
 
 
 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre 
Uma Proposta de alternativas para a coordenação entre as Conferências de Ministros da Defesa 

das Américas e as conferências especializadas das Forças Armadas  
 

Port-of-Spain, Trinidad e Tobago 
3 de agosto 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: 
  

Reconhecendo a contribuição das conferências militares hemisféricas para o 
fortalecimento da integração, a estabilidade e a paz do hemisfério, e ratificando o 
princípio da condução política da defesa e das Forças Armadas, considera-se necessária 
a coordenação da CEA, a CNI e a CONJEMAFER a partir da XII CMDA. Para tanto, buscar-
se-á progressivamente que os cronogramas de ditas conferências se adequem ao da 
CMDA, de maneira que em cada reunião ministerial possam ser recebidos os relatórios 
das conferências militares celebradas no período anterior e a CMDA oriente suas futuras 
reuniões conforme o que se estabeleça na declaração final; 

  

Para isto, ficou acordada a conformação de um grupo de trabalho Ad hoc, aberto e 
voluntário, que elabore uma proposta de alternativas de coordenação entre as 
conferências de ministros da Defesa das Américas e as três conferências especializadas. 
Este grupo será constituído pelo país-anfitrião da atual conferência, pelo país sede da XII 
CMDA e pos outros colaboradores voluntários, e celebrará sua primeira reunião durante 
o primeiro semestre de 2015; 

  

E Considerando que: 
  

Uma reunião dum Grupo de Trabalho Ad Hoc aberto e voluntário foi convocada em 03 
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 03 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 Recomendações que 
visam articular 'A proposta de alternativas para a coordenação entre as Conferências de 
Ministros da Defesa das Américas e as conferências especializadas das forças armadas'; 

  

 
As seguintes propostas1 foram acordadadas pelos participantes da reunião do Grupo de Trabalho ad hoc 

sobre uma  proposta de alternativa  para a coordenação entre a Conferência de Ministros de Defesa das 

Américas e as conferências especializadas  das Forças Armadas.  

Estas recomendações serão apresentadas para sua apreciacão nas sessões relevantes da XII CMDA: 

 

i. O país anfitrião da próxima CMDA deveria se encontrar com os representantes de cada 

conferência especializada (CEA, CNI e SICOFAA) para receber suas contribuições para o 

desenvolvimento de uma pauta temática para a CMDA; 

ii. A Presidência pro tempore de cada conferência especializada deveria ser convidada a apresentar 

um relatório sobre os resultados da sua conferência para a CMDA e a fornecer ideias sobre 

futuros programas de trabaho;   

iii. A Presidência pro tempore de cada conferência especializada deveria ser convidada a tomar 

conhecimento dos documentos de conclusão da CMDA e a fazer comentários que se fizerem 

oportunos; 

iv. Os representantes da Presidência c  da CMDA e de cada conferência especializada deveriam ser 

convidados a assistir às reuniões de cada conferência; 

v. A Secretaria pro tempore da CMDA poderia requerer à Junta Interamericana da Defesa 

(JID) que forneça apoio técnico para facilitar a coordenação, a cooperação e a 

colaboração entre as conferências especilizadas e a CMDA; e 

vi. Os Países Membros deveriam criar uma rede de pontos de contato para se vincular com 

a Secretaria pro tempore a fim de fortalecer a coordenaçao entre as Conferências 

especialisadas das Forças Armadas e a CMDA, e fornecer os relatórios necessários.  

                                                           
1
 A Nicarágua registrou suas reservas com relação a essas recomendações. 


