara dos Representantes dos Estados 
Unidos, como parte da II Cúpula pela Democracia em Washington, DC. 
 
O Monitoramento Legislativo da II Cúpula pela Democracia reunirá mais de 60 parlamentares e 
representantes de governos e organizações da sociedade civil de diversos países para uma série 
de sessões presenciais, nas quais serão abordados temas como o papel do poder legislativo no 
apoio a compromissos democráticos nacionais, a importância de envolver a cidadania para o 
fortalecimento da ação legislativa bem-informada e, promover cooperação multipartidária para 
o aumento da resiliência democrática.  
 
As sessões de alto nível do Monitoramento Legislativo oferecerão aos parlamentares a 
oportunidade de compartilhar experiências e melhores práticas legislativas com pares de mais 
de 30 países. As sessões um bate-papo informal, no dia 30 de março, sobre “Abordagens 
Holísticas para a Boa Governança”, serão moderadas por Alisha Todd, Diretora Geral do 
ParlAmericas, com a participação de Damon Wilson, Presidente do Fundo Nacional para a 
Democracia (NED, sigla em inglês) e de Clinton White, Conselheiro da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional. 
 
A participação do ParlAmericas no Monitoramento Legislativo da II Cúpula pela Democracia está 
alinhada com a missão da Organização de oferecer perspectivas legislativas em diálogos sobre 
questões relevantes para o hemisfério, bem como de aprimorar a diplomacia parlamentar como 
ferramenta para o fortalecimento de diálogo político cooperativo, integração regional e 
construção de consenso. 
 
O que é a Cúpula pela Democracia?  
Trata-se de uma iniciativa do governo dos Estados Unidos, lançada em 2021, para reunir líderes 
mundiais para a criação de uma agenda que visa fortalecer a democracia ao redor do mundo e, 
abordar objetivos comuns, como o combate à corrupção e a proteção de direitos humanos. Nesta 
segunda edição do evento, líderes mundiais compartilharão o progresso em seus compromissos 
para a construção de democracias mais resilientes e, se comprometerão com ações relacionadas 
a cinco pilares temáticos: apoio à mídia livre e independente, combate à corrupção, apoio a 
reformadores democráticos, promoção da tecnologia em prol da democracia e defesa de eleições 
e processos políticos livres e justos. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A sede 
da Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, 
visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 

 

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse 

www.parlamericas.org  e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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