
Discurso do Presidente da FUNAG, Embaixador Sérgio Eduardo Moreira 

Lima, por ocasião da abertura da “Reunião de Consulta da América 

Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto Global sobre 

Refugiados” 

Brasília, 19 de fevereiro de 2018 

 

Senhor Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 

Senhor Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo 

Grandi, 

Senhor Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e 

América do Norte, Embaixador Fernando Simas Magalhães, 

Senhor Secretário Nacional de Justiça, Rogério Galloro, 

Senhor Defensor Público-Geral Federal, Carlos Eduardo Barbosa Paz, 

Senhores chefes de missão diplomática, representantes dos países da 

região, da sociedade civil, observadores, demais convidados, 

 

Senhoras e senhores, 

 

É com satisfação que a Fundação Alexandre de Gusmão participa, 

juntamente com o Ministério das Relações Exteriores e com o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, na organização deste 

encontro. A cooperação solidária dos países da América Latina e do Caribe 

na busca de soluções duradouras para os refugiados traduz não apenas o 

fiel cumprimento de compromissos assumidos em foros internacionais. Na 

verdade, como bem assinalou o Chanceler Aloysio Nunes, a política latino-

americana e caribenha de acolhimento humanitário é uma das mais 

nobres expressões dos valores e das tradições compartilhados por nossas 

sociedades. 

Os países de nossa região se formaram historicamente pela 

esperança de pessoas que, oriundas de outras partes do globo, buscavam 

refazer sua vida nestas terras. A riqueza de nossos povos reside em 

características visíveis e permanentes que nos unem, como a integração, a 



miscigenação e o multiculturalismo. Somos resultado de diferentes 

misturas étnicas. Nossa cultura e nossas vidas foram definitivamente 

marcadas por esses atributos. Trata-se de realidade irreversível, a qual 

devemos adicionar novos elementos em benefício do progresso social. 

O acolhimento de pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas, 

fundado em princípios de direitos humanos, é mais que um gesto de 

solidariedade em relação a pessoas em estado de extrema 

vulnerabilidade. Receber e integrar essas pessoas em nossas comunidades 

significa reafirmar valores sem os quais não existiríamos hoje. A tolerância 

em relação ao estrangeiro e a disposição para o acolhimento dos 

necessitados fazem de nossas políticas de portas abertas algo muito 

natural. Virar as costas para ela significaria refutar nossa própria 

formação.  

Ao final desta reunião, esperamos poder contribuir para o Pacto 

Global sobre Refugiados com o que há de melhor em termos de proteção 

internacional. As boas práticas observadas em nossa região, ao serem 

incorporadas no documento final, elevarão os padrões de proteção em 

todos os continentes.  

A Fundação Alexandre de Gusmão, por meio de seus livros e dos 

debates que promove, tem feito sua parte na formação de uma opinião 

pública internacional sensível a essas questões e se orgulha de poder 

colaborar para o êxito deste encontro.  

  

Muito obrigado. 

  


