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O ParlAmericas e a Assembleia Nacional do Panamá organizaram uma reunião sobre o avanço dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Nacional do Panamá para funcionários e 

funcionárias  

Na quarta-feira, 24 de fevereiro, o ParlAmericas e a Unidade de Relações Internacionais da Assembleia 

Nacional do Panamá realizaram uma reunião para funcionários e funcionários, "Acelerando a 

implementação da Agenda de 2030 na Assembleia do Panamá". O encontro teve como objetivo abordar, 

de uma perspectiva técnica, uma série de boas práticas que estão sendo realizadas em outros parlamentos 

para fazer avançar a Agenda 2030, a fim de compartilhar lições aprendidas e ideias que lançam as bases 

para o desenvolvimento de iniciativas que apoiem o avanço das Metas de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) na Assembleia Nacional do Panamá. Esta reunião foi realizada como um seguimento da reunião 

parlamentar realizada em 19 de janeiro, onde os deputados da Assembleia Nacional do Panamá 

discutiram e aprofundaram seus conhecimentos sobre mecanismos para melhor integrar o trabalho 

parlamentar com os objetivos da Agenda. 

O honorável deputado Fernando Arce (Panamá), presidente do Comissão de Relações Exteriores e 

membro do Conselho do ParlAmericas, ofereceu palavras de boas-vindas e expressou seu desejo de que 

"desde a Assembleia Nacional do Panamá, como parlamentares, assim como funcionários e funcionárias, 

trabalhemos juntos para construir e fortalecer as dinâmicas, princípios, relações e instituições que 

permitam a todas as pessoas participarem da vida social, econômica, cultural e política sobre a base da 

igualdade de direitos, da igualdade e da dignidade". 

A reunião foi moderada pelo senhor Cristóbal Campos, da Direção Nacional de Participação Cidadã da 

Assembleia Nacional do Panamá. Houve também apresentações de especialistas na área que estão 

liderando a implementação da Agenda 2030 em seus respectivos parlamentos, incluindo o membro da 

Assembleia Nacional Pabel Muñoz (Equador), coordenador do Grupo Parlamentar pela Erradicação da 

Pobreza e Cumprimento das ODS da Assembleia Nacional do Equador, a senhora Isabel Zúñiga Quiros, 

chefa do Centro de Pesquisa Legislativa da Assembleia Legislativa da Costa Rica, o senhor René Villasboa, 

diretor-geral do Observatório Legislativo da Câmara de Senadores do Paraguai, e o senhor José María 

Hernández Vallejo, secretário-técnico do Grupo de Trabalho para dar Seguimento à Implementação da 

Agenda 2030 da Câmara de Deputados do México.  

Durante a reunião, a senhora María Gabriela Graell, diretora da Unidade de Relações Internacionais da 

Assembleia Nacional do Panamá comentou: "é essencial implementar uma estratégia entre os 

funcionários e funcionárias e, especialmente, o intercâmbio de boas práticas com os países da região".  

As apresentações foram seguidas por um espaço de diálogo entre os participantes. A reunião foi concluída 

com comentários finais do senhor Quibián Panay, secretário-geral da Assembleia Nacional do Panamá, 
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que enfatizou que: "todas essas parcerias têm como objetivo fortalecer a legislação, proporcionando 

treinamento a todos os atores no parlamento para gerar iniciativas mais sustentáveis. Mas é importante 

enfatizar que nada disso seria possível sem o trabalho árduo dum maquinário de funcionárias e 

funcionários públicos comprometidos, que desde seus cargos tornam possível que todas essas iniciativas 

se materializem. Por trás da vontade política dos parlamentares, há sempre uma equipe de funcionários 

e funcionárias, apoiando-os e aconselhando-os com seus conhecimentos e experiência". 

Esta atividade é parte dum programa mais amplo que está sendo realizado pelo Escritório Parlamentar de 

Seguimento e Implementação dos ODS da Assembleia Nacional do Panamá, que continuará trabalhando 

com as partes interessadas parlamentares e parceiros estratégicos para apoiar o intercâmbio de 

conhecimentos e o desenvolvimento de novas ferramentas para promover o trabalho parlamentar 

alinhado com o objetivo da Agenda 2030. 

Para obter mais informação sobre o trabalho do ParlAmericas, visite parlamericas.org e siga o 

@ParlAmericas nas redes sociais. 

 


