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RESOLUÇÃO Nº 508 

 

APOIO PARA O MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DO IICA/FAO EM 

CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO IICA/JIA/RES. 501 (XVIII-O/15) 

 

 

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

Ordinária, 

 

TENDO VISTO: 

 

Os documentos preparados pela Direção-Geral do Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA) em cumprimento aos mandatos das resoluções IICA/JIA/Res. 501 

(XVIII-O/15) e IICA/CE/Res. 615 (XXXVI-O/16), e 

 

As apresentações da Direção-Geral sobre o novo memorando de entendimento entre o IICA 

e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a ser firmado nesta 

reunião da JIA, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante a resolução IICA/JIA/Res. 501 (XVIII-O/15), a JIA, em sua Décima Oitava 

Reunião Ordinária, solicitou que o Comitê Executivo “apresente na próxima reunião da JIA as 

propostas para a restruturação e o fortalecimento financeiro do Instituto”; 

 

Que tal resolução foi motivada pela necessidade do IICA de encontrar novas modalidades 

financeiras e administrativas que lhe permitam enfrentar efetivamente, com seus limitados 

recursos, os enormes desafios do setor agroalimentar; 

 

Que, em cumprimento do mandato da resolução IICA/JIA/Res. 501 (XVIII-O/15), o Comitê 

Executivo, por meio da resolução IICA/CE/Res. 615 (XXXVI-O/16), solicitou ao Diretor-Geral do 

Instituto a realização de um estudo para avaliar as possibilidades “para o estabelecimento de uma 

parceria fortalecida entre o IICA e a FAO voltada para eliminar duplicidades, promover economias 

na execução de atividades e fazer um melhor uso dos recursos alocados pelos Estados membros a 

ambos organismos”; 

 

Que, em cumprimento desse mandato, o Diretor-Geral apresentou ao Comitê Executivo e à 

JIA o estudo solicitado; 

 

Que, como resultado desse estudo, o IICA e a FAO negociaram um novo memorando de 

entendimento inspirado em seus respectivos mandatos, levando em consideração os desafios 



 
 

regionais, especialmente os vinculados à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e com 

o objetivo de intensificar as ações conjuntas de cooperação; e 

 

Que os membros do Comitê Executivo, em sua reunião extraordinária realizada em 24 de 

outubro de 2017, expressaram seu apoio ao novo memorando de entendimento entre o IICA e a 

FAO e se comprometeram a respaldar sua implementação, 

 

RESOLVE: 
 

1. Apoiar os esforços da Direção-Geral do IICA direcionados ao fortalecimento da 

relação de cooperação com a FAO, bem como felicitar o Diretor-Geral pelos seus 

esforços para acordar o novo memorando de entendimento com essa organização, o 

qual tem por objetivo melhorar e fortalecer, mediante um programa de trabalho 

conjunto, os mecanismos de cooperação entre ambas as instituições a favor dos países 

da América Latina e do Caribe. 

 

2. Solicitar ao Diretor-Geral que proceda imediatamente à implementação operacional do 

memorando de entendimento, incluindo, entre outros aspectos, as áreas e as 

modalidades de cooperação nos âmbitos regional e nacional, bem como os mecanismos 

para o trabalho conjunto e o financiamento. 

 

3. Instruir o Diretor-Geral a informar ao Comitê Executivo, em sua próxima reunião, 

sobre o avanço da cooperação fortalecida entre o IICA e a FAO, de acordo com o 

disposto no memorando de entendimento e nesta resolução. 


