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POLÍTICAS DE SEGURANÇA, DEFESA E FORMAS DE COOPERAÇÃO PARA 
O ENFRENTAMENTO DE AMEAÇAS NÃO TRADICIONAIS: ENTRE A 

DIMENSÃO HEMISFÉRICA E AS REALIDADES E EXPERIÊNCIAS 
REGIONAIS 

 
O cenário nos inícios do século XXI  
 
É evidente que assistimos  a um novo cenário mundial que tem sido afetado por grandes 
transformações, marcadas pela aceleração da globalização e por uma reproposição 
ideológica, que tem modificado a conformação das relações sociais, estatais e 
internacional numa dinâmica e intensidade que ultrapassa a capacidade do sistema e das 
organizações supra-nacionais.  
 
Como reação ou repercussão destas novas variáveis, especialmente de caráter político e 
econômico, hoje temos significativas modificações nas relações internacionais, não só 
enquanto ao próprio conceito de segurança, mas também nas bases internacionais como 
são a diplomacia, a política exterior dos países e as organizações mundiais.  
 
Tendo em vista a rápida evolução dos fatos e a presença de novos atores e ameaças no 
sistema internacional, tem se multiplicado as organizações e mecanismos de segurança 
internacional, para complementar e ainda substituir  a ação dos sistemas continentais 
tradicionais, os quais ainda respondem a uma época superada; esta circunstancia 
complica-se ainda mais pelos problemas internos de ordem conjuntural, que mantêm aos 
estados e às comunidades num ambiente de perigo e incerteza.  
 
Os acontecimentos mundiais giram em torno ao avanço acelerado da tecnologia e da 
comunicação, elementos que numa simbiose e  realimentação cíclica incentivaram  o 
desenvolvimento da tele-tecnologia para eliminar os obstáculos representados pelo 
espaço geográfico e o tempo, contribuindo desta forma ao progresso das relações sociais, 
culturais, econômicas e institucionais. A tecnologia, como um novo elemento 
incorporado à produção, imprimiu uma grande agilidade ao sistema financeiro, 
convulsionando o ambiente econômico e possibilitando o deslocamento e a agilidade na 
transferência do capital e do trabalho. Desta forma se vem logrando uma abertura 
comercial sem precedentes.  
 
A expansão econômica ultrapassou as fronteiras dos paises por causa das capacidades da 
comunicação e do progresso do transporte, sendo esta uma das primeiras manifestações 
da trans-nacionalização, que juntamente com o grande deslocamento de pessoas, bens e 
serviços, logo alcançaram câmbios qualitativos nas relações culturais e políticas; tudo em 
concordância com os avanços alcançados nos setores econômico e financeiro, permitindo 
dessa forma um maior intercambio e alternativas de desenvolvimento.  
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Nos inícios do presente século, a livre competência e a integração dos mercados, 
transformaram não só a ordem econômica internacional, mas também a política e a 
segurança internacional; contudo, as perspectivas de maior universalização do avanço 
tecnológico, da informação e das possibilidades de desenvolvimento para as sociedades, 
vem sendo afetadas pelo ênfase dado nos aspectos materiais do chamado hiper-
capitalismo, que favorece a toma de posiciones dos países com maior capacidade para 
obter vantagens, especialmente econômicas. Nesse sentido, a transferência de tecnologia 
em assuntos de segurança não tem sido possível, afetando a confiança mutua entre as 
potências e os Estados hemisféricos.  
 
Segundo a “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) a região 
cresceu 4,5% em 2005 e se prevê, para o ano corrente, uma expansão de 
aproximadamente 5%, completando, assim, o quarto ano consecutivo de crescimento, 
entanto que o PIB da região passaria a ter. como média,  4,3%. Apesar de que estes 
indicadores são menores a outras regiões do mundo, suas características permitem 
atenuar a sua vulnerabilidade diante as perturbações externas.  
 
Não obstante estes importantes índices, nos organismos internacionais se mantém o 
critério de que América Latina e o Caribe constitui uma das regiões de maior 
desigualdade no mundo, por causa da falta de equidade na distribuição de ativos, capital, 
educação, terra e tecnologia. Estes aspectos, somados à falta de emprego e a baixa 
qualidade dos mesmos, limita as possibilidades de um real desenvolvimento humano dos 
povos.  
 
 Enquanto continue esta situação sócio-econômica, a marginalidade e os elevados índices 
de desocupação, acarretam  diversos problemas sociais, especialmente a violência de tipo 
político que encerra ã população desses paises num círculo de insegurança, in-
governabilidade e instabilidade.  
 
Segurança hemisférica e política de defesa nacional  
 
Os maiores pensadores geo-estratégicos concordam em que o continente americano 
constitui, certamente, uma área de maior estabilidade estratégica do mundo, por causa, 
em grande medida, dos esforços realizados nos últimos anos por líderes políticos 
responsáveis da defesa nacional, para realizar acordos sérios e transparentes na procura 
permanente da paz. Estes consensos que vêm ocorrendo desde Williamsburg (1995) até 
San Francisco de Quito (2004) tem determinado também que seja ou hemisfério que 
menos gasta em defesa, contribuindo dessa forma para melhorar as perspectivas de 
desenvolvimento de seus povos. 
 
