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CONFERÊNCIA DE MINISTROS DE DEFESA DAS AMÉRICAS 

Cancún (México), 09 de outubro de 2018 

Bom dia a todos.  

Trago uma calorosa saudação do povo brasileiro ao México - nosso anfitrião - e a todos os 
Estados Membros dessa Conferência, à qual o Brasil integra com muito orgulho.   

Vamos aos fatos. A geografia nos uniu. Convivemos em um mesmo continente. A vontade 
soberana da nossa gente forjou as nossas nacionalidades. E um processo histórico conformou 
nossos estados independentes e soberanos.  

A nossa vontade de fortalecer laços de fraternidade e cooperação, e de partilhar experiências 
nos mantém unidos pelos mesmos sonhos de paz e prosperidade.  

Esta Conferência de Ministros da Defesa das Américas dá rosto a essa nossa vontade. Vemos 
nesse auditório as Forças Armadas de todo o nosso continente.      

Bem, o Brasil tem fronteiras físicas com dez países do nosso hemisfério, e fronteiras afetivas 
com todos. Essas fronteiras nos unem.  

O Brasil tem buscado, bilateralmente, cada vez mais, incrementar diálogos nas áreas de defesa 
e segurança para alinhar percepções e reforçar laços de confiança. Tratamos de crimes 
transnacionais, tráfico de armas e drogas, processos migratórios, assistência humanitária, 
entre outros.  

Nesse contexto, entendemos que nada substitui o contato pessoal. Sempre que possível, 
nossos diálogos têm sido “shake hand” e olho no olho. O papel, sobre o que combinamos, 
segue depois.   

A importância do nosso entorno estratégico ganha cada vez mais vigorosa legitimidade, e os 
diversificados atores, renovado interesse. Nossas fronteiras são traços de união. A nada 
somos indiferentes. A nossa estratégia é de cooperação - recíproca e plena.  

Mas vivemos tempos desafiadores. O mundo vem experimentando um período de 
reacomodação de poder.   

Muitos movimentam-se para reforçar suas posições e conquistar novas áreas de influência.  

Nesse jogo de poder, uma nação isolada se enfraquece, e vai exercer um papel marginal - se 
lhe for consentido e houver conveniências. 

Essa percepção reforça nossa necessidade de aumentar nossa cooperação, de construir 
parcerias estratégicas fortes, e laços de confiança e comprometimento hemisférico. Sabemos 
que juntos somos mais fortes. 

Estão arraigados nos valores da Nação brasileira, o respeito aos direitos humanos, a igualdade 
entre nações, a não intervenção, a solução pacífica de conflitos, o repúdio ao terrorismo e a 
preservação da democracia. 
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O Brasil não é apenas um país pacífico, mas também, pelas experiências exitosas em missões 
de paz, é um país provedor de paz. Aproveito para destacar que 10% dos nossos efetivos em 
missão de paz são mulheres militares. E que o efetivo de mulheres nas nossas Forças Armadas 
é de 30.000.  

Voltando à nossa Conferência, sabemos que desde a sua criação, em 1995, este foro vem 
contribuindo para o desenvolvimento de uma identidade regional, e para a consolidação de 
um arco de estabilidade hemisférica. 

Se hoje estamos aqui reunidos, é porque acreditamos que avançamos nos nossos propósitos e 
identificamos novas áreas de cooperação, onde podemos progredir, com ganhos para todos.  

Para este encontro, o compartilhamento de ideias e experiências já vem sendo feito pelos 
nossos países membros da CMDA, criando suporte para atingirmos os objetivos a que nos 

propusemos nesta reunião.  

Temos discussões de grupos de trabalho sobre cooperação em busca e salvamento, sobre o 
papel das nossas Forças Armadas na defesa e na segurança, na assistência humanitária, na 
proteção climática e na perspectiva de gênero.  

Pelo que se vê, muito já foi feito. Muito ainda está por fazer. Mas este é um caminho que se faz 
caminhando. Sigamos juntos!  

A paz, a cooperação e a confiança sejam nossas bandeiras.  

Muito obrigado a todos. 

Gen Ex JOAQUIM SILVA E LUNA 

Ministro da Defesa do Brasil 

 

 

 

 

 

 


