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Discurso de Luis Fernando Lima Oliveira 

Secretário da Secretaria de Segurança 

Multidimensional da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) 

 

Septuagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões 

da Comissão Interamericana para o Controle do 

Abuso de Drogas (CICAD 71) 

Washington D.C., 28 de junho de 2022 

 
• Sergio Rodríguez Fernández, Diretor-Geral do Instituto 

Costarriquenho de Drogas, da Costa Rica, em nome da Presidência 
da CICAD; 

 

• Adam Namm, Secretário Executivo da Comissão Interamericana 
para o Controle do Abuso de Drogas da OEA;  

  

• Comissários, Embaixadores, Chefes de Delegação, Amigas e 

Amigos, muito bom dia. 

 

Em nome da Secretaria de Segurança Multidimensional da Organização 

dos Estados Americanos, tenho a honra de dar-lhes as boas-vindas a este 
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Septuagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da Comissão 

Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas. 

 

Para aqueles que não me conhecem ainda, sou Luis Fernando, novo 

secretário da Secretaria de Segurança Multidimenssional da OEA.  

É um prazer e uma honra estar aqui com os senhores nesta oportunidade. 

Esta é a minha primeira participação em uma sessão ordinária da CICAD 

como secretário. Nesse breve período, desde que aceitei essa 

responsabilidade, como titular desta Secretaria, pude conhecer a dimensão 

e a importância dos compromissos que a Comissão assume, bem como as 

ações que sua Secretaria Executiva executa, em virtude dos mandatos e 

obrigações que lhe são próprios. E, nesse sentido, gostaria de compartilhar 

com os senhores que estou imensamente impressionado com a extensão e 

com o impacto do trabalho que realizam.  

 

Meus cumprimentos pelo compromisso constante na multilateralidade 

exigida em um tema tão tangencial como transnacional como o das 

drogas. Todos os senhores são parte da solução desse problema, e por esse 

motivo gostaria de manifestar-lhes o total apoio desta Secretaria. 

 

A missão que define a Secretaria de Segurança Multidimensional da OEA 

não é outra, senão a de promover e coordenar a cooperação entre os 

Estados membros da OEA, e destes com o Sistema Interamericano e 

outras instâncias do Sistema Internacional, para avaliar, prevenir e 

enfrentar as ameaças à segurança e a elas responder efetivamente. É nesse 

contexto que a OEA põe à disposição de todos os senhores, representando 

aqui os Estados membros, a capacidade desta Secretaria e de toda a minha 

equipe.  

 

A busca da segurança dos nossos povos deve continuar sendo prioritária. 

Segurança não apenas no seu sentido restrito, mas como parte de uma 

estrutura complexa, multidimensional e multifatorial, da qual fazem parte 

o narcotráfico, o terrorismo, a criminalidade transnacional e as demais 

ameaças à segurança pública. Essa busca passa necessariamente por 

reformas e melhorias estruturais, por compromissos institucionais e por 
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liderança. Passa também pela defesa do bem comum e pela necessidade 

de consolidar e impulsionar a responsabilidade partilhada. 

 

No âmbito dessa responsabilidade partilhada importantes avanços foram 

registrados.  

 

No entanto, apesar dos consideráveis avanços que fizemos nos últimos 

anos, ainda são muitos os desafios a que a região deve fazer frente, em 

áreas de grande profundidade e complexidade. Já mencionava a segurança 

pública, mas também convivemos com outros obstáculos em que o 

problema das drogas se torna protagonista. Falo dos altos níveis de 

desigualdade e também dos altos níveis de corrupção, uma corrupção que, 

como sabem, está estreitamente relacionada ao narcotráfico, ao crime 

organizado e ao desvio de recursos públicos que corroem os valores 

democráticos.  

 

A Estratégia Hemisférica sobre Drogas vigente consolida o caminho 

percorrido até agora. Seu Plano de Ação Hemisférico sobre Drogas 2021- 

2025 nos indica também uma diretriz clara. Nela, todos os Estados se 

comprometeram, mediante ações concretas, a priorizar um enfoque de 

saúde pública, a proteger os direitos humanos, a promover políticas 

baseadas em evidência, a continuar trabalhando de mãos dadas com a 

sociedade civil, e a salvaguardar e impulsionar uma perspectiva de gênero 

real e tangível nas políticas de drogas.  

 

 

Entre esses desafios, nos encontramos nos últimos anos em meio a uma 

pandemia que afetou todas as dimensões de nossas vidas. Sei o quanto foi 

difícil para todos, mas mantivemos nosso compromisso com os senhores, 

nos adaptamos às circunstâncias, e seguimos proporcionando resultados 

concretos e tangíveis. Meus cumprimentos à toda equipe da CICAD e à 

cada um dos senhores por isso. 

 

Gostaria de encerrar com algumas palavras de agradecimento pelo 

compromisso institucional e pela colaboração de todos os Estados 
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membros. Também reconhecer o constante e importante apoio financeiro 

direto de todos os doadores, bem como as contribuições indiretas dos 

Estados membros. Sem essas contribuições, a Secretaria Executiva da 

CICAD não poderia realizar o trabalho que desenvolve em todas as áreas 

que os senhores nos demandam. Aproveito, se me permitem a ocasião, 

para agradecer também ao Secretário Executivo da CICAD, Embaixador 

Adam Namm, e a toda a sua equipe, pelo eterno empenho para garantia 

da segurança no nosso hemisfério. 

 

Despeço-me lembrando-lhes que minhas portas, físicas e virtuais, estão 

sempre abertas para os senhores, para o que necessitem.  

 

Muito obrigado, e que tenham um excelente dia. 
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