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A Assembleia Nacional do Panamá e o Smartly Empreendedorismo Social em ODS, em colaboração com 
o ParlAmericas, organizou uma reunião para a apresentação de uma ferramenta de apoio para a 
localização dos ODS nos comitês legislativos. 

Na terça-feira, 20 de abril, a Unidade de Relações Internacionais da Assembleia Nacional do Panamá, 
juntamente com o Smartly Empreendedorismo em ODS, organizou, em colaboração com o ParlAmericas, 
uma reunião destinada a deputadas, deputados, funcionárias e funcionários da Assembleia Nacional do 
Panamá para introduzir uma nova ferramenta desenvolvida para localizar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentro dos comitês legislativos. Esta iniciativa é um 
acompanhamento dos esforços iniciados pela Assembleia Nacional do Panamá para avançar na 
implementação da Agenda 2030 no trabalho legislativo.  

Nesta ocasião, Álvaro Terán, Coordenador de Relações Parlamentares do ParlAmericas, moderou o painel 
que incluiu a valiosa participação de Evangelina Colli, Diretora de Localização em ODS e Coordenadora da 
Rede de Parlamentos Locais sobre ODS, e Analía Pastran, Diretora Executiva do Smartly 
Empreendedorismo social em ODS, que fizeram uma apresentação detalhada sobre a importância de 
utilizar esta ferramenta técnica para a identificação e implementação dos ODS no trabalho dos comitês 
legislativos. Em sua apresentação, eles também destacaram o importante papel que cumprem as e os 
funcionários do comitê legislativo e a relevância de fortalecer suas capacidades para incorporar 
estratégias para a implementação e monitoramento dos ODS no trabalho do comitê.  

Esta atividade é parte de um programa mais amplo que está sendo realizado pelo Escritório Parlamentar 
de Acompanhamento e Implementação dos ODS da Assembleia Nacional do Panamá, para apoiar o 
compartilhamento de conhecimentos e o desenvolvimento de novas ferramentas para avançar o trabalho 
parlamentar alinhado com a realização da Agenda 2030. Anteriormente, em colaboração com o 
ParlAmericas, foi organizada uma reunião parlamentar no dia 19 de janeiro de 2021, onde deputadas e 
deputados panamenhos discutiram e aprofundaram seus conhecimentos sobre mecanismos para melhor 
integrar o trabalho parlamentar com os objetivos da Agenda 2030. Posteriormente, no dia 24 de fevereiro, 
foi realizada uma reunião técnica para funcionárias e funcionários da Assembleia Nacional do Panamá, 
organizada pelo ParlAmericas, com o objetivo de abordar uma série de boas práticas que estão sendo 
realizadas em outros parlamentos, a fim de compartilhar lições aprendidas e ideias que lançam as bases 
para o progresso nos ODS. 
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Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite parlamericas.org  e siga o @ParlAmericas 
nas redes sociais. 
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