A partir de 2001, no Equador iniciou-se um esforço governamental para desenhar e 
estabelecer uma política de Estado de defesa nacional que responda aos imperativos 
assinalados no cenário geo-político do novo milênio, incorporando à sociedade no  
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manejo dos assuntos sobre segurança e defesa, resultando, em fins de 2002, na publicação 
oficial da Política de Defesa, como um aporte para a modernização do Estado y o 
fortalecimento democrático da sociedade. Esta política também se identificava com os 
progressos logrados no marco da segurança internacional, facilitando a elaboração de 
ações estáveis de fomento da confiança mutua. No presente ano, atualizou-se a política de 
defesa, com especial ênfase na reestruturação do instrumento militar, em concordância 
com o  expressado no “Libro Blanco de Defensa Nacional”.      
 
A Política de Estado de Defesa Nacional, busca integrar permanentemente os interesses 
nacionais, orientando seus esforços para um destino comum de estabilidade e paz, como 
condição fundamental para alcançar o bem-estar da sociedade. Para criar estas condições, 
é fundamental construir um entorno seguro que aporte as condições básica para o 
desenvolvimento humano, como tarefa importante da instituição militar. Para isto é 
necessário a vontade e a compreensão política, a convicção  institucional para a defesa 
nacional, além de uma sólida coesão social y do fortalecimento da cultura de defesa. 
 
A política de defesa nacional do Equador está solidamente vinculada com a política 
exterior, dessa forma projetando a imagem de um Estado soberano e que respeita os 
princípios da não-intervenção, da livre determinação e da soberania dos povos, e a 
igualdade jurídica dos Estados. É, ao mesmo tempo, uma garantia da vontade política e 
da convicção com os compromissos internacionais assumidos, e que correspondam ao 
campo de ação das Forças Armadas, segundo consta no ordenamento jurídico do Estado 
equatoriano. Estes são os fundamentos essenciais para a nossa indeclinável vocação pela 
paz, respeito ao direito internacional, e de cooperação para a preservação da paz, nexo 
sólido de alinhamento internacional entre os países da região.  
 
Se reafirma, também,  como um dos aspectos mais importantes relacionados com as 
novas leis, a subordinação da instituição militar ao poder político, para ações de controle, 
fiscalização e toma de decisões políticas sobre a defesa nacional, processo no qual 
participam as diferentes funções do Estado. Nestes novos processos de desenho de 
políticas públicas, a instituição militar deve integrar-se com a sociedade para, de forma 
cívica e democrática, cooperar na transformação dos requerimentos e das necessidades 
em matéria de defesa, numa decisão política de Estado.    
 
A Conferência Especial de Segurança da OEA, realizada no México em outubro de 2003, 
foi um espaço de intensa reflexão em assuntos de segurança e de defesa do hemisfério, 
confirmando, igualmente, a aceitação por consenso de uma nova concepção 
multidimensional, a qual prioriza a segurança humana. Desta forma surge a indispensável 
complementariedade nas responsabilidades institucionais para ter uma população sã, 
educada, produtiva e segura. Ao conjugar-se a vontade política e o compromisso dos 
paises americanos para trabalhar unidos, baseados nos princípios, valores compartidos e 
enfoques comuns, existe a certeza de que esta construindo-se  um caminho estável para 
um hemisfério mais seguro.      
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A VI Conferência de Ministros de Defesa do continente americano, realizada em São 
Francisco de Quito, em novembro de 2004, deixou importantes referentes ao proclamar 
que a segurança constitui uma condição multi-dimensional do desenvolvimento e do 
progresso de nossas nações, e que se fortalece quando se examina exaustivamente a sua 
dimensão humana; estabeleceu-se também que para melhorar as condições de segurança 
humana, deve estar presente o respeito à dignidade, os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais das pessoas. É importante a confirmação de que a segurança é requisito 
indispensável para gerar oportunidades sociais e econômicas, oferecendo alternativas 
educativas e contribuindo à luta contra a pobreza e a exclusão social.  
 
A atualização da Política de Defesa Nacional do Equador evidencia uma identificação 
com os esforços hemisféricos regionais para enfrentar com sucesso as novas realidades 
do cenário de segurança, e é coincidente com os postulados que outros países da região 
promovem nos seus respectivos livros brancos e políticas de defesa.  
 
As preocupações hemisféricas em assuntos de segurança e defesa  
 
A interpretação da segurança tradicional, que constitui um reflexo da anterior doutrina de 
segurança nacional da guerra fria, constitui uma concepção que deve ser superada; na 
atualidade, a crescente relação dos temas de segurança, defesa, governabilidade e 
desenvolvimento, definem qualquer perspectiva moderna de segurança; por isto, é 
fundamental incorporar um novo conceito que, tomando como essência a segurança 
humana, incorpore os imperativos da segurança internacional e as realidades nacionais.  
 
