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I. Informações Básicas 

 

A. A Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, doravante denominada CDMA, é 

um encontro político multilateral bienal dos Ministros da Defesa das Américas, 

sancionada pelos governos dos países participantes.  A CDMA é o principal encontro do 

setor de defesa no Hemisfério.  Segundo o artigo 2º do seu regulamento, o objetivo da 

CDMA é promover entendimento mútuo, análise, debate e troca de ideias e experiências 

no setor de defesa e segurança. 

 

B. Durante a XIV reunião da CDMA, realizada virtualmente pelo Chile em 3 de dezembro 

de 2020, os ministros acordaram na “Declaração de Santiago” que durante o ciclo de 

2021 - 2022 da conferência, haverá grupos de trabalho Ad-Hoc organizados por vários 

países participantes.  Esses grupos serviriam para discutir diferentes questões de 

importância para o Hemisfério relacionadas com: 

 

a. Defesa Cibernética e Ciberespaço para a segurança e defesa do Hemisfério. 

 

b. A inclusão da Perspectiva de Gênero como uma questão transversal nas políticas de 

Defesa e Segurança do Hemisfério, com o objetivo de alcançar a igualdade de gênero 

e erradicar qualquer tipo de discriminação baseada em gênero nas Forças de Defesa e 

Segurança. 

c. Cooperação em Assistência Humanitária e Resposta a Desastres (HA/DR) e 

Cooperação e Coordenação com ênfase especial na resposta pandêmica das 

instituições de defesa dos Estados-Membros à pandemia da doença de coronavírus 

2019 (COVID-19) e discutindo as lições aprendidas, as melhores práticas e a 

manutenção a prontidão das forças dos Estados-Membros. 

 

d. Em coordenação com a Secretaria Pro Tempore da CDMA, a Junta Interamericana de 

Defesa (IADB) facilitará um exercício de simulação anual no setor de Assistência 

Humanitária e Resposta a Desastres (HA/DR). 

 

C. No caso desse grupo de trabalho Ad-Hoc, no artigo 14º i., os Ministros concordaram em 

analisar o tema da cooperação em matéria de ajuda humanitária e de resposta a desastres:  

 

“Continuar com a operação do grupo de trabalho Ad-Hoc “Cooperação em Assistência 

Humanitária e Resposta a Desastres (HA/DR)” como um grupo de trabalho permanente, 

e aceitar a oferta dos Estados Unidos para organizar esse grupo de trabalho durante o 

primeiro semestre.  O Grupo de Trabalho deverá dar especial ênfase à resposta das 

instituições de defesa dos Estados-Membros à pandemia da COVID-19 e discutir as 

lições aprendidas, as melhores práticas e a manutenção da prontidão das forças dos 

Estados-Membros.” 
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D. No artigo 15º da Declaração de Santiago, os Ministros mantiveram seu “compromisso 

contínuo de participar dos Grupos de Trabalho Ad-Hoc previstos para o ciclo 2021 - 2022 

e de estabelecer acordos que permitam uma maior cooperação e coordenação entre os 

Estados-Membros, contribuindo para o sucesso da XV CDMA.” 

 

E. Para atingir esses objetivos, o Grupo de Trabalho Ad-Hoc definiu o seguinte como 

objetivo: estabelecer um diálogo produtivo entre os países da região sobre o tema de 

HA/DR em preparação para a XV CDMA em Brasília, Brasil.  

