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RESOLUÇÃO Nº 616 

 

COOPERAÇÃO DO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA 

 A AGRICULTURA (IICA) COM A ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

DE MERCADOS DAS AMÉRICAS (OIMA) 

 

 

O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Sexta Reunião Ordinária, 

 

TENDO VISTO: 

  

O “Relatório de andamento apresentado pela OIMA à Trigésima Sexta Reunião Ordinária 

do Comitê Executivo” (23 de agosto de 2016) e a apresentação do Presidente da OIMA sobre as 

ações e os resultados alcançados por essa organização com o apoio do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que as informações sobre preços e mercados é um elemento estratégico dos esforços 

realizados pelos Estados membros do IICA para alcançar uma agricultura competitiva, 

sustentável e inclusiva; 

 

Que as informações de mercados representam um insumo importante para os que tomam 

decisões nas entidades responsáveis por formular as políticas agrícolas que repercutem nos meios 

de vida econômicos dos pequenos a grandes produtores, bem como no desenvolvimento rural e 

agrícola; 

 

Que o IICA e a OIMA têm mantido vigente uma carta de entendimento desde 2004 com o 

objetivo de realizar atividades de cooperação conjunta voltadas para o fortalecimento dos 

sistemas de informação de mercados agrícolas nos Estados membros; e 

 

Que, mediante a resolução IICA/CE/Res. 572 (XXXIII-O/13), o Comitê Executivo 

solicitou ao Presidente da OIMA e ao Diretor-Geral do IICA que apresentassem relatórios de 

andamentos sobre as ações executadas na área das informações de mercados agrícolas e sobre o 

processo de fortalecimento institucional dos sistemas de informação de mercados e da OIMA, e 

instruiu o Diretor-Geral para que fortaleça a colaboração do Instituto com a OIMA, 

 

RESOLVE: 

 

1. Acolher o relatório da OIMA e agradecer o Presidente por sua apresentação. 

 



 

 

2. Instar a OIMA e ao IICA a que continuem fortalecendo seus mecanismos de 

colaboração e suas atividades conjuntas, com o objetivo de que, tanto produtores 

como tomadores de decisão, tenham à disposição informações de mercados vitais, 

oportunas e de fácil acesso para impulsionar o desenvolvimento e aumentar a 

transparência e a eficiência no setor agrícola. 

 

 


