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O ParlAmericas participa da conferência sobre o fortalecimento da transformação digital legislativa a

favor da democracia

A Bússola Tech, organização brasileira que promove o intercâmbio de experiências e iniciativas apoiadas

pela tecnologia, realizará a conferência LegisTech for Democracy entre os dias 13 a 15 de setembro, que

contará com 30 horas de painéis, apresentações e diálogos com parlamentos de todo o mundo, para

refletir sobre a inovação tecnológica nos parlamentos e as oportunidades que ela apresenta no contexto

atual. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo (Equador), Coordenador Regional para a América do Sul da

Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do ParlAmericas, representará a instituição,

compartilhando reflexões sobre a transformação digital dos parlamentos. Alisha Todd, Diretora Geral do

ParlAmericas, também fará uma apresentação sobre a evolução e a modernização da diplomacia

parlamentar e, Natalí Casanova, Responsável de Programa Sênior - Parlamento Aberto do Parlamericas,

facilitará um diálogo sobre as experiências dos poderes legislativos do Equador e do Suriname.

O evento visa aprofundar os esforços empreendidos pelos parlamentos para repensar seus processos

internos e agilizar a inovação tecnológica, a fim de fortalecer suas capacidades técnicas e seu papel

político, entendendo a colaboração e cooperação entre diferentes atores como um elemento

fundamental. Outro ponto a ser abordado será o desenvolvimento de estratégias de diplomacia

parlamentar e o intercâmbio das melhores práticas para promover a transparência legislativa e a

participação cidadã nos processos parlamentares.

A Sra. Alisha Todd ressalta que "precisamos de respostas globais mais do que nunca, porque “respostas

únicas" não existem. A diplomacia parlamentar é um método de aprendizagem entre pares, sendo

fundamental a promoção de acordos abrangentes para encontrar soluções coletivas para questões

difíceis como a desinformação e como esta afeta profundamente a qualidade de nossas democracias, ou,

como se adaptar e mitigar os efeitos da mudança climática.”

Por sua vez, o Sr. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo refletirá sobre os diálogos que aconteceram na 3a

Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto, em março de 2021, que se

concentrou na inovação tecnológica, e enfatizará a necessidade de "investir na transformação digital

como um meio para alcançar parlamentos cada vez mais fortes ,e que continuam a consolidar sua

relação com a cidadania. Nesta linha, os vários desafios como desinformação, cibersegurança,
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polarização, entre outros, podem ser enfrentados se este investimento na transformação digital tiver

uma direção clara: melhorar os padrões de transparência e participação cidadã.”

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite o site www.parlamericas.org e siga o

@ParlAmericas nas redes sociais.
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