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1.

ASSEMBLEIA GERAL E CONSELHOS

1.1

ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral, órgão supremo da Organização dos Estados Americanos, é constituída
pelas delegações de todos os Estados membros, que têm o direito de fazer-se representar e de
votar. A definição dos mecanismos, políticas, ações e mandatos da Organização tem sua origem na
Assembleia Geral. As suas atribuições estão definidas no Capitulo IX da Carta, cujo artigo 57
determina que a Assembleia reunir-se-á anualmente na época que determinar o regulamento e em
sede escolhida consoante o princípio do rodízio. Em circunstâncias especiais e com a aprovação de
dois terços dos Estados membros, o Conselho Permanente poderá convocar um período
extraordinário de sessões da Assembleia Geral. Todos os Estados membros têm o direito a fazer-se
representar na Assembleia e a emitir um voto



Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral

O Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral foi
realizado de 3 a 5 de junho de 2012, na cidade de Cochabamba, Bolívia. A Assembleia aprovou
duas declarações e sessenta e cinco resoluções. Os resultados da Assembleia Geral foram
publicados no documento Atas e Documentos (OEA/Ser.P/XLII-O.2), que se divide em dois
volumes: Volume I, que contém os textos certificados das declarações e resoluções aprovadas,
e o Volume II, que contém as atas textuais das sessões plenárias, as atas resumidas da
Comissão Geral e outros documentos correspondentes a este período de sessões.
A Assembleia adotou importantes decisões relacionadas com temas tais como a
segurança alimentar com soberania, o fortalecimento da democracia, da paz, da segurança
hemisférica e da cooperação, os direitos humanos, o acesso à justiça, a liberdade de expressão,
o desenvolvimento jurídico e social, a prevenção e erradicação da exploração sexual e do
tráfico e contrabando de crianças, a proteção dos direitos humanos dos idosos, a promoção da
segurança hemisférica, desastres naturais, comércio, turismo, bolsas, pessoas com deficiência,
mulher, infância, indígenas. Cabe destacar a aprovação da “Carta Social das Américas”,
mediante a qual os Estados membros da OEA, tendo reafirmado sua determinação e
compromisso para combater de forma urgente os graves problemas de pobreza, exclusão social
e desigualdade que afetam em diversas medidas os países do Hemisfério, acordaram um
instrumento que orienta a ação e a cooperação solidária para a promoção do desenvolvimento
integral e a observância dos direitos econômicos, sociais e culturais. Além disso, a Assembleia
aprovou resoluções referentes a temas que estão a cargo dos órgãos, organismos e entidades
da Organização, bem como resoluções sobre temas de administração da Secretaria-Geral.
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Declarações adotadas:
AG/DEC. 69 (XLII-O/12)

Declaração de Cochabamba sobre “Segurança alimentar com
soberania nas Américas”

AG/DEC. 70 (XLII-O/12)

Declaração sobre a questão das Ilhas Malvinas

Foram aprovadas as seguintes resoluções:
AG/RES. 2699 (XLII-O/12)
AG/RES. 2700 (XLII-O/12)
AG/RES. 2701 (XLII-O/12)
AG/RES. 2702 (XLII-O/12)
AG/RES. 2703 (XLII-O/12)
AG/RES. 2704 (XLII-O/12)
AG/RES. 2705 (XLII-O/12)
AG/RES. 2706 (XLII-O/12)
AG/RES. 2707 (XLII-O/12)
AG/RES. 2708 (XLII-O/12)
AG/RES. 2709 (XLII-O/12)
AG/RES. 2710 (XLII-O/12)
AG/RES. 2711 (XLII-O/12)
AG/RES. 2712 (XLII-O/12)
AG/RES. 2713 (XLII-O/12)
AG/RES. 2714 (XLII-O/12)
AG/RES. 2715 (XLII-O/12)
AG/RES. 2716 (XLII-O/12)

Carta Social das Américas: renovação do compromisso
hemisférico de combate à pobreza na região
Reforma do Estatuto do Tribunal Administrativo
Liberdade de comércio e investimento no Hemisfério
Utilização das telecomunicações/tecnologias da informação e das
comunicações para criar uma sociedade da informação
integradora
Fortalecimento das atividades do Programa Interamericano de
Facilitadores Judiciais
Coordenação do voluntariado no Hemisfério para a resposta aos
desastres e a luta contra a fome e a pobreza – Iniciativa Capacetes
Brancos
Promoção e fortalecimento da democracia: Acompanhamento da
Carta Democrática Interamericana
Uso tradicional da mastigação da folha de coca
Prevenção e erradicação da exploração sexual, do tráfico e do
contrabando de crianças e adolescentes
Reconhecimento e promoção dos direitos dos afrodescendentes
nas Américas
Promoção dos direitos humanos da mulher e da equidade e
igualdade de gênero
Fortalecimento da Comissão Interamericana de Mulheres
Mecanismo de acompanhamento da implementação da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”
Rede Consumo Seguro e Saúde e Sistema Interamericano de
Alertas Rápidos
Aprovação de indicadores de progresso para a avaliação dos
direitos contemplados no Protocolo de São Salvador
A Defensoria pública oficial como garantia de acesso à justiça das
pessoas em condição de vulnerabilidade
Defensoras e defensores de direitos humanos: Apoio às tarefas
realizadas pelas pessoas, grupos e organizações da sociedade civil
para a promoção e proteção dos direitos humanos nas Américas
Deslocados internos
5

AG/RES. 2717 (XLII-O/12)
AG/RES. 2718 (XLII-O/12)
AG/RES. 2719 (XLII-O/12)
AG/RES. 2720 (XLII-O/12)
AG/RES. 2721 (XLII-O/12)
AG/RES. 2722 (XLII-O/12)
AG/RES. 2723 (XLII-O/12)
AG/RES. 2724 (XLII-O/12)
AG/RES. 2725 (XLII-O/12)
AG/RES. 2726 (XLII-O/12)
AG/RES. 2727 (XLII-O/12)
AG/RES. 2728 (XLII-O/12)
AG/RES. 2729 (XLII-O/12)
AG/RES. 2730 (XLII-O/12)
AG/RES. 2731 (XLII-O/12)
AG/RES. 2732 (XLII-O/12)
AG/RES. 2733 (XLII-O/12)
AG/RES. 2734 (XLII-O/12)
AG/RES. 2735 (XLII-O/12)
AG/RES. 2736 (XLII-O/12)
AG/RES. 2737 (XLII-O/12)
AG/RES. 2738 (XLII-O/12)
AG/RES. 2739 (XLII-O/12)

As pessoas desaparecidas e a assistência a seus familiares
Projeto de instrumentos interamericanos juridicamente
vinculantes contra o racismo e a discriminação racial e contra
toda forma de discriminação e intolerância
Acompanhamento do Programa Interamericano para o Registro
Civil Universal e o “Direito à Identidade”
Fortalecimento das atividades do Centro de Estudos da Justiça das
Américas
Direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero
Observações e recomendações sobre o Relatório Anual da
Comissão Jurídica Interamericana
Programa Interamericano para o Desenvolvimento do Direito
Internacional
Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos
Indígenas
Direito à verdade
Proteção dos direitos humanos dos idosos
Acesso à informação pública e proteção de dados pessoais
Promoção do Tribunal Penal Internacional
Os direitos humanos dos migrantes, inclusive dos trabalhadores
migrantes e de suas famílias
Acompanhamento da Convenção Interamericana contra a
Corrupção e do Programa Interamericano de Cooperação para
Combater a Corrupção
Apoio à Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas com Deficiência e à sua
Secretaria Técnica
A educação em direitos humanos na educação formal nas
Américas
Programa de Ação para a Década das Américas pelos Direitos e
pela Dignidade das Pessoas com Deficiência (2006-2016) e apoio à
sua Secretaria Técnica (SEDISCAP)
Reunião de Ministros da Justiça ou de Outros Ministros ou
Procuradores-Gerais das Américas
Promoção
da
segurança
hemisférica:
um
enfoque
multidimensional
Aumento e fortalecimento da participação da sociedade civil e dos
atores sociais nas atividades da Organização dos Estados
Americanos e no processo de Cúpulas das Américas
Apoio e acompanhamento do processo de Cúpulas das Américas
Fortalecimento do tema migratório na OEA: Constituição da
Comissão de Assuntos Migratórios
Otimização da estrutura do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral
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AG/RES. 2740 (XLII-O/12)
AG/RES. 2741 (XLII-O/12)
AG/RES. 2742 (XLII-O/12)
AG/RES. 2743 (XLII-O/12)
AG/RES. 2744 (XLII-O/12)
AG/RES. 2745 (XLII-O/12)
AG/RES. 2746 (XLII-O/12)
AG/RES. 2747 (XLII-O/12)
AG/RES. 2748 (XLII-O/12)
AG/RES. 2749 (XLII-O/12)
AG/RES. 2750 (XLII-O/12)
AG/RES. 2751 (XLII-O/12)
AG/RES. 2752 (XLII-O/12)
AG/RES. 2753 (XLII-O/12)
AG/RES. 2754 (XLII-O/12)
AG/RES. 2755 (XLII-O/12)
AG/RES. 2756 (XLII-O/12)
AG/RES. 2757 (XLII-O/12)
AG/RES. 2758 (XLII-O/12)
AG/RES. 2759 (XLII-O/12)
AG/RES. 2760 (XLII-O/12)
AG/RES. 2761 (XLII-O/12)

Prorrogação do mandato do Grupo de Trabalho da CEPCIDI
Encarregado do Fortalecimento do CIDI e de seus Órgãos
Prorrogação da vigência do Plano Estratégico de Cooperação
Solidária para o Desenvolvimento Integral 2006-2009
Relatório da Quinta Reunião Interamericana de Ministros e
Máximas Autoridades de Cultura no âmbito do CIDI e da
comemoração do Ano Interamericano da Cultura
Relatório do Décimo Nono Congresso Interamericano de Turismo
e realização do Vigésimo Congresso Interamericano de Ministros e
Altas Autoridades de Turismo
Sétima Reunião Ordinária da Comissão Interamericana de Portos
Programa Interamericano sobre Educação em Valores e Práticas
Democráticas
Fortalecimento da cooperação solidária para o desenvolvimento
integral
Relatório da Décima Sétima Conferência Interamericana de
Ministros do Trabalho e apoio à Rede Interamericana para a
Administração Trabalhista
Relatório da Terceira Reunião de Ministros e Altas Autoridades de
Ciência e Tecnologia no Âmbito do CIDI
2013 Ano Internacional da Quinoa
Os mecanismos existentes sobre prevenção e resposta aos
desastres e assistência humanitária entre os Estados membros
Promoção e incorporação de novas modalidades de cooperação
para o desenvolvimento integral
Relatório da Sétima Reunião de Ministros da Educação no Âmbito
do CIDI
Promoção da responsabilidade social das empresas no Hemisfério
Modificação dos capítulos VIII e IX das Normas Gerais para o
Funcionamento da Secretaria-Geral: o Inspetor-Geral
Política de Recursos Humanos da Secretaria-Geral da Organização
dos Estados Americanos
Recuperação de custos indiretos
A excessiva volatilidade dos preços dos produtos básicos e suas
consequências para a segurança alimentar e o desenvolvimento
sustentável nas Américas
Proteção dos solicitantes da condição de refugiado e dos
refugiados nas Américas
Observações e recomendações sobre o Relatório Anual da Corte
Interamericana de Direitos Humanos
O direito humano à água potável e ao saneamento
Acompanhamento das recomendações do Relatório do Grupo de
Trabalho Especial Encarregado de Refletir sobre o Funcionamento
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AG/RES. 2762 (XLII-O/12)
AG/RES. 2763 (XLII-O/12)
AG/RES. 2764 (XLII-O/12)


da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o
fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos
Financiamento do orçamento-programa da Organização 2013
Voto de agradecimento ao povo e ao Governo do Estado
Plurinacional da Bolívia
Sede e data do Quadragésimo Terceiro Período Ordinário de
Sessões da Assembleia Geral

Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral

O Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral foi
realizado em 15 de novembro de 2012, na sede da Secretaria-Geral da Organização, com o
objetivo de aprovar o orçamento-programa do Fundo Ordinário da Organização para 2013 e
contribuições para o FEMCIDI.
Foi aprovada a seguinte resolução:
AG/RES. 1 (XLIII-E/12)


Orçamento-programa da Organização para 2013 e contribuições
para o FEMCIDI.

Quadragésimo Quarto Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral

O Quadragésimo Quarto Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral foi
realizado em 22 de março de 2013, na sede da Secretaria-Geral da Organização, para dar
cumprimento aos mandatos da resolução AG/RES. 2761 (XLII-O/12). A Assembleia Geral
considerou nessa ocasião as propostas que o Conselho Permanente elaborou em diálogo com
todas as partes envolvidas para a aplicação das recomendações do “Relatório do Grupo de
Trabalho Especial Encarregado de Refletir sobre o Funcionamento da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos para o Fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos”.
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1.2.

REUNIÃO DE CONSULTA DE MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES

A Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores, um órgão da Organização
dos Estados Americanos, é realizada com o fim de considerar problemas de caráter urgente e de
interesse comum para os Estados americanos e servir de Órgão de Consulta. Suas atribuições
estão definidas no Capítulo X da Carta da OEA.


Vigésima Sétima Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores

A Vigésima Sétima Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores foi
realizada na sede da Secretaria-Geral da Organização em 24 de agosto de 2012 para considerar
a situação entre o Equador e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte referente à
inviolabilidade das representações diplomáticas do Equador no Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte em conformidade com o direito internacional.
A Reunião aprovou a seguinte resolução:
RC.27/RES.1/12 rev.3

1.3

Resolução da Vigésima Sétima Reunião de Consulta de Ministros
das Relações Exteriores

CONSELHO PERMANENTE

O Conselho Permanente é um dos órgãos mediante os quais a Organização concretiza seus
fins (Art. 53 da Carta). O Conselho está diretamente subordinado à Assembleia Geral e compõe-se
de um representante de cada Estado membro, nomeado especialmente pelo respectivo governo,
com a categoria de embaixador e cuja função e atribuição estão definidas no Capítulo XII da Carta.
O Conselho Permanente toma conhecimento de qualquer assunto de que o encarregue a Assembleia
Geral ou a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores. Atua provisoriamente como
Órgão de Consulta de acordo com o estabelecido no Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca (TIAR). Vela pelas relações de amizade entre os Estados membros e os auxilia na solução
pacífica de controvérsias. Além disso, intervém como Comissão Preparatória da Assembleia Geral,
exceto se a Assembleia decidir o contrário.



Presidência e Vice-Presidência

A Presidência é exercida sucessivamente pelos representantes, na ordem alfabética dos
nomes em espanhol de seus respectivos países, e a Vice-Presidência de modo idêntico, sendo
seguida a ordem alfabética inversa. Os mandatos são exercidos pelo período de três meses e
começam automaticamente no primeiro mês de cada trimestre.
Estas foram as autoridades do Conselho Permanente durante 2012.
Janeiro a março:
Presidência: Embaixador Duly Brutus, Representante Permanente do Haiti
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Vice-Presidência: Embaixador Allan Culham, Representante Permanente do Canadá
Abril a junho:
Presidente: Embaixador Leonidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras
Vice-Presidente: Embaixador Diego Pary, Representante Permanente do Estado Plurinacional
da Bolívia 1/
Julho a setembro:
Presidente: Embaixador Stephen Vasciannie, Representante Permanente da Jamaica.
Vice-Presidente: Embaixador Diego Pary, Representante Permanente do Estado Plurinacional
da Bolívia.
Outubro a dezembro:
Presidente: Embaixador Joel Hernández, Representante Permanente do México.
Vice-Presidente: Embaixador Néstor Mendez, Representante Permanente de Belize.


Apresentações

Durante o período coberto por este relatório, o Secretário-Geral e o Secretário-Geral
Adjunto se dirigiram em várias ocasiões ao Conselho Permanente para informar acerca de
diversos assuntos que integram a agenda de trabalho da Organização, bem como assuntos de
interesse dos Estados membros. Assim, em junho de 2012, o Conselho Permanente iniciou uma
apreciação coletiva da situação política que estava se desenvolvendo na República do Paraguai
e nesse contexto o Secretário-Geral decidiu realizar uma visita para recolher in situ informação
e antecedentes dos fatos que motivaram o julgamento político e a destituição do Presidente
Fernando Lugo. Em agosto de 2012, o Conselho Permanente, a pedido do Governo do Equador,
considerou as ameaças dirigidas pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte contra o
Estado Equatoriano e suas representações diplomáticas nesse país e concluiu com a
convocação da Vigésima Sétima Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores. Em
sessão realizada em 8 de novembro, o Conselho Permanente fez uma reflexão sobre a
Organização, seus objetivos, conquistas e futuro, cujas conclusões se relacionam com o papel
fundamental que a Organização dos Estados Americanos desempenhou e continua
desempenhando, complementado pelo trabalho de outros organismos regionais e subregionais, bem como a importância de fortalecer a capacidade instalada da Organização para
continuar fazendo o que faz bem e o grande desafio de resolver os temas pendentes da agenda
da Organização. Entre outros temas, o Conselho Permanente tomou conhecimento da agenda e
resultados esperados do Sexto Fórum de Competitividade das Américas, realizado em Cali,

1.

O Artigo 5 do Regulamento do Conselho Permanente estipula: “Se o Estado a que couber a presidência não tiver
representante titular, o Vice-Presidente exercerá a presidência. Se o Estado a que couber a vice-presidência não tiver
representante titular, os representantes titulares dos Estados, na ordem alfabética inversa, exercerão sucessivamente
a vice-presidência em caráter interino. Em ambos os casos, o exercício da presidência ou da vice-presidência cessará
quando se incorporar ao Conselho Permanente o representante titular do Estado ao qual couber por direito o cargo
respectivo”.
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Colômbia, em outubro de 2012 com o lema “Promovendo a inovação para a prosperidade”. O
Conselho Permanente recebeu os relatórios sobre as missões de observação eleitoral realizadas
pela Secretaria-Geral nas Bahamas, República Dominicana, México e Honduras.
Além disso, dando cumprimento aos mandatos atribuídos pela Assembleia Geral
mediante a resolução AG/RES. 2761 (XLII-O/12), “Acompanhamento das recomendações do
Relatório do Grupo de Trabalho Especial Encarregado de Refletir sobre o Funcionamento da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o Fortalecimento do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos”, em junho de 2012 o Conselho Permanente iniciou os
trabalhos para formular, com base no relatório e em diálogo com todas as partes envolvidas,
propostas para aplicação das recomendações. Para realizar a tarefa que lhe fora atribuída, o
Conselho Permanente adotou um plano de trabalho que, desenvolvido em três etapas e com a
participação mais ampla possível dos Estados membros, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, a Secretaria-Geral, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Jurídica
Interamericana e a sociedade civil, concluirá com a apresentação de suas propostas à
Assembleia Geral no Quadragésimo Quarto Período Extraordinário de Sessões.
Da mesma maneira, o Conselho Permanente e seus órgãos subsidiários, junto com o
Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, reforçaram seus esforços para a revisão
e priorização dos mandatos emanados da Assembleia Geral e das Cúpulas Interamericanas no
último quinquênio a fim de identificar as áreas de maior interesse para os Estados membros
com o propósito de robustecer a gestão da Organização e sua Secretaria. O processo de
priorização iniciado incluirá um debate político entre os Estados membros para reestruturar a
agenda da Organização e modernizar a gestão administrativa e financeira de sua SecretariaGeral.


Visitas ao Conselho Permanente

O Conselho, em sessões de caráter extraordinário e ordinário, recebeu as seguintes
pessoas: Doutor Raúl Cuero, Presidente do Parque Internacional da Criatividade para Jovens
Inventores; Doutora Thelma Esperanza Aldana Hernández, Presidenta da Corte Suprema de
Justiça da Guatemala; Doutor Marvin Aguilar Garcia, Vice-Presidente da Corte Suprema de
Justiça da Nicarágua; Doutor Hernán De León Batista, Magistrado da Corte Suprema de Justiça
do Panamá; Senhor César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, Chefe da Missão de Observação
Eleitoral da OEA no México; Doutor Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura e
Desenvolvimento Rural da Colômbia; Senhor Michael Harvey, Presidente do Conselho
Canadense para as Américas; Embaixador Richard Bernal; Embaixador Luigi R. Einaudi;
Embaixador Carlos Portais; Senhora Patricia Perez, Presidenta de International Community of
Women Living with HIV-AIDS; Senhor Glenn F. Phillip, Ministro de Empoderamento da
Juventude, Esportes, Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Correios de Saint Kitts e
Nevis; Senhor Hebert Tassano, Presidente do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Defesa
da Competência e da Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (INDECOPI); Doutor Diego
Garcia Sayán, Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos; Doutor Roberto
Cuéllar, Diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos; Senhor Lázaro Cárdenas
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Batel, Chefe da Missão de Acompanhamento Eleitoral da OEA na Nicarágua; Doutora Mirta
Roses Periago, Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde; Doutor José de Jesús Orozco
Henríquez, Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Senhora Carolyn
Rodrigues-Birkett, Ministra das Relações Exteriores e Comércio Exterior da Guiana; Senhor Luis
Fernando Carrera Castro, Ministro das Relações Exteriores da Guatemala. Durante as sessões
extraordinárias realizadas sobre os trabalhos para implementar os mandatos da resolução
AG/RES. 2761 (XLIII-O/12), o Conselho Permanente contou com a participação de
representantes de mais de cinquenta organizações da sociedade civil e outros atores
interessados no tema do fortalecimento da Comissão Interamericana e do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos.


Declarações e resoluções

No período compreendido entre junho de 2012 e maio de 2013, o Conselho Permanente
aprovou nove resoluções cujos textos completos se encontram no site do Conselho
Permanente.
CP/RES. 1003 (1861/12)
CP/RES. 1004 (1861/12)
CP/RES. 1005 (1863/12)

CP/RES. 1006 (1875/12)

CP/RES. 1007 (1875/12)
CP/RES. 1008 (1890/12)
CP/RES. 1009 (1894/12)

Mudança de data da Terceira Reunião de Autoridades
Responsáveis pelas Políticas Penitenciárias e Carcerárias
(Aprovada na sessão realizada em 1º de agosto de 2012)
Mudança de data da Terceira Reunião de Autoridades Nacionais
em Matéria de Tráfico de Pessoas (Aprovada na sessão realizada
em 1º de agosto de 2012)
Convocação da Reunião de Consulta de Ministros das Relações
Exteriores para tratar da situação entre Equador e Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte concernente à inviolabilidade das
representações diplomáticas do Equador no Reino Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte em conformidade com o direito
internacional (Aprovada na sessão realizada em 17 de agosto de
2012)
Sede e data do Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de
Sessões da Assembleia Geral para a consideração e aprovação do
orçamento-programa de 2013 (Aprovada na sessão realizada em
17 de outubro de 2012)
Comemoração dos Cinquenta Anos da Primeira Missão de
Observação Eleitoral da OEA (Aprovada na sessão realizada em
17 de outubro de 2012)
Sede e data da Quarta Reunião do Grupo Técnico sobre
Criminalidade Organizada Transnacional (Aprovada na sessão
realizada em 19 de dezembro de 2012)
Sede e data do Quadragésimo Quarto Período Extraordinário de
Sessões da Assembleia Geral (Aprovada na sessão realizada em 6
de fevereiro de 2013)
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CP/RES. 1010 (1894/12)

CP/RES. 1011 (1896/12)

Mudança de data da Sexta Reunião do Grupo de Peritos da OEA
encarregado de elaborar legislação modelo nas áreas a que se
refere a CIFTA (Aprovada na sessão realizada em 6 de fevereiro de
2013)
Convocação da Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Proteção
dos Direitos Humanos dos Idosos a ser realizada em São Salvador,
El Salvador (Aprovada na sessão realizada em 13 de fevereiro de
2013)

Durante o mesmo período, o Conselho e seus órgãos subsidiários realizaram mais de
200 sessões de caráter formal e informal. Além disso, fortaleceu-se a capacidade instalada para
processar os seguintes documentos oficiais (serviços de transcrição, revisão e edição):
-

-

Os volumes das atas e documentos da Vigésima Sétima Reunião de Consulta de
Ministros das Relações Exteriores, do Quadragésimo Segundo Período Ordinário de
Sessões da Assembleia Geral e do Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de
Sessões da Assembleia Geral;
As atas das sessões da Comissão Preparatória da Assembleia Geral
As atas das sessões do Conselho Permanente

Foram aprovadas pelo Conselho Permanente 44 atas de sessões ordinárias e
extraordinárias, bem como de sessões conjuntas realizadas com a Comissão Executiva
Permanente do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral e o próprio Conselho
Interamericano de Desenvolvimento Integral.
1.4

CONSELHO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

O Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral é um órgão da Organização dos
Estados Americanos diretamente subordinado à Assembleia Geral, com capacidade decisória em
matéria de cooperação solidária para o desenvolvimento integral, instituído com a entrada em
vigor do Protocolo de Manágua, em 29 de janeiro de 1996 (Capítulo XIII). O CIDI conta com os
seguintes órgãos independentes: a Agência Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento
(AICD), as Comissões Especializadas Não Permanentes (CENPES) e as comissões interamericanas.

A reunião anual ordinária do CIDI (Washington, D.C, maio de 2012) recomendou à
Assembleia Geral, entre outros, uma proposta para fortalecer o CIDI e otimizar sua estrutura
mediante a eliminação de sua Comissão Executiva Permanente (CEPCIDI), a qual foi adotada
mediante a resolução AG/RES. 2739 (XLII-O/12). Além disso, a resolução AG/RES. 2738 (XLIIO/12) constituiu a Comissão Especial sobre Assuntos de Migração (CEAM) no âmbito do CIDI. A
partir de junho de 2012, o CIDI iniciou sessões regulares na sede da OEA e iniciou o processo de
adequação de seus estatutos e regulamentos e dos de seus órgãos subsidiários no âmbito do
Grupo de Trabalho do CIDI para o Fortalecimento do CIDI e de seus órgãos.
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O CIDI, em união com o Conselho Permanente da OEA, informou a Assembleia Geral
realizada em Cochabamba, Bolívia, sobre a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho
Conjunto sobre o Projeto de Carta Social das Américas, a qual foi adotada mediante a resolução
AG/RES. 2699 (XLII-O/12), e incumbiu-se ambos os órgãos de concluir as negociações em torno
do projeto de Plano de Ação da Carta Social antes do Quadragésimo Terceiro Período Ordinário
de Sessões da Assembleia Geral, para o que se constituiu um Grupo de Trabalho Conjunto.
Adicionalmente, reuniu-se outro Grupo de Trabalho Conjunto relacionado com os
mecanismos existentes sobre prevenção, resposta a desastres e assistência humanitária entre
os Estados membros, que concluiu suas tarefas em maio de 2012.
Além disso, para contribuir ao processo de revisão de mandatos da Secretaria-Geral, foi
constituído um Grupo de Trabalho ad hoc do CIDI, que revisou tanto os mandatos provenientes
da Assembleia Geral como dos processos ministeriais do CIDI e do Plano Estratégico de
Cooperação Solidária para o Desenvolvimento entre 2007-2012, culminando com uma redução
de 47,8% de mandatos vigentes e de procedimentos na área de desenvolvimento.
O CIDI realizou reuniões setoriais de nível ministerial em turismo e educação. No
Suriname, foi realizada a Sétima Reunião Interamericana de Ministros da Educação
(Paramaribo, março de 2012) com deliberações acerca do papel do professor frente aos
desafios do século XXI. Ao término da reunião, os Ministros adotaram a Declaração de
Paramaribo (CIDI/RME/DEC: 1/12), mediante a qual ratificam o papel fundamental do professor
nos processos e resultados educativos e reconhecem a importância de sua participação nos
esforços para melhorar a qualidade da educação, com o fim de ajudar a assegurar que os
resultados sejam efetivos e duradouros e que se priorize o fomento de uma prática pedagógica
dentro dos esforços para elevar a qualidade da educação em seus países. Além disso,
incumbem a Comissão Interamericana de Educação (CIE), com o apoio da Secretaria Executiva
de Desenvolvimento Integral (SEDI), de elaborar um Plano de Trabalho que atribua atenção
especial ao fortalecimento dos processos de cooperação horizontal e assistência técnica nas
seguintes linhas de ação: (1) promoção e monitoramento de políticas de qualidade, equidade e
inclusão; (2) fortalecimento da formação inicial, desenvolvimento profissional e profissão
docente; (3) atenção integral à primeira infância; (4) educação em valores e práticas
democráticas; e (5) uso de tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem.
Por sua vez, no Equador (Quito, outubro de 2012) realizou-se o Vigésimo Congresso
Interamericano de Ministros e Altas Autoridades de Turismo, com o lema Turismo Consciente.
Foi adotado o Consenso de Quito (CIDI/TUR- XX/doc. 5/12 rev. 1), o qual reitera que, para
promover o turismo sustentável, é necessário lutar contra os graves problemas da pobreza,
exclusão social e desigualdade, através de enfoques que reconheçam a necessidade de um uso
responsável e ético dos recursos turísticos. Esse Consenso incentiva o diálogo, a cooperação e a
consulta para continuar o processo de elaboração do conceito de Turismo Consciente entre os
atores da atividade turística, como um enfoque em desenvolvimento que poderia influir
fundamental e positivamente no bem-estar das comunidades emissoras e receptoras. Além
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disso, recomenda ao CIDI a aprovação dos Estatutos e Regulamento do Fundo Hemisférico de
Turismo e insta a pronta convocação de projetos destinados a apoiar comunidades em
condições de pobreza extrema que contam com potencial turístico.
Em particular, vale a pena ressaltar que, em cumprimento da resolução AG/RES. 2648
(XLI-O/11), a Comissão Interamericana de Portos (CIP) fortaleceu o diálogo político portuário
adequando seus procedimentos e obtendo a participação de 200 máximas autoridades e
funcionários públicos e privados na Sétima Reunião da CIP (Peru), nas reuniões do Comitê
Executivo (CECIP) e na Conferência Hemisférica de Gestão Ambiental Portuária (Uruguai).
A Junta Diretora da Agência Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento (AICD)
elegeu novas autoridades e aprovou a programação na área de educação sob o esquema
transitório do Fundo Especial Multilateral do CIDI (FEMCIDI).
Todas as áreas da SEDI com Comissões Interamericanas e processos ministeriais
continuaram implementando seus programas com a orientação de suas autoridades e o apoio
da SEDI.
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2.