Após da Conferência de Segurança Hemisférica de México 2003, na qual definiu-se o 
enfoque multi-dimensional da segurança, as preocupações a nível mundial tem se 
orientado para o fato de que as definições de segurança e as prioridades de política de 
defesa dos Estados, nem sempre são coincidentes, de vez que estas respondem aos 
interesses e contextos nacionais e sub-regionais; incluso, ficou evidente uma prioridade 
nos enfoques sub-regionais de segurança e defesa, devido, especialmente, a problemas 
locais, derivados de situações de violência e ao perigo de um desborde dos conflitos 
domésticos para o exterior, gerando tensões de caráter inter-estatal. 
 
Por não contar na atualidade com uma política de segurança e defesa hemisférica aceita e 
de consenso por seus atores, e por não ter-se definido um marco institucional integrado 
para o tratamento e solução de conflitos localizados e riscos de segurança fronteiriça, 
como consequência da necessidade de que os países avancem na procura de caminhos 
concretos para superar assimetrias. Tudo isto é um reflexo de uma aparente desagregação 
da segurança e defesa hemisférica nos cenários sub-regionais.  
 
Além dos aspectos anotados, há o fato de que, no âmbito hemisférico, a institucionalidade 
multilateral teve pouca efetividade, possivelmente pela falta de uma plena implementação 
de um sistema multilateral de prevenção e manejo de conflitos, bem como a falta de 
determinação das instituições de segurança hemisférica, a obsolescência do TIAR e o 
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desfase funcional da Junta Inter-americana de Defesa (JID), apesar de que esta última tem 
sido incorporada como órgão assessor da OEA em assuntos militares e defesa.  
 
Ameaças e interesses comuns  
 
Nos países do hemisfério existe o consenso de que se enfrenta complexas ameaças e 
riscos que afetam aos Estados, às sociedades e às pessoas, de forma diversa; muitas se 
situam no marco global, e outras no multi-dimensional, implicando a necessidade de uma 
cooperação hemisférica para enfrentá-las de forma adequada. As principais ameaças 
multi-dimensionais são o narcotráfico, a fabricação e tráfico ilícito de armas, munições e 
explosivos, e o tráfico e trata de pessoas e o crime organizado.  
 
A percepção de ameaça nas distintas sub-regiões apresentam dois aspectos coincidentes: 
a certeza de que tanto o terrorismo como o narcotráfico são ameaças comuns que 
socavam o estado de direito, produzem violência, agravam conflitos e geram em seu 
entorno amplos círculos de corrupção. Não obstante, estas duas ameaças têm diferentes 
significado, de acordo com a percepção e a intensidade que se apresentam em cada pais. 
A estas se juntam a depredação e a contaminação do ambiente, deteriorando 
progressivamente a vida do planeta.  
 
Os conflitos diretos entre estados já não mais constituem a principal ameaça à segurança 
hemisférica; hoje, as disputas originadas em problemas de extrema pobreza e 
desigualdade social, as falhas na institucionalização interna dos Estados, a existência de 
conflitos entre estados e os problemas transnacionais por causa do narcotráfico, tráfico de 
armas, lavagem de dinheiro, provam os esquemas de segurança estatal, regional e 
continental. A estes problemas se juntam os níveis de corrupção, delinquencia e 
contrabando, que fomentam uma economia ilegal, quase sempre vinculada a redes do 
delito e crime organizado.  
 
Outro aspeto distintivo destes tempos é o fluxo migratório, caracterizado pelo aumento 
do deslocamento populacional, determinando troca de bens, serviços e do comércio em 
geral. Este fenômeno, que favorece a integração econômica, gera sem embargo 
dificuldades colaterais, de vez que é o reflexo de problemas derivados dos conflitos 
internos dos países para os seus vizinhos, adquirindo matizes transnacionais e 
provocando, desta forma, tensões nas fronteiras.  
 
Este novo tipo de ameaças para a segurança dos países, tem determinado a firma de 
convênios internacionais no marco da OEA para prever, conter e eliminar, em 
comunidade, a ação do narcotráfico através da Comissão Internacional contra o Abuso de 
Drogas (CICAD), do terrorismo, pelo Comitê Interamericano contra o Terrorismo 
(CICTE), de contrabando de armas e explosivos através da Convenção Interamericana 
contra a Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e outros 
materiais afins (CIFTA), levados para a prática de forma isolada devido à falta de uma 
política multilateral de ação cooperativa.       
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Entre os interesses comuns em matéria de segurança hemisférica estão a prevenção de 
conflitos, a solução pacífica de controvérsias e o fortalecimento das medidas de fomento 
da confiança mutua entre os Estados, a partir de uma concepção de segurança cooperativa 
com características multi-dimensionais e que abrange aos principais atores estatais e não 
estatais. Outros aspectos coincidentes são os valores democráticos, os princípios de auto-
determinação, não intervenção em assuntos de outros Estados, a solução pacífica de 
controvérsias e o respeito dos direitos humanos, bem como a obediência aos tratados e 
acordos em vigor.  
 
Em matéria de segurança existem diferencias que marcam prioridades distintas nas sub-
regiões, e que, portanto, estão visíveis nos diferentes alinhamentos das políticas de 
defesa; esta falta de similitude é também conseqüência das diversas percepções de 
ameaças sub-regionais e nacionais. Portanto, no marco da cooperação hemisférica, todo 
Estado deve ter o direito soberano de identificar suas próprias prioridades nacionais de 
segurança e defesa, e, como conseqüência, a determinação de estratégias para enfrentar as 
ameaças contra a sua segurança. Esta é uma das bases nas que se apóia a segurança 
cooperativa.  
 
