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RESOLUÇÃO Nº 482 

 

FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES EM A GESTÃO  

DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA A AGRICULTURA DAS AMÉRICAS 

 

 

A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Sétima 

Reunião Ordinária, 

 

 

TENDO VISTO: 

 

O documento técnico IICA/JIA/Doc. 357 (13), “Água, alimento da terra”, e a 

Declaração de Ministros da Agricultura Argentina 2013, 

 

 

CONSCIENTES DE QUE: 

 

A água doce é um recurso finito e vulnerável, de cujo abastecimento estável e suficiente 

a agricultura precisa para atingir seus objetivos de produção; 

  

O hemisfério americano dispõe de uma relativa abundância de recursos hídricos e que 

sua gestão integrada é essencial e estratégica para a melhoria da produtividade da agricultura 

e o atendimento da demanda de água para outros fins; e 

 

A mudança climática gera ameaças, pois altera os padrões gerais de distribuição da água 

doce e torna mais complexa e difícil a luta contra a desertificação e a seca, 

 

 

LEVANDO EM CONTA: 

 

Os acordos e os compromissos adotados pelos países das Américas para melhorar a 

gestão da água para a agricultura, entre eles a Declaração sobre o Uso da Água na 

Agricultura, adotada pelos Ministros da Agricultura membros do Conselho Agropecuário do 

Sul (CAS), e a Estratégia e Plano de Ação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na 

América Central, 

 

 

 

 

 



CONSIDERANDO: 

 

Que um dos desafios mais importantes enfrentados pelas nações do hemisfério 

americano é o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, sustentável, adaptada às 

novas condições acarretadas pelo clima e capaz de aumentar a produção para atender à 

crescente demanda de alimentos, fibras e matéria-prima para a produção de energia renovável 

e melhorar as condições de vida dos povoadores rurais; 

 

Que a gestão integral dos recursos hídricos é uma das ferramentas de que dispõem os 

produtores e os governos para assegurar a sustentabilidade desses recursos para as gerações 

vindouras, enfrentar as ameaças e os efeitos negativos da variabilidade e da mudança 

climática, aumentar a produtividade da agricultura e lutar contra a degradação das terras, a 

desertificação e a seca; 

 

Que é importante estrategicamente fortalecer as capacidades nacionais para a 

formulação e implementação de políticas de Estado para a gestão integral dos recursos 

hídricos, bem como reforçar as capacidades técnicas, operacionais e financeiras das 

organizações nacionais e regionais, das autoridades encarregadas da gestão de bacias, das 

parcelas produtivas e das empresas para uma gestão eficiente e integrada desses recursos; e 

 

Que é necessário que os Ministérios da Agricultura fortaleçam sua participação nas 

instituições criadas para se avançar rumo à gestão integrada dos recursos hídricos, 

 

 

RESOLVE: 

 

1. Solicitar ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) 

que, no âmbito da Declaração dos Ministros da Agricultura Argentina 2013, 

ofereça colaboração aos Ministros da Agricultura no desenho e na adoção de uma 

agenda interamericana da água para a agricultura, cujo eixo central seja a gestão 

integral dos recursos hídricos. 

 

2. Encarregar o Diretor-Geral do IICA de incorporar nas prioridades do Plano de 

Médio Prazo do Instituto para o período 2014-2018 a gestão integral dos recursos 

hídricos, com ênfase na melhoria do uso da água na agricultura e considerando a 

participação e as contribuições de outras instituições técnicas e financeiras em 

apoio à implementação da Agenda Interamericana da Água para a Agricultura. 

 

3. Solicitar ao IICA que apresente à consideração da Trigésima Quarta Reunião 

Ordinária do Comitê Executivo a proposta de incorporar o tema da água na 

agricultura em seu programa de cooperação técnica e o orçamento necessário para 

sua implementação. 