SECRETARIA-GERAL

O Capítulo XVI da Carta dispõe sobre as atribuições e funções da Secretaria-Geral, órgão
central e permanente da OEA sediado em Washington, D.C. O Secretário-Geral, eleito pela
Assembleia Geral, dirige a Secretaria-Geral, figura como seu representante legal e participa com
direito a palavra, mas sem voto, de todas as reuniões da Organização. Compete ao Secretário-Geral
estabelecer as dependências necessárias à Secretaria-Geral, determinar o número de funcionários,
nomeá-los e regulamentar suas atribuições e deveres.

2.1

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL

O Gabinete do Secretário-Geral apoia as funções de alta direção correspondentes ao
Secretário-Geral vinculadas com a promoção das relações econômicas, sociais, jurídicas,
educativas, científicas e culturais nos Estados membros da Organização.
Durante 2012, o Gabinete do Secretário-Geral apoiou e complementou as atividades
realizadas pelos diversos órgãos, secretarias, departamentos e escritórios da Organização.
Também efetuou pesquisas, preparou os discursos do Secretário-Geral e serviu de ligação com
as missões permanentes, agências dos governos e a sociedade civil. Do mesmo modo,
organizou as missões do Secretário-Geral fora da Sede, suas visitas oficiais a Chefes dos Estados
membros e sua participação em conferências ministeriais e outras conferências internacionais e
eventos.
Escritório do Chefe de Gabinete do Secretário-Geral
2.1.1 Secretaria de Cúpulas das Américas
A Secretaria de Cúpulas das Américas (SCA) tem por mandato manter a memória
institucional do Processo de Cúpulas das Américas; apoiar o país-sede nos preparativos da próxima
Cúpula; facilitar o acompanhamento dos mandatos; prestar apoio técnico ao Grupo de Revisão da
Implementação de Cúpulas (GRIC); coordenar as atividades do Grupo de Trabalho Conjunto de
Cúpulas (GTCC); prestar assessoramento técnico à Comissão sobre Gestão de Cúpulas
Interamericanas e Participação da Sociedade Civil nas Atividades da OEA (CISC), do Conselho
Permanente; coordenar a participação da sociedade civil no Processo de Cúpulas e fortalecer o
vínculo entre Cúpulas e os diferentes processos ministeriais interamericanos.
A SCA continuou seu trabalho como secretaria técnica e memória institucional do
processo, bem como de apoio à Colômbia, país anfitrião da Sexta Cúpula das Américas,
realizada em Cartagena das Índias, em 14 e 15 de abril de 2012. Em preparação para a Cúpula,
foram realizadas sete reuniões ordinárias do GRIC e uma reunião de nível ministerial. Durante
as reuniões ordinárias do GRIC adiantou-se o processo de preparação e negociação da Sexta
Cúpula e foram recebidos os relatórios sobre os processos ministeriais, buscando assim o
fortalecimento dos vínculos entre esses processos e o de Cúpulas. Após a Sexta Cúpula, e
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durante a segunda reunião de nível ministerial do GRIC em 2012, no âmbito das sessões da
Assembleia Geral da OEA, aceitou-se o oferecimento de sede da República do Panamá para
realizar a Sétima Cúpula das Américas em 2015.
O GTCC continuou seu esforço de coordenação de atividades e de diálogo entre as
instituições. No âmbito da Sexta Cúpula em Cartagena, realizou-se uma reunião dos chefes das
instituições que compõem o GTCC, onde se dialogou sobre a implementação dos mandatos da
Sexta Cúpula e se reiterou o apoio das instituições do GTCC ao processo de Cúpulas e ao
cumprimento dos respectivos mandatos.
A fim de promover a ampla participação no processo, a SCA continuou com o programa
de mesas-redondas e consultas presenciais e virtuais aos atores sociais sobre os temas da Sexta
Cúpula. Os resultados das consultas foram apresentados ao GRIC, uma oportunidade para que
os atores sociais fizessem recomendações sobre os temas da Cúpula. O uso da Comunidade
Virtual de Cúpulas facilitou a ampla participação no processo, assegurando que um maior
número de cidadãos participasse do diálogo hemisférico.
Durante a Sexta Cúpula, a SCA coordenou, junto com o país-sede, os Fóruns dos Atores
Sociais, em que mais de 850 representantes se reuniram em Cartagena para discutir acerca da
implementação dos mandatos da Cúpula. Pela primeira vez, os Chefes de Estado se uniram aos
Chanceleres em um diálogo direto com representantes da sociedade civil, os jovens, os povos
indígenas e as organizações dos trabalhadores.
Durante o segundo semestre de 2012, a SCA lançou o Programa de Implementação da
Sexta Cúpula, um portal dedicado a compartilhar informação sobre a implementação de
mandatos da Sexta Cúpula. A SCA trabalhou proativamente com países e com os parceiros
institucionais do processo de Cúpulas para compartilhar informação sobre iniciativas
anunciadas ou a ser lançadas. Este portal continuará sua atualização periódica com o objetivo
de mostrar o progresso e os resultados.
A Secretaria de Cúpulas continuou com sua estratégia de comunicação para difundir
informação e elevar a consciência do processo, distribuindo informação sobre o impacto dos
mandatos implementados pelos Estados e o GTCC e expandindo sua presença no uso dos meios
sociais, Internet e imprensa.
2.1.2 Departamento de Assessoramento Jurídico
O Departamento de Assessoramento Jurídico (DAJ) está subordinado ao Gabinete do
Secretário-Geral. Seu Diretor é Assessor Jurídico do Secretário-Geral. O DAJ presta assessoria aos
órgãos políticos, à Secretaria-Geral, aos organismos especializados e a outras entidades.

i.

Órgãos políticos: Assembleia Geral (AG); Conselho Permanente (CP), particularmente a
Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP); Comissões e Missões
Especiais da OEA.
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ii.

iii.

iv.

Secretaria-Geral (SG): Escritórios e Chefias de Gabinete do Secretário-Geral e do
Secretário-Geral Adjunto; Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI);
Secretaria de Assuntos Políticos (SAP); Secretaria de Segurança Multidimensional (SSM);
Secretaria de Administração e Finanças (SAF); Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ);
Secretaria de Relações Externas (SER); missões especiais, escritórios e unidades da SG
nos Estados membros e o Escritório do Inspetor-Geral.
Organismos especializados e outras entidades: Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH); Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI); Agência
Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento (AICD); Comissão Interamericana de
Mulheres (CIM); Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente (IIN); Comissão
Interamericana de Telecomunicações (CITEL); Comitê Interamericano contra o
Terrorismo (CICTE); Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano (CFDH);
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA); Junta Interamericana
de Agricultura (JIA); Comissão Interamericana de Portos (CIP); Junta Interamericana de
Defesa (JID); Tribunal Administrativo; Trust for the Americas e Young Americas Business
Trust (YABT).
Comissões permanentes e ad hoc da SG: Comissão de Seguros, de Seleção e
Adjudicações, de Avaliação de Projetos, de Ética, de Publicações, de Vendas, da Junta de
Fideicomissários do Fundo de Benefícios Médicos, da Comissão de Aposentadorias e
Pensões e do Leo Rowe Memorial Fund. Comissões de Disciplina, de Reconsideração e
de Redução de Pessoal.

O assessoramento inclui:
i.
ii.

vii.

Representação legal em litígios, arbitragens e demais disputas.
Preparação e negociação de contratos e acordos com entidades privadas,
governamentais, ONGs, multilaterais, Estados membros, Observadores Permanentes, de
natureza comercial, imobiliária, de cooperação, de observação eleitoral, entre outros.
Aplicação do direito internacional e do direito dos Estados membros e das normas da
Secretaria-Geral a assuntos tributários, trabalhistas, migratórios, de propriedade
intelectual, de falência, sobre privilégios e imunidades, contratuais, comerciais, entre
outros.
Elaboração de normas da Secretaria-Geral e demais órgãos da Organização, tais como
ordens executivas, memorandos administrativos, entre outros.
Condução e participação em investigações internas.
Assessoramento em áreas especializadas, tais como legislação eleitoral, propriedade
intelectual, fideicomissos, direito tributário e pensões.
Participação em conferências e contatos com setores multilaterais públicos e privados.



Atividades em 2012

iii.

iv.
v.
vi.

O Departamento de Assessoramento Legal atendeu aproximadamente 2.000 assuntos,
emitiu aproximadamente 1.400 pareceres jurídicos escritos e 800 verbais. Prestou
assessoramento em mais de 400 reuniões.
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2.1.3 Escritório do Cerimonial
O Escritório do Cerimonial planeja e coordena as cerimônias oficiais dos órgãos políticos da
Organização, do Conselho Permanente, do Secretário-Geral, do Secretário-Geral Adjunto e dos
departamentos da Secretaria-Geral. É o elemento de ligação entre as Missões Permanentes e o
Departamento de Estado em assuntos que dizem respeito ao registro, vistos, privilégios e
imunidades do pessoal diplomático das Missões. Organiza e coordena o uso do Edifício Principal em
atividades de natureza solene ou sociocultural e imprime e mantém atualizado na Intranet o
Catálogo das Missões.



Protocolo e Cerimonial

Foram organizadas sessões protocolares para as visitas dos Chefes de Estado de
Barbados e Guiana e prestou-se apoio nas sessões extraordinárias convocadas pelo Conselho
Permanente. Foram organizadas cerimônias e sessões protocolares para o Dia das Américas, o
aniversário de Simón Bolívar e a comemoração do Descobrimento da América - Encontro de
Dois Mundos. Coordenou a apresentação de credenciais dos Representantes Permanentes do
Peru, Guatemala, Colômbia, Jamaica, Uruguai, Santa Lúcia e Paraguai. Coordenou igualmente a
apresentação de credenciais do Observador Permanente da Espanha e as visitas de cortesia de
vários Observadores Permanentes. Foram organizadas recepções para a despedida dos
embaixadores das Bahamas, Colômbia, Espanha, Guatemala, Jamaica, Paraguai e Santa Lúcia.
Coordenou as cerimônias de mudança de Presidente do Conselho. Foram preparadas e
enviadas cartas de felicitação pelo dia nacional aos Representantes e Observadores
Permanentes.
Sob a coordenação do Escritório do Cerimonial, foram realizadas oito “Semanas dos
Países”, um programa que promove eventos culturais e atividades acadêmicas dos paísesmembros e observadores. Foram organizadas 39 cerimônias de assinatura, depósito ou
ratificação de protocolos e de outros acordos entre a Organização e os Estados membros, ou
outras entidades. Prestou-se apoio de tipo protocolar a algumas das inaugurações das
exposições do Museu de Arte das Américas.
Durante a Assembleia Geral em Cochabamba, Bolívia, o Escritório do Cerimonial
colaborou com o país-sede na organização da cerimônia de abertura. Além de coordenar as
assinaturas e outras cerimônias, organizou dois almoços institucionais, dois cafés da manhã e
uma recepção oferecida pelo Secretário-Geral e pelo Secretário-Geral Adjunto para
aproximadamente 600 convidados. A organização da recepção implicou negociar com
provedores e contratar seus serviços, bem como imprimir e enviar os convites e coordenar com
a Secretaria de Relações Exteriores da Bolívia e com os organismos de segurança desse país.


Administração do Edifício Principal

O Escritório do Cerimonial administra o uso do Edifício Principal, o que implica
estabelecer um contrato escrito entre a Organização e o usuário, coordenar o apoio logístico
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dos eventos por parte da OEA e fazer o acompanhamento da cobrança ao usuário. Durante o
ano foram realizados 107 eventos, o que significou a arrecadação de US$324.743,50 pelo
aluguel do edifício. Apoiou também as atividades da Organização de Mulheres das Américas
(OMA), que reúne as diplomatas da OEA, especialmente na organização do Festival de Comida
das Américas e no Jantar de Gala. Adicionalmente, organizou e coordenou eventos oficiais no
Edifício Principal e na residência do Secretário-Geral: cinco cafés da manhã, dois almoços, três
jantares, três brindes e três recepções.


Apoio às Missões Permanentes e à Secretaria-Geral e articulação com o Departamento
de Estado

Antes de serem inseridos no sistema ‘E-gov’, estabelecido pelo Departamento de
Estado, 4.200 pedidos provenientes das Missões Permanentes e seu pessoal foram examinados.
Entre outros, foram processados pedidos de credenciamento, mudanças e renovações de
vistos, autorizações de trabalho, importação e aquisição de artigos livres de impostos, cartões
de isenção de imposto, carteiras de motorista. Foram tramitados vistos para altos funcionários
da OEA e enviadas 410 cartas para apoiar o trâmite de carteira de motorista para pessoal da
OEA e para pessoal não diplomático das Missões Permanentes. Durante o ano também foram
providenciadas cinco visitas à Casa Branca para Representantes Permanentes.


Catálogo de Missões

O Catálogo de Missões, Chefes de Estado, Altos Funcionários de Governo, Órgãos da
OEA e Entidades Afiliadas foi mantido atualizado e publicado através do site da OEA.


Notas Verbais

O Escritório enviou notas verbais às Missões e ao Departamento de Estado para
informar sobre trâmites e requerimentos relacionados a credenciamentos, veículos, uso do
Edifício e felicitações pelo dia nacional.
2.2

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

Nos termos do artigo 115 da Carta da OEA e de acordo com as ações e as políticas decididas
pela Assembleia Geral e as respectivas resoluções dos Conselhos, o Gabinete do Secretário-Geral
Adjunto exerce as funções de Secretaria do Conselho Permanente, presta serviços de consultoria ao
Secretário-Geral e desempenha as atividades por este solicitadas.



Responsabilidades temáticas e técnicas

Haiti
A OEA realizou reuniões regulares do Grupo de Amigos do Haiti, no âmbito do
compromisso assumido com esse país. O Grupo, integrado por Estados membros, países
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Observadores e instituições interamericanas, continuou as atividades destinadas a fortalecer a
presença da Organização no país, buscando novas áreas de colaboração e cooperação para
projetos. O Grupo de Amigos, chefiado pelo Secretário-Geral Adjunto, se reuniu ao menos seis
vezes em 2012, servindo como fórum de consulta para o Governo – através de sua Missão
Permanente – e como fórum de diálogo para a OEA e países e instituições no qual se analisam
os desafios e oportunidades que o povo haitiano enfrenta.
Integrado também por diretores, encarregados de projetos e pessoal de apoio, o Grupo
de Trabalho continua cumprindo um papel importante no uso de instrumentos que a OEA tem
à sua disposição para assegurar a efetiva implementação de projetos no Haiti.
Através de seu Escritório de Representação no Haiti, a OEA continuou consolidando seu
trabalho de articulação com o Governo, o Parlamento e outros setores da sociedade. Além
disso, continua cooperando com instituições do sistema interamericano representadas no Haiti,
com a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) e com todos os
representantes da comunidade internacional.
Em 2012 foram realizadas frequentes consultas entre a OEA e as entidades do sistema
interamericano relacionadas com o Haiti. O Secretário-Geral Adjunto reuniu entidades
interamericanas (tais como o BID, a OPAS, o FUPAD e o IICA) com a finalidade de identificar
sinergias nas carteiras de projetos para o Haiti de cada uma delas. As reuniões de consulta
interamericanas sobre o Haiti foram convocadas várias vezes em 2012.
Uma missão técnica de alto nível chefiada pelo Secretário-Geral Adjunto reuniu-se em
Port-au-Prince em 4 e 5 de outubro com o Presidente, o Primeiro-Ministro, ministros de
Governo, membros do Parlamento, do Senado e representantes da sociedade civil, para
examinar e avaliar os projetos que a OEA empreende nesse país. A missão reiterou o apoio do
Secretário-Geral e da Secretaria-Geral da Organização para o bem-estar do povo haitiano.
Nessa oportunidade, o Secretário-Geral Adjunto dirigiu-se ao governo e ao povo do Haiti
na inauguração do fórum governamental sobre reinserção social das pessoas com deficiência,
organizado pelo governo haitiano em colaboração com a OEA e apoiado pela Agência para o
Desenvolvimento Internacional (USAID). A OEA e a USAID se associaram ao governo haitiano
com o fim de reforçar o marco jurídico para garantir a igualdade de direitos e tratamento das
pessoas com deficiência.
Além disso, a OEA continuou o intercâmbio de impressões sobre a segunda fase do
projeto de registro civil, iniciado em 2005. Tem-se conhecimento de que o Governo do Haiti
pretende envolver outra entidade na continuação deste projeto e que por esse motivo o
principal doador, o Canadá, deteve o financiamento para a segunda fase (registro de todos os
haitianos, transferência do projeto às autoridades haitianas e ajuda na adoção da legislação
necessária para facilitar o processo).
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A OEA proporcionou assistência ao governo haitiano e a suas autoridades eleitorais na
realização das eleições senatoriais parciais que haviam sido adiadas. Contudo, os desafios
encontrados na integração de um Conselho Eleitoral Permanente constituíram obstáculo para
essas eleições.
Em 2012, a OEA também apoiou os haitianos no exterior na realização do Congresso
Mundial da Diáspora Haitiana, em 19 e 20 de outubro. Com a assistência da OEA, a Federação
da Diáspora Haitiana reuniu centenas de haitianos provenientes dos Estados Unidos, América
Latina e Europa, bem como oradores de alto nível do Governo do Haiti para falar sobre o papel
da diáspora.
Tendo em vista a vulnerabilidade geográfica do país e o impacto devastador do furacão
Sandy, a OEA convocou uma reunião do Comitê Interamericano para a Redução dos Desastres
Naturais para 2 de novembro de 2012, com o objetivo de intercambiar informação sobre a
situação no local e coordenar as operações de ajuda. O furacão provocou graves perdas de
cultivos, materiais e equipamentos para a agricultura no Haiti, principalmente na costa oriental.
A OEA ofereceu-se para organizar em 2013 uma conferência em Washington, DC, com a
participação de investidores mundiais, para explorar oportunidades econômicas e de
investimento no Haiti e facilitar a apresentação de planos de desenvolvimento dos ministérios
de Turismo, Agricultura e Comércio.
Juventude
Durante 2012, o Gabinete do Secretário-Geral Adjunto (OSGA), através do Grupo de
Trabalho Interdepartamental sobre a Juventude, participou em diversos programas relativos à
juventude. Além disso, a OSGA fortaleceu alianças estratégicas com organizações
intergovernamentais e líderes do setor privado com o objetivo de ampliar o alcance das
atividades da OEA relativas aos jovens.
O Secretário-Geral Adjunto participou na Sétima Reunião Interamericana de Ministros
da Educação, em 2 março de 2012, em Paramaribo, Suriname, cujo tema foi a transformação do
papel do professor frente aos desafios do século XXI. Os debates dessa reunião se
concentraram nos professores de que necessitam os estudantes de hoje, as escolas como
comunidades de aprendizagem e o papel dos governos na promoção da qualidade do ensino
através de políticas públicas.
Com o apoio e participação de destacados líderes de governos e do setor privado, a
OSGA e o Grupo de Trabalho Interdepartamental sobre a Juventude organizaram a Conferência
de Juventude da OEA 2012: Juventude em ação para a democracia e o empreendimento, na qual
líderes juvenis debateram temas de seu interesse particular e ofereceram sugestões à OEA e a
seus aliados sobre como ajudá-los a atingir seus objetivos como futuros líderes das Américas.
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O encontro incluiu um fórum virtual, uma conferência e uma exposição. O Fórum
Virtual sobre Democracia e Empreendimento foi moderado on-line por funcionários e
estagiários da Organização, entre 12 de novembro e 3 de dezembro. Os resultados do fórum
serviram de insumo para a conferência de um dia e os workshops realizados em 4 de dezembro
na sede da OEA, em Washington, DC. Nesse mesmo dia, na exposição foram apresentados
programas e atividades da OEA para a juventude.
Cerca de 150 pessoas participaram em grupos de discussão de alto nível com jovens
líderes e seus partidários, bem como em workshops práticos dos quais emanaram
recomendações para o trabalho da OEA em matéria da juventude nas Américas. As
recomendações foram apresentadas aos Representantes Permanentes e ao Secretário-Geral da
Organização em sessão extraordinária do Conselho Permanente, em 5 de dezembro de 2012.
Escritório do Chefe de Gabinete do Secretário-Geral Adjunto
2.2.1 Departamento de Gestão de Conferências e Reuniões
O Departamento de Gestão de Conferências e Reuniões (DGCR) é integrado pelas
Seções de Conferências, Idiomas e Documentos. Seu trabalho primordial é proporcionar
eficientemente à Organização uma ampla gama de serviços indispensáveis para a realização
bem-sucedida de suas conferências e reuniões.


Seção de Conferências

Graças às capacidades tecnológicas do Salão Libertador Simón Bolívar e do Salão
Multimídia Sir Arthur Lewis, em 2012 foram realizadas 44 videoconferências, o que representa
uma poupança estimada em US$ 208.775 em gastos de viagem (cálculo feito com base em uma
estimativa conservadora de quatro pessoas viajando por reunião).
Em matéria de conferências e reuniões, a Seção apoiou a coordenação logística e
prestou serviços de conferências a 979 reuniões. Na sede foram realizadas 971 reuniões dos
órgãos políticos e técnicos. Fora da sede, foram realizadas 8 reuniões ministeriais e de caráter
técnico.


Seção de Idiomas

O DGCR proporcionou serviços de interpretação simultânea nos quatro idiomas oficiais
para as reuniões de órgãos, organismos e entidades da Organização, na sede e nos Estados
membros, no total de 521 reuniões. Além disso, foram recebidos e processados 3.335 pedidos
de tradução, que representaram um total de aproximadamente 13,2 milhões de palavras
traduzidas aos quatro idiomas oficiais da Organização.
A Seção de Idiomas do DGCR também prestou serviços de tradução e interpretação
durante a Sexta Cúpula das Américas, realizada em Cartagena, Colômbia, em abril de 2012.
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Seção de Documentos

Durante 2012, a Seção de Documentos reproduziu e distribuiu documentos oficiais da
Organização, inclusive impressão de documentos originais, cópias, distribuição e
armazenamento eletrônico.
Em cumprimento da política ecológica do DGCR e dando continuidade à diminuição do
uso de papel, a Seção de Documentos distribuiu de maneira eletrônica 9.166 documentos e
diminuiu o consumo de papel em 95.000 páginas em relação a 2011. Adicionalmente, foram
realizadas 232 reuniões nas quais se utilizou o Sistema de Gestão de Procedimentos de
Conferências (CPMS) no Salão Libertador Simón Bolívar.
2.2.2 Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral nos Estados
membros
Ao longo de 2012, o Escritório de Coordenação continuou com seus esforços para
aumentar a eficácia política e a eficiência operacional dos Escritórios da Secretaria-Geral nos
Estados membros.
O Escritório de Coordenação ampliou e consolidou o papel político e técnico dos
Escritórios nos Países, prestando ajuda na formulação e execução de projetos, apoio político,
missões de observação eleitoral e análise. Os escritórios criaram e aproveitaram oportunidades
para a captação de fundos para as áreas importantes da Secretaria e seus resultados
constituem uma vantagem diplomática e técnica, tanto tangível como intangível, para a
Organização. Por estas razões, em 2012 o Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto
estabeleceram como política geral para toda a Organização que todas as áreas da Secretaria
deveriam incluir os Escritórios na formulação, negociação e execução de programas e projetos
nos Estados membros. O fato de as áreas técnicas recorrerem cada vez mais aos Escritórios nos
Países é eficiente para os projetos e atividades da OEA, pois isso reduziu os custos de viagem e
gastos administrativos e melhorou a comunicação com as contrapartes locais e o pessoal de
projetos.
A COGSMS continua avançando na coordenação e comunicação entre os Escritórios nos
Países e a sede. Um dos resultados tangíveis deste esforço é a otimização da qualidade dos
relatórios políticos por parte dos representantes da OEA. O Escritório de Coordenação trabalha
estreitamente com a Secretaria de Assuntos Políticos (SAP) para dinamizar a aplicação dos
relatórios políticos trimestrais.


Efeito da redução no orçamento

Na resolução AG/RES. 1 (XLII-E/11), "Orçamento-programa do Fundo Ordinário da
Organização para 2012", os Estados membros incumbiram o Secretário-Geral de analisar e
identificar opções de maior eficiência e poupança nos Escritórios da Secretaria-Geral nos
Estados membros. Em 15 de novembro de 2012, os Estados membros aprovaram um novo teto
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orçamentário para toda a Organização em que se contempla uma redução de US$ 1,046 bilhão
no orçamento global dos Escritórios nos Países. Já que não era possível reduzir mais os custos
operacionais dos Escritórios, a totalidade desta redução se fez sentir no orçamento
correspondente a gastos de pessoal. Sem dúvida, esta redução afetará as operações, eficiência
e capacidade de resposta dos Escritórios afetados.
Apesar dos cortes no orçamento, o Escritório de Coordenação, por meio do Gabinete do
Secretário-Geral Adjunto, conseguiu agilizar e melhorar as funções dos Escritórios nos Países.


Comunicação e difusão

A COGSMS continua melhorando a qualidade dos serviços logísticos, administrativos e
diplomáticos que os Escritórios nos Países oferecem aos funcionários da sede, ao pessoal local e
aos encarregados de projetos. Os Escritórios são cada vez mais eficientes na difusão de
atividades organizadas pela sede, como a Assembleia Geral Modelo da OEA, seminários,
workshops e mesas-redondas.
O site implementado em 2012 converteu-se na principal porta de entrada à OEA e numa
excelente ferramenta de informação sobre atividades, programas e projetos realizados pelos
Estados membros. A difusão do Fundo Rowe, do Fundo de Bolsas e do Departamento de
Educação e Cultura através do site dos Escritórios nos Países é um exemplo disso.
Em janeiro de 2013 o site havia recebido 9.198 visitas e 23,58% de visitas repetidas. As
cifras representam um incentivo para que a sede aumente sua interação com os Escritórios nos
Países e reiteram a importância da presença física nos Estados membros.


Administração e finanças

Continua a colaboração entre o Escritório de Coordenação e as diversas áreas da SAF e
trabalha em iniciativas novas, tais como orçamentos uniformes e inteligência operacional,
requisições anuais e programa piloto de conciliação bancária.