É necessário insistir numa Agenda de Segurança e Defesa Hemisférica baseada no 
modelo de segurança cooperativa, com um enfoque multi-lateralista que inclua o 
compromisso solidário de todos os Estados americanos. Isto poderá ser alcançado através 
de um importante esforço político para gerar consensos e adesões, desenvolvendo uma 
instituicionalidade de acordo com as demandas da segurança mundial.  
 
Os processos de integração econômica e de política internacional, são de grande 
importância para criar espaços e condições adequadas para melhorar o clima de confiança 
e cooperação nas relações entre todos os países. Os compromissos de cooperação 
econômica fortalecem a interação entre Estados, se orientam para objetivos e interesses 
comuns e supra-estatais, situando-se acima de qualquer percepção errada, incluindo 
antigas rivalidades.  
 
Do hemisférico para o sub-regional  
 
As grandes transformações destes tempos pós-modernos ocorrem num ambiente de 
complexidade, caracterizado pela inter-dependência de conhecimentos e atividades. Neste 
contexto, os câmbios econômicos e tecnológicos se situam na frente e na segurança, 
apesar de que não caminham com a mesma rapidez, não podem  negar-se ou deter-se.  A 
inter-dependência tem uma significativa importância na segurança internacional; constitui 
um dos fundamentos sobre os quais se podem interpretar a situação e a dinâmica da 
segurança e a defesa hemisférica.        
    
Isto posto, o sistema internacional representa uma complexidade na qual os Estados 
apenas são uma parte de seus atores que interatuam em redes múltiplas e que tencionam 
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responder aos requerimentos urgentes da comunidade para a preservação da paz e gerar 
condições básicas de segurança.  
 
O antigo conceito de poder nacional, próprio da doutrina da segurança nacional da década 
dos 60, já não mais tem cabida no atual cenário de segurança, porque incrementaria a 
vulnerabilidade dos Estados. Há que pensar, então, no coletivo, nas demandas próprias da 
segurança do sistema internacional. O uso do poder, portanto, deve responder à 
integração, às normas regionais. Desta forma, o paradigma da dissuasão está sendo 
substituído pelo da cooperação.  
No marco dos compromissos internacionais com a democracia e a segurança, um dos 
mais importantes é, sem dúvida, a Conferencia de Ministros de Defesa, que é, por encima 
de tudo, um espaço de diálogo aberto, que permite, periodicamente, ter a oportunidade de 
atualizar a política de segurança, além de contar com as percepções de cada Estado, em 
assuntos de segurança e defesa. Com este objetivo, seria conveniente lograr, num corto 
prazo, uma real política de defesa para o hemisfério.  
 
Os elementos que hoje geram uma grande dinâmica na segurança do mundo, são a 
política de segurança dos Estados Unidos de América e as iniciativas sub-regionais, que 
se desenvolvem ao margem do sistema de segurança hemisférico e do marco da OEA, 
alcançando, cada vez, maior interdependência. Por outro lado, entanto se estuda o destino 
do TIAT, as organizações sub-regionais são as que transferem a suas experiências y 
avanços em matéria de segurança, através das Conferências dos Ministros de Defesa, das 
Conferências dos Exércitos, Armadas e Forças Aéreas.  
 
A experiência de América central também é muito valiosa. Com o “Tratado Marco de 
Seguridad Democrática”, nascido dos acordos de Paz de Esquipulas II, se tem logrado 
avanços notáveis para a segurança sub-regional. Com o exemplo de Contadora, projetado 
para o Grupo de Rio, tem demonstrado a capacidade que tem os paises da América 
Central e também latino-americanos, de poder solucionar seus próprios problemas.  
 
Na sub-região andina por exemplo, convergem diversas iniciativas potencializadas com a 
integração, como é a “Declaración de Zona de Paz Andina”, que determinou que a 
consolidação desta zona de paz, realizar-se-á através de uma Política Comum de 
Segurança Andina (PCSA) para comprometer-se com a preservação da paz na sub-
região, dando, assim, continuidade ao acordado no Consenso sobre Integração, 
Segurança e Infra-estrutura para o Desenvolvimento, realizado em julho de 2002, em 
Guaiaquil, no âmbito da II Reunião de Presidentes de América do Sul.  
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Condições ideais para a segurança e a defesa americana  
 
A segurança hemisférica está numa fase de transição, procurando sair de um sistema 
baseado no balanço de poder, na dissuasão, na competência própria do ambiente realista 
internacional na qual os Estados se tinham como rivais, para um novo sistema estruturado 
sobre a base da segurança cooperativa, que procura a solução pacífica dos conflitos, a 
inter-dependência, numa proposta que considera aos estados como amigos, privilegiando 
a cooperação.  
 
