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Para divulgação imediata 
 
Ottawa, 3 de novembro de 2020 
ParlAmericas participa do Primeiro Congresso Virtual da Assembleia da Juventude do Panamá 
 
Nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2020, foi realizado o Primeiro Congresso Virtual da Assembleia da                   
Juventude do Panamá, organizado pela Direção Nacional para a Promoção da Participação da Cidadania              
da Assembleia Nacional do Panamá, com o apoio do ParlAmericas e do Fórum Nacional de Mulheres de                 
Partidos Políticos (FONAMUPP). O congresso reuniu mais de 250 deputadas, deputados e ex-deputados             
da juventude do Panamá para uma série de apresentações de palestrantes nacionais e internacionais              
sobre assuntos relacionados à participação da cidadania, liderança juvenil e inclusão da perspectiva de              
gênero em instituições parlamentares e organizações da sociedade civil. 
 
No primeiro dia do evento, terça-feira, 27 de outubro, a membro da Assembleia Nacional Ana Belén                
Marín do Equador, presidente da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas, enviou             
uma saudação aos(às) membros da Assembleia da Juventude do Panamá por meio de um vídeo,               
enfatizando a importância da participação da juventude em questões-chave como as mudanças            
climáticas e a promoção da igualdade de gênero. Em sua mensagem, a membro da Assembleia Nacional                
Marín exortou os(as) jovens a "envolverem-se na política para servir, para que as vozes que não estão                 
sendo ouvidas, sejam ouvidas.” 
 
Posteriormente, Emilio Rodríguez, Dirigente do Programa de Igualdade de Gênero e Juventude do             
ParlAmericas, moderou um painel em formato de entrevista com a jovem ativista Selva Montealegre,              
especialista em diversidade e inclusão, sobre a importância de integrar a perspectiva de gênero nas               
instituições e organizações, com ênfase em organizações lideradas por jovens. 
 
No segundo dia do evento, quarta-feira, 28 de outubro, a congressista Arlette Contreras do Peru, enviou                
uma saudação aos(às) integrantes da Assembleia da Juventude do Panamá por meio de um vídeo,               
contando sobre sua própria experiência como jovem parlamentar, onde ela relata a forma pela qual seu                
ativismo pelos direitos das mulheres a conduziu para o envolvimento na política. A congressista              
Contreras afirmou que “é muito importante que a luta pelos direitos das mulheres seja priorizada no                
âmbito estatal. Por isso, no Congresso da República, venho promovendo a agenda da mulher.” 
 
No último dia do evento, quinta-feira, 29 de outubro, o Ilustre Representante Juan Carlos Losada da                
Colômbia expressou, por meio de um vídeo, seu apoio aos integrantes da Assembleia da Juventude do                
Panamá, destacando o papel fundamental que os(as) jovens representam para o desenvolvimento de             
nossos países, destacando que, no caso particular dele, foi o ativismo ambiental que o motivou a                
envolver-se na política. O representante Losada fez um apelo a “todas e todos os jovens do nosso                 
continente, para que sua participação alcance as transformações que desejamos para a América Latina.” 
 
Posteriormente, Natalí Casanova, Responsável Sênior pelo Programa de Parlamento Aberto de           
ParlAmericas, moderou um painel em formato de entrevista com Emerson Salguero, diretor da             
organização “Involúcrate” (“Envolva-se”) da Guatemala, que organiza programas e atividades para           
promover a participação política dos(as) jovens. A entrevista abordou questões relacionadas com a             



 

participação da cidadania e o ativismo político, enfatizando a importância de garantir que esses esforços               
sejam inclusivos e igualitários. 
 
Para saber mais sobre o trabalho de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas             
nas redes sociais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composta por 35 legislaturas                
nacionais da América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político                  
cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e elabora recursos especialmente concebidos para apoiar as                
parlamentares e os parlamentares no desempenho de suas funções. A Secretaria Internacional de ParlAmericas está sediada                
em Ottawa, no Canadá. Para obter mais informações, visite www.parlamericas.org ou entre em contato conosco em                
info@parlamericas.org. 
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