Política de participação nos custos

O Escritório de Coordenação elaborou uma política destinada a padronizar a relação
entre os Escritórios nos Países e as áreas técnicas que pretendam operar um programa ou
projeto a partir de um escritório. A minuta do Memorando Administrativo 121, "Política de
participação nos custos dos Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados membros", foi aprovada
pelos Departamentos de Assessoramento Jurídico e de Serviços de Gestão Financeira e
Administrativa e está sendo revisada pela Secretaria de Administração e Finanças.
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Comissão de Avaliação de Projetos

Com a finalidade de identificar o papel que os Escritórios desempenham na execução de
programas e projetos nos Estados membros, o Escritório de Coordenação trabalha com a
Comissão de Avaliação de Projetos para que se inclua um quadro no formulário de avaliação de
projetos. Nos orçamentos será necessário atribuir um valor, em dinheiro ou em espécie, às
contribuições recebidas para os projetos.


Iniciativa para compartilhar escritórios

O Escritório de Coordenação continua trabalhando na iniciativa iniciada no primeiro
trimestre de 2012 para reduzir custos de aluguel de escritórios em vários países. Nas Bahamas,
por exemplo, a representação da OEA compartilha escritórios com o IICA e o custo é assumido
pelo Governo desse país. A poupança em serviços e manutenção chega a quase US$ 3.625
anuais.


Capacitação e desenvolvimento

Dados os escassos recursos financeiros com que conta a Organização, mas consciente de
que é notória a falta de capacitação nos Escritórios nos Países, o Escritório de Coordenação se
empenhou em identificar soluções criativas e utilizou novas ferramentas de interconexão para
comunicação e capacitação.
No terceiro trimestre de 2012, o Escritório de Coordenação trabalhou com diversas
áreas da Secretaria a fim de proporcionar capacitação segundo as necessidades:
-

-

Capacitação para os escritórios no uso do novo sistema RBCS (para contratos
CPR) utilizando Adobe Connect.
Espaço de Colaboração com os Escritórios Nacionais (NOCS), que funciona como
uma unidade de disco compartilhado em nuvem que facilita o intercâmbio de
informação e permite aos usuários obter informação mais atualizada. Até a data
deste relatório, mais de 140 funcionários em 28 escritórios e em 8
departamentos da sede tinham acesso ao NOCS. As novas informações
agregadas ao NOCS em 2012 incluem as seguintes:
o
Folhas de assistência e relatórios de licenças (em colaboração com o
Departamento de Serviços de Gestão Financeira e Administrativa,
DSGFA).
o
Documentos financeiros para a conciliação trimestral/anual (em
colaboração com o DSGFA)
o
Documentos de conciliação de caixa pequena (em colaboração com o
DSGFA)
Sistema de Avaliação do Desempenho: contínua comunicação com o DRH sobre
a implementação do sistema PES nos Escritórios nos Países. Espera-se que a
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implementação nos Escritórios nos Países coincida com a da sede no primeiro
trimestre de 2013.
Programa de estágios: incorporação dos Escritórios a este programa.

Contribuições financeiras dos Estados membros

Como fruto do esforço contínuo do Escritório de Coordenação para restabelecer o
Fundo 118 de contribuições dos Estados membros, o governo de um país retomou suas
contribuições a esse fundo e outro manifestou seu interesse em negociar um novo esquema de
contribuições. Prevê-se que em 2013 outros dois países aumentem ou renegociem suas
contribuições.
2.2.3 Biblioteca Colombo
A Biblioteca Colombo, criada pela Primeira Conferência Internacional Americana em 18
de abril de 1890, é depositária da memória institucional da Organização dos Estados
Americanos, da União Pan-Americana e do sistema interamericano.
Presta os seguintes serviços: a) de referência e pesquisa, que dá acesso a informação e
apoia os programas da OEA; b) de controle de documentos, responsável por classificar e tornar
acessíveis os documentos oficiais da OEA; c) serviço técnico, que facilita o acesso eletrônico às
coleções através dos módulos de aquisição e catalogação do Sistema Integrado de Biblioteca
Automatizada e de iniciativas de digitalização; d) serviço de administração de arquivos e
registro, responsável pela administração dos arquivos administrativos da OEA, além de
preservar e tornar acessíveis os registros de valor permanente da Organização; e) colaboração
interinstitucional através das Américas.


Serviços de referência e pesquisa

A Biblioteca Colombo oferece apoio às funções da Secretaria-Geral e das Missões
Permanentes; a informação relativa à OEA está disponível ao público em geral. Em 2012 a
Biblioteca respondeu a 9.630 consultas e o Serviço de Notícias de Atualidade Política criou
perfis para o pessoal, além de enviar eletronicamente 31.076 artigos de interesse. Nesse
mesmo ano foram digitalizados 2.501 materiais, incluindo documentos da OEA sobre o Haiti,
durante o período compreendido entre 1986 e 2000, como parte do Projeto de Digitalização, a
fim de fortalecer a Biblioteca Digital.


Serviço de controle de documentos

A Biblioteca Colombo recebe, classifica e prepara os índices de todos os documentos
oficiais da OEA; em 2012 a Unidade respondeu a 1.355 pedidos de referência para os
documentos da OEA e da União Pan-Americana. Prestou-se assistência técnica no uso de 92
códigos de classificação de 220 pedidos de Número Internacional Normalizado de Livros (ISBN)
e 95 pedidos de Dados da Publicação (CIP) para novas publicações da OEA. Em colaboração com
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o Departamento de Conferências, foram oferecidos dois workshops sobre o uso do Sistema de
Classificação Oficial da OEA.


Projeto de manutenção da Coleção

Em julho de 2012 a Biblioteca levou a cabo uma intensiva reorganização de espaço e
manutenção da Coleção.


Projeto de Biblioteca Digital Mundial

A UNESCO e 32 instituições participantes lançaram a Biblioteca Digital Mundial (WDL)
em 2009 e a Biblioteca Colombo foi selecionada como contribuinte inicial. O site www.wdl.org
oferece materiais culturais únicos de bibliotecas e arquivos de todo o mundo, inclusive mapas,
livros raros, películas, fotografias, desenhos arquitetônicos e outros materiais culturais
importantes. Em 2012 a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou 44 mapas
históricos da coleção da OEA para serem incluídos na WDL.


Doações

A Biblioteca Colombo continuou aceitando doações adequadas à Política de Aquisição,
que significam um grande suplemento ao orçamento da Biblioteca. Durante 2012 foram
recebidas doações de Benin, Canadá, Chipre, França, Haiti, Honduras, México, Panamá, Peru,
República Dominicana, Romênia, Saint Kitts e Nevis e Venezuela, bem como em nome de
particulares.


Exposições

A Biblioteca Colombo montou várias exposições, entre elas uma na Assembleia Geral da
OEA durante a comemoração do Dia da Francofonia, e apresentou materiais fotográficos sobre
o Canal do Panamá, a República Dominicana e Grenada.


Estagiários e voluntários

A Biblioteca beneficiou-se da contribuição de estagiários e voluntários destinados a
projetos específicos para aliviar a falta de pessoal permanente. Criou-se uma Comunidade
Virtual com os aposentados da OEA que ajudam a identificar fotos históricas da Coleção de
Fotografias.


Grupo de Amigos da Biblioteca Colombo

O grupo, estabelecido em 1994, é composto pelos Embaixadores das Missões
Permanentes e Missões de Observadores Permanentes. Seu papel é ajudar a Biblioteca a
realizar atividades e promover seus programas para gerar interesse. Sob a presidência do
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Embaixador Allan Culham, Representante Permanente do Canadá, o Grupo de Amigos da
Biblioteca Colombo participou em várias cerimônias de doação de livros e fóruns de discussão.
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2.3

SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

A missão da Secretaria de Assuntos Políticos (SAP) é contribuir para o fortalecimento dos
processos políticos dos Estados membros, especialmente a manutenção da democracia como a
melhor opção para garantir a paz, a segurança e o desenvolvimento. A SAP concentra suas ações no
fortalecimento do papel da Organização como eixo central do Sistema Interamericano no campo
político e na contribuição ativa para a manutenção da democracia nos Estados membros. A SAP é
composta pelo Escritório Executivo do Secretário de Assuntos Políticos, o Departamento para a
Cooperação e Observação Eleitoral, o Departamento de Sustentabilidade Democrática e
Missões Especiais e o Departamento de Gestão Pública Efetiva.

2.3.1 Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral (DECO)
Durante 2012, ano em que se comemoraram 50 anos de Missões de Observação
Eleitoral (MOEs) da OEA, foram realizadas sete MOEs, incluindo quatro eleições gerais: México,
República Dominicana, Bahamas e Belize; duas municipais: Nicarágua e El Salvador; e as
eleições primárias em Honduras. Além disso, prestou-se acompanhamento institucional às
eleições parlamentares em Quebec, bem como às eleições primárias no Paraguai. É importante
destacar que é a primeira vez que a OEA envia uma MOE para eleições gerais no México e
Bahamas. No mesmo ano, o Conselho Permanente aprovou a resolução CP/RES. 1007
(1875/12), proclamando 4 de fevereiro como Dia da Observação Eleitoral da OEA.
Em matéria de Estudos e Projetos Eleitorais, finalizou-se a metodologia para a
observação dos sistemas de financiamento político-eleitoral, a qual foi aplicada em cinco
missões durante 2012: El Salvador, República Dominicana, México, Nicarágua e Honduras.
Adicionalmente, implementou-se a metodologia especializada para a incorporação de uma
perspectiva de gênero às MOEs em três países, México, República Dominicana e Nicarágua,
fazendo uma medição e análise da participação de mulheres como eleitoras, candidatas e
atores políticos. De maneira paralela, essas cinco missões observaram como os sistemas de
financiamento afetam a equidade e a transparência no processo eleitoral. Em 2012 contou-se
com 16% de mulheres em chefias de Missão e 83% em subchefias. Nessas MOEs participou um
total de 190 pessoas, provenientes de 27 Estados membros e oito observadores permanentes.
Com um balanço de gênero global de 50%, esta é a primeira vez que se obtém a paridade de
gênero nas MOEs.
No âmbito do Programa de Fortalecimento das Capacidades Institucionais das
Autoridades Eleitorais do Hemisfério, realizou-se no México a Quinta Jornada Interamericana
Eleitoral, com a participação de 27 funcionários eleitorais de 21 Estados membros. Na Jamaica
foi realizada a Nona Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais, na qual participaram 37
representantes de autoridades eleitorais de 20 países da região. Cabe destacar que é a primeira
vez que esta reunião se realiza em um país do Caribe.
No contexto da cooperação com outras organizações, o DECO assinou acordos com o
Observatório Político da América Latina e do Caribe (OPALC) e com a Universidade de
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Salamanca, na Espanha, para colaborar em iniciativas que contribuam para melhorar as
instituições eleitorais e democráticas dos Estados membros da OEA. Adicionalmente, o DECO
organizou a Quadragésima Quinta Mesa-Redonda de Políticas da OEA, na qual foi lançada a
publicação “Financiamento dos Partidos Políticos na América Latina”. Além disso, na Décima
Quinta Conferência Internacional contra a Corrupção no Brasil, organizou um workshop sobre
fortalecimento da transparência no financiamento político através de métodos inovadores de
observação eleitoral e fiscalização.
Por sua vez, a Seção de Cooperação Técnica Eleitoral publicou um volume especial sobre
sistematização de sentenças judiciais em matéria eleitoral: Inclusão Política das Mulheres: Cota
e Paridade. Entre os projetos de cooperação técnica para Estados membros, destacam-se:
diagnóstico do sistema de registro de eleitores e cadastro em Antígua e Barbuda,
acompanhamento da implementação do voto eletrônico em Jalisco, México, e assessoramento
para a redação do novo código eleitoral de República Dominicana, bem como a auditoria de seu
registro eleitoral. Quanto às normas de qualidade e certificação internacional ISO17582,
durante a Vigésima Nona Reunião da Organização de Normas Internacionais, a OEA participou
através da organização de um workshop para reforçar alianças com representantes da Ásia,
África, América Latina e Europa.
2.3.2 Departamento de Gestão Pública Efetiva (DGPE)
No âmbito do Programa de Universalização da Identidade Civil nas Américas (PUICA), o
projeto Promoção e Acesso ao Direito à Identidade na Bolívia, Equador, Paraguai e Peru,
mediante campanhas de sensibilização e inscrição e disseminação de boas práticas, obteve
1.081 registros de nascimento e 5.757 trâmites de correções de certidões de nascimento na
Bolívia, assim como 4.297 documentações, incluindo certificados e cópias de registros, cédulas
e carnês de indígenas no Paraguai e 4.956 beneficiários inscritos no Equador. No Departamento
de Piura, Peru, 944 homens e mulheres inscreveram-se pela primeira vez e outras 933 pessoas
foram atendidas em diversos trâmites.
Através do programa de Registro Civil, no Haiti foram capacitados mais de 2.000
funcionários do Escritório Nacional de Identificação (ONI), forneceram-se equipamentos e
tecnologia para 141 escritórios em todo o país e duplicou-se o número de registros de recémnascidos para 15.564 em 10 meses nos hospitais de Cité Soleil e Delmas. Por meio das
campanhas de sensibilização, foram registradas aproximadamente 151.571 pessoas. Foram
efetuados 17.099.416 registros, entre nascimentos, óbitos, matrimônios, divórcios e adoções.
Também se redigiu um projeto de nova legislação para que o sistema de registro civil no Haiti
seja mais eficiente, transparente e não discriminatório. Este programa foi concluído em meados
de 2012.
Em Honduras concluiu-se a campanha de inscrição e identificação nas margens do Rio
Chamelecón em San Pedro Sula, onde houve 2.200 novas inscrições, 349 identificações e 1.279
reposições. Como parte da iniciativa de aumento de registros hospitalares, abriram-se novas
sedes auxiliares em oito hospitais nacionais na Guatemala e sete hospitais em El Salvador. No
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Equador realizou-se a Nona Reunião do Conselho Latino-Americano e do Caribe de Registro
Civil, Identidade e Estatísticas Vitais (CLARCIEV), em que 19 países ratificaram sua associação e
reiteraram o papel de PUICA/OEA como Secretaria Técnica. No Caribe, PUICA continuou
apoiando seis países na modernização de registro civil, implementando bases de dados
automatizadas e de registros de fatos vitais. Em Belize foram digitalizados 430 livros que
contêm registros de nascimento, óbitos e matrimônios.
A área de Governo Eletrônico realizou duas Reuniões Ministeriais: a Oitava Conferência
Anual da Rede Interamericana de Compras Governamentais no Panamá e a Segunda Reunião
Ministerial e Quarta de Altas Autoridades de Governo Eletrônico da América Latina e do Caribe
na Costa Rica. O Programa de Municípios Eficientes e Transparentes (MuNet) assinou um
convênio com o Governo da Bolívia para sua implementação em 15 municípios do
Departamento de Oruro.
O Campus Virtual treinou 1.838 pessoas em toda a região, o que representa um
crescimento de 30% quanto à participação. Ministraram-se 40 cursos em gestão pública.
Adicionalmente, os cursos de cadastro capacitaram 133 funcionários públicos.
Realizou-se o Seminário Internacional Experiências Inovadoras em Gestão Pública
Efetiva e Estratégias de Cooperação Regional, do qual surgiu uma publicação, seguida de uma
apresentação para a Comissão de Assuntos jurídicos e Políticos (CAJP), onde se propôs a criação
de um Mecanismo de Cooperação Interamericana sobre Gestão Pública. Também foram
preparados guias que proporcionam uma radiografia do estado atual da gestão pública em dez
países.
2.3.3 Departamento de Sustentabilidade Democrática e Missões Especiais (DSDME)
Em 2012, o DSDME apoiou continuamente a SG/OEA em matéria de proteção e
promoção da democracia, no âmbito da Carta Democrática Interamericana. Mediante a
implementação de seu sistema de análise política e prospectiva, ofereceu assessoramento e
apoio técnico ao Secretário-Geral para responder a diversas situações políticas na região. Em
resposta à crise política ocorrida no Paraguai em junho de 2012, a SG/OEA estabeleceu uma
Missão de Acompanhamento do Diálogo Político entre os setores nacionais para o processo
eleitoral que será realizado em abril de 2013. O Secretário-Geral designou Oscar Arias, expresidente da Costa Rica e Prêmio Nobel da Paz, como Chefe de Missão. Adicionalmente,
proporcionou-se apoio às MOEs em matéria de análise político-eleitoral, capacitando os
coordenadores e observadores.
Os principais resultados da Missão de Apoio ao Processo de Paz (MAPP/OEA) na
Colômbia incluem a realização de produtos de informação que servem para incidir em vários
temas de política pública no âmbito nacional e territorial e a facilitação de espaços para a
articulação de esforços tanto interinstitucionais como das comunidades com as instituições. A
Missão obteve um forte posicionamento no que se refere aos processos relacionados com
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justiça transicional, em especial a restituição de terras, sem deixar de lado o acompanhamento
da reintegração.
Fortaleceu-se a área de gênero e consolidou-se o trabalho com a sociedade civil, em
especial a mesa de mulheres; acompanhou-se o processo de gestação da política de Direitos
Humanos nas regiões da Colômbia. Adicionalmente, fortaleceu-se a equipe de monitoramento
da restituição de terras e foram geradas ferramentas tanto para a coleta de informação como
para a análise das condições de segurança e risco em zonas focalizadas para a restituição.
Consolidou-se a estrutura organizacional no local mediante as macrorregiões e a criação do
escritório regional em Popayán.
Quanto ao apoio aos governos de Belize e Guatemala para obter uma solução
permanente e pacífica à disputa territorial, em 2012 registraram-se avanços significativos.
Depois de se reunir com o Secretário-Geral, os Chanceleres de ambos os países fixaram a data
de 6 de outubro de 2013 para realizar as consultas populares, mediante as quais os povos
respectivos decidirão se submetem a disputa à Corte Internacional de Justiça. Igualmente, os
países apresentaram seus mapas para as campanhas de sensibilização e concretizou-se o apoio
de membros da comunidade internacional.
Em matéria de mediação e promoção do diálogo, prestou-se assistência técnica a
diversas instituições da Guatemala, Haiti e Peru no fortalecimento da capacidade institucional
em prevenção, manejo e resolução de conflitos. No âmbito sub-regional, realizou-se uma
reunião de peritos governamentais no manejo de conflitos socioambientais; no nível interno,
foram capacitados mais de 20 funcionários da Secretaria-Geral. Continuou-se desenvolvendo o
Roster de Especialistas Técnicos e a compilação de lições aprendidas em missões de paz da
OEA. Neste contexto, assinou-se pelo segundo ano o plano de trabalho conjunto com a Unidade
de Apoio à Mediação (MSU) da Organização das Nações Unidas (ONU). Contribuiu-se na
elaboração das Diretrizes para a Mediação Efetiva, publicadas por MSU/ONU. Também foi
elaborado o Guia Prática de Diálogo Democrático, em colaboração com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Com o objetivo de dar apoio às instituições legislativas, ofereceu-se cooperação técnica
à Legislatura da Cidade de Buenos Aires, Argentina, e à Assembleia Legislativa de El Salvador.
Adicionalmente, foram realizados workshops sobre segurança pública, integridade e probidade
parlamentar, responsabilidade social e parcerias público-privadas na Argentina, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, México e Nicarágua. A OEA também contribuiu na criação da Declaração
sobre Transparência e Integridade nos Parlamentos e Partidos Políticos, na criação da Rede
Parlamentar Pró Transparência, Acesso à Informação Pública e Probidade e na Resolução do
Fórum de Presidentes e Presidentas dos Poderes Legislativos da América Central, Bacia do
Caribe e México (FOPREL) sobre a promoção e implementação de estratégias de
Responsabilidade Social Empresarial e Gestão Parlamentar. Adicionalmente, organizou-se o
Terceiro Fórum da Democracia Latino-Americana, junto com o Instituto Federal Eleitoral (IFE)
do México, o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral (IDEA
Internacional) e o Colégio do México.
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2.4

SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL (SEDI)

A Carta da OEA e os estatutos e regulamentos do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral (CIDI) e de seus órgãos subsidiários, bem como o Plano Estratégico de
Cooperação Solidária Integral 2006-2009 (ainda em vigor), orientam o papel da Secretaria Executiva
de Desenvolvimento Integral (SEDI) na promoção do diálogo e da cooperação entre os Estados
membros, a fim de fomentar seu desenvolvimento integral. Sua estrutura, regulamentada pela
Ordem Executiva 08-01 Rev. 3, “Estrutura da Secretaria-Geral”, inclui o Escritório do Secretário
Executivo e quatro departamentos.

A missão da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI) é apoiar os Estados
membros em seus esforços para reduzir a pobreza e obter maiores níveis de desenvolvimento
econômico e social. Isso é feito mediante apoio ao diálogo político no mais alto nível para
definir políticas e fixar prioridades, bem como mediante a promoção, coordenação e
implementação de programas, projetos e atividades de cooperação nos campos de
desenvolvimento social, educação, trabalho, cultura, ciência e tecnologia, comércio, turismo e
desenvolvimento sustentável. As atividades estão particularmente dirigidas ao
desenvolvimento de capacidades humanas e ao fortalecimento institucional nos Estados
membros, contribuindo assim ao fortalecimento da governabilidade democrática. A SEDI atua
como agente catalisador para traduzir os acordos políticos em ações concretas.
A SEDI recebe seus mandatos da Assembleia Geral e do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral (CIDI), tanto de suas reuniões ordinárias e setoriais como
especializadas, e de seus órgãos subsidiários, entre os quais se encontra a Agência
Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento (AICD) e as Comissões Interamericanas.
Além disso, o Plano Estratégico de Cooperação Solidária para o Desenvolvimento 2006-2009
(ainda vigente) articula as políticas, os programas e as medidas de ação em matéria de
cooperação para o desenvolvimento integral. A SEDI serve de Secretaria de todos os órgãos do
CIDI.
2.4.1 Departamento de Desenvolvimento Humano, Educação e Cultura (DDHEC)
O DDHEC diversificou suas estratégias para fortalecer a capacidade humana e
institucional nos Estados membros e afiançou seu papel de inclusão social. Foram
desenvolvidos modelos práticos de cooperação com diferentes Estados membros e
Observadores, instituições educativas e o setor privado.
Como resultado destas alianças, o DDHEC conta com cinco programas de bolsas de
estudo com recursos de mais de US$ 10 milhões. Durante 2012, foram concedidas 442 bolsas
de desenvolvimento profissional; 530 através do Programa de Alianças para Educação e
Capacitação; 442 de desenvolvimento profissional; 52 através do Programa Regular de Bolsas
Acadêmicas (42 bolsas para pós-graduação e 12 para o grau de bacharel); 7 através do
Programa de Bolsas Mac Lean para mulheres peruanas; e, como parte do Programa de Bolsas
para o Haiti, 122 bolsas para cidadãos desse país.
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Em 2012 foram concedidos 99 novos empréstimos educativos garantidos pela OEA
através do Fundo Rowe, sendo 79 para estudantes internacionais e 20 para funcionários de
projetos da Secretaria-Geral.
Mais de 4.000 pessoas se beneficiaram dos cursos oferecidos pelo Portal Educativo das
Américas. Os novos cursos online proporcionaram assessoria, planejamento e serviços de
implementação para avanço da aprendizagem.
Virtual Educa, uma iniciativa multilateral para a realização de projetos inovadores nos
âmbitos de educação e formação profissional para o desenvolvimento humano, realizou seu
primeiro evento para países do Caribe que não falam espanhol, com a participação de mais de
11.000 pessoas.
Os Ministros da Educação, em seu Sétimo Encontro (Suriname), decidiram estabelecer
um Banco de Conhecimentos para fomentar a cooperação horizontal e assim fortalecer a
profissão docente, como passo fundamental para melhorar a qualidade da educação na região.
Este Banco está sendo desenvolvido no âmbito da Rede Interamericana de Formação Docente e
conta hoje com mais de 6.000 membros.
Fomentou-se a cultura democrática através da educação mediante missões de
cooperação entre 31 instituições de 12 Estados membros; uma biblioteca virtual para apoiar o
desenvolvimento de aulas democráticas; e o projeto “Armando Paz”, que fomentou a inclusão
da juventude em processos de tomada de decisões sobre desenvolvimento e segurança na
América Central. Apoiou-se a formação de Redes de Legisladores e de Empresários
comprometidos com a primeira infância e foram fortalecidas as relações com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, o Conselho da Europa, o Sistema
de Integração da América Central (SICA) e numerosas instituições da sociedade civil.
No âmbito da Comissão Interamericana de Cultura, iniciou-se a formulação de um
quadro regional para fortalecer a proteção do patrimônio cultural como elemento-chave no
desenvolvimento socioeconômico de 14 países do Caribe; desenvolveram-se novas iniciativas
para medir o impacto da cultura nas economias; publicou-se uma análise das missões de
cooperação técnica; e ampliou-se a carteira de boas práticas.
2.4.2 Departamento de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Turismo (DDECT)
O DDECT concentrou seu trabalho no fortalecimento de capacidades humanas e
institucionais e no apoio ao diálogo em temas da agenda hemisférica de desenvolvimento
econômico inclusivo: comércio, competitividade, turismo, ciência, tecnologia e inovação e
responsabilidade social empresarial. Contribuiu para a formulação de políticas públicas e
iniciativas de cooperação solidária orientadas à redução da pobreza e da desigualdade. O
desenvolvimento do setor das micro, pequenas e médias empresas (MPME), com enfoque de
gênero, foi o foco transversal do trabalho.
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A Rede Interamericana de Competitividade (RIAC), com apoio do DDECT publicou o
Relatório “Sinais de Competitividade das Américas” (www.riacreport.org) com mais de
cinquenta experiências com ofertas e solicitações de cooperação, a partir das quais serão
realizadas missões de assistência em 2013. O Sexto Fórum de Competitividade das Américas
(FCA), de 24 a 26 de outubro, em Cali, Colômbia, se concentrou no tema da inovação, um
elemento essencial nas estratégias públicas e privadas para estimular o crescimento e o
desenvolvimento. Panamá (2013), Trinidad e Tobago (2014), Guatemala (2015) e México (2016)
serão as próximas sedes.
O Segundo Diálogo Interamericano de Altas Autoridades de MPME (Nova Orleans)
permitiu a troca de experiências e a identificação de iniciativas de cooperação sobre políticas
públicas e programas de promoção da competitividade e inovação das MPME e sua
participação no comércio. Ampliou-se o apoio às instituições responsáveis pelo setor de MPME,
mediante modelos baseados em alianças entre governos, empresas e universidades.
Fortaleceram-se as capacidades institucionais para a negociação e administração de acordos de
comércio e investimento, especialmente do Caribe.
Apoiou-se e fortaleceu-se a consulta com o setor privado no âmbito da Sexta Cúpula das
Américas e do Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da
OEA.
O SICE (www.sice.oas.org) continua sendo uma das principais fontes de referência em
comércio, com acesso gratuito a mais de 20.000 documentos e mais de 2,8 milhões de visitas
anuais.
O Vigésimo Congresso Interamericano de Ministros do Turismo (Equador) adotou o
Consenso de Quito sobre Turismo Consciente nas Américas. Realizou-se a primeira convocação
de projetos do Fundo Hemisférico de Turismo para apoiar as comunidades em condições de
extrema pobreza com potencial turístico. No âmbito da Rede de Pequenas Empresas Turísticas,
organizou-se o Primeiro Fórum Caribenho de Pequenos Hotéis (Antígua e Barbuda). Juntamente
com a Secretaria do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE), foram ministrados
cursos sobre segurança turística no México, Jamaica e El Salvador.
A Comissão Interamericana de Ciência e Tecnologia (COMCT) considerou os avanços na
implementação do Plano de Ação do Panamá 2012-2016 e avançou através de seus grupos de
trabalho nas áreas prioritárias de inovação, recursos humanos, infraestrutura de qualidade e
desenvolvimento tecnológico. Continuou-se apoiando atividades de fortalecimento de
capacidades institucionais em engenharia e inovação.
O Programa de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) continuou promovendo a
incorporação dos princípios e diretrizes da RSE nas estratégias de negócio, com ênfase no setor
extrativo e MPME. Com apoio do DDECT e da Secretaria de Assuntos Políticos (SAP), reuniramse na Nicarágua os presidentes legislativos da América Central e da Bacia do Caribe (FOPREL),
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que confirmaram a importância de promover parcerias público-privadas que reconheçam o
impacto da RSE e a necessidade de incluí-la nas agendas governamentais.
2.4.3 Departamento de Desenvolvimento Sustentável (DDS)
O DDS continuou fortalecendo o desenvolvimento das instituições e legislação dos
Estados membros. Duas iniciativas incluem um evento paralelo à Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A OEA coauspiciou o Congresso Mundial de Justiça,
Governança e Legislação para a Sustentabilidade Ambiental, que resultou no estabelecimento
de um Conselho Assessor Internacional com representação de seis Estados membros da OEA. O
DDS preparou o Terceiro Relatório sobre os avanços da agenda de cooperação ambiental dos
países do RD-CAFTA. Assinou-se um acordo para o estabelecimento do mecanismo de
facilitação da iniciativa Caminhos para a Prosperidade nas Américas.
No âmbito do programa de Cidades Sustentáveis apoiado pelos Estados Unidos, o DDS
lançou um programa competitivo de pequenas doações de boas práticas inovadoras para
fortalecer a capacidade das organizações da sociedade civil. Como parte da Iniciativa de
Espécies Migratórias do Hemisfério Ocidental (WHMSI), apoiado pelo Serviço de Pesca e Vida
Silvestre dos Estados Unidos e pelo Governo de Mônaco, o DDS elaborou estratégias de
cooperação para a conservação de espécies migratórias. No âmbito da iniciativa ReefFix, um
projeto para a gestão integrada de zonas costeiras com o apoio do Chile, México e Principado
de Mônaco, o DDS concedeu recursos a agências de governo no Caribe.
O DDS continuou promovendo a Rede Interamericana de Mitigação de Desastres.
Assessorou o Grupo de Trabalho Conjunto do Conselho Permanente e da CEPCIDI sobre
“Mecanismos existentes sobre prevenção, resposta a desastres e assistência humanitária entre
os Estados membros” e ao Grupo de Revisão da Implementação de Cúpulas das Américas na
matéria, que resultou na aprovação do “Plano Interamericano para a Prevenção, Resposta a
Desastres e Coordenação da Assistência Humanitária”, pelo Quadragésimo Segundo Período
Ordinário de Sessões da Assembleia Geral, realizado em Cochabamba.
O DDS apoiou numerosos projetos implementados pela Aliança de Energia e Clima das
Américas (ECPA) e seus parceiros. O DDS apoiou o desenvolvimento de seis projetos piloto de
energia renovável no Caribe, facilitou pesquisas e intercâmbios de peritos em biocombustíveis
entre os Estados Unidos e a Colômbia e contribuiu para a produção e distribuição de centenas
de estufas limpas na América Central. Além disso, o DDS está liderando os esforços no estudo
do potencial de interconexão elétrica entre as ilhas da região. Na América do Sul, o DDS e seus
parceiros no Equador trabalham em formas inovadoras de abordar a produção limpa e foi
obtida a primeira certificação “cradle-to-cradle” concedida a um produto alimentício na
América Latina e no Caribe.
O DDS está contribuindo ao fortalecimento das capacidades dos Estados membros
reunidos na região do Grande Chaco Americano, bacia do Rio da Prata e bacia do Rio Bravo, na
gestão eficaz de seus recursos hídricos transfronteiriços. Além disso, o DDS continuou a
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execução de seu altamente reconhecido programa sobre uso sustentável dos 73 aquíferos
transfronteiriços das Américas, o qual é desenvolvido em colaboração com a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
2.4.4 Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego (DDSE)
O DDSE busca contribuir para o desenvolvimento social com equidade, atendendo os
temas de desenvolvimento social, migração, trabalho, proteção social, pessoas com deficiência,
idosos e direitos do consumidor. Para isso, gerou sinergias e alianças estratégicas com a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comissão Econômica para América Latina e o
Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Instituto Interamericano de Direitos
Humanos (IIDH), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
além de mecanismos sub-regionais e universidades.
O DDSE apoiou os trabalhos que culminaram na adoção da Carta Social das Américas
como referência regional da política social e oferece assistência técnica ao Grupo de Trabalho
encarregado de negociar seu projeto de Plano de Ação.
Além disso, serve de apoio à implementação do mecanismo de acompanhamento do
Protocolo de São Salvador, com a definição e aprovação do primeiro grupo de indicadores.
Realizou no Uruguai o primeiro curso regional sobre indicadores de direitos econômicos, sociais
e culturais.
O DDSE apoia os Ministérios de Desenvolvimento Social e atores relevantes através do
lançamento do Portal de Conhecimento e Comunidade de Prática da Rede Interamericana de
Proteção Social (RIPSO), ferramenta que tem por objetivo facilitar a troca de conhecimentos e
experiências em proteção social e oferecer capacitação virtual. A RIPSO concretizou duas
atividades de cooperação e a apresentação de 59 expressões de interesse de intercâmbio entre
os Estados, além do Primeiro Curso em Proteção Social em espanhol com participação de
funcionários públicos de 15 países.
Em matéria trabalhista, apoia o fortalecimento das capacidades dos Ministérios do
Trabalho, através da implementação de sua agenda, que destaca um diálogo hemisférico sobre
a liberdade sindical e negociação coletiva, e 10 cooperações bilaterais da Rede Interamericana
para a Administração Trabalhista (RIAL), em matéria de igualdade de gênero no mercado de
trabalho, liberdade sindical e serviços de emprego, entre outros.
A Rede Consumo Seguro e Saúde, em aliança com a OPAS, continua se consolidando a
partir da formação de sistemas nacionais de vigilância do mercado em ao menos cinco países e
a realização do segundo curso de pós-graduação em aliança com a Universidade Pompeu Fabra
de Barcelona e a Agência Catalã do Consumo.
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Por outro lado, apoia o processo de negociação da Convenção Interamericana sobre os
Direitos Humanos dos Idosos e difusão do tema no âmbito hemisférico e global. Iniciou-se a
elaboração do Segundo Relatório de Cumprimento da Convenção Interamericana e o Programa
de Ação da OEA sobre pessoas com deficiência (CIADDIS-PAD) e foram assinados acordos de
cooperação com a Pontifícia Universidade Católica do Peru e com a Organização Internacional
de Teletons para a difusão de instrumentos normativos regionais.
No Haiti, o DDSE concentrou seus esforços em fortalecer as capacidades institucionais,
reguladoras e de recursos humanos do governo para implementar de maneira efetiva a lei de
“Inclusão das Pessoas com Deficiências”, e propiciou a assinatura da “Declaração de Montana”,
que garante a inclusão das pessoas com deficiência em todos os programas públicos. Além
disso, obteve-se a inclusão da acessibilidade para as pessoas com deficiência no Código de
Construção Nacional e foram capacitados funcionários públicos.
Presta-se apoio à Comissão sobre Assuntos de Migração e elaborou-se o Segundo
Relatório do Sistema Contínuo de Notificações sobre Migração Internacional nas Américas
(SICREMI), de forma conjunta com a OCDE e a participação do BID e com informação de 18
Estados membros.
2.5

SECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

A Secretaria de Segurança Multidimensional (SSM) é regida pela Ordem Executiva Nº 08/01
Rev.4, emitida em 28 de fevereiro de 2011, cujo mandato incorpora o Escritório Executivo do
Secretário de Segurança Multidimensional, a Secretaria Executiva da Comissão Interamericana para
o Controle do Abuso de Drogas (SE/CICAD), em nível de Departamento, a Secretaria do Comitê
Interamericano contra o Terrorismo (S/CICTE), em nível de Departamento, e o Departamento de
Segurança Pública (DSP).

2.5.1 Escritório Executivo do Secretário de Segurança Multidimensional (SSM)


Fortalecimento de instituições de segurança nacional

Em 2012 realizou-se um diagnóstico sobre segurança em Honduras, Belize e Costa Rica.
Em El Salvador, depois de um ano de viagens e colaboração com o Governo, foram oferecidos
os serviços da OEA para apoiar o processo de pacificação entre as quadrilhas e o fortalecimento
da segurança pública. Em Honduras, seguindo as recomendações dessa avaliação e as da
Comissão da Verdade, o Governo de Honduras criou a “Comissão para Reformar a Segurança
Pública em Honduras”, encarregada de formular recomendações para a reforma da Polícia, do
Sistema Judicial e da Promotoria Geral com suas repartições. Essa Comissão é composta por
cinco membros, entre eles o Secretário da SSM.
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Redução da violência

Em junho de 2012 o Secretário-Geral aceitou ser fiador de um processo de paz entre as
duas quadrilhas rivais de El Salvador. A SSM criou e lidera o Comitê Técnico de Coordenação
para a Redução da Violência em El Salvador, iniciado após a trégua entre as quadrilhas. Uma
das prioridades da SSM através do Comitê é insistir na institucionalização do processo mediante
a participação do Governo. Depois de negociações com instâncias do governo e o resto dos
membros do comitê, o Ministro de Segurança e Justiça foi formalmente nomeado como parte
do Comitê pelo Presidente da República. Através dos negociadores da trégua, membros do
Comitê, conseguiu-se uma segunda fase da trégua com as quadrilhas, denominada “Municípios
Livres de Violência”.
2.5.2 Secretaria Executiva da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas
(CICAD)
Na Cúpula das Américas realizada em Cartagena das Índias em abril, os chefes de
governo incumbiram o Secretário-Geral da OEA de preparar um estudo sobre o problema das
drogas nas Américas. A Secretaria Executiva da CICAD se somou ao apoio técnico e
administrativo deste esforço. O estudo foi dividido em duas partes: um "Relatório Analítico",
que analisa o panorama de políticas atuais com base nos conhecimentos existentes, sintetiza as
lições aprendidas e proporciona um espectro de opções políticas; e um “Relatório de cenários”,
que traça os possíveis resultados de várias alternativas de políticas.


Mecanismo de Avaliação Multilateral (MAM)

Em seu Quinquagésimo Segundo Período Ordinário de Sessões em São José, Costa Rica,
a Comissão aprovou uma proposta sobre um novo instrumento de avaliação para a Sexta
Rodada de Avaliação do MAM (2013-2015). Esse instrumento, baseado em 27 recomendações
extraídas da Estratégia Hemisférica sobre Drogas e seu Plano de Ação, permitiu ao Grupo de
Peritos Governamentais fortalecer as avaliações dos Estados membros, priorizar as ações e
políticas e alinhá-las com esta nova Estratégia.


Redução da demanda

Ampliou o alcance do Programa sobre Capacitação e Certificação para o Tratamento e
Reabilitação de Consumidores de Drogas (PROCCER) para incluir o tema da prevenção, a pedido
dos Estados membros. O Programa na Costa Rica e em El Salvador começou a formar seus
primeiros profissionais certificados; o México terminou a fase piloto em seis estados e os 14
países do Caribe desenvolveram um projeto regional para a capacitação de especialistas em
prevenção e tratamento. Além disso, organizou uma reunião de 80 universidades das Américas,
na qual expuseram a problemática das drogas e a adaptação de seus currículos e pesquisas para
tratar do problema.
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Redução e controle da oferta

Organizou 32 seminários nacionais e regionais, capacitando 1.270 oficiais de organismos
de segurança e órgãos policiais, alfândega, órgãos reguladores e outros provenientes de 28
Estados membros, em temas como inteligência prospectiva antidrogas, controle do
narcotráfico, segurança aduaneira em portos, aeroportos e fronteiras, controle de substâncias
químicas, produção e uso de drogas sintéticas, entre outros.


Contra a Lavagem de Ativos

Organizou 12 seminários, capacitando cerca de 440 juízes, promotores, policiais e
analistas de unidades de inteligência financeira para detectar, investigar e processar casos de
lavagem de ativos. De igual forma, foram realizados seis workshops sobre confisco e
administração de bens de procedência ilícita, com a participação de cerca de 330 funcionários
de oito países. A CICAD aprovou documentos sobre as pautas para compartilhar informação
confidencial de inteligência financeira e recomendações sobre a criação e funcionamento de
órgãos especializados em administração de bens confiscados.


Fortalecimento Institucional

O projeto Saúde e Vida nas Américas (SAVIA) apoiou o desenvolvimento de quatro
programas de formação dirigidos a atores locais que trabalham em temas relacionados com o
consumo de drogas e cofinanciou 29 projetos locais na Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. No
Programa de Tribunais de Tratamento de Drogas (TTD) para as Américas, Trinidad e Tobago
lançou o primeiro Projeto Piloto de TTD na cidade de San Fernando. Os governos de Barbados,
Costa Rica e República Dominicana assinaram acordos com a OEA para passar à fase de
execução. Mais de 400 juízes, promotores, advogados, defensores, provedores de tratamento e
agentes de liberdade condicional de sete países se beneficiarão de capacitação especializada.


Observatório Interamericano de Drogas

Publicou o primeiro relatório regional de análise sobre o consumo de drogas no
Hemisfério Ocidental (2002-2009), que se concentra no álcool, maconha, inalantes, cocaína e
produtos conexos e no uso não médico de produtos farmacêuticos, bem como na percepção de
risco sobre o consumo e a disponibilidade de drogas. Também publicou um estudo comparativo
do uso de drogas na população carcerária de quatro países do Caribe para indagar sobre a
relação entre as drogas, a violência e o crime.
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2.5.3 Secretaria do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (S/CICTE)
A S/CICTE capacitou 9.950 participantes em 163 eventos durante 2012.


Controles Fronteiriços

Segurança Marítima: capacitação de 6.404 funcionários em 41 atividades.
Segurança Aeroportuária: 14 cursos nacionais, quatro workshops sub-regionais e cinco
avaliações especializadas; 54 bolsas a oficiais para 10 cursos organizados pela Organização de
Aviação Civil Internacional (OACI); 455 funcionários capacitados.
Segurança de Documentos: capacitação de 677 funcionários em 22 atividades de assistência
técnica
Controles de Alfândega e Imigração: capacitou 274 participantes em seis workshops


Proteção de Infraestrutura Crítica

O programa de Segurança Cibernética continuou apoiando a Rede Hemisférica de
Equipes de Resposta a Incidentes de Computador (CSIRT), que conta com 17 CSIRT nacionais e
100 usuários representando 19 países. Capacitou 778 funcionários em 19 eventos.
O programa de Segurança em Turismo realizou nove workshops e cursos, capacitando
640 participantes. Integrou uma rede de peritos identificados em atividades de capacitação no
México e América Central.
O projeto de Segurança para Grandes Eventos realizou cinco atividades com a
participação de 213 funcionários.


Assistência legislativa e luta contra o financiamento do terrorismo

Juntamente com o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e
com a SE/CICAD, apoiou o processo legislativo no Suriname e Panamá na revisão de suas leis
nacionais sobre luta contra o terrorismo e seu financiamento. Realizou 17 eventos com a
participação de 340 funcionários.


Fortalecimento de estratégias contra ameaças terroristas emergentes

Realizou sete atividades relacionadas com exercícios de simulação. Reuniu 208
funcionários para avaliar a capacidade de resposta e gestão de crises.


Alianças com outras organizações multilaterais e internacionais

A S/CICTE fortaleceu sua interação e cooperação com o Comitê contra Terrorismo do
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CTC); o Grupo de Trabalho de Implementação da
Luta Contra o Terrorismo (CTITF); Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime
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(UNODC); Instituto Inter-Regional de Pesquisa sobre a Criminalidade e a Justiça (UNICRI);
Organização Marítima Internacional (IMO); Organização de Aviação Civil Internacional (OACI);
Organização Mundial de Aduanas (OMA); Organização Internacional de Polícia Criminal
(INTERPOL). Interatuou também com entidades regionais, inclusive o Conselho da Europa,
Sistema de Integração Centro-Americana (SICA); Comunidade do Caribe (CARICOM) e o Fórum
de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). A sociedade e aliança com mais de 40
organizações internacionais, regionais e sub-regionais oferece um excelente quadro de
referência para a promoção da OEA no âmbito da cooperação internacional, em benefício dos
Estados membros. Sob a presidência de Grenada e a Vice-Presidência da Guatemala, o CICTE
realizou seu Décimo Segundo Período de Sessões em 7 de março de 2012, em Washington, DC.
2.5.4 Departamento de Segurança Pública (DSP)


Autoridades Carcerárias

Prestou-se o apoio técnico e administrativo necessário para a realização da Terceira
Reunião de Autoridades Responsáveis pelas Políticas Penitenciárias e Carcerárias, realizada na
sede da OEA em 17 e 18 de setembro de 2012 com o objetivo de fomentar o intercâmbio de
informação e experiências.


Combate ao Tráfico de Pessoas

Realizou-se a Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Tráfico de
Pessoas em 15 e 16 de outubro de 2012 na Guatemala. Além disso, durante o ano foram
capacitados mais de 250 oficiais responsáveis pela aplicação da lei de seis países da região com
o objetivo de fortalecer suas capacidades de detectar, prevenir e combater o crime de tráfico.


Combate ao Tráfico Ilícito de Armas

Organizou-se a Quinta Reunião do Grupo de Peritos para preparar legislação modelo (9
de fevereiro de 2012), a Décima Terceira Reunião da Comissão Consultiva da CIFTA (10 de
fevereiro de 2012) e a Terceira Conferência de Estados Partes na CIFTA (14 e 15 de maio de
2012). Aprovou-se legislação modelo sobre a Entrega Vigiada de Armas de Fogo, Munições,
Explosivos e Outros Materiais Correlatos. Apoiou a destruição de meia tonelada de munições e
1.864 armas de fogo em El Salvador, 20 toneladas de munições em Honduras, 983 armas de
fogo na Guatemala e 17 toneladas de munições e 1.995 armas de fogo na Costa Rica. Através
do projeto “Promovendo a Marcação de Armas de Fogo na América Latina e no Caribe”, 25
Estados membros haviam marcado mais de 250.000 armas de fogo até a data deste relatório.
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Remoção humanitária de minas

Na Colômbia, organizou campanhas de educação sobre o risco de minas e artefatos
explosivos em oito municípios, proporcionou conscientização de 6.747 pessoas, assistência a 78
sobreviventes, aplicação do sistema de gestão de qualidade e o processo de credenciamento de
organizações de remoção humanitária de minas. Com o assessoramento técnico da Junta
Interamericana de Defesa (JID), ajudou na varredura de 214.751 metros quadrados, destruição
de 113 artefatos explosivos e na liberação de 715.000 metros quadrados no país. No Equador,
apoiou quatro sobreviventes e realizou seis campanhas de educação sobre o risco, alcançando
2.047 pessoas. A JID capacitou 36 pessoas da equipe médico-militar em Atenção Pré-Hospitalar
ao Traumatizado. No Equador trabalhou em 18 campos minados com um total de 57.292
metros quadrados removendo 203 minas e certificando a não existência de 78. No Peru
trabalhou em 13 campos minados. A autoridade nacional, CONTRAMINAS, informou a
varredura de 13.790 metros quadrados e a remoção de 3.783 minas. Junto a Engenheiros do
Exército da Nicarágua e a Fundação Humanitária Golden West, iniciou a remediação de terras
da Comarca Gocen na Península de Chiltepe, ao varrer 79.142 metros quadrados e destruir
1.371 artefatos explosivos, beneficiando os 599 moradores da comarca; também apoiou 98
sobreviventes e sensibilizou 1.115 pessoas sobre o risco.


Prevenção da violência

Concluiu suas responsabilidades como Secretaria Técnica da Coalizão Interamericana
para a Prevenção da Violência (CIAPV), promovendo maior coordenação interinstitucional na
matéria e reforçando o diálogo e a cooperação das organizações com governos locais. Executou
o projeto “Armando Paz”, promovendo a participação de mais de 10.000 jovens em iniciativas
relacionadas à prevenção da violência em seus diferentes aspectos e reforçando as capacidades
e canais de diálogo e cooperação entre governos, sociedade civil, setor privado e juventude em
cinco países da América Central.


Alianças com parceiros estratégicos

Foi estabelecido um plano de trabalho para orientar atividades conjuntas em 2012 com
a Comunidade de Polícias das Américas (AMERIPOL).


Observatório Hemisférico de Segurança

Organizou seminários e preparou um manual para o desenvolvimento de capacidades
institucionais. Prestou assistência técnica na diligência da Pesquisa sobre Tendências do Crime e
Operações dos Sistemas de Justiça Penal das Nações Unidas, apoiando a coleta, sistematização,
análise e avaliação de dados oficiais de segurança pública. Publicou o Segundo Relatório sobre
Segurança Cidadã das Américas, incluindo os indicadores oficiais de segurança de todos os
países do Hemisfério.
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2.6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SAF)

A SAF é constituída pelo Departamento de Recursos Humanos, pelo Departamento de
Serviços de Gestão Financeira e Administrativa, pelo Departamento de Serviços de Informação e
Tecnologia, pelo Departamento de Planejamento e Avaliação, pelo Escritório de Serviços de
Compras e pelo Escritório de Serviços Gerais. Sua missão é oferecer liderança e orientação às
atividades de apoio administrativo, inclusive a gestão orçamentária e financeira, os serviços de
tecnologias da informação da Secretaria-Geral, o planejamento, a avaliação e o acompanhamento
operacional de programas, a gestão de serviços gerais (inclusive dos edifícios e serviços de
segurança), a aquisição e contratação de bens e serviços, bem como a gestão e treinamento do
pessoal, em conformidade com os princípios estabelecidos de gestão profissional.
Escritório do Secretário
O Escritório do Secretário continuou com o apoio aos órgãos políticos da Organização,
principalmente à Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP), servindo
como vínculo principal entre a CAAP e a Secretaria-Geral.
Liderou, em coordenação com as diversas áreas da Secretaria-Geral em apoio de seus
programas sob a perspectiva financeira e administrativa, uma série de reformas destinadas a
modernizar e manter transparência na Secretaria-Geral. O progresso de vários desses aspectos
foi informado periodicamente aos Estados membros e à Direção Executiva por meio do
Relatório Trimestral sobre a Administração de Recursos na OEA. Este relatório integra as
atividades da SAF, apresenta o desempenho das atividades e responde às recomendações da
Junta de Auditores Externos da OEA, bem como aos mandatos emanados da resolução do
orçamento.
2.6.1 Departamento de Recursos Humanos (DRH)
O DRH, além de continuar realizando as ações administrativas regulares do
Departamento, gerou e implementou ações dirigidas a tornar mais eficiente a gestão de
recursos humanos através do seguinte:


Esforços de Modernização

Em conformidade com a AG/RES. 2755 (XLII-O/12), foi preparada e apresentada à CAAP
uma proposta revisada de Estratégia de Recursos Humanos, incluindo modificações às Normas
Gerais para o funcionamento da Secretaria-Geral, a fim de tornar os processos mais eficientes.
Essa estratégia inclui, entre outros temas, fortalecer os princípios de transparência,
responsabilidade e equidade nos processos e aumentar a adaptabilidade da Secretaria-Geral
aos mandatos e às prioridades dos Estados membros. A estratégia revisada de Recursos
Humanos será estudada detalhadamente pelo Grupo de Trabalho da CAAP durante 2013.
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Em conjunto com o Departamento de Serviços de Tecnologia da Informação (DOITS)
foram implementadas duas ferramentas eletrônicas que facilitam a administração dos recursos
humanos. A Base de Dados do Pessoal da OEA (OPDB) fornece informação mensal aos Estados
membros e ao pessoal acerca de funcionários, associados e consultores independentes. O
Sistema de Contratação Baseado em Resultados (RBCS) é um sistema automatizado para
processar e aprovar Contratos por Resultado (CPR) de consultores naturais, facilitando a criação
de uma base de dados exata.
Foi lançada uma ferramenta eletrônica de recrutamento e seleção (Taleo) para
concursos da Secretaria-Geral, reduzindo o processo de revisão da informação dos candidatos e
permitindo aos candidatos acesso ao seu perfil de informação on-line.
Foram atualizados os formatos de Documentos de Viagem e de Viagem ao País de
Origem, o que gerou uma maior facilidade no processo de solicitação para os funcionários.


Desenvolvimento de Pessoal

Foi atualizada a ferramenta do Sistema de Avaliação do Desempenho (PES) refletindo os
acordos alcançados com o Comitê de Pessoal.
Foram realizados os treinamentos de Conversações sobre Desempenho e de Idiomas
para funcionários nos Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados membros.
Assinou-se um memorando de entendimento com a Universidade George Washington
para oferecer aos funcionários da Secretaria-Geral um desconto na matrícula para os
programas de mestrado em Administração de Empresas.
2.6.2 Departamento de Serviços de Gestão Financeira e Administrativa (DFAMS)
Durante 2012, o DFAMS continuou seus esforços para atingir metas imediatas e de
longo prazo, entre as quais 1) melhorar a transparência da informação financeira e 2) aumentar
a eficiência dos processos.
Adiante, apresentam-se alguns destaques do DFAMS durante 2012.


Implementação do Sistema de Reembolso de Gastos de Viagens (Travel Expense Claim
System - TECS), em coordenação com DOITS.
Esta é uma ferramenta que permite:
gerar os TECS em forma eletrônica
apresentar prestação de contas de gastos de viagem on-line
automatizar os processos de verificação, aprovação e reembolso
reduzir o tempo de revisão, arquivo de documentação e resposta ao viajante
centralizar a documentação.
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Transferências eletrônicas para compra de moedas nos Escritórios da Secretaria-Geral

Durante 2012, o DFAMS continuou a implementação do projeto de compra de moedas
estrangeiras através da plataforma patrocinada por “INTL Global Currencies, LTD” (IGC),
expandindo esta modalidade a 27 Escritórios da OEA nos Países e aumentando em 2% o poder
aquisitivo dos Escritórios e projetos nos países.


Resultados orçamentários da Secretaria-Geral

Fundo Ordinário
-

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou em 15 de novembro de 2012 o orçamentoprograma correspondente ao exercício financeiro janeiro-dezembro de 2013, no total de
US$ 83.870.507, o que representa uma redução de US$ 1.480.293 em relação ao
exercício janeiro-dezembro de 2012; e uma atribuição de cotas no total de US$
81.105.400 e outras receitas de US$ 2.765.107.

-

No encerramento do exercício financeiro de 2012 a Secretaria-Geral havia executado
US$ 83,5 milhões, que correspondem a 97,8% do orçamento aprovado.

-

Embora o subfundo de reserva tenha registrado um déficit de US$ 4,8 milhões no final
de 2012, o saldo de cotas devidas chegou a US$ 4,9 milhões no final de 2012, das quais a
maioria foi recebida em 2 de janeiro de 2013.

Fundos Específicos
-

-

-

2
3

As contribuições em dinheiro aos Fundos Específicos ascenderam a um valor líquido de
US$ 64,92 milhões em 2012, em comparação com um valor líquido de US$ 60,73 milhões
em 2011.
Os três maiores contribuintes durante 2012 foram os Estados Unidos com US$ 22,3
milhões, seguido pelo Canadá com US$ 20,6 milhões e os Países Baixos com US$ 4,4
milhões. Dos US$ 64,9 milhões em contribuições para 2012, 71,9% provieram dos
Estados Membros, 20,4% dos Observadores Permanentes e 7,7% de outras instituições
e doadores.
Em 2012, o total dos gastos alcançou a soma de US$ 62,6 milhões, uma diminuição de
US$ 9,8 milhões em relação a 2011. Mais de 34,3% do total de gastos está relacionado
com os projetos administrados pelo Capítulo 5 - Secretaria de Segurança
Multidimensional, seguido pelo Capítulo 6 - Secretaria de Assuntos Políticos, com 26,4%
e o Capítulo 7 - Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral com 17,8%.

Até 17 de janeiro de 2013, não se haviam recebido instruções dos Estados Unidos para programar fundos para
o FEMCIDI.
Os montantes para 2011 foram extraídos do livro anual de auditoria da Secretaria-Geral.
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-

Com relação aos US$ 62,6 milhões de gastos totais, US$ 24,5 milhões se referem a
gastos de contratos por resultados, enquanto US$ 11,6 milhões correspondem a gastos
de viagens. Os gastos de pessoal ascenderam a US$ 11,2 milhões.