Como conseqüência, a segurança hemisférica deve partir da criação de um sistema de 
segurança cooperativa, fundamentada na diplomacia preventiva, a inter-dependência e o 
fortalecimento das medidas de fomento da confiança mutua. Este sistema tem que 
materializar-se através da sólida e transparente cooperação internacional inter-
institucional, respeitando o direito soberano de cada Estado, para administrar o seu 
próprio sistema de defesa nacional, de acordo com as prioridades e capacidades 
nacionais, mas sempre conseqüente com o fortalecimento da seguridade continental.  
 
As condições ideais para este sistema de seguridade se consegue mantendo a estabilidade 
continental e preservando a paz, através de uma política que vise a redução e 
neutralização dos fatores de insegurança, mas sem perder de vista o objetivo fundamental 
de melhorar as condições para o funcionamento da democracia e o desenvolvimento 
humano. As condições de segurança para serem fortalecidas, devem nortear-se para 
objetivos essenciais de preservar a paz e a segurança das Américas, fortalecer a 
democracia prever as causas que originam os conflitos assegurando a solução pacífica.  
 
Dentro destes parâmetros, se põe a consideração os seguintes aspectos centrais, através 
dos quais, as condições de segurança hemisférica responderão aos requerimentos do 
cenário mundial.  
 
NO ÂMBITO HEMISFÉRICO E REGIONAL  
 

- Determinar, por consenso, os valores fundamentais da segurança e da defesa 
hemisférica, tomando como referência a Carta Democrática Inter-americana. 

- Implementar ações que determinem uma presença mais relevante da OEA no 
cenário continental.  

- Procurar e promover a integração inter-americana.  
- Fortalecer o multilateralismo na segurança e a defesa continental.  
- Modernizar a estrutura da segurança do hemisfério  
- Articular e coordenar as organizações, conferências e mecanismos de segurança e 

defesa do hemisfério no âmbito da OEA. 
- Melhorar a capacidade dos organismos internacionais para responder aos novos 

desafios.  
- Promover a implementação da segurança cooperativa e das ações de confiança.  
- Promover a determinação de uma política comum de segurança e defesa. 
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- Gerar uma diplomacia preventiva comum para o hemisfério baseada na 
segurança, democracia, desenvolvimento humano e segurança cooperativa.  

 
NO ÂMBITO SUB-REGIONAL  
 

- Fortalecer os sistemas de segurança sub-regional.  
- Vincular a segurança cidadã, nacional e internacional com base na ação inter-

governamental e da política de defesa.  
- Coordenar as políticas setoriais, institucionais e comunitárias às políticas do 

Estado.  
- Operacionalizar os convênios internacionais, relacionados com a segurança 

hemisférica para leva-los à prática.  
- Promover a determinação de uma política comum de segurança e defesa, coerente 

com a política comum de segurança hemisférica.  
 
NO NÍVEL LOCAL  
 

- Afirmar a cultura de paz  
- Fortalecer o diálogo político e as estruturas institucionais  
- Socializar e conscientizar a segurança multidimensional. 
- Modernizar as instituições de defesa e segurança com base nas respectivas 

políticas de defesa e segurança dos estados.  
- Determinação específica das missões e funções institucionais das forças de 

segurança e defesa.  
 
APROXIMAÇÃO A UM MODELO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA  
 
O modelo de Política de Segurança hemisférica deve incluir componentes indispensáveis 
que conformam um sistema de segurança continental, que se espera seja acorde com o 
cenário m=hemisférico atual, e que se apresenta a seguir:  
 

- Deve-se partir de valores e fundamentos estabelecidos por consenso, com base 
nas Cartas da ONU e da OEA, das novas dimensões da segurança e apoiadas 
também num conceito compartilhado de segurança cooperativa.  

- Deverá atingir uma perspectiva estratégica regional, na que se construam os 
cenários da segurança no hemisfério, se determine, também, a natureza da 
segurança, das ameaças e dos riscos, bem como as oportunidades que se 
apresentam.  

- É necessário conseguir  uma declaração de princípios enquanto ao Direito 
Internacional, às considerações de caráter político estratégico e ã gestão de 
conflitos e de crise.  

- Enquanto às instituições do sistema, se definiriam e modernizariam os papeis e 
mecanismos do Conselho Permanente, as Reuniões Cúpula, Subsistemas de 
Segurança, Comissão de Segurança Hemisférica, reuniões e conferências de 
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ministros, de forças especializadas; bem como definir claramente as políticas, 
convênios, tratados e planos, e os órgãos multilaterais e de cooperação. 

- É necessário, finalmente, estabelecer com claridade a modalidade da cooperação, 
através do estabelecimento de um conceito comum de cooperação e da definição 
dos mecanismos de cooperação de segurança e defesa, bem como dos 
organismos, para tal efeito.  

