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Caros Sr. Machado Jr., 

 

Desejo aproveitar a oportunidade para agradecê-los pelo esforços envidados para que a 

Conferência de Ministros da Defesa das Américas 2008 (CMDA) fosse produtiva e bem 

sucedida. Com estas condições favoráveis, temos a oportunidade de estabelecer a CMDA 

como elemento-chave do sistema interamericano.  

 

Os ministros da CMDA consolidaram - com a Declaração de Banff - seu compromisso de 

fortalecer a memória institucional da CMDA e aceitaram considerar a oferta do 

Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) de abrigar a memória 

institucional da Conferência. No parágrafo 27 da Declaração, os ministros concordaram 

em criar um Grupo de Trabalho para “avaliar - até dezembro de 2008 - as modalidades de 

cooperação junto à OEA, incluindo a Junta Interamericana de Defesa (JID).” 

 

Assim sendo, tenho o prazer de convidá-los a mandar um representante à reunião 

inaugural do Grupo de Trabalho que será realizada na Embaixada do Canadá em 

Washington no dia 29 de setembro de 2008, às 11h.  Considerando que todos os países da 

CMDA têm representação em Washington, escolhemos essa localização estratégica para 

garantir a mais ampla participação. Por ocasião dessa reunião inaugural, o Grupo de 

Trabalho elaborará uma agenda e um esquema de trabalho para preparar uma reunião 

abrangente a ser realizada em meados de outubro. Além disso, um especialista da 

Secretaria Geral da OEA será convidado a descrever o apoio que será dado pela OEA a 

outras conferências ministeriais hemisféricas. 

 

O Grupo de Trabalho terá, em particular, o mandato de tratar das questões pertinentes ao 

estabelecimento de uma relação durável entre a CMDA e a OEA para aprimorar a 

memória institucional da CMDA. Os ministros reafirmaram por meio da Declaração de 

Banff  que “todos os preparativos para a Conferência, a agenda, os temas e a declaração 

da conferência permanecem de responsabilidade exclusiva dos ministros dos Estados-

Membros da CMDA.” 



 
   

 

 

 

 

Em anexo, queira encontrar os quatro documentos básicos do Grupo de Trabalho:  

i) a Declaração de Banff; 

ii) o Regulamento da  Conferência de Ministros da Defesa das Américas; 

iii) a carta enviada por sua Excelência, o sr. José Miguel Insulza Salinas, 

Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos ao Presidente da 

VIII CMDA, o Excelentíssimo Peter MacKay; e 

iv) a cópia das observações do sr. Insulza, Secretário Geral, à VIII CMDA em 

Banff. 

 

Como já sabem, os ministros da CMDA solicitaram que o Grupo de Trabalho termine a 

tarefa até o final deste ano: o prazo é ambicioso, porém viável. Estou convencido de que, 

trabalhando no mesmo espírito de cooperação que reinava em Banff, poderemos elaborar 

recomendações concretas a serem apresentadas para aprovação dos ministros. Caso haja 

alguma dúvida a respeito dessa reunião inaugural do Grupo de Trabalho, queiram entrar 

em contato com Julia Aceti no Ministério da Defesa Nacional, ligando para o número 

613-945-1320 ou escrevendo para Aceti.JR@forces.gc.ca.  

 

Estou ansioso por encontrá-los novamente em Washington para continuarmos com o 

avanço e a colaboração instaurados em Banff, por ocasião da CMDA 2008.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Michael J. Ward 

Major-Geral 

Diretor Geral da Política de Segurança Internacional para as Forças Armadas Canadenses 

Presidente do Grupo de Trabalho da CMDA 

 

Anexos: 4 

 

cc: Representante Permanente junto a Organização dos Estados Americanos   

mailto:Aceti.JR@forces.gc.ca