2.6.3 Departamento de Serviços de Informação e Tecnologia (DOITS)
Como parte do processo de modernização proposto pela SAF, o Departamento de
Serviços de Informação e Tecnologia implantou um conjunto de serviços informáticos: Base de
Dados de Recursos Humanos (OPDB), Sistema de Gestão Integral de Administração de
Contratos por Resultados (RBCS) e Sistema de Gestão de Gastos de Viagens (TEC), como parte
da estratégia de Recursos Humanos adotada pela Secretaria. Este conjunto de aplicações foi
complementado com uma série de serviços elaborados especialmente para as áreas da
Organização.
Para melhorar as ferramentas de produtividade do pessoal, iniciou-se a migração dos
postos de trabalho para um ambiente denominado OAS Universal Desktop, que inclui a
implementação de Windows 7/Office 2010/Sharepoint. Esta iniciativa foi complementada com a
migração dos servidores de correio para Exchange 2010.
Como parte da atualização tecnológica necessária para apoiar os serviços já definidos,
iniciou-se a primeira fase da migração dos sistemas de telefonia a uma plataforma de última
geração baseada em VOIP (Voz sobre Internet). Além disso, implementou-se a estratégia
OWEMS (OAS Workstation Energy Management System) para reduzir as emissões de gases,
obtendo uma recuperação de custos de cerca de US$ 160.000 no ano.
O DOITS, respondendo aos diversos mandatos da Organização, continuou com o apoio
às diversas áreas, merecendo uma menção especial a implementação do Laboratório de
Segurança Informática, que, em conjunto com os Estados membros e a Secretaria Executiva do
CICTE, permitiu o treinamento sobre este tema na Colômbia e Argentina durante 2012.
2.6.4 Departamento de Planejamento e Avaliação (DPE)
Destaques de 2012:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Proposta de orçamento-programa 2013, complementada pelo Plano Operacional 2013.
Relatório detalhado de custos relacionados com as resoluções apresentadas à
Assembleia Geral.
Novos relatórios sobre mandatos, resultados previstos e recursos programados
apresentados à CAAP.
67 novas propostas de projetos analisadas e apresentadas à Comissão de Avaliação de
Projetos (CEP).
Módulo de Formulação de Projetos com informação atualizada
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vi.
vii.

Avaliações intermediárias de projetos de Assistência Técnica Eleitoral, Sistema de
Análise Política e Cenários Múltiplos (SAPEM) e Comissão Interamericana de Mulheres
(CIM).
Funcionários da Secretaria-Geral, das Missões Permanentes junto à OEA e de
instituições dos Estados membros capacitados em formulação, monitoramento e
avaliação de projetos.

2.6.5 Departamento de Compras (DP)


Em Administração de Compras

-

Revisou os processos internos e identificação de eficiências e reduções de custos,
principalmente em ações de rotina e com pouco valor agregado.
Apoiou a implementação dos sistemas TEC e RBCS.
Obteve avanços na incorporação de um sistema de cartões de crédito mais robusto e
substituição do cartão usado para comprar passagens por um sistema que proporciona
mais benefícios para a organização.
Reuniões e conversações com o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
Organização Pan-Americana da Saúde e Banco Interamericano de Desenvolvimento
permitiram criar contatos permanentes para compartilhar e receber apoio durante a
implementação de melhoras em diversas disciplinas relacionadas a compras.
Completou mais de 36 mil transações num valor superior a US$ 85 milhões:
Durante 2012 finalizou cinco processos de licitação pendentes de 2011 e iniciou 22
novos processos. Estes processos resultaram numa poupança direta de quase US$
190.000.
Revisou a carteira de seguros da Secretaria-Geral e obteve uma redução aproximada de
US$ 15.588 no custo de renovação dos prêmios; além disso, atualizou as renovações de
modo a coincidir com as restrições do orçamento anual.

-

-

-

-



Em Administração de Viagens

-

Monitorou a compra de passagens aéreas e assegurou o cumprimento pleno da
resolução do Conselho Permanente que requer que todas as passagens sejam
compradas em classe econômica ou que sejam autorizadas pelo Secretário-Geral.
Coordenou a compra de quase 6.000 passagens através da companhia Omega World
Travel (OWT) no valor de mais de US$ 4,8 milhões.
Continuou suas negociações com as principais linhas aéreas para obter mais benefícios,
descontos em tarifas e melhores condições para a Secretaria-Geral, com uma poupança
estimada em mais de US$ 95.000.
Estabeleceu tarifas preferenciais e benefícios com os principais hotéis da Área
Metropolitana de Washington, DC. Também estabeleceu acordos e negociações com
cadeias internacionais que permitirão reduzir custos e criar eficiências. A poupança
obtida supera US$ 90.000.

-

-
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DP e DFAMS conseguiram agilizar a conciliação de gastos relacionados a viagens.
Trabalhou-se arduamente com as áreas para agilizar os processos e permitir finalizar os
demonstrativos de contas mensalmente.

-

O Departamento de Compras continuou revisando os relatórios de viagem para a
recuperação de passagens que anteriormente eram canceladas e não reutilizadas. A poupança
proveniente desta atividade supera US$ 30.000.
2.6.6 Departamento de Serviços Gerais (DSG)
De acordo com a Ordem Executiva Nº 08-01 Rev. 5, de 20 de abril de 2012, o
Departamento de Serviços Gerais (DSG), através do Secretário de Administração e Finanças,
atua como assessor da Secretaria-Geral e dos órgãos políticos em todos os assuntos
administrativos relacionados com os planos, políticas, procedimentos e normas da
administração e manutenção de edifícios; e como provedor de serviços gerais, incluindo
segurança, arrendamento de escritórios, serviços de mensageiro e transporte, duplicação de
documentos, estacionamentos e inventário.
O Departamento de Serviços Gerais investiu US$ 6.568.000 em manutenção e reparação
de edifícios; hipoteca (GSB); eletricidade, água, e vapor; segurança, limpeza e serviços gerais.
Em capitalização e modernização foram investidos US$ 480.000, representados
principalmente pela nova torre de refrigeração do sistema de ar condicionado no MNB; sistema
de detectores de fumaça e alarmes de incêndio no MNB e ADM, substituição do ar
condicionado no Museu e adequação do quarto andar da Casa do Soldado para o Trust of the
Americas.
Em Segurança foram investidos US$ 919.0004, sendo US$ 855.000 em pessoal, US$
34.000 em equipamentos e US$ 30.000 em manutenção.
Foram enviados 44.000 pacotes pelo correio a um custo de US$ 120.000; distribuíram-se
internamente 290.000 peças. Foram investidos US$ 51.800 em manutenção de veículos.
Foram retirados do sistema 2.229 ativos (10 anos e valor zero) e completou-se a
certificação de inventário dos Escritórios Nacionais.
Com o aluguel dos Escritórios foram arrecadados US$ 2.019.508 por uma área de 52.713 pés
quadrados; a UNAIDS é o novo inquilino.
Por 85 eventos especiais, ingressaram US$ 380.710.

4

Esta cifra também faz parte do total de US$ 6,568 milhões utilizados na administração dos edifícios.
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Foram investidos US$ 134.000 na manutenção e modernização dos equipamentos de
fotocopiadora e papel; adquiriu-se um servidor para centralizar o manejo de impressoras e
scanners.
Por estacionamentos ingressaram US$ 626.000; foram gastos US$ 784.000; o saldo
aproximado do Fundo de Estacionamento é de US$ 373.897.
2.7

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) assessora, no âmbito de sua competência, a
Assembleia Geral, a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, o Conselho
Permanente, a Reunião de Ministros da Justiça, a Secretaria-Geral e outros órgãos, organismos e
entidades da OEA. Presta assessoramento em matéria de Direito Internacional e desenvolvimento e
codificação do Direito Interamericano; apoia os mecanismos de acompanhamento de algumas
convenções interamericanas; atua como depositária e fonte de informação dos tratados
interamericanos e acordos da OEA e de seus órgãos; divulga informações sobre os instrumentos
jurídicos da OEA e os programas nessa área; desenvolve, promove e implementa o Programa
Interamericano para o Desenvolvimento do Direito Internacional; e presta outros serviços
relacionados com a cooperação jurídica interamericana. A Secretaria de Assuntos Jurídicos é
constituída pelo Escritório Executivo do Secretário e pelas seguintes dependências: Departamento
de Direito Internacional e Departamento de Cooperação Jurídica (Secretaria Técnica de
Mecanismos de Cooperação Jurídica).



Escritório Executivo do Secretário de Assuntos Jurídicos

O Escritório Executivo do Secretário de Assuntos Jurídicos exerce a direção,
planejamento e coordenação dos programas, atividades e ações da área. Em particular, em
suas funções de apoio às instâncias encarregadas do desenvolvimento do direito
interamericano, participou do assessoramento à Assembleia Geral e ao Conselho Permanente,
bem como nos períodos de sessões da Comissão Jurídica Interamericana e no Curso de Direito
Internacional. Além disso, participou da Nona Reunião de Ministros da Justiça das Américas,
que teve lugar em Quito, Equador, bem como de suas reuniões preparatórias, em particular a
reunião sobre assistência mútua em matéria penal e extradição, realizada em Assunção,
Paraguai.
A fim de difundir o trabalho jurídico da Organização, durante 2012 o Secretário de
Assuntos Jurídicos participou de seminários e cursos e ministrou conferências em diversas
academias diplomáticas de países-membros e em reuniões acadêmicas, como o Congresso do
Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, em San Juan, Porto Rico, e a
Conferência da Sociedade Europeia de Direito Internacional em Valencia, Espanha.
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Programa de Facilitadores Judiciais
A Assembleia Geral da OEA aprovou a Resolução AG/RES. 2703 (XLII-O/12) em apoio ao
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciais e encarregou a Secretaria-Geral de
continuar apoiando os Estados membros que solicitem o estabelecimento de Serviços Nacionais
de Facilitadores Judiciais.
Em atenção a isso, ampliou-se a colaboração a seis países e implementou-se um
programa sub-regional para apoiar as Cortes da América Central. Além disso, até o fim de 2012
havia sido estabelecida uma rede de 5.673 facilitadores, sendo 40% mulheres. Os facilitadores
são líderes locais que, no âmbito de sua comunidade e de maneira voluntária, colaboram com a
administração de justiça; são selecionados por sua comunidade e nomeados pelo juiz local, que
os capacita e supervisa.
No exercício de suas funções, prestaram 10 mil serviços de acesso (trâmites
encarregados pelas autoridades judiciais ou casos remetidos pelos facilitadores) e 30 mil
serviços de prevenção (assessoramentos e mediações) e informaram mais de 100 mil pessoas
sobre diversas normas jurídicas.
Além disso, o Programa Interamericano de Facilitadores Judiciais, em aliança com
quatro universidades locais, formou 181 operadores de justiça em nível de pós-graduação.
2.7.1 Departamento de Direito Internacional (DDI)
Durante 2012, o DDI prestou serviços jurídicos no campo do direito internacional aos
órgãos da OEA (Assembleia Geral, Conselho Permanente, Comissão de Assuntos Jurídicos e
Políticos e seus grupos de trabalho) em temas como acesso à informação pública, proteção de
dados pessoais, acesso à justiça, direitos humanos, discriminação e intolerância, povos
indígenas, afrodescendentes, idosos, grupos LGBTI, refugiados, deslocados internos e apátridas,
Tribunal Penal Internacional e direito internacional humanitário. O DDI também teve a seu
cargo a implementação das atividades previstas no Programa Interamericano para o
Desenvolvimento do Direito Internacional
Na qualidade de Secretaria da Comissão Jurídica Interamericana (CJI), o DDI prestou a
este órgão apoio técnico e administrativo durante todo o ano.
Além disso, o DDI continuou implementando projetos financiados por fundos
específicos:
-

O Programa de Ação sobre os Povos Indígenas nas Américas, com o objetivo de
capacitar líderes indígenas em temas como bom governo, participação política da
mulher, direitos humanos e formulação de quadros lógicos para projetos de autogestão.
Deu-se apoio às numerosas réplicas que os participantes realizam em seus países.
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-

-

-

-

-

O Programa de Acesso à Informação Pública, com o objetivo de melhorar a capacidade
dos Estados membros de aumentar a transparência e o acesso equitativo à informação
pública, baseado na Lei Modelo Interamericana aprovada pela Assembleia Geral em
2010.
O Programa de Garantias Mobiliárias, com o objetivo de apoiar a capacidade dos
Estados Membros para implementar reformas em seus sistemas, incluindo a promoção
do acesso ao crédito, com base na Lei Modelo Interamericana aprovada pela CIDIP-VI
(Sexta Conferência Internacional de Direito Internacional Privado) e na criação de
registros públicos baseados no Regulamento Modelo Interamericano aprovado pela
CIDIP-VII (Sétima Conferência Internacional de Direito Internacional Privado).
O Programa de Arbitragem, com o objetivo de reforçar a capacidade dos Estados
membros de aplicar as decisões arbitrais em matéria de comércio através da
capacitação de juízes e outros funcionários públicos na efetiva aplicação de tratados e
normas internacionais vigentes, particularmente com relação à execução das decisões e
laudos arbitrais.
O Programa de Afrodescendentes, com o objetivo de capacitar líderes no emprego de
normas de proteção e mecanismos do sistema interamericano, entre outros, e apoiar as
réplicas que os participantes realizam em seus países.
Em cumprimento do Programa Interamericano para o Desenvolvimento do Direito
Internacional, o DDI organizou, entre outros, os seguintes eventos:
o
Vigésimo Nono Curso de Direito Internacional, Rio de Janeiro, de 6 a 24 de
agosto de 2012.
o
Quinto Curso sobre Direito Internacional Humanitário, Washington, DC, 26 de
janeiro de 2012.
o
Curso sobre os Elementos Essenciais para a Identificação, Proteção, Prevenção e
Redução da Apatridia nas Américas, Washington, DC, 23 de fevereiro de 2012.

Em matéria de publicações, o DDI editou, publicou e distribuiu o Trigésimo Oitavo Curso
de Direito Internacional e o Manual para a Formação de Formadores de Líderes
Afrodescendentes nas Américas.
No último ano, o DDI continuou administrando seu site, bem como o da Comissão
Jurídica Interamericana (CJI). Sua loja virtual conta com um catálogo completo de todas as
publicações do DDI.
O DDI continuou cumprindo sua função de depositário dos tratados interamericanos e
dos acordos bilaterais. No site do DDI pode-se consultar a informação atualizada nesta matéria,
bem como fazer o acompanhamento de todas as atividades do DDI durante 2012. O DDI
também publica frequentemente boletins informativos e comunicados de imprensa
descrevendo todas as suas atividades.
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2.7.2 Departamento de Cooperação Jurídica (DCJ)
Foram prestados serviços de assessoramento e secretaria técnica às seguintes reuniões:
-

-

-

Reuniões de Ministros da Justiça ou de outros Ministros ou Procuradores-Gerais das
Américas (REMJA)
Nona Reunião de Ministros da Justiça ou de outros Ministros ou Procuradores-Gerais
das Américas (REMJA IX), Quito, Equador, 28 e 29 de novembro de 2012.
Reunião de Autoridades Centrais e outros Peritos sobre Assistência Mútua em Matéria
Penal e Extradição. Assunção, Paraguai, 30 e 31 de março de 2012.
Duas sessões de capacitação para mais de 40 usuários, nacionais e estrangeiros, do
Sistema de Comunicação Eletrônica Segura da Rede Hemisférica de Cooperação Jurídica
em Matéria Penal (Rede em Matéria Penal). Assunção, Paraguai, 29 de março de 2012.
Expansão, manutenção e atualização dos diversos componentes da Rede Hemisférica de
Intercâmbio de Informação para a Assistência Mútua em Matéria Penal e Extradição
(Rede em Matéria Penal).
o
Assinatura de Memorandos de Entendimento para participar na Rede com a
Corte Nacional de Justiça do Equador e com o Ministério da Justiça da França.
o
Criação de 43 contas no Sistema de Comunicação Eletrônica Segura da Rede para
novos usuários da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Dominica, El
Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai e Suriname.
Reunião do Grupo de Peritos Governamentais sobre Crime Cibernético. Washington, DC,
Estados Unidos, 6 e 7 de fevereiro de 2012.
Workshop regional de capacitação contra o crime cibernético, Cidade da Guatemala,
Guatemala, de 27 a 29 de março de 2011.
Workshop regional de capacitação em técnicas de investigação em matéria de crime
cibernético e provas eletrônicas, Montevidéu, Uruguai, de 10 a 13 de julho de 2012.
Workshop sobre Segurança Cibernética e Crime Cibernético no Caribe, Miami, Flórida,
de 22 a 24 de agosto de 2012.

Cooperação no âmbito do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da
Convenção Interamericana contra a Corrupção (MESICIC):
-

-

-

Visitas in situ ao primeiro grupo de Estados analisados na Quarta Rodada de Análises
(Brasil, El Salvador, México, Bolívia e Paraguai), março-abril de 2012.
Vigésima Reunião Ordinária do Comitê de Peritos do MESICIC, de 10 a 14 de setembro
de 2012. Foram adotados os relatórios do primeiro grupo de países analisados na
Quarta Rodada de Análises (Brasil, El Salvador, México, Bolívia e Paraguai).
Visitas in situ ao segundo grupo de Estados a ser analisados na Quarta Rodada de
Análises (Peru, Costa Rica, Argentina, Trinidad e Tobago e Honduras), setembro-outubro
de 2012.
Diálogo Regional pelo Governo Aberto, em colaboração com o México e a Aliança para o
Governo Aberto (OGP), México, DF, 20 de março de 2012.
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Colaboração com outros organismos internacionais:
O DCJ continua desempenhando seus trabalhos em estreita cooperação com outras
instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Conselho da Europa e a Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de instâncias sub-regionais.
2.8

SECRETARIA DE RELAÇÕES EXTERNAS

A Secretaria de Relações Externas (SRE) foi criada com o propósito central de
desenvolver e executar as tarefas principais de difusão da Organização. A Secretaria é integrada
pelo Departamento de Imprensa e Comunicação, o Departamento de Assuntos Internacionais e
o Museu de Arte das Américas. As três áreas e o Escritório do Secretário de Relações Externas
atuam de forma conjunta para fortalecer a imagem e melhorar o conhecimento da
Organização.
Nesse contexto, foram implementadas estratégias que incluem a identidade
institucional, o desenvolvimento da mensagem e seu conteúdo, as relações com os diversos
públicos interessados, as atividades de apoio cultural, a mobilização de recursos, o
estabelecimento de alianças e o desenvolvimento de relações e atividades com governos,
instituições internacionais e setores da sociedade.
A SRE também tem a responsabilidade de promover a imagem da Organização e
desenvolver relações com as diversas instituições do país-sede, particularmente com o
Congresso. Durante 2012 trabalhou intensamente com membros importantes do Congresso
fortalecendo os contatos regulares e o diálogo. Além disso, manteve informados peritos em
política e encarregados da tomada de decisões sobre as áreas prioritárias e atividades da
Organização.
Adicionalmente, realizou-se um importante trabalho de aproximação com os centros de
estudos e a comunidade acadêmica. Além de participar em eventos organizados por eles,
foram realizadas reuniões individuais e coletivas com os peritos na região desses centros
formadores de opinião e de universidades. Atenção especial foi dada às organizações latinas
nos Estados Unidos, para obter uma maior aproximação. Foram realizados eventos muito
relevantes para a comunidade latina na Sede da Organização por ocasião da posse do
Presidente Barack Obama.
2.8.1 Departamento de Imprensa e Comunicação (DPC)
O DPC transmite e identifica a mensagem que deve ser entregue à opinião pública do
Hemisfério. Nesta perspectiva, desenvolve atividades de vinculação com os meios de
comunicação de toda a região, bem como com líderes de opinião, para informar sobre as
atividades da Organização; elabora material informativo e aplica estratégias para instalar essa
mensagem na opinião pública da região. Além disso, mantém a Secretaria-Geral atualizada (7
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dias por semana) sobre os acontecimentos e notícias relevantes. Em todo este trabalho, conta
com o apoio da Chefia de Gabinete do Secretário-Geral.
Em 2012 o Departamento de Imprensa e Comunicações absorveu as responsabilidades
do extinto Departamento de Comunicação Estratégica e Imagem, praticamente sem recursos
materiais adicionais e somente com quatro funcionários técnicos provenientes do DCEI. Apesar
disso, o Departamento de Imprensa e Comunicações aumentou a média de comunicados
publicados, avançou na criação e produção de novos produtos potenciadores da difusão e
estruturou, sistematizou e racionalizou a produção em áudio e vídeo, nas redes sociais e no
site.


Seção de imprensa escrita

A Seção de Imprensa divulgou 939 comunicados de imprensa (3,74 por dia, um aumento
de 17% em comparação com 3,20 por dia em 2011 e de 458% em comparação com 0,67 por dia
em 2004) e continuou com os envios de notícias às autoridades da OEA (média de dois por dia,
todos os dias do ano).
Mailchimp: modernizou-se o sistema de distribuição com a implementação de uma nova
ferramenta de envio (Mailchimp), que permitiu a renovação das listas de envio, bem
como uma dinâmica atualização; e criou-se um novo sistema de assinatura dos
comunicados, através da internet.
Produtos do DPC: nos comunicados, ao texto base adicionaram-se fotos, vídeo, áudio e
discursos ou documentos.
Newsletter: criou-se um boletim mensal com discursos do Secretário-Geral e do
Secretário-Geral Adjunto, dirigido a centros de estudo, universidades (faculdades de
Ciências Políticas) e partidos políticos dos 34 países-membros.


Seção de Audiovisual (rádio e televisão)

A Seção de Áudio e Vídeo (uma funcionária) sistematizou a produção, concentrando-se
em três elementos: vídeos (204 produzidos) e áudios (133 produzidos); informativos das
atividades da OEA; miniprograma de rádio destinado ao Caribe denominado “OAS Today”,
iniciado em 6 de novembro de 2012. O material básico enviado é uma síntese dos Conselhos
Permanentes, em espanhol e inglês, a rádios e televisoras dos 34 países. Também foram
divulgadas em áudio e vídeo as 54 reuniões completas do Conselho Permanente.


Seção de Redes Sociais

Para a Seção de Redes Sociais (uma funcionária) planejou-se uma estratégia que inclui
mensagens políticas e programáticas, em coordenação com Secretarias e através de produtos
em numerosos formatos. Sistematizou-se o método de emissão e resposta de mensagens em
redes sociais, ao mesmo tempo em que se assegurou em todo momento seu alinhamento em
matéria política com a Secretaria-Geral.
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Facebook: as contas aumentaram seus seguidores em 220% (de 7.900 em maio de 2012
para 17.500 em fevereiro de 2013).
Twitter: os seguidores cresceram 235% (de 11.000 em maio de 2012 para 25.700 em
fevereiro de 2013).
Seção de Internet

A Seção de Internet (dois funcionários) iniciou o processo de simplificação e
dinamização do site da Organização. Na página principal, o “carrossel” aumentou sua atividade
com o anúncio de eventos institucionais (foram anunciados 164 eventos) e aumentou-se a
quantidade e rotação das fotografias; unificou-se a estrutura da coluna de notícias (345
publicadas); começou-se a atualizar periodicamente os temas de entrada na seção dos pilares
da OEA e as “caixas” de outras áreas, com especial atenção à participação de minorias; e
renovou-se a seção de escritórios nacionais. Além disso, distribuiu-se às Secretarias um
protocolo com guias básicos para as páginas do site administradas por outros Departamentos,
para que a internet ofereça uma imagem homogênea e institucional.


Seção de Temas Institucionais

A Seção de Temas Institucionais (um funcionário) criou um espaço na página principal
sob o título “OEA em Ação”, que destaca mensalmente, através de um clip de 2 minutos
(produzido por DPC), documentos e outros links, atividades da OEA que se refletem
positivamente na organização, mas que não recebem a atenção devida nos meios de
comunicação.
2.8.2 Departamento de Assuntos Internacionais (DAI)
O Departamento de Assuntos Internacionais (DAI) fortaleceu as relações da OEA com os
Observadores Permanentes, organizações da sociedade civil (OSC) e atores sociais, agências do
sistema interamericano e das Nações Unidas e demais organismos internacionais. Promoveu
também o trabalho da OEA mediante programas de difusão como a Cátedra das Américas, a
série de Mesas-Redondas de Políticas da OEA, as sessões informativas e o Modelo da
Assembleia Geral da OEA (MOEA).
Em 2012, o DAI apoiou as áreas técnicas da Organização na canalização de US$
14.607.632 provenientes dos Países Observadores Permanentes junto à OEA, bem como a
assinatura de cinco acordos de cooperação entre a Secretaria-Geral e os Observadores
Permanentes, e coordenou reuniões no âmbito da Sexta Cúpula das Américas e do
Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral, realizado em
Cochabamba, Bolívia.
A OEA promoveu a participação de 1.068 organizações da sociedade civil e atores sociais
em 22 reuniões, incluindo a Assembleia Geral, reuniões ministeriais e conferências
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especializadas, a Sexta Cúpula das Américas e duas reuniões prévias à Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).
Durante o ano foram processados pedidos de 18 organizações da sociedade civil (OSC),
de 11 Estados membros e da Suíça para inscrição no Registro da OEA. O DAI difundiu
documentos e mais de 240 comunicações sobre as atividades da OEA e seus órgãos políticos
entre as 396 OSC inscritas e mais de 4.500 organizações não registradas.
O Departamento fortaleceu as relações da OEA com seus parceiros institucionais no
âmbito regional e internacional, através de eventos e reuniões dirigidos ao intercâmbio de
melhores práticas e ao desenvolvimento do diálogo político. Destacam-se a assinatura de um
Memorando de Entendimento com a Organização Internacional da Francofonia, o lançamento
do segundo relatório sobre Financiamento de Partidos Políticos e a participação no Diálogo
Inter-Regional sobre Democracia com IDEA Internacional, a realização de diálogos com o
Conselho da Europa e a Corte Europeia de Direitos Humanos, o desenvolvimento de estratégias
de cooperação com a Liga de Estados Árabes e o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) e o fortalecimento da coordenação programática e institucional com as
Nações Unidas.
Com a participação de cerca de 2.000 jovens e 150 professores, foram realizados sete
Modelos da Assembleia Geral da OEA (MOEA), promovendo os valores democráticos entre a
juventude do Hemisfério.
Dentre as atividades de difusão, o DAI organizou dez Mesas-Redondas de Políticas da
OEA, um Café da Manhã de Políticas e cinco Cátedras das Américas, uma delas realizada em
Lima, Peru, dividida em seis sessões. Estes eventos congregaram mais de 1.300 pessoas, além
do público que segue as transmissões de webcast.
O DAI realizou 93 sessões informativas, apresentações temáticas e visitas guiadas do
Edifício Principal da OEA para mais de 2.900 pessoas de diversos públicos, incluindo diplomatas,
militares, membros da sociedade civil e estudantes.
2.8.3 Museu de Arte das Américas (AMA)
Durante 2012, o AMA cumpriu o mandato de aumentar a presença e conhecimento da
arte contemporânea dos Estados membros da OEA nos Estados Unidos.
O Museu iniciou um programa que busca aumentar a visibilidade dos países que
ocupam a presidência do Conselho Permanente, bem como dos países-sede das Assembleias
Gerais. Em 2012 a programação do AMA incluiu seis exposições no Museu, quatro na Galeria da
rua F (Edifício GSB da OEA), workshops familiares, visitas guiadas, conferências, cinema e
programas de inclusão social.
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Imprensa e cobertura midiática

A cobertura midiática das exposições e outros programas do AMA continuou
aumentando durante 2012. No total 77,5 páginas de artigos jornalísticos foram publicadas em
referência a atividades do AMA. Em média, um quarto de página de anúncios teria custado ao
Museu US$ 700, o que significa que se obteve publicidade gratuita no valor de US$ 217.000.
As exposições receberam críticas positivas de importantes meios, como CNN,
Washington Post (incluindo uma fotografia a cores na primeira página de sábado, 8 de
dezembro, e o artigo correspondente sobre uma atividade relativa aos direitos dos migrantes);
Washington Diplomat; Huffington Post; Washington City Paper (incluindo a menção a uma
fotografia da Jamaica que foi selecionada como uma das dez melhores mostradas na cidade
durante 2012); WETA Around Town; n-tv (Alemanha); Photographie (Espanha); Departamento
19 (Honduras); La Tercera (Chile); The Observer e The Gleaner (Jamaica), entre outros.


Exposições

i.

