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Com o apoio do ParlAmericas, o workshop virtual “O Papel dos Parlamentos para o Alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030” foi realizado no Panamá.

Nos dias 5 e 6 de maio, a Assembleia do Panamá, o Fundo Nacional para a Democracia (sigla NED em
inglês), o Instituto Republicano Internacional (sigla IRI em inglês) e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) realizaram, em colaboração com o ParlAmericas, o workshop virtual “O Papel
dos Parlamentos para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030”.

O workshop, que contou com a participação de deputados, deputadas, funcionários e funcionárias da
Assembleia, teve como objetivo a transferência de conhecimentos sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, bem como o compartilhamento de ações que
possam ser promovidas por vias parlamentares para contribuir para a sua concretização. Além disso,
Emilie Lemieux, diretora adjunta de parlamento aberto e desenvolvimento sustentável, e Maria Boada,
responsável pelo programa de Mudança Climática do ParlAmericas, fizeram uma apresentação sobre o
papel dos parlamentos na implementação dos ODS, nas quais abordaram boas práticas parlamentares
do hemisfério.

O deputado Fernando Arce do Panama, que participou da abertura do workshop como representante do
ParlAmericas, destacou o seguinte: “Como legisladores, temos a responsabilidade de contribuir para a
implementação dos ODS por meio das nossas funções de legislação, fiscalização, alocação orçamentária
e representação. O trabalho parlamentar é essencial para promover o sucesso da Agenda 2030 e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e atender às demandas dos cidadãos e cidadãs, garantindo
sociedades mais justas e inclusivas que não deixem ninguém para trás”.

Esta atividade faz parte de um programa mais amplo que está sendo desenvolvido pelo Escritório
Parlamentar de Acompanhamento e Implementação dos ODS da Assembleia Nacional do Panamá, cujo
objetivo é apoiar o intercâmbio de conhecimentos e desenvolvimento de novas ferramentas para
promover o trabalho parlamentar alinhado com o sucesso da Agenda 2030. Previamente, em
colaboração com o ParlAmericas, foi realizada uma reunião parlamentar no dia 19 de janeiro de 2021, na
qual deputados e deputadas do Panamá dialogaram e aprofundaram seus conhecimentos sobre
mecanismos que permitem uma maior integração do trabalho parlamentar com os objetivos da Agenda
2030. Em seguida, no dia 24 de fevereiro, foi realizada uma reunião técnica para funcionários e
funcionárias da Assembleia Nacional do Panamá, organizada pelo ParlAmericas, com o objetivo de
abordar uma série de boas práticas que estão sendo adotadas em outros parlamentos para o
compartilhamento de lições aprendidas e ideias que sirvam de alicerce para avanços com relação ao
alcance dos ODS. Por fim, em 20 de abril, a Unidade de Relações Internacionais da Assembleia Nacional
do Panamá, em colaboração com o ParlAmericas, organizou uma reunião para deputados e deputadas e
funcionários e funcionárias da Assembleia para apresentar uma nova ferramenta desenvolvida para a
localização dos ODS nas comissões legislativas.
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Para obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org
e siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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