
 

 
 

 
Reunião do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre 
Cooperação em Busca e Salvamento Regional 

 
Port-of-Spain, Trinidad e Tobago 

04 de agosto de 2015 
 
 
Considerando que os Ministros da Defesa e Chefes de Delegação dos países participantes na 
Décima Primeira Conferência de Ministros da Defesa das Américas (XI CMDA), expressaram na 
Declaração de Arequipa: 
 

Seu interesse em adotar medidas que permitam fortalecer o nível de cooperação para 
as capacidades de busca e resgate/salvamento regional, sob a condução das 
autoridades competentes de cada país, como forma de preservação da vida e de ajuda 
humanitária para casos de acidentes e desastres que possam ocorrer, tanto no mar, 
como no território americano;  
 
Sua vontade de propiciar a criação de um grupo de trabalho que articule a cooperação 
em busca e resgate/salvamento regional, promovendo as ações específicas que 
permitam melhorar as capacidades de busca, resgate/salvamento. Este grupo de 
trabalho Ad hoc, será aberto e voluntário, e será constituído pelo país sede da XII CMDA 
e por outros colaboradores voluntários, durante o primeiro semestre de 2015; 
 

E Considerando que: 
 

Uma reunião dum grupo de trabalho Ad Hoc aberto e voluntário foi convocada em 04 de 
agosto de 2015 em Port of Spain, pelo país anfitrião do XII CMDA - Trinidad e Tobago, e 
teve a participação de outros colaboradores voluntários – a Argentina, o Brasil, o 
Canadá, o Chile, o El Salvador, a Guatemala, a Jamaica, o México, a Nicarágua, o 
Panamá, o Peru e os Estados Unidos, bem como a Junta Interamericana de Defesa (JID), 
e o Centro de Perry para Estudos Hemisféricos de Defesa (O Centro Perry); e, 
 
A Secretaria Pro Tempore da XII CMDA, nos termos das decisões acordadas pelos 
participantes na Reunião de Grupo de Trabalho Ad Hoc realizada em 04 de agosto de 
2015, e de acordo com as suas responsabilidades como o Secretariado Executivo, tal 
como previsto no artigo 22 dos Regulamentos da CMDA, comprometeu-se a circular o 
seguinte Projecto de Recomendaçõesi que visam articular 'Medidas Para Reforçar O 
Nível De Cooperação Para A Busca E Salvamento (BeS) Regional - Um Padrão De Ação "; 



 

 
 

 
1. Reconhecer, além de recomendar a ratificação pelos Estados-Membros CMDA 

que ainda estão a fazê-lo, todos os acordos internacionais existentes necessários 
que permitam o fortalecimento dos níveis de cooperação em BeS, e que 
permitam (que facilitam) a criação de capacidades e o estabelecimento de 
centros e sistemas de ativação dedicados à cooperação BeS. 

 
2. Implementar as medidas adotadas pelos Estados-Membros da CMDA na 

Resolução da Assembleia Geral da OEA: AG / RES. 2750 (XLII-O / 12) - 
Mecanismos Existentes Sobre Prevenção e Resposta aos Desastres e Assistência 
Humanitária entre os Estados Membros - em especial quando tais medidas 
reforçam o nível de cooperação para busca e salvamento regional, e promovemi 
ações específicas para a preservação da vida e prestação de assistência 
humanitária em casos de acidentes e catástrofes que podem ocorrer tanto no 
mar ou terra das Américas. 

 
3. Promover a conclusão de avaliações de capacidade BeS Regional/Sub-Regional, 

utilizando o apoio técnico e militar adequada, incluindo o trabalho das 
Conferências Especializadas já realizados sobre a questão BeS. 

 
4. Convidar as Conferências Especializadas a informar o CMDA sobre Memorandos 

De Entendimento / acordos de cooperação BeS existentes no Hemisfério. 
 

5. Envolva a assistência das instituições hemisféricas pertinentes para proceder à 
avaliação das capacidades/recursos BeS. (Ou seja, a partilha de informação, 
comunicação e centros de coordenação e os acordos bilaterais existentes). 
(Pendente) 
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 A Nicarágua registrou suas reservas com relação a essas recomendações.  


