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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O Panamá é um país situado na América Central, que faz fronteira 
com o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico Norte, entre a Colômbia e a 
Costa Rica. Sua capital é a Cidade do Panamá e tem como forma de 
governo uma república presidencial. O país possui um território com 
área total de 75.420 km2, é etnicamente diversa com diversas línguas 
faladas em seu território, sendo a língua oficial o Espanhol. Tem uma 
população com cerca de 3.705.246 milhões de habitantes. Em relação 
a religião, o país é praticamente todo cristão, sendo 85% católico e 
15% protestante. Sua economia baseia-se principalmente em um 
setor de serviços bem desenvolvido que responde por mais de três 
quartos do PIB. Os serviços incluem a operação do Canal do Panamá, 
logística, bancos, a Zona de Comércio Livre de Cólon, seguros, portos 
de contêineres, registro principal e turismo. O seu PIB, per capita, é 
de US $ 22.800 e o IDH de 0,780 é considerado elevado. Além do 
Conselho de Direitos Humanos, o Panamá participa de outras 
Organizações Internacionais como: o G-77, Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

Existem muitos relatos de estupro e outras violências sexuais contra 
as mulheres no Panamá, geralmente as vítimas e testemunhas não 
dispõem a apresentar-se devido ao medo da violência por seus 
maridos, outros parentes e até mesmo da polícia. No Panamá não 
existem relatos de Mutilação Genital Feminina, entretanto a ONU 
está investigando a possibilidade de existirem casos na região, 
devido a existência dos povos Emberá, da Colômbia, próximos a 
região Sul do Panamá, os quais realizam a MGF. 

 

Direitos Humanos 

O Panamá é uma democracia constitucional 
multipartidária, a qual enfrenta diversos problemas com 
relação a proteção dos direitos humanos. Os seus 
principais problemas relacionados com esses direitos são 
a longa prisão preventiva, as duras condições carcerárias 
marcadas pela superlotação e a corrupção generalizada e 
de baixo nível, muitas vezes praticada com impunidade. 
Outros problemas relacionados com os direitos humanos 
incluem processos judiciais atrasados, incluindo um 
judiciário suscetível de corrupção e influência externa; 
violência contra mulheres e crianças; tráfico de pessoas; 
marginalização dos povos indígenas; discriminação 
societária baseada no estado de HIV / SIDA, orientação 
sexual e deficiências; processamento prolongado de 
refugiados; trabalho infantil. 

 

 


