
 

-30- 
 

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 

legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político 

cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e desenvolve recursos especificamente destinados a 

apoiarem os parlamentares no desempenho de suas funções. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada em 

Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou entre em contato conosco por meio do email  

info@parlamericas.org 
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O ParlAmericas participa do Programa Assembleia Juvenil organizado pela Assembleia Nacional 

do Panamá 

No dia 14 de setembro, a Assembleia Nacional do Panamá junto com o ParlAmericas realizou uma 

das sessões do Programa da Assembleia Juvenil, com o apoio da Fundação Espaço Cívico e do Fórum 

Nacional de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP). Esta atividade reuniu mais de 100 

deputadas e deputados jovens de diferentes partes do Panamá, em uma sessão presencial que visou 

explorar estratégias para o empoderamento de jovens e para examinar como tais experiências são 

fundamentais para promover processos legislativos transparentes e inclusivos que não deixam 

ninguém para trás.  

Esta atividade contou com a presença do Sr. Juan Carlos Chavarría, Diretor do Departamento de 

Participação Cidadã da Assembleia Legislativa da Costa Rica, que compartilhou com as e os 

participantes a experiência costarriquenha em parlamento aberto, bem como as lições aprendidas 

para garantirem a participação efetiva de jovens nos processos parlamentares, considerando a 

paridade e a inclusão. A Sra. Karla Sanchez, representando o FONAMUPP, destacou como o livro de 

contos "Helena e as formigas: uma equipe ao resgate" buscava promover valores nas crianças do 

Panamá para continuar promovendo o trabalho em equipe, liderança, igualdade e responsabilidade. 

Finalmente, o Sr. Eloy Morales, representando o Programa Impacto Legislativo Jovem, destacou a 

importância de assegurar uma perspectiva de gênero dentro das iniciativas legislativas que foram 

trabalhadas durante o programa, para que elas tivessem uma correlação com as necessidades 

cidadãs e compromissos do país no âmbito internacional. Este evento foi facilitado pela Sra. Leah 

Cedeño de Boersner, Diretora da Fundação Espaço Cívico.   

A sessão terminou com um diálogo entre as e os participantes sobre as diferentes formas de 

contribuírem com a política e com os trabalhos da Assembleia Nacional do Panamá, tomando como 

critério de referência a transparência, a ampliação da participação cidadã e a inclusão.  

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 

e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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