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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35 legislaturas nacionais 
das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas 
práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do 

ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 
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Jovens participantes do programa Impacto Legislativo Jovem entregaram à Assembleia Nacional do 
Panamá uma iniciativa cidadã para o desenvolvimento do ecoturismo com perspectiva de gênero e 
inclusão 
 
O ParlAmericas, juntamente com o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP), e 
em coordenação com a Direção Nacional para a Promoção da Participação Cidadã, desenvolveu o 
programa Impacto Legislativo Jovem, um projeto executado entre os meses de junho a agosto de 2021 
que contou com a participação de jovens e ex-deputados(as) da Assembleia Juvenil do Panamá. 
 
Esse programa, que teve como objetivo promover a participação política de jovens do Panamá, foi 
desenvolvido em duas fases. A primeira consistiu em uma série de workshops e seminários, nos quais 
vários futuros líderes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a liderança 
política, interseccionalidade e como incorporar perspectivas de gênero e inclusão na análise de políticas 
públicas. Além disso, durante esses encontros, os e as jovens tiveram a oportunidade de dialogar com 
importantes parlamentares do país e da região e ouvir sobre suas experiências. 
 
Durante a segunda fase do programa, os e as jovens trabalharam na cocriação de uma iniciativa cidadã 
focada no desenvolvimento do ecoturismo no Panamá, levando em consideração perspectivas de gênero 
e inclusão como pilares transversais. 
 
Durante longas e produtivas sessões de trabalho, os e as jovens tiveram a oportunidade de interagir com 
especialistas nos temas relevantes para a proposta, o que lhes permitiu desenvolver conceitos inovadores 
para a iniciativa, tais como a importância da educação e capacitação em assuntos de preservação 
ambiental, a inclusão das comunidades e organizações comunitárias de base, e o papel de destaque de 
mulheres empreendedoras nas regiões do Panamá onde são desenvolvidas atividades turísticas. 
 

Essa iniciativa faz parte do projeto para promoção da Liderança Política das Mulheres, que conta com o 

apoio do Governo do Canadá por meio do seu Ministério de Relações Exteriores (Global Affairs Canada - 

GAC, em inglês). O Programa Impacto Legislativo Jovem culminou na entrega da iniciativa cidadã pelos e 

pelas jovens à Direção Nacional para a Promoção da Participação da Cidadania da Assembleia Nacional do 

Panamá, na quarta-feira, dia 15 de setembro, no marco do Dia Internacional da Democracia. 
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