
O País  

O Panamá é uma Democracia Constitucional Multipartidá-
ria localizada na América Central, com ligação ao oceano 
Pacífico e ao mar caribenho e fronteira com Costa Rica e 
Colômbia. Sua capital, Cidade do Panamá, é a cidade mais 
populosa do país sendo seu centro financeiro. Outro aspec-
to geográfico, mas também político e econômico, é a pre-
sença do canal do Panamá que liga o Oceano Pacífico ao 
Oceano Atlântico, facilitando o comércio sem que as em-
barcações precisem contornar o continente. O regime polí-
tico é presidencialista, sendo que o atual representante é 
Juan Carlos Varela. A população do Panamá é de 3,705,246 
habitantes. A língua oficial do país é o espanhol, além das 
línguas indígenas e o inglês. A economia é baseada em ati-
vidades portuárias, agricultura e indústrias. O Panamá é 
integrante de algumas organizações como o ACNUR (Alto 
Comissário das Nações Unidas para os Refugiados) e 
UNESCO (Organização das  Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura).   

O CDH  e o Estado  

O Panamá possui como principais problemas relacionados 
aos Direitos Humanos a incapacidade e a superlotação do 
sistema penitenciário, a corrupção, a violência contra a mu-
lher e a criança, tráfico de pessoas, discriminação relaciona-
da às doenças  HIV/AIDS e o trabalho infantil. As práticas de 
tortura e excesso do uso de força, principalmente do Esta-
do com sua população é proibida constitucionalmente. Vale 
ressaltar que, mesmo previsto em leis e na própria consti-
tuição, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão 
não são realmente respeitadas, como relatado por alguns 
jornalistas que sofreram assédio, intimidação e ameaças 
quando escreviam matérias sobre corrupção e outros cri-
mes envolvendo membros do governo. Outro ponto seria a 
corrupção que, mesmo com leis aprovadas e empregadas 
pelo governo, ocorre muito no país.   

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças  

Pela lei do Panamá, todas as crianças nascidas no seu terri-
tório tem direito à cidadania. Contudo, aquelas que nascem 
em áreas rurais, afastadas doas grandes centros, encon-
tram dificuldades para o registro. Em relação ao abuso in-
fantil, o país dispõe de recursos para a denúncia e o abrigo 
dos jovens e crianças que por qualquer violência passaram. 
O casamento no panamá é permitido apenas após os 18 
anos, mesmo que com a permissão dos pais para a união 
precoce.  
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