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O ParlAmericas e a Assembléia Nacional do Panamá organizaram uma reunião parlamentar para apoiar
o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Assembléia Nacional do Panamá
Na terça-feira, 19 de janeiro, o ParlAmericas e a Unidade de Relações Internacionais da Assembléia
Nacional do Panamá realizaram a reunião parlamentar “Acelerando a implementação da Agenda 2030 na
Assembléia do Panamá”, com o objetivo de dar apoio aos esforços da Assembléia para o estabelecimento
de novos mecanismos e práticas voltados à promoção e ao monitoramento da implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável e, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A
reunião proporcionou um espaço no qual os Membros da Assembléia Nacional do Panamá puderam
aprender sobre experiências de outros parlamentos da região, de modo a contribuir para a
implementação da Agenda 2030.
A abertura da reunião foi feita pelo Exmo. Membro da Assembléia Nacional Fernando Arce, Presidente do
Comitê de Relações Exteriores e Membro do Conselho do ParlAmericas, que salientou que “agora é a hora
de ampliarmos nossas ações; o mundo está nos convocando para uma melhor reconstrução pós
pandemia, e temos a oportunidade de assegurar que nossos esforços estejam atrelados a um futuro
sustentável e igualitário. Na Assembleia do Panamá, alcançamos progresso e trabalhamos com diferentes
elementos da Agenda 2030, porém há muitas oportunidades para expandirmos e fortalecermos esses
esforços a fim de promover maior integração entre nossas atividades parlamentares e os objetivos da
Agenda.”
A reunião foi moderada pela Ex.ma Ana Giselle Rosas, Membro da Assembleia Nacional do Panamá, que
fez a seguinte observação: “O diálogo de hoje nos permitirá abordar os esforços e obstáculos que
enfrentamos em nossos países para promover o avanço da Agenda 2030 e dos ODS, imbuídos de um
espírito de busca coletiva por soluções, sob o entendimento de que desafios complexos requerem
respostas inovadoras". Também houve uma apresentação por Pabel Muñoz, Membro da Assembleia
Nacional do Equador e Coordenador do Grupo Parlamentar para Erradicação da Pobreza e Cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Nacional do Equador, que abordou o
progresso, conquistas e desafios desse país na implementação e monitoramento dos ODS.
A reunião contou com a participação da Associação de Parlamentares Suplentes da Assembléia Nacional,
a qual tem se envolvido cada vez mais nos esforços para o desenvolvimento da Agenda 2030. Além disso,
o Exmo. Melchor Herrera, Membro da Assembléia Nacional do Panamá, salientou em sua apresentação a
importância do papel dos parlamentares no avanço da Agenda, os desafios enfrentados por conta da
pandemia de COVID-19 e, o debate global que surgiu a respeito dos efeitos da pandemia. Após a
apresentação, foi aberto um espaço para diálogo entre os participantes.

A reunião foi encerrada com as palavras do Exmo. Edison Broce, Membro da Assembléia Nacional do
Panamá, e Maria Gabriela Graell, Diretora de Relações Internacionais da Assembléia Nacional do Panamá,
que, em seus comentários finais, fez a seguinte declaração: “Eu lhes rogo para que continuem trabalhando
como equipe, pois somente como equipe conseguiremos concluir diversos desses projetos com sucesso,
que não constituem esforços isolados, e talvez não mudarão tudo de um dia para o outro, mas, em
conjunto, chegaremos mais perto de alcançar os ODS.”
Por fim, a Diretora da Unidade de Relações Internacionais destacou a importância das e dos participantes
encontrarem espaço em sua agenda diária para tratarem de questões relacionadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e, os convidou a continuarem a fazer alianças para progredirem no
cumprimento da Agenda 2030.
Para obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org
e siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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