 

II. Delegações Participantes: 

 

A. Representantes dos Estados Unidos 

Secretaria do Grupo de Trabalho: 

1. Daniel Erikson, Subsecretário Adjunto de Defesa, Gabinete do Secretário de Defesa 

(OSD) para Política, Assuntos do Hemisfério Ocidental, Departamento de Defesa 

(DoD) dos EUA 

2. Ellie Kitt, Políticas do OSD, Assuntos do Hemisfério Ocidental, DoD dos EUA 

3. Kidd Manville, Políticas do OSD, Assuntos do Hemisfério Ocidental, DoD dos 

EUA 

 

 Anfitrião do Grupo de Trabalho: 

4. Frederick S. Rudesheim, Diretor, William J. Centro de Estudos de Defesa 

Hemisférica William J. Perry, DoD dos EUA 

5. Fabiana Perera, Professora Assistente; William J. Centro de Estudos de Defesa 

Hemisférica William J. Perry, DoD dos EUA 

 

B. Secretaria Pro Tempore da CDMA  

6. Antonio Cesar da Rocha Martins, Secretário Executivo da XV Conferência de 

Ministros da Defesa das Américas, Ministério da Defesa do Brasil   

7. José Rubens Marques, Coordenador da CDMA XV, Ministério da Defesa do Brasil  

8. Jorge Luis Clemente de Medeiros, Assistente da Secretaria Executiva da XV 

CMDA, Ministério da Defesa do Brasil  

 

C. Delegações de Países 

Argentina 

9. Claudia Miriam Chiminelli, Diretora Nacional de Articulação de Políticas 

Municipais de Prevenção e Assistência em Emergências, Secretaria de Coordenação 

Militar em Emergências 

10. Ignacio Gutierrez Brondolo, Diretor Nacional de Política de Defesa Internacional, 

Secretário de Assuntos Internacionais de Defesa 

 

Bahamas 

11. Sonia Natasha Miller, Oficial de Gestão de Desastres 
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12. Sidney Maxwell Whyms, Oficial Comandante Assistente do Esquadrão 

 

Barbados 

13. Krystle Harvey, Oficial de Operações e Treinamento da Força  

14. Carlos Lovell, Conselheiro Militar do Chefe do Estado-Maior 

 

Brasil 

15. Ciro de Oliveira Barbosa, Gerente da Seção de Organizações Interamericanas do 

Ministério da Defesa 

16. Mauro Ido, Coordenador da Seção de Organizações Interamericanas do Ministério 

da Defesa  

 

Canadá 

17. Michael Carter, Diretor, Diretoria de Políticas do Hemisfério Ocidental, 

Departamento de Defesa Nacional 

18. Derek Wessan, Conselheiro Militar, Diretoria de Políticas do Hemisfério Ocidental, 

Departamento de Defesa Nacional 

 

Chile 

19. Sergio Larraín, Especialista em Programas e Operações Internacionais, 

Departamento de Cooperação Internacional 

 

Colômbia 

20. Luis Eduardo Contreras Meléndez, Subchefe de Gabinete de Planejamento 

Estratégico 

21. Fabian Andrey Castro Suárez, Coordenador do Grupo de Gestão do Meio Ambiente 

e de Riscos de Desastres, Diretoria de Segurança Pública 

 

República Dominicana 

22. Frank Mauricio Cabrera Rizek, Delegado da CDMA 

23. Nelton Baralt Blanco, Diretor de Organização, Doutrina e Treinamento  

 

Equador 
24. Nilo Estrada, Chefe do Estado Maior, Comando de Defesa Aérea 

25. Gustavo Iturralde, Delegado da Junta Interamericana de Defesa 

 

El Salvador 

26. Jorge Alberto Miranda Martínez, Diretor de Política de Defesa 

27. Juan Ricardo Palacios Garay, Comandante da COSAM 

 

Granada 

28. Edvin Martin, Comissário de Polícia, Chefe da Força Policial Real de Granada 
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29. Tafawa Pierre, Superintendente de Polícia, Chefe da Unidade de Inteligência 

Financeira 

 

Guatemala 

30. Osman Roel Gaitán Monzón, Diretor de Relações Civil-Militares da EMDN 

31. Erikson de Jesus Garcia Santandrea, Batalhão Humanitário e de Resgate S1/S4  

 