 
Através desta proposta,  o Equador destaca o seu indeclinável compromisso com o 
fortalecimento da segurança hemisférica, que deve responder aos novos cenários de 
segurança, à natureza e às dimensões das ameaças, às assimetrias de poder e, com 
especial ênfase, às capacidades e prioridades de cada um dos países que conformam o 
continente americano, e que esperam estarem protegidos pelo braço protetor de um 
sistema eficaz e acorde com os tempos atuais.        
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ALCANCES E PERSPECTIVAS DAS CONFERÊNCIAS DE MINISTROS DE 
DEFESA DAS AMÉRICAS NA GESTÃO DO SETOR DEFESA E A 

SEGURANÇA HEMISFÉRICA 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
No século XX, as ameaças procederam de conflitos cuja origem e desenvolvimento 
tiveram como eixos as duas guerras mundiais e guerra fria, a qual definiu a natureza das 
ameaças do antagonismo bipolar entre o este e o oeste no plano político, as políticas 
exteriores e de defesa da maioria de paises.  Neste âmbito, o panorama mundial se 
caracterizou por uma deterioração da segurança e estabilidade internacional.   
A partir de 1989, com a desatenção mundial, a guerra fria ficou superada; não obstante, 
aparecem no cenário internacional ameaças novas não tradicionais e como conseqüência, 
emergem na agenda de segurança dos Estados temas que são a sua vez internos e 
internacionais, tais como: o terrorismo internacional, o crime organizado, proliferação 
das armas de destruição em massa, o narcotráfico e delitos conexos para mencionar os 
mais transcendentais.    
 
Estas ameaças são descritas na declaração sobre Segurança nas Américas, emanadas na 
Conferência Especial de Segurança Hemisférica, realizada no México, em outubro de 
2003, na qual os paises continentais e caribenhos coincidiram em interpretar a segurança 
como um conceito multidimensional.   
 
O anterior significa que a Defesa Nacional é somente uma dimensão no âmbito da 
Segurança Nacional e que, portanto, os problemas que o Estado enfrenta podem estar 
também em outras dimensões da Segurança Nacional; o importante do enfoque é que 
sinaliza a amplitude do conceito, assumindo que nem todas as dimensões ou problemas 
de segurança se resolvem por meios militares. 
 
El Salvador é um Estado que mantém um processo permanente para se incluir 
plenamente no sistema internacional, o qual planeja tanto oportunidades como desafios, a 
fim de participar em suas decisões, assumir compromissos de cooperação e determinar o 
sistema de defesa requerido para a proteção do território, a população e as instituições do 
Estado. 
 
Dentro deste âmbito, El Salvador inicia o século XXI, impulsionando esforços nacionais 
dirigidos a alcançar o desenvolvimento e o bem-estar da nação, compreendendo que no 
atual entorno estratégico não é possível aspirar um desenvolvimento sustentado sem 
atender permanentemente as ameaças da segurança.  Daí a importância de ter a visão 
geopolítica e geoestratégica do Estado salvadorenho, para identificar oportunamente os 
cenários que podem tornar vulnerável os direitos e interesses do Estado de El Salvador, 
de maneira de criar as condições adequadas para alcançar e salvaguardar com 
possibilidades de êxito seus objetivos nacionais.           
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As ameaças antes citadas têm um caráter transfronteriço e com uma capacidade de olhar 
as democracias nascentes na Região; isto tem obrigado os Estados a repensar seus 
sistemas e mecanismos de segurança dos Estados, com o fim de assegurar a paz e a 
estabilidade e governabilidade dos mesmos, condição indispensável para o 
desenvolvimento.      
 
O anterior demonstra que nos encontramos ante uma nova realidade, que nos obrigam a 
repensar um novo conceito de segurança hemisférica comum, ante as novas ameaças, 
baseados em um enfoque multidimensional, situação que demanda a participação de 
todos os Estados do Hemisfério para lograr superar os desafios existentes.    
 
Este novo cenário obriga os Estados a repensar o sistema de Segurança e Defesa no 
hemisfério, nesse marco no ano de 1995 foi criada a Conferência de Ministros das 
Américas (CMDA), com a participação de 34 paises, com a finalidade exclusiva de 
constituir-se em um foro de debate para o intercâmbio de experiências entre os Ministros 
de Defesa do Continente Americano, que permita ampliar a colaboração e integração 
entre paises membros y contribua ao desenvolvimento das instituições de Segurança e 
Defesa.       
 
Em este sentido, a criação da CMDA, vem a preencher um vazio que existia nas 
Instituições Interamericanas na qual demanda uma maior integração e cooperação 
hemisférica; fazendo-se desenvolver até a data seis (6) conferências:  
 
a. Williamsburg, EE.UU. 24-26Jul1995 cujo propósito estribo em compartir 

experiências e idéias sobre como promover mudanças e forjar laços mais fortes entre 
instituições civis e militares.  

b. San Carlos de Barilloche, Argentina. 07-09 Out 1996 seu propósito foi analisar o 
espectro de preocupações e interesses de segurança dos paises participantes, desde a 
perspectiva de medidas de fomento da confiança, cooperação na manutenção da paz, 
impacto do crime, as drogas e dos temas econômicos sobre a segurança. 

c. Cartagena de Índias, Colômbia.  29 Nov – 03 Dez 1998 esteve orientada ao fomento 
do diálogo regional para fortalecer o sistema interamericano; assim como, aprofundar 
a cooperação inter-estatal para a manutenção da paz e a segurança hemisférica.   

d. Manaus, Brasil. 16-21 Out 2000 se enfocou em examinar e avaliar a gama de 
assuntos, relacionados à defesa e segurança hemisférica. 

e. Santiago do Chile. 19-22 Nov 2002 cuja ênfase esteve em promover o conhecimento 
recíproco e o intercambio de idéias no campo da defesa e da segurança. 

f. Quito Equador.  16-21 Nov 2004 cujo propósito central se enfoca em coordenar os 
esforços regionais em relação à segurança hemisférica para fazer frente às ameaças, 
problemas e desafios da região. 
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2. EXPERIÊNCIAS E ÊXITOS OBTIDOS  
 
a. Da declaração emanada da I Conferência. 
 
