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RESOLUÇÃO Nº 592 

 

PLANO DE MÉDIO PRAZO 2014-2018 DO INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) 

 

 

O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Quarta Reunião Ordinária, 

 

TENDO VISTO: 

 

 O documento IICA/CE/Doc. 624 (14), “Plano de Médio Prazo 2014-2018”; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante a resolução IICA/JIA/Res. 481 (XVII-O/13), a Junta Interamericana de 

Agricultura (JIA) solicitou ao Diretor-Geral do IICA a preparação do Plano de Médio Prazo 

(PMP) do Instituto para o período 2014-2018 e autorizou o Comitê Executivo a aprovar, em sua 

Trigésima Quarta Reunião Ordinária, o mencionado plano e os ajustes no orçamento-programa 

do IICA de 2014-2015 necessários para sua implementação; 

 

Que, na elaboração do PMP 2014-2018, o Diretor-Geral utilizou as seguintes orientações 

básicas: (i) as resoluções vigentes da JIA e do Comitê Executivo; e (ii) as diretrizes para a ação do 

Instituto constantes de seu Plano Estratégico para 2010-2020; 

 

Que, no processo de preparação do PMP 2014-2018, o Diretor-Geral realizou consultas com 

os Estados membros, em conformidade com as recomendações por eles feitas;  

 

Que o PMP 2014-2018 propõe uma visão renovada da prestação de serviços de cooperação 

nos âmbitos hemisférico, regional, plurinacional e nacional, aproveitando as vantagens 

competitivas e comparativas do IICA para alcançar mais resultados em benefício de todos os seus 

Estados membros; 

 

Que o PMP 2014 -2018 requer a adoção de um enfoque de gestão baseado em resultados, o 

que significa trabalhar para que a cooperação técnica oferecida pelo Instituto contribua para que 

tanto no hemisfério como em cada um dos países membros sejam alcançados os objetivos definidos 

no Plano Estratégico 2010-2020;  

 

Que o Diretor-Geral apresentou a primeira versão do PMP 2014-2018 na Reunião Ordinária 

2014 da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), realizada em 27 de 

março de 2014, a qual recomendou realizar certos ajustes nesse plano, o que foi cumprido pela 

Direção-Geral; e 

 

 



Que os membros do Comitê Executivo e outros Estados membros que participam desta 

reunião expressaram sua satisfação geral com a versão do PMP 2014-2018 apresentada pelo 

Diretor-Geral e ofereceram sugestões construtivas para serem incorporadas no documento e para 

sua implementação, 

 

RESOLVE: 

 

1. Aprovar o Plano de Médio Prazo do IICA 2014-2018 como marco de orientação para 

as ações do Instituto nesse período e encarregar o Diretor-Geral de nele incorporar as 

sugestões recebidas dos Estados membros. 

 

2. Expressar sua satisfação pela ampla participação promovida nos Estados membros 

durante o processo de preparação do PMP 2014-2018 e, em particular, agradecer os 

comentários construtivos recebidos na CCEAG e nesta reunião. 


