
 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA TEMÁTICA  

 

 

X CONFERÊNCIA DE MINISTROS DE DEFESA DAS AMÉRICAS  

 

PUNTA DEL ESTE - REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI   

 

8 A 10 DE OUTUBRO DE 2012 
 

 
Eixo Temático I: Desastres Naturais, Proteção do Meio Ambiente e da 

biodiversidade 

 

Dando seguimento à Declaração emanada da IX Conferência de Ministros de Defesa 

das Américas celebrada em Santa Cruz de la Sierra em novembro de 2010, em 29 e 30 

de agosto de 2011 na cidade de São José de Costa Rica, foi realizada a Conferência: 

“Fortalecendo as Associações em apoio da Assistência Humanitária e ajuda em caso de 

Desastres Naturais”. À luz dos resultados desta reunião e de acordo com o estabelecido 

pelos Ministros em Santa Cruz de la Sierra e as contribuições recebidas pelos diferentes 

países integrantes da CMDA a esse respeito, continuaremos com a análise do tema. 

 

Particularmente, em concordância com o compromisso assumido na Costa Rica e tendo 

presente que tanto os desastres naturais ou antrópicos, quanto as alterações ao Meio 

Ambiente e à biodiversidade possam incidir sobre aspectos fundamentais da segurança e 

da defesa dos Estados e suas sociedades, espera-se que na presente Conferência 

possamos alcançar o consenso necessário para satisfazer as necessidades de cooperação, 

conforme as capacidades do setor da defesa. 

 

Para esses efeitos, a cooperação hemisférica será propiciada em atenção às diferentes 

realidades e estruturas institucionais nacionais, levando em conta os mecanismos de 

coordenação internacionais, regionais e subregionais com as autoridades civis, que têm 

como missão a prevenção e/ou resposta a situações de catástrofes ou desastres naturais 

em cada país.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Eixo Temático II: Missões de Paz 

 

Procuraremos aprofundar a análise sobre a evolução das Operações de Manutenção da 

Paz enfatizando o papel das Américas na manutenção da paz em nível mundial, com 

especial ênfase na MINUSTAH e as perspectivas das referidas operações, à luz dos 

novos desenvolvimentos conceituais sobre as respostas exigidas por um mundo 

demandante às Missões de Paz. A esse respeito, serão abordadas as questões relativas à 

extensão das Operações, as questões de gênero, a interculturalidade e a participação 

especializada de civis. 

 

 

Eixo Temático III: Segurança e Defesa e Vigência do Sistema Interamericano de 

Defesa.  

 

 

Sub-Tema 1.  Segurança e Defesa.  A IX Conferência de Ministros de Defesa das 

Américas de Santa Cruz de la Sierra resolveu que na presente reunião se continue a 

análise dos conceitos de Segurança e Defesa, com um critério amplo e integral. 

 

Para esses efeitos, contaremos com as contribuições que realizem os países 

participantes, com o intuito de avançar na delimitação dos respectivos âmbitos, para 

intercambiar visões e iniciar um profundo debate sobre os conceitos de Defesa e 

Segurança, visando delimitar os âmbitos desta Conferência. 

 

Sub Tema 2.  Futuro da missão e funções dos instrumentos e componentes do Sistema 

Interamericano de Defesa  

 

De conformidade com o acordado, pelos Ministros em Santa Cruz de la Sierra (Ponto 6 

da Declaração), e com o ânimo de contribuir ao debate que sobre este tema se convoque 

no marco da OEA, a CMDA propiciará uma análise desta questão no presente eixo 

temático  

 

 