Guiana 

32. Kester Romero Craig, Diretor Geral da Comissão de Defesa Civil 

33. Kenlloyd Roberts, Inspetor-Geral da Força de Defesa da Guiana 

 

Haiti 

34. Gerard Jerry Chandler, Diretor de Proteção Civil 

35. Dr. Jean Ronald Cadet, Ministério de Saúde Pública e População do Haiti 

 

Honduras 

36. Rita Maria Medina Sevilla, Diretora de Saúde Militar (C-8)  

37. Wilson Roldan Paz Mejia, Diretoria de Logística (C-4)  

 

México 

38. José Carlos Luna Loaeza, Diretor de Análise Estratégica, Unidade de Planejamento 

Estratégico e Coordenação, Estado-Maior da Marinha Mexicana 

39. Iván Navarrete Torres, Chefe da Subseção de Proteção Civil da Secretaria de 

Defesa Nacional 

 

Panamá 

40. Jonathan Anier Riggs Tapia, Secretário-Geral 

41. José de Jesus Rodríguez, Conselheiro, Gabinete do Ministro (Assessor do Gabinete 

Superior) 

 

Paraguai 

42. Marcial Arturo Rivas Maidana, Diretor Geral de Política e Estratégia do Ministério 

da Defesa Nacional 

43. Christian Saturnino Centurión Giménez, Adjunto da Direção de Cooperação e 

Relações Internacionais 

 

Peru 

44. Augusto Cabrera Rebaza, Diretor-Geral de Relações Internacionais 

45. Miguel Angel Peña Castro, Especialista da Direção de Assuntos Multilaterais e 

Cooperação Internacional 

 

Suriname 
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46. Jerry Slijngard, Comandante do Centro Nacional de Coordenação para Gestão de 

Desastres 

47. Krisnadath Mangal, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Suriname 

 

Trinidad e Tobago 

48. Jason Hills, Força de Defesa de Trinidad e Tobago 

49. Atiba Briggs, Força de Defesa de Trinidad e Tobago  

 

Estados Unidos 

50. Ashley Pixton, Diretora Nacional, Políticas do OSD, Departamento de Defesa dos 

EUA 

51. Andre Sekowski, Políticas do OSD, Departamento de Defesa dos EUA 

 

D. Instituições Observadoras 

Organização dos Estados Americanos 

52. Anthony Phillips-Spencer, Presidente do Comitê de Segurança Hemisférica, 

Organização dos Estados Americanos 

53. Giovanni Snidle, Coordenador de Políticas de Segurança Hemisférica, 

Departamento de Estado dos EUA 

 

Junta Interamericana de Defesa 

54. Leonardo Mangrich, Junta Interamericana de Defesa 

 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

55. Michael Pymble, Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

 

III. Desenvolvimento do Evento 

 

A. Cerimônia de Abertura.  O DASD Erikson apresentou suas observações iniciais aos 

Estados-Membros da CDMA e incentivou os participantes a se envolverem na discussão 

e compartilharem suas perspectivas nacionais sobre assistência humanitária e resposta a 

desastres em defesa e segurança.  Ele destacou as mudanças na forma como todos nós 

operamos desde a pandemia de COVID-19 e reconheceu o enorme papel que as 

organizações de defesa e segurança das nações desempenharam para fornecer alimentos, 

medicamentos e outras necessidades básicas às populações de cada país.  O DASD 

Erikson forneceu contexto regional e destacou alguns dos recentes desafios que as forças 

armadas da região enfrentam, e continuarão a enfrentar, devido a mudanças climáticas e 

desastres naturais.  Ele destacou o compromisso com esse tema assumido pelos Ministros 

na XIV CDMA ao tornar a assistência humanitária e a resposta a desastres um tema 

permanente na CDMA.  O DASD Erikson reconheceu que “a força de nossos 

relacionamentos e nossa capacidade de trabalhar colaborativamente para responder a 

desafios futuros exige o reconhecimento de que a preservação da democracia é a base 

para garantir nossa segurança mútua”.  O Tenente-General Frederick Rudesheim 
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(aposentado), Diretor do Centro de Estudos de Defesa Hemisférica William J. Perry, fez 

observações introdutórias.  No segundo dia do Grupo de Trabalho, o Contra-Almirante 