1) Reconhecimento que as Forças Armadas Militares e de Segurança exercem um papel 

fundamental no sustento e na defesa dos legítimos interesses dos Estados 
Democráticos soberanos. 

2) Reafirmar os compromissos dos países, de que as Forças Armadas devem subordinar-
se à autoridade democraticamente instituída, atuar nos limites das Constituições 
Nacionais e respeitar os Direitos Humanos no treinamento e na prática. 

3) Promover uma maior cooperação na defesa em apoio à participação voluntária em 
operações de paz auspiciadas pela ONU, e cooperar, em um papel complementar, na 
luta contra a atividade de narcotráfico.  

 
b. Da declaração emanada na II Conferência. 
 
1) A adoção de medidas de fomento da confiança e a segurança, constitui uma 

contribuição importante à transparência, entendimento mutuo e à segurança regional.  
Impulsionando melhores níveis de entendimento, cooperação e intercambio de 
informação em temas de defesa y segurança hemisférica. 

2) Exortar a todas as nações do hemisfério a prover, através de sua participação ativa e 
voluntária, o êxito das operações de manutenção de paz, de conformidade à carta da 
ONU.   

 
c. Da declaração emanada na III Conferência. 
 

1) A necessidade de fortalecer as instituições relacionadas com os distintos aspectos de 
segurança, e melhorar os mecanismos que permitam brindar apoio à prevenção, antes, 
durante e depois de um desastre natural.  

2) O apoio a um enfoque prático para enfrentar os potenciais efeitos desestabilizadores da 
proliferação de armas pequenas y leves, reconhecendo a importância da Convenção 
interamericana contra a fabricação e tráfico de armas de fogo, munições e explosivos e 
outros materiais relacionados. 

3) A condena a todas as formas de terrorismo, incluindo as não tradicionais, e seu 
compromisso de apoiar a aplicação das recomendações da Conferência Especializada 
Interamericana de Lima sobre o terrorismo, e o consenso logrado na Conferência de Mar 
del Plata. 
 
d. Da declaração emanada da IV Conferência 

 
1) É necessário definir os conceitos de segurança e defesa para facilitar seu entendimento 

doutrinário no âmbito hemisférico. 
2) As novas ameaças à segurança dos Estados constituem um risco real para a paz no 

hemisfério e no mundo, o que torna necessário o intercambio de informação e a 
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cooperação, de acordo às necessidades e conforme a legislação de cada país.  Assim 
mesmo apoiar a participação ativa e voluntária em Operações de Manutenção da Paz, 
quando for necessário. 

3) É de primordial importância continuar com o apoio aos esforços dos Estados e 
instituições dedicadas à luta contra as drogas ilícitas e atividades criminais transnacionais 
relacionadas, reconhecendo-se que ditos atos apresentam desafios singulares vinculados a 
segurança e a estabilidade da região. 

 
e. Da declaração emanada da V Conferência 
 

1) Que para enfrentar as novas ameaças transnacionais se requere continuar envidando 
esforços para consolidar os governos democráticos constitucionais e suas instituições, 
fortalecimento deste modo o Estado de Direito. 

2) Que a corrupção, em todas suas manifestações, e sua impunidade constituem elementos 
desestabilizadores da democracia, da governabilidade, da paz e a segurança; e que, 
portanto, devem ser combatidas de maneira firme e contundente pelos governos das 
Américas. 

3) No marco da paz, a cooperação e a estabilidade alcançada no hemisfério, cada estado 
americano é livre para determinar seus próprios instrumentos para a defesa e a segurança 
pública necessária para a garantia de sua soberania de acordo com as Cartas da ONU e a 
OEA. 

4) Seu compromisso com os princípios de solução pacífica das controvérsias entre Estados, 
de abstenção da ameaça do uso da força, da autodeterminação, da não intervenção, do 
desenvolvimento econômico e social, e com o direito à autodefesa, de acordo com o 
direito internacional, de conformidade com as Cartas da ONU e OEA. Assim como 
também, sua completa adesão ao Direito Internacional Humanitário e sua total condena 
aos ataques contra a população civil em situações de conflito, como a participação de 
meninos e meninas em conflitos armados e da utilização dos mesmos por força 
irregulares. 
 
f. Da declaração da VI Conferência 
 

1) É responsabilidade de cada Estado promover a transformação e modernização das Forças 
Armadas e da Segurança Pública, segundo o caso, enquanto a seu roles, estrutura, 
equipamento e treinamento, em função de cumprir seus mandatos, respeito da soberania 
nacional e assumir os objetivos do século XXI. 

