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O ParlAmericas participou de um curso on-line sobre a cocriação de planos de ação de parlamento 

aberto organizado pelo Instituto Democrático Nacional e pelo Senado do México 

Na sexta-feira, dia 24 de setembro, um dos módulos do curso on-line "Cocriação de planos de ação de 

parlamento aberto” foi ministrado pelo Instituto Democrático Nacional e pelo Senado do México, por 

meio do Centro de Capacitação e Formação Permanente (CECAFP) e do Instituto Belisario Domínguez 

(IBD). Funcionários e funcionárias parlamentares do Congresso Nacional, assim como dos parlamentos 

subnacionais do México, participaram dessa atividade. Na ocasião, o ParlAmericas foi representado pelo 

Sr. Fredy Erazo, Coordenador Geral da Unidade de Transparência do Senado do México, e pelo Sr. Juan 

Carlos Chavarría, Diretor do Departamento de Participação Cidadã da Assembleia Legislativa da Costa 

Rica, na qualidade de coordenadores regionais da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento 

Aberto do ParlAmericas para a América do Norte e América Central, respectivamente. Ambos foram 

acompanhados pela Sra. Natalí Casanova, Gerente de Projetos de Parlamento Aberto da Secretaria 

Internacional do ParlAmericas.  

 

O módulo concentrou-se em explorar os processos e a coordenação necessários à cocriação de planos de 

ação, tomando como referência os passos incluídos no Guia para o Desenvolvimento de Planos de Ação 

de Parlamento Aberto, publicado pelo ParlAmericas. A partir de uma perspectiva regional, as 

apresentações abordaram o modo como diferentes parlamentos identificaram os processos mais 

adequados para a cocriação, bem como exploraram minuciosamente o caso da Costa Rica e as 

considerações cruciais que orientam este bem-sucedido processo de cocriação .  

 

Durante a sessão, o Sr. Erazo destacou que a “abertura legislativa é uma questão fundamental, não apenas 

porque fortalece o trabalho do parlamento, mas também porque nos permite ter melhores ferramentas 

e construir consenso em prol de instituições democráticas mais fortes, sem deixar ninguém para trás.”  

Por sua vez, o Sr. Chavarría enfatizou que “os processos de cocriação da Costa Rica resultaram não apenas 

na participação ativa da sociedade civil, mas também de organizações que hoje são membros do Comitê 

Institucional de Parlamento Aberto, o órgão parlamentar que lidera planos de ação na Assembleia 

Legislativa.” 

 

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e 
siga @ParlAmericas nas redes sociais.  
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