
 
 

 

 

27 de maio de 2020 

 

O ParlAmericas organiza um painel parlamentar em reunião on-line sobre elaboração de políticas 

sensíveis ao gênero, organizada pelo IRI-Panamá e a Assembléia Nacional do Panamá 

 

Hoje, o Instituto Republicano Internacional (IRI) - Panamá, por meio de sua Rede Democrática das 

Mulheres, e em parceria com o ParlAmericas e a Assembléia Nacional do Panamá, realizou um seminário 

on-line sobre a formulação de políticas sensíveis ao gênero. Essa reunião virtual reuniu parlamentares 

panamenhos, parlamentares suplentes e prefeitos para o diálogo e treinamento prático sobre a 

aplicação de uma visão de gênero ao seu trabalho. 

 

As palavras de boas-vindas foram oferecidas pelo Sr. Humberto Collado, Gerente de Programa da IRI-

Panamá, juntamente com a Exma. Lilly Nicholls, Embaixadora do Canadá no Panamá, e o Deputado 

Fernando Arce (Panamá), membro do Conselho de Administração do ParlAmericas. 

 

Como parte do webinar, o ParlAmericas organizou um painel com intervenções de palestrantes locais e 

internacionais que destacaram exemplos de como a tomada de decisões com igualdade de gênero 

beneficiou seus países. O painel foi moderado pela Deputada Ana Giselle Rosas (Panamá), e contou com 

a presença da Senadora Rosa Gálvez (Canadá) e da sra. Betzaida Guerrero Moreno, Representante do 

Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos do Panamá (FONAMUPP). Cada participantes do 

painel destacou estratégias para trabalhar nas linhas de partidos políticos para promover objetivos 

comuns em prol da igualdade e dos direitos humanos das mulheres. 

 

Após o painel, os facilitadores da IRI e os especialistas convidados conduziram uma sessão de 

treinamento on-line, com o objetivo de fornecer orientações sobre a implementação dos tipos de boas 

práticas apresentadas no painel. A sessão foi extraída do “Manual de Formulação de Políticas com 

Responsabilidade de Gênero” da Rede Democrática de Mulheres. O webinar foi concluído com 

comentários da Deputada Corina Cano (Panamá), que enfatizou a importância de construir alianças e 

redes de solidariedade para institucionalizar as boas práticas discutidas. 

 

 

 

 