Ripple Effect: Correntes de arte socialmente comprometida, 25 de outubro de 2012 a 13
de janeiro de 2013. Em colaboração com o Washington Project for the Arts. Financiado
pelos Amigos do AMA e CultureStrike. Público até 30 de dezembro de 2012: 1.914
pessoas.
Imagens da Democracia, 1-12 de novembro de 2012, em colaboração com o
Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral. Público: 400.
Constelações: construtivismo, internacionalismo e vanguarda, 21 de junho a 7 de
outubro de 2012. Exposição de peças da coleção permanente. Patrocinado pelos
Amigos do AMA. Público: 3.411.
Exposição do projeto Dois Museus, Duas Nações, uma Identidade, 30 de maio a 13 de
junho de 2012, financiado pela Associação Americana de Museus e a Subsecretaria de
Estado para Educação e Cultura dos Estados Unidos. Projeto conjunto com o Museu de
Arte de El Salvador (MARTE) e o Corcoran College of Art + Design. Público: 707.
Nova York, 16 de fevereiro – 20 de maio de 2012. Patrocinado pelos Amigos do AMA e a
Embaixada da Espanha. Público: 3.919.
Material Ligeiro / Lugar Comum, 15 de setembro de 2012 a 22 de janeiro de 2013.
Financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Chile e Amigos do AMA. Público
(mês de janeiro): 375.
Mostras na F Street Gallery: On Labor, 7 de novembro – l0 de dezembro de 2012.
Outward Reach, 1º de agosto – 28 de setembro de 2012. Em Foco, 14 de março – 16 de
maio de 2012. Lost Worlds, 5 de dezembro 2011 – 24 de fevereiro de 2012

ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.



Programas e Eventos

i.

Continuação e finalização (30 de junho) do programa de intercâmbio com jovens em
situação de risco em El Salvador e Washington, DC
Grandes Mulheres Artistas, 1º de janeiro – 31 de dezembro

ii.
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iii.
iv.

ix.
x.

CineAméricas México, 3 de outubro – 12 de dezembro
Art After Dark, 24 de maio, evento de arrecadação de fundos para o AMA com o apoio
de MTV Latinoamérica e o Centro Cultural do BID
Painel sobre a mostra Constellations, 18 de setembro
Ripple Effect workshops no AMA e National Mall, novembro a dezembro
Exibição do AIDS Quilt nos jardins da OEA, Constitution Ave., com o apoio de NAMES
Project Foundation e CIDH.
Intimatta, projeção do filme e debate organizado com o Museu Hirshhorn do
Smithsonian, 27 de junho
Região 0 Festival de Cine Latino, 26 – 28 de abril
Neighbors to the President Consortium, Fall Family Day, 27 de outubro



Cooperação com outros organismos e instituições

v.
vi.
vii.
viii.

Assim como o programa de orquestras juvenis no Caribe iniciado pelo AMA, o projeto
Dois Museus, Duas Nações, Uma Identidade, desenvolvido com a Associação Americana de
Museus, reforçou o compromisso do Museu com a redução da violência juvenil recorrendo às
artes. Durante um ano, os beneficiários do programa participaram em workshops de arte,
fotografia e uso de redes sociais. O objetivo final foi contribuir para melhorar as probabilidades
de finalização da escola secundária e a redução de fatores de risco que levam a
comportamentos violentos em populações rurais de El Salvador e na área de Columbia Heights,
em Washington, DC.
O Museu de Arte das Américas trabalha com o Museu de Belas Artes de Houston, Texas,
nos Estados Unidos, catalogando e digitalizando arquivos do AMA, os quais farão parte dos
Documentos do Século XX - Arte Latino-Americana e Latina, que proporcionará acesso público a
fontes primárias e documentos de importante valor histórico.
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3.

ENTIDADES E ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS

3.1

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judicial autônoma da
Organização dos Estados Americanos estabelecida em 1978, cujo objetivo é a aplicação e
interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e de outros tratados referentes
ao mesmo assunto.
Em 2012 a Corte esteve integrada, em ordem de precedência, por Diego Garcia-Sayán (Peru),
Presidente, Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Vice-Presidente, Leonardo A. Franco
(Argentina), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu Blondet (República
Dominicana), Alberto Pérez Pérez (Uruguai) e Eduardo Vio Grossi (Chile). O Secretário da Corte
é Pablo Saavedra Alessandri (Chile) e a Secretária Adjunta é Emilia Segares Rodríguez (Costa
Rica).


Períodos de sessões

Durante 2012, a Corte realizou quatro períodos ordinários de sessões. Além disso, realizou dois
períodos extraordinários de sessões, um na cidade de Guayaquil, Equador, e outro em sua sede,
na cidade de São José, Costa Rica. No total, a Corte reuniu-se durante cinquenta e seis dias.


Atribuições

Função contenciosa
Durante 2012, a Corte emitiu 21 sentenças nos seguintes casos contenciosos: Caso Atala
Riffo e filhas vs. Chile (mérito, reparações e custas); Caso González Medina e familiares vs.
República Dominicana (exceções preliminares, mérito, reparações e custas); Caso Forneron e
Filha Vs. Argentina (mérito, reparações e custas); Caso Pacheco Teruel e outros Vs. Honduras
(mérito, reparações e custas); Caso Barbani Duarte vs. Uruguai (Interpretação de Sentença);
Caso Diaz Peña vs. Venezuela (exceção preliminar, mérito, reparações e custas); Caso do Povo
Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador (mérito, reparações e custas); Caso Furlan e familiares
vs. Argentina (exceções preliminares, mérito, reparações e custas); Caso Palma Mendoza vs.
Equador (exceção preliminar e mérito); Caso Vélez Restrepo vs. Colômbia (exceção preliminar,
mérito, reparações e custas); Caso Uzcátegui vs. Venezuela (mérito, reparações e custas); Caso
Massacre do Rio Negro vs. Guatemala (exceção preliminar, mérito, reparações e custas); Caso
Nadege Dorzema e outros vs. República Dominicana (mérito, reparações e custas); Caso
Massacres de El Mozote e lugares vizinhos vs. El Salvador (mérito, reparações e custas); Caso
Gudiel Álvarez e outros (“Diario Militar”) vs. Guatemala (mérito, reparações e custas); Caso
Atala Riffo e filhas vs. Chile (Interpretação de Sentença); Caso Mohamed vs. Argentina (exceção
preliminar, mérito, reparações e custas); Caso Castillo González e outros vs. Venezuela (mérito);
Caso Artavia Murillo e outros vs. Costa Rica (exceções preliminares, mérito, reparações e

61

custas); Caso Garcia e familiares vs. Guatemala (mérito, reparações e custas); Caso Massacre de
Santo Domingo vs. Colômbia (exceções preliminares, mérito e reparações)
A Corte realizou audiências públicas sobre os seguintes casos contenciosos: Vélez
Restrepo e familiares Vs. Colômbia; Furlan e familiares Vs. Argentina; Pacheco Teruel e outros
Vs. Honduras; Palma Mendoza e outros Vs. Equador; Castillo González e outros Vs. Venezuela;
Massacres de El Mozote e lugares vizinhos Vs. El Salvador; Gudiel Álvarez e outros (“Diario
Militar”) Vs. Guatemala; Garcia e familiares Vs. Guatemala; Massacres do Rio Negro Vs.
Guatemala; Mohamed Vs. Argentina; Nadege Dorzema (Massacre de Guayabín) Vs. República
Dominicana; Massacre de Santo Domingo Vs. Colômbia; Mendoza e outros Vs. Argentina;
Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica.
Além disso, durante 2012 a Corte emitiu 32 resoluções sobre supervisão do
cumprimento de sentença. Realizou uma audiência privada para supervisar conjuntamente os
seguintes casos: 19 Comerciantes vs. Colômbia; Massacre de Mapiripán vs. Colômbia; Gutiérrez
Soler; Massacre de Pueblo Bello; Massacre de La Rochela; Massacres de Ituango; Escué Zapata;
Valle Jaramillo; Cepeda Vargas. Realizou quatro audiências privadas para os casos Castañeda
Gutman vs. México; Massacre de Pueblo Bello vs. Colômbia; Caso da Comunidade Moiwana vs
Suriname e Caso Radilla Pacheco vs. México, e realizou uma audiência pública sobre o caso
Barrios Altos vs. Peru. Atualmente, há 138 casos sob supervisão de cumprimento.
Função Consultiva
A Corte ainda não havia se pronunciado sobre o pedido conjunto de parecer consultivo
apresentado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai com relação a crianças migrantes.
Medidas Provisórias
A Corte emitiu 28 resoluções sobre medidas provisórias e o Presidente emitiu nove
medidas deste tipo, no total de 37 resoluções emitidas. Além disso, realizou duas audiências
públicas sobre medidas provisórias nos seguintes assuntos: Juan Almonte Herrera e outros a
respeito da República Dominicana; e Gladys Lanza Ochoa a respeito de Honduras. Também
realizou uma audiência privada sobre o assunto L.M. a respeito do Paraguai. Atualmente a
Corte conta com 31 medidas provisórias sob supervisão.


Relações com outros organismos interamericanos, regionais ou de caráter mundial

Durante o ano a Corte manteve estreita comunicação com a Secretaria-Geral da OEA em
assuntos relacionados com temas administrativos e financeiros, contando sempre com o apoio
e colaboração dela para suas atividades. Além disso, mantém relações com o Instituto
Interamericano de Direitos Humanos, criado mediante convênio entre o Governo da Costa Rica
e a Corte, que entrou em vigor em 17 de novembro de 1980. A Corte mantém relações
institucionais com a Corte Europeia de Direitos Humanos e com a Corte Africana de Direitos
Humanos e dos Povos. Neste contexto, membros do Tribunal Europeu realizaram em 2012 uma
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visita à Corte a fim de intercambiar experiências. Do mesmo modo, o Presidente da Corte
Interamericana efetuou uma visita à Corte Europeia e ao Conselho da Europa. Membros do
Tribunal participaram em encontros com as altas cortes nacionais, incluindo uma visita de
integrantes do Conselho de Estado da Colômbia à Corte. De igual forma, realizou diversos
convênios de cooperação com diferentes tribunais nacionais, universidades e centros de
direitos humanos. Estes acordos têm especial significado na articulação estratégica do trabalho
no âmbito interno e interamericano para garantir, de forma mais extensa e integral, a defesa
dos direitos de todas as mulheres e homens do Hemisfério.
3.2

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) foi criada mediante resolução
da Quinta Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores em Santiago do Chile em
1959. A CIDH foi formalmente estabelecida em 1960, quando o Conselho da Organização
aprovou seu Estatuto. Seu Regulamento, sancionado em 1980, foi modificado em várias
oportunidades, a última no final de 2009. A CIDH é um dos órgãos do Sistema Interamericano
responsáveis pela promoção e proteção dos direitos humanos. É integrada por sete membros,
eleitos pela Assembleia Geral, que exercem suas funções em caráter individual por um período
de quatro anos, podendo ser reeleitos uma só vez.
A CIDH é um dos órgãos principais da Organização e seu mandato emana da Carta, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e dos outros tratados e protocolos
interamericanos em matéria de direitos humanos e seu Estatuto.
A direção da Comissão para 2012, eleita durante o 144º Período Ordinário de Sessões
realizado de 19 a 30 de março, esteve integrada por José de Jesús Orozco como Presidente,
Tracy Robinson como Primeira Vice-Presidenta e Felipe González como Segundo VicePresidente. Em 2012, a CIDH esteve integrada também por Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil,
Rosa Maria Ortiz e Rose-Marie Belle Antoine. Santiago A. Cantón atuou como Secretário
Executivo durante o primeiro semestre do ano; em julho de 2012, a Comissão designou Emilio
Álvarez Icaza Longoria como Secretário Executivo. A Secretária Executiva Adjunta é Elizabeth
Abi-Mershed.


Atividades realizadas

i.

Processo de Fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Em 29 de junho de 2011 o Conselho Permanente da OEA criou um Grupo de Trabalho
Especial de Reflexão sobre o Funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos para o Fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em
13 de dezembro de 2011 o Grupo de Trabalho adotou um relatório final, que contém 53
recomendações à Comissão Interamericana e foi aprovado pelo Conselho Permanente
em 25 de janeiro de 2012 e acolhido pela Assembleia Geral da OEA em 5 de junho de
2012.
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Durante seu 144º Período de Sessões, a CIDH decidiu iniciar um estudo profundo e
diligente sobre seus procedimentos, políticas e práticas e, como parte dessa análise,
levar a cabo uma consulta com todos os atores do Sistema Interamericano. Assim, em
28 de março de 2012 realizou uma audiência sobre o Processo de Fortalecimento do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Em 25 de agosto de 2012, a CIDH publicou quatro módulos de consulta sobre matérias
que são objeto de seu Regulamento: petições e casos individuais, medidas cautelares,
monitoramento da situação de países, promoção e universalidade. Além disso, publicou
um quinto módulo de consulta sobre outros aspectos relacionados com o
fortalecimento
do
Sistema.
Como parte do processo de obtenção de insumos para o fortalecimento institucional, a
CIDH convocou durante os meses de agosto e setembro de 2012 cinco fóruns subregionais em coordenação com os atores nas regiões Mesoamérica, Andina, Cone Sul,
Caribe e América do Norte. Esses fóruns foram realizados na Colômbia, Chile, Costa Rica,
México e Trinidad e Tobago. Os fóruns constituíram espaços amplos de discussão
abertos a todos os usuários do Sistema e partes interessadas em seu fortalecimento.
Em 24 de outubro de 2012 a Comissão apresentou ao Conselho Permanente o
documento “Resposta às recomendações contidas no Relatório do Grupo de Trabalho
Especial Encarregado de Refletir sobre o Funcionamento da CIDH para o Fortalecimento
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos” (CP/INF.6541/12 corr.1). Nesse
documento, a Comissão esboçou as mudanças regulamentares, de políticas e práticas
institucionais que constituem sua agenda de reforma para o biênio 2012-2013.
ii.

Com o fim de promover uma maior coordenação entre os doadores e otimizar seus
níveis de eficiência, a CIDH se propôs adotar um sistema que permita mostrar os
resultados alcançados de maneira transparente, mediante indicadores mensuráveis e
realistas. Com este objetivo, preparou o Plano Estratégico 2011-2015 e durante 2012
continuou sua apresentação a países-membros e observadores.

iii.

Quanto ao sistema de petições e casos individuais, durante o ano a CIDH recebeu 1.925
petições novas, sendo progressivamente o ano com maior recebimento de petições da
Comissão. Além disso, recebeu 452 solicitações de medidas cautelares e foram
concedidas 35. A Comissão continuou avançando na eliminação de seu atraso
processual na etapa de estudo inicial das petições individuais, bem como na revisão de
medidas cautelares vigentes.

iv.
-

Durante 2012, a CIDH publicou os seguintes relatórios temáticos e de países:
Segundo Relatório sobre a situação das defensoras e defensores de direitos humanos
nas Américas.
Relatório sobre os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade nas Américas.
Acesso à justiça para mulheres vítimas de violência sexual: a educação e a saúde.

-
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-

Acesso à justiça para mulheres vítimas da violência sexual na Mesoamérica.
A pena de morte no sistema Interamericano de direitos humanos: de restrições à
abolição.
A situação dos afrodescendentes nas Américas.
Acesso à Informação em matéria reprodutiva sob uma perspectiva de direitos humanos.
Normas jurídicas vinculadas à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres no
sistema interamericano de direitos humanos: desenvolvimento e aplicação.
O trabalho, a educação e os recursos das mulheres: a rota para a igualdade na garantia
dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Além disso, durante 2012 a Comissão Interamericana publicou o Relatório sobre a
Situação dos Direitos Humanos na Jamaica.
i.

A Comissão Interamericana realizou uma visita à Colômbia de 3 a 7 de dezembro de
2012, a convite do governo, a fim de observar a situação dos direitos humanos no país.
Durante a visita, a delegação da CIDH visitou Bogotá, DC, Quibdou (Chocó), Medellín
(Antioquia) e Popayán (Cauca), onde se reuniu com autoridades do Estado, organizações
da sociedade civil, vítimas de violações dos direitos humanos e representantes de
agências internacionais.

ii.

No tocante às visitas relacionadas com Relatorias de País, Dinah Shelton visitou a
Guatemala a fim de recolher informação relativa ao respeito e garantia dos direitos
humanos, com especial ênfase na situação dos povos indígenas, bem como conhecer os
planos e programas que o atual governo estaria implementando durante o ano. Por sua
vez, Rosa Maria Ortiz visitou o Haiti, com o objetivo de monitorar a situação dos direitos
humanos no país e coletar informação pertinente.



Atividades das Relatorias da CIDH

A Relatoria sobre os Direitos dos Povos Indígenas participou no Fórum Regional sobre “Povos e
mulheres indígenas e seu direito à consulta prévia: desafios no âmbito regional (Colômbia,
Equador, Peru e Bolívia)”, em Quito, Equador. Além disso, acompanhou a visita realizada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos ao território do povo Kichwa de Sarayaku, na
Amazônia equatoriana, que teve por finalidade obter informação adicional sobre a situação das
vítimas e lugares em que haviam ocorrido alguns dos fatos objeto do caso examinado pela
Corte Interamericana.
A Relatoria sobre os Direitos das Mulheres participou em vários eventos que tiveram como
propósito difundir os diversos relatórios temáticos da Relatoria, bem como em eventos de
promoção no Peru, Costa Rica, El Salvador e Colômbia.
A Relatoria sobre os Direitos da Infância participou em conferências e workshops sobre os
seguintes temas: infância e administração de justiça, adoções internacionais, violência contra a
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infância em Estados do Caribe, meios de informação e adolescentes em conflito com a lei,
justiça penal juvenil, entre outros.
A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, entre outras atividades, participou no
Seminário Internacional de Acesso à Informação, Proteção de Dados Pessoais e Prestação de
Contas do Poder Judiciário da Federação, organizado pela Suprema Corte de Justiça da Nação e
pelo Conselho da Judicatura Federal, na Cidade do México. Adicionalmente, participou na
reunião anual de Open Government Partnership em Brasília e em eventos acadêmicos no Peru
sobre a liberdade de expressão e direitos das crianças, junto com a Defensoria do Povo, outros
altos funcionários do poder executivo e membros da sociedade civil. A Relatoria Especial
também participou de conferências em matéria de acesso à informação e liberdade de
expressão na Colômbia, Trinidad e Tobago e Haiti.
A Relatoria de Pessoas Privadas de Liberdade, entre outras atividades, participou em fevereiro
de 2012 de uma mesa de diálogo organizada pela Associação para a Prevenção da Tortura (APT)
no Estado de Oaxaca, México. De 23 a 27 de abril, realizou uma visita de monitoramento a
Honduras. Em 10 de maio a Relatoria fez o lançamento formal do Relatório sobre os Direitos
Humanos das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas e atualmente projeta a preparação
para o próximo ano de um Relatório sobre Prisão Preventiva nas Américas.
A Relatoria sobre os Direitos dos Afrodescendentes e contra a discriminação racial publicou seu
relatório sobre a situação dos afrodescendentes nas Américas. A Relatoria participou na 11ª
Sessão Ordinária do Alto Comissariado de Direitos Humanos ao Grupo de Trabalho de Peritos
sobre Pessoas de Ascendência Africana e em outubro participou na 10ª sessão do Grupo
Intergovernamental de Trabalho da ONU sobre a Efetiva Implementação da Declaração e
Programa de Ação de Durban.
A Relatoria sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes realizou uma apresentação na
conferência sobre a “Situação atual dos Direitos Humanos no México”. Participou na Décima
Sétima Conferência Regional sobre Migração (CRM), realizada em junho na Cidade do Panamá.
Durante 2012, a Relatoria continuou trabalhando na elaboração do relatório sobre a situação
dos migrantes e outras pessoas no contexto da mobilidade humana no México.
A Relatoria sobre Defensores e Defensoras de Direitos Humanos realizou várias atividades com
o fim de difundir seu Segundo Relatório sobre a Situação das Defensoras e Defensores nas
Américas. Além disso, em março, participou na Quarta Reunião de Mecanismos de Proteção de
Defensores e Defensoras de Direitos Humanos em Genebra. Em maio, participou no Fórum
“Desafios na Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos na Mesoamérica”
organizado na Cidade da Guatemala.
A Unidade para os Direitos das Lésbicas, Gays e Pessoas Transexuais, Bissexuais e Intersexuais
(LGTBI) realizou em fevereiro uma reunião de peritos sobre violência e impunidade, sob os
auspícios da UNAIDS e com a colaboração da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No
âmbito do relatório hemisférico sobre os direitos da população LGTBI, realizou-se em
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Bridgetown, Barbados, em 11 e 12 de outubro, a Terceira Reunião de Peritos em matéria de
direitos das pessoas LGTBI. Em 19 de novembro, realizou-se na cidade de Bogotá o painel
acerca de “Experiências de participação política de pessoas LGTBI na América Latina”.
Durante o 146o Período Ordinário de Sessões, de 29 de outubro a 16 de novembro de
2012, a CIDH decidiu criar uma Unidade sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(DESC), a cargo de Rose-Marie Belle Antoine.


Formas de cooperação desenvolvidas durante 2012

Em 2012 a Comissão apresentou 12 casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos e
continuou participando nos períodos de sessões desse órgão.
Em 26 de abril, a CIDH assinou um acordo de cooperação com o Tribunal Penal
Internacional.
Durante 2012 a Comissão reuniu-se com a Corte Europeia de Direitos Humanos, com
pessoal da Corte e Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR). Além disso, participou em sessões, workshops e seminários organizados pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e recebeu a visita da Alta Comissária de Direitos
Humanos das Nações Unidas, Navanethem Pillay.


Períodos de sessões realizados

Durante 2012, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos realizou três períodos
ordinários de sessões: 144º (19 a 30 de março), 145º (16 a 20 de julho) e 146º (29 de outubro a
16 de novembro). A CIDH aprovou um total de 120 relatórios sobre casos e petições individuais
e realizou 71 audiências e 48 reuniões de trabalho relativas a petições ou casos individuais,
medidas cautelares e outras de caráter geral.
3.3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

O Tribunal Administrativo da OEA é um órgão autônomo com competência para julgar
as controvérsias suscitadas entre a Secretaria-Geral e seus funcionários quando se alegue
descumprimento das condições estabelecidas nas respectivas nomeações e contratos ou
infração das Normas Gerais para o Funcionamento da Secretaria-Geral e demais disposições
aplicáveis, inclusive as relativas ao Plano de Aposentadoria e Pensões da Secretaria-Geral.
O Tribunal Administrativo esteve integrado pelos seguintes juízes: Homero Máximo
Bibiloni (Argentina), Presidente, Suzie D'Auvergne (Santa Lúcia), Vice-Presidente, Alma
Montenegro de Fletcher (Panamá), Magali Rojas Delgado (Peru), Andre M. Surena (Estados
Unidos) e Héctor Enrique Arce Zaconeta (Bolívia).
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Durante o período correspondente a este relatório, o Tribunal concluiu
satisfatoriamente o processo de revisão e atualização de suas normas estatutárias e
regulamentares iniciado em 2009. Assim, em junho de 2012, a Assembleia Geral da OEA, em
seu Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões, adotou a Resolução AG/RES. 2700
(XLII-O/12), reformando os Artigos IV, VI e VII do Estatuto do Tribunal sobre o quórum para
sessões, os requisitos de admissibilidade de um recurso e o procedimento de seleção de
peritos, respectivamente. Posteriormente, o Tribunal adotou em dezembro de 2012 a
Resolução 372, aprovando as emendas a seu Regulamento. Estas emendas reduzem os prazos
processuais, admitem o uso de tecnologias no âmbito de um recurso, simplificam a
terminologia processual, acrescentam funções à Secretaria do Tribunal e otimizam recursos
materiais, entre outras inovações.
Em 2012 o Tribunal considerou seis recursos sobre reclassificação de cargos que
exigiram serviços externos de auditoria especializada no sistema de classificação de cargos das
Nações Unidas.
O Tribunal realizou seu Sexagésimo Período Ordinário de Sessões em Buenos Aires,
Argentina, de 12 a 14 de dezembro, com a finalidade de considerar os casos em exame, aprovar
as emendas a seu Regulamento e realizar um colóquio comemorativo do Quadragésimo
Aniversário da criação e instalação desse órgão. Essa comemoração teve como convidados
juízes e secretários de outros tribunais internacionais, bem como ilustres personalidades
governamentais e acadêmicas do país anfitrião, para dialogar sobre novas tendências da justiça
administrativa internacional.
O Tribunal afiançou suas relações de cooperação com outros organismos internacionais;
por exemplo, foram iniciadas conversações com autoridades da Comunidade do Caribe
(CARICOM) para explorar a possibilidade de celebrar um acordo sobre extensão de
competência. No mesmo sentido, foram atendidas consultas das Nações Unidas, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
jurisprudência, normas de procedimento, assuntos administrativos, estrutura do Tribunal e
informação estatística de casos, entre outras matérias.
Convém destacar os esforços desenvolvidos para o relançamento do site do Tribunal
(que disporá de um buscador de documentos mais avançado) e para a publicação da nova
edição especial do Estatuto e Regulamento do Tribunal com diagramas de procedimentos que
facilitarão sua compreensão pelo pessoal da Secretaria-Geral.
3.4

INSTITUTO INTERAMERICANO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente (IIN) foi fundado em 1927 e se
incorporou como Organismo Especializado da OEA em 1949. Ajuda os governos dos Estados
membros no desenvolvimento de políticas públicas da infância e adolescência. Seus órgãos são
o Congresso Pan-Americano da Criança e do Adolescente e o Conselho Diretor, integrado pelas
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máximas autoridades de infância dos Estados membros. Desenvolve ações em cumprimento do
Plano de Ação 2011-2015.


Promoção e proteção dos direitos da infância e adolescência

Responsabilidade penal do adolescente
Em 2012 foi elaborado o documento de posicionamento “Os Sistemas de Responsabilidade
Penal Adolescente nas Américas”. Foram elaboradas orientações técnicas para uma
metodologia de trabalho após o cumprimento de sanção em meio livre de adolescentes
infratores. Aprovou-se por unanimidade a Resolução CD/RES03 (87-R/12), “Sistemas de
Responsabilidade Penal Adolescente” (www.iin.oea.org/IIN2011/documentos/Res.3.pdf).
Primeira Infância
Elaborou-se um guia técnico para os Estados membros relativo à articulação das políticas de
proteção integral à primeira infância, junto com o Menu Básico de Indicadores na matéria.
Direitos das crianças e adolescentes frente ao risco de desastres naturais e emergências
Foram desenvolvidos cinco estudos de caso (Canadá, Chile, Equador, El Salvador, República
Dominicana) de experiências concretas de desastre para identificar lacunas e lições aprendidas
em relação à proteção de crianças e adolescentes frente ao risco de desastre.


Cursos de capacitação

Cursos ministrados em espanhol e inglês: Atualização sobre os direitos da criança;
sequestro internacional de crianças e adolescentes; participação infantil e adolescente na
construção de cidadania e sua incidência nas políticas públicas. Ministrados em espanhol:
Exploração sexual de crianças e adolescentes (semipresencial); Meios de comunicação e
direitos de crianças e adolescentes.


Projetos específicos

Acordo assinado entre a Organização dos Estados Americanos e a Agência Canadense de
Desenvolvimento Internacional (CIDA). O projeto foi executado na Colômbia, Guatemala e
Jamaica.
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Políticas públicas de infância

Na Guatemala e Jamaica prestou-se assistência técnica para a elaboração de uma
Política Pública de Primeira Infância e a atualização do Plano Nacional de Ação para uma
Resposta Integral à Infância e Violência, respectivamente. Na Colômbia contribuiu-se ao
desenvolvimento de um estudo sobre experiências de atenção à primeira infância. Nos três
países foram desenvolvidos indicadores de infância atualizados em relação aos principais
tratados internacionais com um enfoque de direitos


Registro de nascimento e direito à identidade

Este componente foi executado na Guatemala seguindo as diretrizes do Programa de
Universalização da Identidade Civil nas Américas (PUICA). Propôs-se uma metodologia para a
atenção do sub-registro, desde a prevenção e a restituição do direito à identidade e registro de
nascimento. Esta metodologia permitiu, através de uma sensibilização dos cidadãos, resolver
ou encaminhar mais de 1.000 casos de crianças com sub-registro, gerando a criação da Direção
encarregada do tema no órgão de registro no Estado.