Rocha Martins fez um discurso de boas-vindas em nome da Secretaria Pro Tempore da 

CDMA.  Ele assinalou que esta Conferência se converteu no principal fórum multilateral 

de nosso continente.  O Contra-Almirante Rocha Martins acrescentou que, por isso, a 

CDMA desempenha um papel importante contribuindo para a cooperação regional e o 

fortalecimento da segurança internacional.  Ele observou que o Brasil sediará a Reunião 

Preparatória da CDMA em março virtualmente.  O Contra-Almirante Rocha Martins 

também anunciou que a CDMA, prevista para os dias 24 a 29 de julho de 2022, seria 

presencial.   

   

B. Foto de Grupo 

 

C. Sessões.  Os Estados-Membros receberam briefings e participaram de uma série de 

discussões relacionadas à assistência humanitária e resposta a desastres.  O objetivo das 

sessões foi desenvolver as perspectivas acadêmicas, estratégicas e operacionais dos 

delegados sobre o tema da assistência humanitária e resposta a desastres em defesa e 

segurança. 

 

a. Prontidão para responder aos atuais desafios regionais:  Impacto da pandemia 

de COVID-19 na prontidão da defesa 

Objetivos.  Realizar a intenção da declaração dos Ministros na Declaração de 

Santiago de discutir a resposta à pandemia de COVID-19 das instituições de defesa e 

compartilhar as melhores práticas para manter a prontidão da defesa.  Considerar 

opções para melhorar a preparação e a capacidade regional para se preparar e 

responder a pandemias globais para minimizar a perda de vidas e os consequentes 

impactos econômicos.  Reconhecer o papel descomunal e sem precedentes que as 

forças armadas do Hemisfério desempenharam na prestação de socorro aos cidadãos 

durante a pandemia.  

Moderador:  Mariano Bartolomé, Colégio Interamericano de Defesa 

Painelistas: 

 Brigadeiro-General Carlos Alberto Rincón, Colômbia 

 Coronel Iván Navarrete, México 

 General Carlos Yáñez, Peru  

 

b. Prontidão para responder:  Eventos relacionados ao clima e desastres naturais 

Objetivos.  Discutir as operações de resposta interna eficazes e a prestação de 

assistência por parte dos parceiros hemisféricos na resposta a eventos climáticos e 

desastres naturais.  Obter uma melhor compreensão das tendências de desastres 

naturais e relacionados ao clima e o impacto desses padrões no papel e nas 

responsabilidades das forças armadas.  Incentivar os parceiros do Hemisfério 
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Ocidental a cooperar e colaborar para minimizar o impacto de eventos climáticos e 

desastres naturais sobre as populações da região.   

Moderador: Pablo González, Organização dos Estados Americanos   

Painelistas: 

 General (aposentado) Oscar, Estuardo Cossío Cámara, Guatemala 

 Brigadeiro Markland Lloyd, Jamaica  

 Steve Recca, Estados Unidos 

 

c. Prontidão para agir:  Resumo do exercício de simulação de HA/DR da Junta 

Interamericana de Defesa 

Objetivos.  Receber o resumo da IADB sobre o recente exercício de simulação de 

HA/DR.  Estabelecer procedimentos para a organização, execução, avaliação e 

validação do processo do Mecanismo de Cooperação em Desastres da CDMA 

(DICOME) por meio de um exercício de simulação.  Permitir à IADB compartilhar as 

lições aprendidas com o exercício e fornecer um relatório à Secretaria Executiva da 

CDMA para uma possível atualização do documento estrutural.  