2) É um compromisso compartido a prevenção, combate e eliminação de todas as formas de 
terrorismo, crime organizado e o tráfico ilícito de drogas, e armas, e suas conexões e 
efeitos à segurança da região. 

3) Apóiam os compromissos fixados por seus Estados na Conferência Especial sobre 
segurança destinados a revitalizar e fortalecer os órgãos, instituições e mecanismos do 
Sistema Interamericano relacionados com diversos aspectos da segurança no hemisfério, 
para lograr uma maior coordenação e cooperação entre eles, no âmbito de suas 
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competências. Impulsionar os vínculos entre a Conferência de Ministros de Defesa das 
Américas e as Conferências de Exércitos Americanos,  

 
Sistema de Cooperação de Forças Aéreas Americanas e Conferência Naval Interamericana. 

 
3. LIÇÕES APRENDIDAS  
 
a. Reconhecimento dos Estados que a segurança e a confiança mutua repousa no 

fortalecimento das estruturas do Sistema de Segurança e Defesa e a preservação da 
democracia. 

b. O desenvolvimento, formulação e intercambio das políticas de defesa através da 
publicação dos  Livros Brancos, os quais constituem um aporte significativo para o 
desenvolvimento da confiança, segurança e a cooperação entre os países do 
hemisfério. 

c. A democracia e suas instituições, constituem os elementos indispensáveis  para a 
estabilidade, a paz, a segurança e o desenvolvimento do hemisfério. A conformação 
de Estados Democráticos robustos é essencial para lograr resistir à diversidade de 
ameaças existentes. 

d. Para lograr ter êxito, em combater as ameaças em  especial a do narcoterrorismo, é 
essencial contar com a cooperação entre agências e inter-estatal de todo o hemisfério. 

e. Necessidade de desenvolver uma visão estratégica de Segurança comum, onde os 
pilares fundamentais o constituam: a realidade de cada sub-região, a confiança, a 
integração e a cooperação multilateral. 

f. A inclusão da prevenção de conflitos, para a solução pacifica das controvérsias 
existentes e o fortalecimento da confiança mutua entre Estados das sub-regiões, a 
partir de una concepção cooperativa da Segurança e a Defesa. 

g. As formas tradicionais de aplicar a lei, não são adequadas para enfrentar a natureza 
multidimensional das ameaças emergentes, que entrelaçam os roles das forças 
militares e as ações  eminentemente policiais. 

h. É de grande importância aumentar a participação nas Operações de Manutenção da 
Paz, para ter una maior presença no Sistema Internacional. 

i. Existe a necessidade de fortalecer os vínculos com as Conferências de Exércitos 
Americanos e Naval Interamericana, assim como, com os Sistemas de Cooperação de 
Forcas Aéreas Americanas. 

j. Necessidade de capacitar cada dia mais o pessoal das Forças Armadas em matéria  de 
Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário. 

k. É necessário contribuir para evitar a proliferação e eliminação da ameaça das armas 
de destruição em massa no hemisfério. 
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3. DESAFIOS PENDENTES E CURSOS DE AÇÃO A SEGUIR 
 
a. Necessidade de desenvolver uma visão estratégica para revisar um novo modelo de 

segurança hemisférica comum e de consenso, cujos pilares fundamentais devem ser a 
confiança, a integração e a cooperação inter-estatal, que seja adequado às ameaças 
trans-nacionais.  

b. Fortalecimento da Democracia e o respeito aos Direitos Humanos, para que exista 
maior credibilidade no sistema, que contribua à estabilidade y governabilidade dos 
Estados. 

c. Fortalecer os mecanismos e instituições de segurança regional para sistematizar a 
cooperação que permita enfrentar as ameaças multidimensionais e transnacionais com 
maiores possibilidades de êxito. 

d. Erradicar a corrupção em todas suas manifestações, o crime organizado, narcotráfico 
e delitos conexos, por constituir-se nas principais ameaças de desestabilização da 
democracia na região.  

e. Promover uma maior participação dos Estados nas Operações de Manutenção da Paz. 
f. Continuar o esforço de fomentar as Medidas de Fomento da Confiança Mutua e 

Segurança entre os Estados, mediante a materialização de exercícios Inter-aliados de 
Forças Armadas, intercambio docente e de adestramento, assim como considerar 
todas aquelas medidas que reforcem os laços de amizade no continente. 

g. Contribuir aos esforços da OEA na consolidação da segurança  hemisférica e com a 
JID à consolidação do sistema Interamericano. 

 
O debate atual gira entorno de que si as Forças Armadas devem ou não participar em 
atividades de Segurança Interior.  O problema fundamental se apóia na falta de 
instrumentos legais, recursos materiais e estabelecer os mecanismos de colaboração inter-
estatal adequados para cumprir com a missão imposta.  
 
El Salvador, como parte desta realidade no novo cenário mundial, integra os esforços de 
todos os setores da sociedade de uma forma coordenada, a fim de antecipar-se e ser capaz 
de neutralizar aquelas ameaças que interferem com seu desenvolvimento e por ele se 
encontra em um processo continuo de modernização institucional, mantendo uma 
evolução permanente de seus Sistemas de Segurança e Defesa, que lhe permita o logro 
dos Objetivos Nacionais para o bem estar comum. 
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