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Ottawa, 26 de junho de 2018
O ParlAmericas e o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP) assinaram um
Memorando de Entendimento, para promover a liderança e a participação política das mulheres
O ParlAmericas e o Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos (FONAMUPP) assinaram, em 22 de
Junho de 2018, um Memorando de Entendimento para fortalecer a colaboração no avanço da liderança e
participação política das mulheres, no Panamá e em toda a América Latina.
A assinatura do documento ocorreu durante a celebração do 25º aniversário da FONAMUPP, na Cidade do
Panamá, perante 300 representantes de diferentes partidos políticos, corpos diplomáticos e órgãos
internacionais. O FONAMUPP é uma organização panamenha, que trabalha para promover o
desenvolvimento político das mulheres, fornecendo ferramentas analíticas, informações e treinamento
para promover uma maior participação das mulheres nos partidos políticos, processos eleitorais e tomada
de decisões, bem como uma maior representação em posições de liderança em nível nacional.
Por meio do Memorando de Entendimento (MdE), o ParlAmericas e o FONAMUPP se comprometeram a
desenvolver atividades conjuntas, reunindo candidatas e candidatos, membros de partidos políticos,
ativistas e representantes da sociedade civil, bem como parlamentares, para troca de experiências e boas
práticas adquiridas com o trabalho realizado sobre esse tema. Tendo em vista os resultados de
intercâmbios realizados, anteriormente, e o Objetivo 5 de Desenvolvimento Sustentável, o MdE também
incentiva a adoção de ações e compromissos para continuar construindo a partir dos avanços já alcançados.
As instituições foram representadas pela Deputada Mariela Vega, membro do Conselho do ParlAmericas, e
pela Dra. Juana Herrera, Presidenta da FONAMUPP. "É realmente uma honra para o ParlAmericas
formalizar nossa parceria com a FONAMUPP. Nossas organizações têm uma importante oportunidade de
trabalho para melhorar a participação cidadã, a boa governança e a maneira como nossos órgãos de
decisão refletem a composição e as diversas perspectivas de nossas sociedades," enfatizou a Deputada
Vega.
A Dra. Herrera acrescentou que: "O FONAMUPP tem o prazer de formalizar nossa parceria com o
ParlAmericas. As ações concretas, que resultarão da assinatura deste MdE, darão respaldo às atuais
candidatas panamenhas, bem como, ajudarão a criar um contexto em que as futuras gerações de mulheres
líderes poderão se ver mais facilmente integradas na vida política do nosso país."

-30O ParlAmericas é a instituição interparlamentar que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano.
Ao reunir as legislaturas nacionais da América do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas trabalha para
fortalecer a governança democrática no hemisfério, melhorando a capacidade das e dos legisladores e legisladoras
para cumprir suas funções e responsabilidades, por meio da troca das melhores práticas parlamentares e da
promoção do diálogo político cooperativo sobre as políticas regionais. Para mais informações, visite
www.parlamericas.org ou escreva para parlamericascc@parlamericas.org.