Moderador:  Tenente Comandante Alexa Pereyra, Junta Interamericana de Defesa 

Apresentador:  Coronel Leonardo Mangrich, Junta Interamericana de Defesa 

 

d. Prontidão para responder aos desafios futuros:  Implicações das mudanças 

climáticas nas missões de instituições de segurança e defesa na região 

Objetivos.  Construir um consenso regional de que a mudança climática influenciará 

o papel das instituições de defesa e suas missões e exigirá investimentos fiscais e de 

força de trabalho para aumentar a resiliência climática.  Fortalecer os compromissos 

para responder às mudanças climáticas, construir resiliência climática e investir na 

proteção ambiental.  Considerar oportunidades para compromissos multilaterais para 

discutir a prontidão nacional e regional para responder às mudanças climáticas, 

incluindo a realização de um exercício de simulação com foco regional. 

Moderador: Dra. Fabiana Perera, Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa William 

J. Perry 

Painelistas: 

 Michael Carter, Canadá 

 Marcelo Palma, Chile  

 Dra. Annalise Blum, Estados Unidos 

 

IV. Conclusões 

 

O Grupo de Trabalho discutiu uma série de tópicos e compartilhou perspectivas sobre assistência 

humanitária e resposta a desastres.  Os delegados discutiram maneiras pelas quais suas forças 

armadas respondem a desastres naturais e causados pelo homem, e como eles veem a evolução 

dessa missão à medida que as mudanças climáticas ameaçam a segurança nacional de suas 

nações.  O Grupo de Trabalho (sob o quadro jurídico e regulamentar de cada Estado-Membro):   
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A. Considerou maneiras de melhorar a preparação regional e capacidades para se preparar e 

responder a pandemias globais para minimizar a perda de vidas e os consequentes impactos 

econômicos, incluindo o papel e as capacidades das forças armadas na prestação de 

assistência à pandemia e na busca de formas de trabalhar de forma bilateral e multinacional. 

 

B. Reconheceu o papel crítico das forças armadas para construir a confiança dos cidadãos das 

nações para cumprir as medidas de saúde pública.  Além disso, reconheceu o impacto que a 

pandemia de COVID-19 teve na saúde mental da sociedade e moral das forças armadas como 

um efeito colateral das medidas de quarentena e isolamento.  Estabeleceu que os recursos de 

saúde mental devem estar disponíveis para os militares que atuam como socorristas, bem 

como para suas famílias. 

 

C. Reconheceu o desafio de responder multilateralmente ou como forças combinadas durante a 

pandemia, ciente de que os Estados-Membros aderem a diferentes protocolos de COVID-19.  

Aceitou discutir o potencial de desenvolvimento de protocolos de COVID-19, com os quais 

os Estados-Membros participantes concordam. 

 

D. Observou o uso de tecnologia inovadora e desenvoltura pelas forças armadas para manter a 

prontidão da missão ao responder a desafios emergentes em um ambiente com recursos 

limitados.  Reconheceu a necessidade de adaptação a um ambiente virtual para manter a 

prontidão da missão.     

 

E. Reconheceu a importância do apoio das forças de defesa e segurança a organizações civis em 

eventos de assistência humanitária e resposta a desastres e comprometeu-se a compartilhar as 

melhores práticas e lições aprendidas, particularmente no que se refere à resposta à pandemia 

de COVID-19.   

 

F. Obteve uma melhor compreensão das tendências relacionadas ao clima e desastres naturais 

no Hemisfério Ocidental e o impacto desses padrões nas funções e responsabilidades das 

forças armadas. 

 

G. Aceitou discutir maneiras de cooperar e colaborar bilateral e multilateralmente para 

minimizar o impacto de eventos climáticos e desastres naturais sobre as populações do 

Hemisfério Ocidental. 

 

H. Aceitou continuar a fornecer à IADB informações confiáveis e divulgáveis sobre recursos 

para resposta a desastres em a região e informações sobre contribuições anteriores para uso 

na Rede Interamericana de Mitigação de Desastres (INDM) da OAS. 

