
ATA RESUMO DE CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

SUBTEMA: PARTICIPAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS E DAS FORÇAS DE 

SEGURANÇA EM MATÉRIA DE MANUTENÇÃO DA PAZ  

 

Moderador: Gustavo Sibilla - Argentina 

Relator: Germán Ortega – Equador 

Co-relator: Sergio Restrepo - Colômbia  

 

 

 

As delegações do Chile, Brasil, Uruguai, El Salvador (CFAC), Haiti, Guatemala, 

Nicarágua e Bolívia fizeram apresentações sobre suas experiências, visões e 

recomendações com relação ao tema em referência.  

 

Os países participantes, após o debate, consideraram conveniente formular as 

seguintes conclusões: 

 

1.- Reafirmaram a vocação pela paz do continente americano e sua decisão de 

contribuir para a paz e segurança mundial, de acordo com os mecanismos previstos 

na Carta das Nações Unidas. Esta vocação explica que a região tenha desenvolvido 

operações de manutenção da paz no âmbito da ONU há várias décadas. 

 

2.- Concordaram que o objetivo destas operações é de ajudar os países em 

conflito a criar condições para uma paz durável e sustentável.  

 

3.- Concordaram que, no âmbito deste tipo de operações, é importante o 

desenvolvimento de capacidade operacional coordenada, considerando a naturaza 

multilateral destes exercícios. 

 

4.- É importante manter a coordenação na formulação de doutrinas e exercícios 

combinados, como meio de fortalecer a capacidade operacional desenvolvida entre 

forças militares e policiais dos diferentes países participantes. 

 

5.- Resulta necessário que as operações de manutenção da paz sejam flexíveis 

para se adaptar à evolução da situação no país, de modo a incrementar a sua 

eficácia para a manutenção da paz. 

 

6.- As operações de paz devem facilitar o processo político por meio da 

promoção do diálogo e da boa governança. 

 

7.- Salientaram a necessidade de promover a igualdade de gênero na 

participação neste tipo de operações. 

 



8.- Parabenizaram-se pela criação da Associação Latino-americana de Centros 

de Operações de Paz (ALCOPAZ) que reflete o compromisso da região latino-

americana em matéria de integração regional. 

 

 

Recomendações: 

 

1.- Promover uma maior coordenação do trabalho das diferentes agências das 

Nações Unidas e outras organizações presentes em campo, considerando as políticas 

estabelecidas pelo respectivo governo. 

 

2.- Promover a aceitação da opinião pública nacional dos compromissos 

assumidos para participar em missões de paz. 

 

3.- Orientar o desenvolvimento das missões de paz de acordo com os seguintes 

princípios: 

 

 O respeito à idiossincrasia dos países nos quais são realizadas estas 

operações. 

 Apoio à reconstrução da institucionalidade política do país. 

 Promoção da melhoria nas condições de vida dos cidadãos (saúde e educação 

entre outros), o qual legitima sua ação. 

 Fortalecimento do estado de direito, respeitando os DD.HH. 

 

 

Banff, Canadá 

5 de setembro de 2008. 