Participação de crianças e adolescentes

Foram gerados instrumentos técnicos para as instituições e aplicou-se uma estratégia de
formação de formadores que resultou em cerca de 150 funcionários capacitados em
participação.
3.5

COMISSÃO INTERAMERICANA DE MULHERES

A Comissão Interamericana de Mulheres (CIM), estabelecida em 1928, foi o primeiro
órgão intergovernamental para assegurar o reconhecimento dos direitos humanos das
mulheres. Em 1948, converteu-se em organismo especializado da OEA. A máxima autoridade da
CIM é a Assembleia de Delegadas, na qual participam todos os Estados membros da OEA. Seus
mandatos procedem da Assembleia de Delegadas, da Assembleia Geral da OEA e das Cúpulas
das Américas. O mandato mais amplo, adotado em 2000, é o Programa Interamericano sobre a
Promoção dos Direitos Humanos da Mulher e da Equidade e Igualdade de Gênero (PIA).
O Comitê Diretor, em cumprimento das disposições da Assembleia Geral para fortalecer
a Comissão, adotou em 2011 o Plano Estratégico da CIM 2011-2016. O Plano busca fortalecer
seus dois papéis primordiais: de fórum político hemisférico para os direitos das mulheres e a
igualdade de gênero; e de assessoramento técnico para a institucionalização de uma
perspectiva de direitos e de igualdade de gênero em todas as políticas, projetos, reuniões,
fóruns e outras atividades da OEA.
Durante 2012, a CIM executou projetos e proporcionou apoio técnico nos seguintes
âmbitos importantes:
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Cidadania política das mulheres para a democracia

A CIM continuou um processo inovador de diálogo para fortalecer os sistemas
democráticos da região, sob uma perspectiva de cidadania plena das mulheres, com apoio da
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), o Governo do
México, ONU Mulheres e o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral
(IDEA Internacional). O “Segundo Fórum Hemisférico: Cidadania das Mulheres para a
Democracia”, realizado em julho de 2012 em Santo Domingo, República Dominicana, dando
seguimento aos resultados de 2011, debateu um quadro analítico de referência regional sobre
a democracia a partir da visão, experiência e direitos das mulheres.


Direitos humanos das mulheres e violência de gênero

A 4ª Conferência de Estados Partes na Convenção de Belém do Pará (abril de 2012)
adotou 27 relatórios nacionais e o Segundo Relatório Hemisférico sobre a Implementação da
Convenção de Belém do Pará (MESECVI, 2012).
A 9ª Reunião da Comissão de Peritas do MESECVI (novembro de 2012) adotou o
primeiro Plano Estratégico do MESECVI 2013-2017 e o primeiro sistema regional de indicadores
para avaliar o exercício do direito das mulheres a viver uma vida livre de violência.
Paralelamente, realizou-se um seminário internacional sobre mulheres indígenas e o sistema
interamericano de justiça, para analisar os obstáculos à plena participação das mulheres de
comunidades indígenas nos sistemas de justiça, identificar ações concretas para fortalecer sua
participação no MESECVI e integrar a avaliação de seu direito a viver livre da violência.


Segurança e cidadania econômica das mulheres

Preparou-se o estudo “Institucionalização de gênero nos Ministérios de Trabalho das
Américas: Acompanhamento dos workshops de planejamento estratégico com enfoque de
gênero” (CIM, 2012), dando seguimento aos workshops sub-regionais sobre planejamento
estratégico com enfoque de gênero. Estes workshops foram realizados no âmbito do projeto
hemisférico “Avanço da igualdade de gênero no contexto do trabalho decente” (2009-2011),
com o Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego da OEA e a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e com a participação de todos os Estados membros através dos
ministérios do trabalho e os mecanismos nacionais da mulher.
Para maximizar o impacto de seu trabalho no âmbito regional, sub-regional e nacional, a
CIM estabeleceu alianças estratégicas com:
-

Organismos internacionais: ONU Mulheres, Instituto Internacional para a Democracia e
a Assistência Eleitoral (IDEA Internacional), Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
o HIV/AIDS (UNAIDS), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
71

-

Mecanismos intergovernamentais: a Rede de Mulheres Parlamentares da Confederação
de Parlamentos das Américas (COPA) e o Conselho de Ministras da Mulher da América
Central (COMMCA).

-

Organizações e redes da sociedade civil: Comitê Latino-Americano e do Caribe para a
Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres (CLADEM), a Equipe Latino-Americana de
Justiça e Gênero (ELA), o Centro Vance do Colégio de Advogados de Nova York, o
Colégio de Advogados dos Estados Unidos (ABA), a Comunidade Internacional de
Mulheres Vivendo com HIV (ICW), a Fundação Mais Paz, Menos AIDS, o Instituto para a
Justiça e a Democracia no Haiti (IJDH) e Just Associates.

Para mais informações sobre os avanços da Secretaria-Geral da OEA sobre a integração
de um enfoque de direitos e de igualdade de gênero, ver o Relatório do Secretário-Geral sobre
a Implementação do “Programa Interamericano sobre a Promoção dos Direitos Humanos da
Mulher e a Equidade e Igualdade de Gênero” em conformidade com a Resolução AG/RES. 2709
(XLII-O/12). (CP/doc.4686/12)
3.6

COMISSÃO INTERAMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES

A Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) foi estabelecida pela
Assembleia Geral mediante a resolução AG/RES. 1224 (XXIII-O/93), em conformidade com o
artigo 52 da Carta da Organização. Sua missão é facilitar e promover o desenvolvimento
integral e sustentável das telecomunicações e tecnologias da informação e comunicação (TIC)
no Hemisfério, com base nos princípios de universalidade, solidariedade, transparência,
equidade, reciprocidade, não discriminação, neutralidade tecnológica e otimização dos
recursos, levando em conta o meio ambiente e o desenvolvimento humano sustentável para o
benefício da sociedade em cada país da região.
A estrutura atual da CITEL é constituída pela Assembleia, a Comissão Diretora
Permanente (COM/CITEL), a Comissão de Coordenação, as Comissões de Consulta Permanentes
(CCP) e a Secretaria.
Os mandatos e recomendações estão contidos nas resoluções, recomendações e
decisões da Assembleia Geral da OEA e de seus Comitês e nos Planos de Ação e declarações das
Cúpulas das Américas.
É reconhecida a função das TIC como instrumento eficaz para promover a paz, o
crescimento econômico e potenciar a democracia, a coesão social e a boa governança no
âmbito nacional, regional e internacional. No contexto dos avanços tecnológicos e evolução das
políticas e normas nacionais, a CITEL trabalha no âmbito regional para salvaguardar o direito
fundamental de todas as pessoas a comunicar-se.
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Destacam-se as seguintes atividades da CITEL durante 2012:
-

Apresentação e coordenação durante as reuniões da União Internacional de
Telecomunicações (UIT) de 220 propostas interamericanas e 70 propostas
multinacionais à Conferência Mundial de Radiocomunicações, quatro propostas
multinacionais à Assembleia Mundial de Radiocomunicações, 14 propostas
interamericanas à Assembleia Mundial de Normalização das Telecomunicações e 39
propostas interamericanas à Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais
da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

-

Capacitação em telecomunicações mediante o oferecimento de 66 bolsas a
participantes de 18 países da região em 12 cursos (à distância e presenciais). A CITEL
conta atualmente com 21 Centros Regionais de Capacitação e coordena seus trabalhos
com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).

-

Estudos sobre políticas de telecomunicações, a situação das tarifas de telefonia móvel
nas Américas; aspectos relacionados com a prevenção e detecção, em matéria de fraude
e práticas antirregulamentares na prestação de serviços de telecomunicações e TIC;
análise de políticas regionais para a adoção e coexistência de IPv4-IPv6 na região;
recomendação de medidas para o intercâmbio de informação de equipamentos
terminais móveis com notificação de furto, roubo ou perda e sua recuperação e um
diagnóstico sobre a itinerância internacional.

-

Consideração de temas técnicos, como disposições de frequências para as bandas
identificadas para Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT), harmonização da
atribuição da banda 698–806 MHz nas Américas ao serviço móvel a título primário;
regulamentação de comunicações móveis a bordo de aeronaves, disposição de
frequências compatíveis para sistemas terrestres móveis nas bandas 1710–2025 MHz e
2110–2200 MHz; uso da faixa de frequências 807-849/852-894 MHz para serviços
móveis celulares; análise de serviços atuais e previstos na banda 470-698 MHz nas
Américas; disposições de frequências para sistemas de banda larga móvel na banda
3400-3600 MHz; uso das bandas 1710-1780/2110-2180 MHz nas Américas para serviços
de banda larga móvel e a introdução do serviço fixo por satélite na banda Ka.

A CITEL assinou acordos de cooperação com 20 organizações internacionais e regionais
como um meio para evitar a duplicação de esforços melhorando a efetividade dos signatários.
Entre as 16 reuniões realizadas pela CITEL destacam-se os seguintes seminários:
Soluções regionais para taxas de terminação de móvel a móvel (MTR-MTM), Resultados da
CMR-12 e assuntos futuros relacionados com satélite, marco regulatório da Internet e
computação em nuvem. Além disso, realizaram-se duas reuniões da Comissão de Consulta
Permanente I (CCP.I) e da Comissão de Consulta Permanente II (CCP.II), respectivamente, onde
foram executadas as atividades indicadas anteriormente.
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3.7

ESCRITÓRIO DO INSPETOR-GERAL

As atividades do Escritório do Inspetor-Geral (OIG) respondem ao disposto no Capítulo
IX, Assessoramento, Auditoria e Fiscalização Financeira, das Normas Gerais para o
funcionamento da Secretaria-Geral e na Ordem Executiva nº 95-05. Tais disposições
estabelecem a função de auditoria interna que ajuda o Secretário-Geral e os órgãos gestores na
vigilância e devido cumprimento das responsabilidades dos diversos níveis da administração
com respeito aos programas e recursos da Secretaria-Geral. O objetivo do OIG é assegurar o
exame sistemático dos procedimentos operacionais e as transações financeiras da sede e dos
Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros. Além disso, o OIG é encarregado de
comprovar que as políticas, regulamentos e práticas estabelecidas se apliquem de forma
eficiente, efetiva e econômica.


Auditorias

Em 2012 o Escritório do Inspetor-Geral realizou duas auditorias e está em andamento
uma terceira, compreendendo operações e atividades da Sede. Na execução de suas atividades,
o Escritório concentrou-se fundamentalmente nas operações de alto risco e naquelas que
oferecem maiores possibilidades para melhorar a eficiência, eficácia e aproveitamento dos
recursos da Secretaria-Geral.
Neste período, as auditorias operacionais se concentraram no exame e avaliação de
atividades da Secretaria de Cúpulas da Secretaria-Geral, Seção de Benefícios do Departamento
de Recursos Humanos e Seção de Administração e Manutenção de Edifícios do Departamento
de Serviços Gerais.


Investigações

O OIG mantém uma linha direta pela qual é possível apresentar alegações de conduta
financeira indevida. O Escritório preparou relatórios da investigação de duas alegações. Outras
alegações examinadas não foram substanciadas. Dessas duas investigações derivaram quatro
recomendações, com as quais se procurou fortalecer os controles internos, melhorar o
processo de compras e a administração dos projetos, bem como fazer cumprir as normas e
regulamentos vigentes no sistema jurídico que rege a Secretaria.


Outras atividades

O Escritório continuou assessorando e assistindo a Secretaria-Geral mediante análises,
avaliações, investigações e recomendações, a participação como observador numa série de
comitês da Secretaria-Geral e a apresentação de relatórios a vários órgãos estabelecidos. No
último trimestre de 2012, a fim de iniciar o processo para implementar as recomendações da
Junta de Auditores Externos, o pessoal do OIG assistiu a uma capacitação completa em garantia
de qualidade da auditoria interna. Além disso, o OIG contratou serviços para instalar e
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implementar um software de gestão das auditorias para melhorar, formalizar e racionalizar os
procedimentos de auditoria.
3.8

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

Em conformidade com a resolução 123 da Assembleia Geral (III-O/73), adotada em 14
de abril de 1973, e a resolução 124 do Conselho Permanente de 10 de junho de 1975, a Junta de
Auditores Externos é o órgão responsável pela auditoria externa das contas da Secretaria-Geral
da Organização dos Estados Americanos.
A Junta realizou sua reunião anual de 16 a 20 de abril de 2012, para preparar o relatório
sobre a auditoria externa das contas e demonstrativos financeiros comparativos da SecretariaGeral referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011.
Em 2 de maio de 2012, a Junta apresentou suas observações (OEA/Ser.S JAE/doc.42/12).
O relatório inclui quatro seções: a) Relatório da Junta de Auditores Externos; b) demonstrativos
financeiros da OEA; c) Demonstrativos Financeiros de Agências e Entidades Relacionadas com a
OEA; d) Fundo de Aposentadoria e Pensões da OEA.
Com base nos pareceres sem ressalvas emitidos por Ernst & Young, LLP, os
demonstrativos financeiros correspondentes às entidades auditadas estão de acordo com os
livros, documentos e comprovantes da Secretaria-Geral.
As recomendações, em resumo, foram:
Ao Conselho Permanente e Assembleia Geral:
-

Evitar um déficit estrutural no futuro garantindo a coerência entre o mecanismo para
fixar as cotas da OEA e o mecanismo para fixar os gastos.
Introduzir sanções pelo pagamento atrasado de cotas.
Alocar os recursos necessários para formular uma estratégia de implementação e adotar
as normas internacionais de contabilidade do setor público (IPSAS).
Autorizar alterações nas normas gerais e implementar as reformas em matéria de
gestão dos recursos humanos.
À Secretaria-Geral:

-

Estabelecer uma estratégia sustentável de bens imóveis.
Continuar com as iniciativas da Secretaria de Administração e Finanças (SAF) para
canalização e simplificação e redução de custos da Organização.
Realizar uma análise exaustiva do planejamento da força de trabalho e identificar os
cargos que devem ser cobertos através de mecanismos de emprego ou de contratação.
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-

Avaliar alternativas para apoiar a execução de programas e melhoramento dos controles
internos nos escritórios nacionais.
Que a Junta de gestão de tecnologia informática estabeleça políticas e procedimentos
para uma estrutura de operações formal.
Que o financiamento e a responsabilidade pela manutenção e reparações da Casa do
Soldado passem ao Departamento de Serviços Gerais.

Após o resumo da situação financeira do Fundo Ordinário, Fundos Específicos e
contribuições especiais à OEA, esta levou em conta as iniciativas da Administração da
Secretaria-Geral para pôr em prática as recomendações emanadas do Relatório da Junta do ano
anterior, bem como outros pontos de interesse da Junta.
A Junta ressaltou que a firma de auditores independentes emitiu pareceres sem
ressalvas, que constituem o melhor resultado possível de uma auditoria, com respeito aos
seguintes demonstrativos financeiros de 2011:
-

Fundo Ordinário, Fundo Especial Multilateral do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral (FEMCIDI), Fundos Específicos e de Serviços da OEA
Fundo Pan-Americano Leo S. Rowe
Fundo Comemorativo de Beneficência Rowe
Fundação para as Américas
Fundo de Benefícios Médicos
Junta Interamericana de Defesa
Fundo de Aposentadoria e Pensões
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4.

ENTIDADES E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

4.1

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA

A Junta Interamericana de Defesa (JID) presta assessoramento aos programas da
Organização dos Estados Americanos (OEA), promove a paz e segurança do Hemisfério,
fomenta a confiança entre os Estados membros mediante vínculos de assessoramento militar,
fortalece as relações entre civis e militares e supervisiona o programa acadêmico superior no
Colégio Interamericano de Defesa (CID).
Durante 2012 a JID continuou seu trabalho de assessoramento em temas relacionados
com assuntos de defesa com o objetivo de contribuir ao cumprimento das resoluções da
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.
Para estreitar laços com instituições afins, foram organizados diversos exercícios com a
participação dos ministérios de defesa, de organizações governamentais e não governamentais,
regionais e sub-regionais militares e de defesa do Hemisfério, que buscam complementar os
antecedentes do “Plano para Melhorar o Assessoramento da JID em Caso de Desastres
Naturais”. A Junta formulou diversas propostas de cooperação e intercâmbio que estão em
trâmite de resolução e acordo.
O Centro de Análise e Manejo de Informação foi organizado na Casa do Soldado com o
objetivo de manter um monitoramento constante dos diversos fenômenos naturais que
ocorrem no Hemisfério.
Durante o ano do presente relatório, a JID avançou significativamente nos resultados
obtidos pelas atividades de assessoramento especializado, seminários, workshops, grupos de
trabalho e conferências. Destaca-se a participação da Junta na Décima Conferência de Ministros
da Defesa das Américas (CMDA), no Uruguai, em apoio à Secretaria da Conferência; em
Remoção Humanitária de Minas; em Medidas de Confiança e Segurança; Operações de
Manutenção da Paz e no papel das forças armadas em apoio a diversas situações relacionadas
com a defesa e segurança.
O fluxo de interação da JID com a Comissão de Segurança Hemisférica, a Secretaria de
Segurança Multidimensional e outros órgãos da OEA e instituições afins lhe permitiu
compartilhar capacidades e recursos para executar de maneira mais eficiente as atividades
planejadas.
O Colégio Interamericano de Defesa (CID) graduou a primeira geração de alunos em que
a todos os estudantes se deu a opção de obter um título de mestrado universitário em "Estudos
de Defesa e Segurança das Américas", através de um convênio com a Academia Nacional de
Estudos Políticos e Estratégicos do Chile (ANEPE). Este foi um passo importante nos esforços
desenvolvidos pelo Colégio para oferecer um programa completamente credenciado que está à
disposição de todos os Estados membros. Paralelamente ao programa acadêmico e com grande
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público, foram realizadas atividades de extensão, seminários e simpósios orientados por um
grupo seleto de conferencistas, entre eles dois ex-mandatários que compõem o grupo de exalunos desse estabelecimento.
No âmbito de alguns trabalhos desenvolvidos, a JID elaborou um estudo sobre a
participação das forças armadas em apoio às atividades de segurança pública, atendendo a um
pedido da Secretaria-Geral da OEA; enviou um relatório-análise sobre o Sistema Interamericano
de Defesa (SID), como resposta ao assessoramento técnico solicitado pela Missão Permanente
do Canadá; além disso, desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre a história da JID, conforme
um pedido da Missão Permanente da República da Argentina.
Estes trabalhos representam um marco importante na história da Junta Interamericana
de Defesa, porque respondem a um propósito formulado pela OEA em várias resoluções, além
de constituir um estímulo para outros Estados membros e para a própria Junta, já que permite
aproveitar o potencial e capacidades disponíveis que a JID pode oferecer aos países do
Hemisfério.
4.2

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) tem a missão de
“fornecer cooperação técnica, inovação e conhecimento especializado para o desenvolvimento
competitivo e sustentável da agricultura das Américas”. Criado em 1942 pelo Conselho Diretor
da União Pan-Americana, é reconhecido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) como
o organismo do Sistema Interamericano especializado na agricultura e bem-estar rural. Para o
IICA, o ano de 2012 foi de comemoração e reconhecimento pelo trabalho que durante sete
décadas realizou em prol da agricultura do Hemisfério. Seu atual Diretor-Geral é o Dr. Víctor
Villalobos, cidadão mexicano.
As principais atividades do Instituto se destinaram a apoiar os Estados membros com
instrumentos atualizados ou novos para a modernização de seus sistemas nacionais de
inovação e seus serviços oficiais fitossanitários e zoossanitários, bem como a fortalecer as
capacidades dos setores público e privado para aproveitar as oportunidades do comércio
agrícola e abordar temas como gestão territorial, biotecnologia, biossegurança, segurança
alimentar, mudança climática e mitigação de gases de efeito estufa.
Na Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá foram realizados diagnósticos que
resultaram no melhoramento dos sistemas nacionais de produção orgânica, enquanto em El
Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia e México foram revisadas as
capacidades de desenvolvimento institucional e de formulação de políticas para a inovação. Um
bom exemplo da ação institucional é a aplicação do modelo para a inovação agrícola utilizado
no Plano de Agricultura Familiar do Ministério de Agricultura e Pecuária de El Salvador,
especificamente no Programa PAF-Cadeias Produtivas, que beneficiou cerca de 16.000
produtores com uma série de metodologias e ferramentas de produção, associatividade,
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comercialização e fortalecimento institucional. Adicionalmente, mediante o Observatório de
Inovações Institucionais e a rede INNOVAGRO, o IICA compartilhou cerca de 50 experiências de
inovações e sistematizou quatro modelos institucionais de pesquisa.
Graças ao esforço do Instituto, conseguiu-se aumentar os conhecimentos de mais de
106 profissionais do México, República Dominicana, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai,
Brasil e diversos países da América Central e do Caribe em análise de risco de pragas,
promoveu-se uma ampla discussão das normas internacionais em medidas sanitárias e
contribuiu-se para a votação histórica sobre a aceitação dos limites máximos de resíduos de
ractopamina, processo liderado pelo Comitê Coordenador do Codex para a América Latina e o
Caribe. Isso demonstra que o IICA se consolidou, nos fóruns internacionais, como uma
organização de referência no tema da sanidade vegetal, conseguindo também fortalecer a
participação ativa de seus Estados membros nas instâncias globais e hemisféricas relacionadas
com o Codex e as medidas sanitárias.
Com o apoio do Instituto, 31 empresas, 36 organizações de produtores e mais de 600
atores em 20 países-membros melhoraram suas capacidades de exportação, gestão
empresarial, operação agroturística, inocuidade de seus produtos e organização de cadeias. De
igual maneira, nas instituições públicas de 25 Estados membros conseguiu-se aumentar os
conhecimentos em comercialização, agregação de valor, associativismo, seguros e cadeias
agroalimentares. Além disso, 1.400 atores públicos e privados de Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Paraguai, Uruguai
e Brasil melhoraram suas capacidades institucionais e técnicas para liderar e implementar
processos efetivos de gestão territorial.
Mediante os espaços de colaboração e ação coletiva liderados pelo IICA, o Sistema de
Integração Centro-Americano (SICA) assumiu as orientações estratégicas e supranacionais da
Estratégia Centro-Americana de Desenvolvimento Rural Territorial (ECADERT), que melhora as
capacidades dos países da região para incorporar os quadros normativos, técnicos e
institucionais em suas políticas, programas e projetos de desenvolvimento territorial. Outra
contribuição foi o projeto multinacional Políticas Inovadoras para o Desenvolvimento dos
Territórios Rurais da América Latina (PIDERAL), o qual contou com financiamento da
cooperação espanhola (AECI) e beneficiou Peru, Equador, Costa Rica e República Dominicana na
formulação e execução de políticas para o desenvolvimento dos territórios rurais.
Quanto a relações interinstitucionais e formas de cooperação, destaca-se o apoio que o
IICA proporcionou ao México no exercício da Presidência do G20 por meio de fóruns, termos de
referência para os cientistas agrícolas e o documento interinstitucional sobre produtividade.
Por outro lado, o Instituto elaborou o relatório “Situação da Segurança Alimentar nas
Américas”, o qual serviu de base para o diálogo durante o Quadragésimo Segundo Período
Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, realizado em Cochabamba, Bolívia; junto
com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e a Organização das
Nações Unidade para a Alimentação e a Agricultura (FAO), elaborou uma versão atualizada do
relatório Perspectivas da agricultura e do desenvolvimento rural nas Américas 2012. O IICA
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mantém uma ampla carteira de parceiros, como os já mencionados, a Organização das Nações
Unidas, o Governo da Finlândia, a Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ) e o Centro
Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC), do Canadá; com os centros
internacionais de pesquisa agrícola do Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional
(CGIAR) e numerosas universidades agrícolas, entre outros.
Cabe mencionar que, em aliança com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do
México, foi implementado um programa de bolsas para promover as capacidades técnicas em
agricultura, o qual permitiu a 30 estudantes iniciar seus cursos de mestrado e doutorado nesse
país. Igualmente, o Fundo de Cooperação Técnica do IICA garantiu o início de 18 novos projetos
multinacionais de cooperação técnica financiados com recursos próprios.
Em 2012, realizou-se a Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Comitê Executivo (CE)
na sede central do Instituto na Costa Rica, na qual foram aprovados diversos relatórios e
estudos institucionais, inclusive o relacionado com a metodologia e a política para a Taxa
Institucional Líquida que se utiliza na administração de projetos de cooperação técnica.
O Instituto implementou uma estratégia financeira que permanentemente busca
melhorar a gestão institucional, ao mesmo tempo em que promove a redução dos custos
internos e o uso mais eficiente dos recursos. Em 97% dos Escritórios do IICA em seus paísesmembros foi instalada a plataforma de administração financeira SAP, mediante a qual se
administram de forma eficiente e transparente 300 projetos de cooperação técnica.
Por outro lado, foram realizadas ações dirigidas a reverter o congelamento durante mais
de 16 anos das cotas dos Estados membros, graças às quais vários países aumentaram suas
contribuições ou ofereceram contribuições especiais. Além do benefício econômico dessas
contribuições e da arrecadação oportuna em 2012 de 98,7% das cotas, isso representa um
respaldo ao trabalho que o Instituto vem realizando em prol da agricultura e do bem-estar rural
das Américas.
4.3

COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA

A Comissão Jurídica Interamericana (CJI) é um dos órgãos por meio dos quais a 0EA
realiza seus fins (Art. 53 da Carta). O Capítulo XIV da Carta define sua composição, atribuições e
funções da seguinte forma: serve de órgão consultor da Organização em assuntos jurídicos;
promove o desenvolvimento progressivo e a codificação do Direito Internacional; e estuda os
problemas jurídicos referentes à integração dos países para o desenvolvimento do Hemisfério.
Em 2012, a Comissão Jurídica Interamericana realizou o Octogésimo Período Ordinário
de Sessões na Cidade do México, México, de 5 a 9 de março; e o Octogésimo Primeiro Período
Ordinário de Sessões em sua sede no Rio de Janeiro, Brasil, de 6 a 10 de agosto.
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No transcurso do ano a CJI adotou seis relatórios finais, dos quais quatro dão
cumprimento a mandatos da Assembleia Geral relativos ao fortalecimento do sistema
interamericano de proteção e promoção dos direitos humanos, CJI/RES. 192 (LXXX-O/12),
privacidade e proteção de dados pessoais nas Américas, CJI/RES. 186 (LXXX-O/12), diversidade
cultural no desenvolvimento do direito internacional, CJI/RES. 185 (LXXX-O/12), e acesso à
justiça nas Américas, CJI/RES. 187 (LXXX-O/12).
Adicionalmente, aprovou dois relatórios em cumprimento de mandatos estabelecidos
pela Assembleia Geral: uma Lei Modelo sobre sociedades por ações simplificadas, CJI/RES. 188
(LXXX-O/12), e um Guia de princípios para a regulação do uso da força e a proteção das pessoas
em situações de violência interna que não alcançam o umbral de um conflito armado,
(CJI/doc.401/12 rev.4), dando por encerrado o tratamento de ambos os temas.
A CJI criou quatro relatorias para considerar novos mandatos instaurados na Comissão:
diretrizes gerais para a integração fronteiriça; imunidade dos Estados; recibos aduaneiros
eletrônicos para produtos agrícolas; cooperação judicial interamericana. O plenário da
Comissão deu continuidade ao tratamento dos seguintes temas: orientação sexual, identidade
e expressão de gênero e legislação modelo sobre proteção de bens culturais em casos de
conflito armado.
Entre 6 e 24 de agosto de 2012 teve lugar o Trigésimo Nono Curso de Direito
Internacional, que tradicionalmente se realiza no Rio de Janeiro, Brasil. Nessa oportunidade o
tema central foi "O direito e as relações internacionais atuais” e contou com a presença de 35
participantes provenientes de diversos países do Hemisfério, dos quais 20 receberam
financiamento por meio de uma bolsa concedida pela OEA.
A Comissão Jurídica Interamericana esteve integrado pelos seguintes membros: João
Clemente Baena Soares (Brasil, Presidente), Fabián Novak Talavera (Peru, Vice-Presidente),
Jean-Paul Hubert (Canadá), Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El Salvador), David P. Stewart
(Estados Unidos), Hyacinth Evadne Lindsay (Jamaica), Freddy Castillo Castellanos (Venezuela),
Miguel Aníbal Pichardo Olivier (República Dominicana), Fernando Gómez Mont Urueta
(México), José Luis Moreno (Equador) e Carlos Mata Prates (Uruguai).
Os serviços de Secretaria e apoio técnico à Comissão Jurídica foram prestados pelo
Departamento de Direito Internacional da OEA.
4.4

FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO

Estabelecida em 1962, a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento (FUPAD) é uma
entidade privada, não governamental e sem fins lucrativos, que atua mediante um Acordo de
Cooperação com a Organização dos Estados Americanos para apoiar programas de
desenvolvimento e ajudar vítimas de desastres naturais e crises humanitárias. O SecretárioGeral da OEA é o Presidente da Junta Diretora, que inclui 18 líderes do setor privado
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provenientes de vários países do Hemisfério. O Presidente da Fundação é Frank Gómez e os
Vice-Presidentes são Frank Kanayet Yepes da Colômbia e Reginald Boulos do Haiti. O Diretor
Executivo é John Sanbrailo e a Diretora Executiva Adjunta é Judith Hermanson. Todos os
membros da Junta trabalham de maneira voluntária, servem como um grupo de apoio à OEA e
realizam contribuições monetárias e em espécie aos programas da Fundação.
A missão de FUPAD é fomentar o desenvolvimento integral entre os mais necessitados
na América Latina e no Caribe para “criar um hemisfério de oportunidades para todos”. Esta
tarefa é realizada por intermédio de alianças inovadoras com organizações privadas, públicas e
sem fins lucrativos em apoio às prioridades da OEA. Um dos objetivos mais importantes da
Fundação é fortalecer a sociedade civil em apoio da Carta Democrática Interamericana. A
FUPAD recebe doações de empresas, pessoas solidárias, grupos cívicos, governos nacionais e
organismos internacionais, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Cruz Vermelha
e o Fundo Clinton-Bush para o Haiti, entre outros.
O ano de 2012 destacou-se pelas numerosas atividades realizadas sob a direção do
Secretário-Geral e do Secretário-Geral Adjunto da OEA. Essas atividades mobilizaram
financiamento para programas de desenvolvimento que beneficiaram mais de 8 milhões de
pessoas em 29 países através de projetos de geração de emprego, capacitação técnica,
fomento agrícola, desenvolvimento comunitário, fortalecimento da sociedade civil, proteção de
direitos humanos e ajuda a vítimas de desastres naturais e crises humanitárias. Além disso, a
FUPAD obteve financiamentos para projetos apoiados pela OEA/FEMCIDI em diferentes países,
usando contribuições de empresas.
Em estreita coordenação com a OEA, a FUPAD respondeu ao terrível terremoto no Haiti
de 12 de janeiro de 2010, que dominou muitas de suas atividades durante 2011-2012. A
Fundação foi designada pela OEA para liderar a gestão de recursos e canalizá-los para os
danificados em Port-au-Prince e seus arredores, operando com os ministérios e outras
entidades haitianas. As principais atividades realizadas no Haiti referem-se à reparação de
casas, limpeza de escombros, reconstrução urbana integral, desenvolvimento comunal e
fomento da participação e democracia local, proteção dos direitos humanos, apoio à luta
contra a violência comunitária e financiamento das pequenas e médias empresas como uma
maneira de gerar mais empregos sustentáveis. Durante 2012 foram mobilizadas doações num
valor superior a US$ 25 milhões nesse país.
Com o fim de responder à crise humanitária do deslocamento do povo colombiano e
respaldando a Lei de Vítimas do país, a FUPAD continuou ampliando seus programas para
apoiar os deslocados, afrodescendentes, indígenas e camponeses que abandonaram os cultivos
ilícitos. Em colaboração com organizações locais, o programa oferece serviços comunitários,
capacitação técnica, geração de renda e fortalecimento institucional. Do mesmo modo,
continuou a execução de uma iniciativa inovadora através da OEA, para proporcionar
assistência técnica colombiana aos países da bacia do Caribe, “Estratégia de Cooperação SulSul”. Além disso, através de uma aliança com o Ministério das Relações Exteriores, iniciou-se
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outro programa para combater o recrutamento forçado de jovens por grupos criminosos,
chamado “Plano Integral para a Promoção de Crianças e Adolescentes com Oportunidades”
(PIP). Na Colômbia, a FUPAD desembolsou mais de US$ 20 milhões em cooperação durante
2012.
Como parte de seu mandato de fortalecer a sociedade civil na região, a FUPAD
continuou apoiando ONGs não partidárias, como instrumento interamericano para revigorar os
valores e princípios democráticos através de uma maior participação dos cidadãos em
organizações não governamentais compostas por todos os setores de diferentes países. Além
disso, a Fundação continua implementando projetos de responsabilidade social empresarial em
vários países da região, os quais facilitam maiores contribuições para projetos de
desenvolvimento integral e ajuda a vítimas de desastres naturais. Durante 2012, através de seu
Programa de Doações em Espécie, a FUPAD enviou equipamentos médicos, ferramentas,
computadores e insumos de emergência a Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, El Salvador, Haiti
e Uruguai no total de US$ 6,1 milhões. Doações adicionais foram proporcionadas a
organizações não governamentais na Argentina, Chile, Cuba, Equador Honduras e Venezuela.
Com a participação de funcionários da OEA, a Junta Diretora da Fundação realizou várias
reuniões durante 2012 para arrecadar fundos de ajuda aos danificados haitianos e de outros
países afetados por desastres naturais, como as inundações na Colômbia, Panamá e países
centro-americanos e caribenhos. O Diretor Executivo e funcionários da Fundação participaram
no Comitê Interamericano para a Redução de Desastres Naturais, o grupo Amigos do Haiti,
vários eventos com a sociedade civil da região e com agrupamentos da Diáspora que têm
interesse em fortalecer projetos de desenvolvimento em seus respectivos países.
A FUPAD completou seu Plano Estratégico para o período 2008-2012, mobilizando mais
de US$ 250 milhões durante os últimos cinco anos. Esse Plano guiou seu crescimento em apoio
à OEA e ao Sistema Interamericano, fortalecendo o papel da sociedade civil e do setor privado
para aumentar o desenvolvimento integral na região. A Fundação continua incentivando a
responsabilidade social empresarial, como mecanismo para ampliar o financiamento de
projetos de desenvolvimento social e atenção a um maior número de vítimas de desastres
naturais e crises humanitárias. A OEA foi a primeira organização internacional a criar sua
própria fundação em 1962, a FUPAD, como uma mostra da solidariedade do Sistema
Interamericano com a população mais necessitada da região. Adicionalmente, a Fundação
levou a cabo com êxito a comemoração dos 50 anos de sua criação, como um mecanismo para
fomentar alianças com o setor privado e a sociedade civil na região.
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4.5

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

A Organização Pan-Americana da Saúde, criada em 1902 pela Segunda Conferência
Internacional dos Estados Americanos, é o organismo especializado em saúde do Sistema
Interamericano e o Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas. Sua
missão é “liderar esforços colaborativos estratégicos entre os Estados membros e outros
aliados, para promover a igualdade em saúde, combater as doenças, melhorar a qualidade e
prolongar a duração da vida dos povos das Américas”.
A OPAS opera sob os mandatos de sua Constituição e das resoluções adotadas pelas
autoridades de saúde de seus Estados membros durante as reuniões de seus órgãos diretores:
o Conselho Diretor, que se reúne todos os anos, e a Conferência Sanitária Pan-Americana, que
se reúne de cinco em cinco anos.
Durante 2012, a OPAS prestou cooperação técnica e mobilizou ações conjuntas para a
prevenção, controle e tratamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis, o
fortalecimento dos sistemas e serviços de saúde, políticas, planejamento e financiamento do
setor da saúde, saúde materno-infantil e reprodutiva, saúde ambiental e os determinantes
sociais da saúde, entre outros objetivos.
Entre os destaques de 2012 figuram: o 10º aniversário da Semana de Vacinação nas
Américas; a criação da Coalizão Regional sobre Água e Saneamento para Eliminar a Transmissão
da Cólera na Ilha Espanhola; a vacinação de 3 milhões de crianças contra poliomielite, sarampo
e rubéola, no Haiti; a criação da Plataforma Regional sobre Acesso e Inovação para Tecnologias
Sanitárias (PRAIS); a publicação do relatório quinquenal da OPAS Saúde nas Américas; e o
lançamento do Fórum Pan-Americano de Ação sobre as Doenças Não Transmissíveis. Também
durante 2012 o Fundo Rotativo para Vacinas da OPAS adquiriu vacinas e materiais no montante
de US$ 518 milhões em nome dos Estados membros e o Fundo Estratégico adquiriu
medicamentos e equipamentos médicos no valor de US$ 36,5 milhões.
A 28a Conferência Sanitária Pan-Americana (setembro de 2012) aprovou estratégias e
planos de ação para doenças não transmissíveis, proteção radiológica, melhor coordenação da
assistência humanitária internacional de saúde em caso de catástrofe, saúde integral da
criança, gestão do conhecimento e comunicações em saúde e para manter as Américas livres de
sarampo, rubéola e síndrome de rubéola congênita. Foi também aprovada a incorporação de
Aruba, Curaçao e San Martin como Membros Associados e a Dra. Carissa F. Etienne foi eleita
como décima Diretora da OPAS (ela tomou posse em 31 de janeiro de 2013).
Entre as colaborações da OPAS com a Organização dos Estados Americanos, foi
assinado, em maio de 2012, um memorando de entendimento para cooperar na redução da
demanda de drogas. Além disso, a Diretora da OPAS assistiu ao Quadragésimo Segundo Período
Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, apresentou seu Relatório Anual de 2011 ao
Conselho Permanente da OEA (março de 2012) e informou os Representantes Permanentes
junto à OEA sobre a 28a Conferência Sanitária Pan-Americana.
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4.6

INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Criado na Sexta Conferência Internacional Americana (Cuba, 1928), o IPGH oferece aos
Estados membros cooperação técnica, difusão internacional de publicações e atividades
científicas em cartografia, geografia, história e geofísica. O Instituto responde à demanda da
comunidade científica em sua tarefa de interpretação do território, mediante uma visão
continental, a partir da análise geográfica e histórica. Suas atividades correspondem a
mandatos do Estatuto Orgânico, resoluções do Conselho Diretor e Reunião das Autoridades,
congruentes com o plano “Agenda Pan-Americana do IPGH para 2010-2020” (Res. 4, Equador,
2009).


Situação financeira em 2012

As receitas do IPGH são muito limitadas porque dependem diretamente das cotas pagas
pelos Estados membros, as quais permanecem invariáveis desde 1996. Não obstante, dispõe-se
de um Fundo Operacional que serve de respaldo ao Instituto para garantir o cumprimento de
suas obrigações de curto prazo. A receita de cotas correspondentes ao exercício de 2012
equivale a 91,8% do Fundo Ordinário. Nestas condições, dispõe-se de sustentabilidade
financeira e administrativa, caracterizada por uma situação em dia com todas as obrigações e
encargos trabalhistas, especialmente pela execução efetiva dos recursos que apoiam os
programas de Assistência Técnica e Publicações. Para manter a operação nestas condições e
projetar um crescimento, é determinante manter o nível de apoio e o esforço financeiro atual
por parte dos Estados membros.


Departamento de Assistência Técnica

Como parte do orçamento do Fundo Ordinário para 2012, o Conselho Diretor (República
Dominicana, 2011) aprovou um Programa de Assistência Técnica composto por 24 projetos
que, incluindo as contrapartidas, teve um custo de US$ 686.241. Além disso, em 2012 foram
consolidados múltiplos esforços em matéria de construção de capacidades, desenvolvimentos
tecnológicos e inovações, destacando-se os resultados alcançados com as seguintes atividades:

-

Programa Corporação Andina de Fomento (CAF)-IPGH-GeoSUR, a Rede Geoespacial da
América Latina
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, SIRGAS
Rede Ibero-Americana de Infraestruturas de Informação Geográfica, R3IGeo
Assistência para a recuperação dos Arquivos Históricos do Haiti
Mapa Digital Integrado da América Central



Departamento de Publicações

-

A produção editorial das revistas e publicações ocasionais do IPGH foi aceitável,
destacando-se o primeiro tomo da série “O Patrimônio Cultural da América”. Além disso,
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continuou o enriquecimento do acervo bibliográfico do Instituto, que conta com 230.590
exemplares.


Reuniões e Assuntos Estatutários
Em 2012 foram realizadas as Reuniões Estatutárias previstas:

-

77ª Reunião de Autoridades (Golden, Colorado, Estados Unidos, de 13 a 15 de junho)
78ª Reunião de Autoridades (Buenos Aires, Argentina, 12 e 13 de novembro)
44ª Reunião do Conselho Diretor (Buenos Aires, Argentina, de 14 a 16 de novembro)

Na 44ª Reunião do Conselho Diretor (Argentina, 2012) foram aprovadas 12 resoluções.
A Secretaria-Geral velou pelo estrito cumprimento de cada uma delas; com exceção daquelas
que são de caráter plurianual, as resoluções foram executadas.
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5.

ATIVIDADES DO SECRETÁRIO-GERAL E DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO FORA DA
SEDE

5.1

ATIVIDADES DO SECRETÁRIO-GERAL FORA DA SEDE

Janeiro
13/01//2012

Fevereiro
27/02//2012

Março
04/03/2012

Cidade da Guatemala, Guatemala: Reunião com o Presidente cessante da
República da Guatemala, Álvaro Colom, e com o Presidente Eleito, Otto Pérez
Molina. Posse do Presidente Eleito.
Georgetown, Guiana: Reunião com o Presidente da Guiana, Donald Ramotar,
com a Ministra das Relações Exteriores, Carolyn Rodrigues-Birkett, e com o
Secretário-Geral da CARICOM, Irwin LaRocque.
Paramaribo, Suriname: Participação na Cerimônia de abertura da Sétima
Reunião Interamericana de Ministros da Educação. Reunião com a Presidenta
da Assembleia Nacional, Jennifer Simons-Gerling.
México, D.F., México: Participação na Reunião Hemisférica de Alto Nível
contra a Criminalidade Organizada Transnacional. Intervenção na Cerimônia
de Abertura do 80º Período Ordinário de Sessões da Comissão Jurídica
Interamericana. Conferência Magistral na Universidade Autônoma
Metropolitana.
Boston, Estados Unidos: Orador Principal na Décima Quinta Conferência
Latino-Americana no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

14/03/2012

Cidade de Nova York, Estados Unidos: Reunião com o Chanceler da
Guatemala, Harold Caballeros.

15/03/2012

Montevidéu, Uruguai: Fórum de Altas Autoridades Econômicas, organizado
por ALADI/CAF/CEPAL/SEGIB. Reunião Anual da Assembleia de Governadores
do BID.

21/03/2012

Miami, Estados Unidos: Discurso em jantar de gala de ORITEL - ORITEL/OEA,
diálogo sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Santiago, Chile: Conferência Magistral no Sexto Congresso Latino-Americano
de Cidades e Governos Locais. Reunião com o Ministro do Interior, Rodrigo
Hinzpeter Kirberg.
Kingston, Jamaica: Assinatura de Acordo de Marcação de Armas de Fogo.
Reunião com o Ministro de Segurança Nacional, Peter Bunting. Chamada com
o Ministro das Relações Exteriores, Arnold J. Nicholson.
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Abril
10/04/2012

27/04/2012

Maio
09/05/2012

31/05/2012
Junho
08/06/2012

Cartagena das Índias, Colômbia: Sexta Cúpula das Américas.
Puerto Vallarta, México: Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum,
(WEF) sobre a América Latina.
São Domingo, República Dominicana: Primeira Reunião do Conselho
Consultor sobre Segurança Cidadã, organizada pela Fundação Global
Democracia e Desenvolvimento (FUNGLODE).
Quito, Equador: Reunião com o Presidente do Equador, Rafael Correa; com o
Ministro das Relações Exteriores, Ricardo Patiño; com a Ministra da Justiça,
Johana Pesántez.
Lima, Peru: Cátedra das Américas, evento organizado pela Universidade San
Martin de Porres.
Cochabamba, Bolívia: Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões
da Assembleia Geral da OEA.
Cidade de Nova York, Estados Unidos: Reunião de Chefes de Organizações
Regionais e outras Organizações, realizada pelo Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas.

13/06/2012

Fórum Econômico Internacional das Américas, 18ª Conferência de Montreal.

18/06/2012

Cidade do Panamá, Panamá: Discurso de abertura do Décimo Terceiro
Encontro Internacional Virtual Educa. Reunião com o Presidente da
República, Ricardo Martinelli, e com o Chanceler, Roberto Henríquez.

Julio
04/07/2012

Castries, Santa Lúcia: Terceira Conferência de Chefes da CARICOM.

12/07/2012

São Salvador, El Salvador: Visita à Prisão Esperanza para apoiar a decisão de
dois grupos de prisioneiros de começar um processo de paz para encerrar os
confrontos entre quadrilhas, sendo este um dos maiores dilemas para o
governo de El Salvador.

25/07/2012

México, D.F., México: Fundação Círculo de Montevidéu, Décima Oitava
Reunião Plenária.
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Agosto
07/08/2012
15/08/2012
Setembro
12/09/2012

24/09/2012
Outubro
10/10/2012
21/10/2012

Novembro
11/11/2012

Manágua, Nicarágua: Participação na Cúpula do Sistema de Integração
Centro-Americana (SICA).
São Domingo, República Dominicana: Posse do Presidente Eleito, Danilo
Medina.
São José, Costa Rica: Participação no Trigésimo Curso Interdisciplinar em
Direitos Humanos, organizado pelo Instituto Interamericano de Direitos
Humanos (IIDH).
Cidade de Nova York, Estados Unidos: 67ª Sessão Ordinária da Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas.
Punta del Este, Uruguai: Décima Conferência de Ministros de Defesa das
Américas. México, D.F., México: Terceiro Fórum da Democracia.
Cidade da Guatemala, Guatemala, e Belize, Belize: Reunião do Grupo de
Amigos Belize – Guatemala.
Cali, Colômbia: Sexto Fórum de Competitividade das Américas.
Dubai, Emirados Árabes Unidos: World Economic Forum (WEF): Primeira
Reunião de Alto Nível de Organizações Regionais.

14/11/2012

Cádiz, Espanha: Vigésima Segunda Cúpula Ibero-Americana de Chefes de
Estado e de Governo.

28/11/2012

Quito, Equador: Nona Reunião de Ministros da Justiça ou outros Ministros ou
Procuradores-Gerais das Américas (REMJA IX).
San José, Costa Rica: Quinquagésimo Segundo Período de Sessões da
Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD).
Reunião com o Chanceler Enrique Castillo.

Dezembro
1/12/2012

México, D.F., México: Posse do Presidente Eleito, Enrique Peña Nieto.
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5.2

ATIVIDADES DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO FORA DA SEDE

Janeiro
17/01/2012
Fevereiro
01/02/2012
24/02/2012
Março
08/03/2012
10/03/2012
Abril
03/04/2012
11/04/2012
18/04/2012
22/04/2012
Maio
01/05/2012
12/05/2012
23/05/2012
Junho
03/06/2012
13/06/2012
17/06/2012

Port-au-Prince, Haiti: Visita oficial para reunir-se com altas autoridades de
Governo.
Cidade da Guatemala, Guatemala: Assinatura do acordo para a execução do
projeto “Promovendo a Marcação de Armas de Fogo na América Latina e no
Caribe”.
Bruxelas, Bélgica: Conferência Diálogo de Políticas entre a OEA e a União
Europeia.
São José, Costa Rica: Reunião sobre Crime Cibernético e Segurança
Cibernética e Legislação na América Central.
Bogotá, Colômbia: Seminário dos Estados da Região Andina: Resolução 1540
do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Cidade de Nova York, Estados Unidos: Declaração de Princípios Globais para
a Observação de Eleições e Monitoramento não Partidário Realizado por
Organizações Cidadãs.
Cartagena das Índias, Colômbia: Sexta Cúpula das Américas.
Bridgetown, Barbados: Reunião Caribe Pacífico.
Cochabamba, Bolívia: Visita preliminar, preparações para o Quadragésimo
Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA.
Paramaribo, Suriname: Reunião do Conselho de Relações Exteriores e
Comunitárias (COFCOR).
Trinidad e Tobago: Reunião de Executivos da América Central e do Caribe:
“Oportunidades para Negócios, Comércio e Investimentos”.
Port-au-Prince, Haiti: Visita oficial, reuniões com altas autoridades de
Governo.
Cochabamba, Bolívia: Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões
da Assembleia Geral da OEA.
Cidade da Guatemala, Guatemala: Assinatura do acordo “Destruição de
Armas e outros Artefatos”.
Rio de Janeiro, Brasil: Congresso Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável.

90

26/06/2012
Julio
03/07/2012
Setembro
09/09/2012
27/09/2012
Outubro
03/10/2012
014/10/2012
24/10/2012
Novembro
04/11/2012
18/11/2012
29/11/2012

São Salvador, El Salvador: Reunião Educação na América Central:
“Comunidades, Governos e Setor Privado em Educação para o
Desenvolvimento”.
Santa Lúcia: Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Conferência de Chefes
de Governo da Comunidade do Caribe (CARICOM).
Trinidad e Tobago: Lançamento do primeiro programa piloto de Tribunais de
Tratamento de Drogas; Assinatura do Memorando de Entendimento da
Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD).
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
Port-au-Prince, Haiti: o Secretário-Geral Adjunto chefia a Missão Especial da
OEA.
Cidade da Guatemala, Guatemala: Terceira Reunião de Autoridades
Nacionais sobre Tráfico de Pessoas.
Cancún, México: Vigésima Terceira Assembleia Anual do Conselho
Empresarial da América Latina (CEAL)
Santa Lúcia: Visita oficial para reunir-se com altas autoridades do Governo.
Ottawa, Canadá: Visita oficial e apresentação na Universidade de Ottawa.
Nova Orleans: Trigésima Sexta Conferência Anual sobre o Caribe e América
Central.
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ANEXOS
ANEXO A: ORGANOGRAMA
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ANEXO B: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA OEA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA OEA
Quadro 1

Demonstrativo combinado de ativos, pasivos e saldos de fundos
Em 31 de dezembro de 2012 com totais comparativos com relação a 2011
Preliminar e não auditado
(em milhares de USD)
Combinado

Fundo Regular

FEMCIDI

Fundos Específicos

(A)

Fundos de Serviço

Eliminação de
transações
entre fundos

2012

2011

Ativos
Dinheiro e depósitos em custódia no Fundo de Tesouraria da OEA
Cotas/oferecimentos a receber
Menos : Previsão para cotas
/oferecimentos a receber
Cargos diferidos relacionados a dotações de anos futuros
Cargos diferidos relacionados a dotações de anos futuros
Contas a pagar ao Fundo Regular
(C)
Adiantamentos a empregados e outras contas a receber
Investimentos em fundos de ativos fixos
Total de ativos

(B)
(bolsas) (C)

Passivos e saldos de fundos
Compromissos a liquidar
Cotas / oferecimentos arrecadados antecipadamente
Dotações a debitar em anos futuros
(B)
Dotações a debitar em anos futuros
(bolsas) (C)
Contas a pagar ao Fundo de Capital para os Programas de Bolsas da OEA
Contas a pagar e outros passivos
Reserva para pago de terminações
Notas a pagar à vista
Total Passivos
Saldos de Fundos
Subfundo de reserva não restringido
Saldo de Fundo
Total saldo de fundo
Patrimônio em ativos fixos restringido
Total Passivos e saldos de fundos

(C)

(D)

3,462
4,850
(4,850)
5,703
2,960
406
51,480
64,011

8,353
8,353

1,129
6,780
5,703
2,960

22
107

13,127

129

6
26,296

90
623
21,330
38,615

(4,754)
(4,754)

8,224
8,224

30,150

-

64,011

8,353

(A) Inclui a conta de reembolso de impostos
(B) Valor presente das anualidades da OEA (pagos vitalícios aos ex Secretários Gerais e ex Secretários Gerais Adjuntos).
(C) Saldo do empréstimo temporário do Fundo Regular ao Fundo de Capital para os Programas de Bolsa e Capacitação da OEA
(D) Inclui USD 7,984 milhões de fundos em movimento para outras agências.

89,548

4,785
59
4,844

(2,960)
(2,960)
(5,920)

106,148
4,850
(4,850)
5,703
465
51,480
163,796

95,075
2,908
(2,908)
5,835
636
52,875
154,421

1,786
841

(2,960)
(2,960)
-

16,064
6,780
5,703
-

16,784
1,052
5,835
-

3,272
5,899

(5,920)

11,241
3,901
21,330
65,019

2,122
4,281
21,830
51,904

-

(1,055)
(1,055)

-

(4,754)
73,381
68,627

(2,938)
74,410
71,472

-

-

-

30,150

31,045

4,844

(5,920)

163,796

154,421

2,960
92,508

2,960
10,203

66,212
66,212

(D)

92,508

, e qual será cancelado em pagos anuais até o ano
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Quadro 2

Demonstrativo Combinado de Variações nos Saldos de Fundos
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, com totais comparativos com relação a 2011
Preliminar e não auditado
(em milhares de USD)
Combinado

Fundo Regular
Aumentos
Arrecadação de contas / oferecimentos
Menos: Créditos por pagamento imediato

FEMCIDI

Fundos de
Serviços

Fundos Específicos

(A)

Eliminação de
transações
entre fundos

2012

2011

79,164
(422)

646
-

-

-

-

79,810
(422)

79,933
(540)

75
1,500
500
888
81,705

800
89
389
1,924

64,938
1,012
940
379
67,269

3,733
5,209
54
6,803
2,288
3,672
21,759

(6,823)
(8,303)
(500)
(2,130)
(17,756)

64,938
3,733
198
1,158
2,288
3,198
154,901

60,749
10,620
81
1,222
2,223
2,834
157,122

Reembolsos aos doadores

83,515
6
-

65
-

63,131
1,575
1,612

(14,453)
(3,303)
-

148,482
7,189
344
1,612

162,043
10,503
1,488
3,119

Dotações suplementares

-

-

-

-

-

-

20

83,521

65

66,318

119
25,598

(17,756)

119
157,746

393
177,566

Aumento (redução) líquido no período
Saldo de fundos no início do período

(1,816)
(2,938)

1,859
6,365

951
65,261

(3,839)
2,784

-

(2,845)

(20,444)

-

71,472

91,916

Saldo de fundos no encerramento do período

(4,754)

8,224

66,212

(1,055)

-

68,627

71,472

Contribuições
Reembolso de impostos
Transferências
Juros
Contribuições para apoio administrativo e técnico

Aluguéis
Outras receitas e reembolsos
Total de aumentos
Reduções
Despesas e compromissos
Reembolso de impostos
Transferências

Revista Américas
Total de reduções

(C)

(B)

(A) Inclui o Fundo de Reembolso de Impostos.
(B) A execução líquida compreende as despesas de 2012 mais compromissos de 2012 menos as obrigações com saldo provenientes de anos anteriores.
(C) Os montantes consolidados pelas cotas a receber dos Estados membro de USD 4,850 milhões. Em janeiro de 2013 foi recebido o pagamento de USD 4,371 milhões.
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16,224
7,189
2,066
-

(B)

DETALHAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES DO FUNDO ORDINÁRIO POR CAPÍTULO
Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012
(em milhares de US$)

Secretário-Geral
Secretário-Geral Adjunto

$

Entidades e dependências autônomas ou descentralizadas

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Secretaria de Segurança Multidimensional
Secretaria de Assuntos Políticos
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral

Secretaria de Relações Externas
Secretaria de Administração e Finanças
Infra-estrutura básica e despesas comuns
Bolsas de estudo
TOTAL
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$

2012
3,868.43
16,890.59
11,855.24
2,685.49
3,748.91
4,142.21
13,102.12
3,906.51
10,570.56
12,745.10
83,515.16

$

$

2011
4,085.99
16,391.89
11,188.33
2,639.40
3,887.99
4,142.02
10,804.93
4,811.63
10,890.12
14,197.91
24.92
83,065.13

ORÇAMENTO-PROGRAMA: NÍVEIS DE EXECUÇÃO
Fundo Ordinário 2012
Relatório de execução de Janeiro a dezembro e cotas arrecadadas

100.0
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Fundo Ordinário 2011
Relatório de execução de Janeiro a dezembro e cotas arrecadadas
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