  

I. Apoiou e reafirmou a continuação do exercício anual de simulação de HA/DR organizado 

pela IADB usando a estrutura DICOME para coletar as melhores práticas e lições aprendidas 

durante o exercício para revisar a estrutura.   
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J. Reconheceu que as mudanças climáticas influenciarão o papel das instituições de defesa e 

suas missões, e considerou que responder às mudanças climáticas, desenvolver a resiliência 

climática e melhorar as proteções ambientais exigirá que os Estados-Membros revigorem a 

cooperação e a colaboração regionais. 

 

K. Considerou oportunidades para compromissos multilaterais para discutir a prontidão nacional 

e regional para responder às mudanças climáticas, incluindo a realização de um exercício de 

simulação com foco regional.  Incentivou os Estados-Membros da CDMA a trabalharem 

juntos para harmonizar recursos para enfrentar as mudanças climáticas e construir resiliência.   

 

L. Discutiu o valor dos acordos bilaterais e multilaterais de compartilhamento de informações 

relacionados às mudanças climáticas e desastres naturais.  Apoiou medidas adicionais para 

incentivar a troca fluida e oportuna de ciência, dados, ferramentas e abordagens para 

enfrentar as mudanças climáticas.  

 

V. Recomendações 

 

Em reconhecimento da interdependência do Hemisfério, no que se refere aos temas apresentados 

durante esse evento, e pelas diferentes circunstâncias e capacidades de cada país, fazemos as 

seguintes recomendações para consideração dos Ministros: 

 

1. Recomendamos que os ministros reafirmem a importância de manter a assistência 

humanitária e resposta a desastres um tema permanente para as futuras Conferências dos 

Ministros da Defesa das Américas. 

 

2. Recomendamos que os países da CDMA continuem a compartilhar as melhores práticas e 

lições aprendidas sobre os tópicos discutidos nesse Grupo de Trabalho Ad-Hoc, 

especialmente no que diz respeito ao papel das forças armadas em apoio às missões de 

HA/DR.   

 

3. Recomendamos que a Junta Interamericana de Defesa ajude na captura e catalogação das 

melhores práticas e lições aprendidas de HA/DR, e informações confiáveis sobre as 

capacidades existentes de resposta a desastres na região e garanta que as informações 

sejam acessíveis na INDM (Rede Interamericana de Mitigação de Desastres) da OAS 

para benefício de Estados-Membros da OAS, parceiros de gestão de desastres e a 

comunidade de desastres naturais como parte de sua missão de preservar a memória 

institucional da CDMA. Além disso, recomendamos que a IADB lidere os estudos 

necessários para o DICOME, conforme descrito no anexo da Declaração de Santiago. 

 

4. Reafirmar o apoio das forças armadas às agências de resposta civil e reafirmar a 

importância de uma resposta regional a desastres naturais ou causados pelo homem.   
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5. Reconhecer a geografia regional única que exige respostas civis e militares a desastres 

naturais perenes.  Reconheceu que áreas remotas podem carecer de infraestrutura de 

comunicações e outros serviços governamentais, possivelmente agravando os desafios de 

respostas civis e militares. 

 

6. Recomendamos que a Declaração Conjunta reconheça que as mudanças climáticas 

influenciarão o papel e as missões das instituições de defesa da região e que os Estados-

Membros reforcem os seus compromissos de resposta às mudanças climáticas, 

desenvolvam resiliência climática e invistam na proteção do meio ambiente. 

 

Reconhece-se que às 14:45, em 17 de fevereiro de 2022, o Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre o 

tema da Ajuda Humanitária e Resposta a Desastres está encerrada com a assinatura do presente 

Ato.  Por uma questão de registro, a Secretaria Executiva da CDMA distribuirá cópias digitais 

deste documento aos Estados-Membros em inglês, francês, português e espanhol. 

  










