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Que é o IICA?
Há mais de 70 anos, homens visionários identificaram a necessidade de o 

continente americano dispor de um organismo especializado em agricultura, 
com o propósito que ainda hoje se mantém atual: promover o desenvolvimento 
agrícola e o bem-estar rural desse continente. 

Foi assim que nasceu o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), que ao longo de todo esse tempo foi capaz de identificar 
desafios e oportunidades e, mais importante ainda, de evoluir como um 
organismo de cooperação técnica internacional que responde permanentemente 
às novas demandas do setor agrícola.

Nossa missão é incentivar, promover e apoiar os esforços de os Estados 
membros para conseguir o desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural por meio 
da cooperação técnica internacional de excelência.

Ao lado de nossos Estados membros, nossa visão é alcançar uma agricultura 
interamericana competitiva, includente e sustentável que alimente o hemisfério e 
o mundo e que, ao mesmo tempo, gere oportunidades para diminuir a fome e a 
pobreza nos produtores e nos habitantes dos territórios rurais.

Oferecemos cooperação mediante trabalho próximo e permanente com 
nossos 34 Estados membros, a cujas necessidades atendemos oportunamente. 
Sem dúvida alguma, nosso ativo mais valioso é a estreita relação que mantemos 
com os beneficiários de nosso trabalho. 

Temos ampla experiência em temas como tecnologia e inovação para a 
agricultura, sanidade agropecuária e inocuidade de alimentos, agronegócios, 
comércio agropecuário, desenvolvimento rural, gestão dos recursos naturais e 
capacitação.

Assumimos um compromisso com os resultados. O Plano de Médio Prazo 
2014-2018 propicia a evolução de nosso modelo de cooperação para nos 
consolidar como uma organização orientada para a obtenção de resultados 
concretos e visíveis. Desejamos facilitar as transformações positivas que os 
Estados membros procuram alcançar nos setores agrícola e rural.
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ATA DA REUNIÃO





 
IICA/CE/ATA-1 (I-E/17) 

24 de outubro de 2017 
Original: espanhol 

 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 
EXECUTIVO DE 2017 DO INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) 
 
 

A Primeira Reunião Extraordinária do Comitê Executivo de 2017 do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) realizou-se em conformidade 
com o disposto no artigo 22 do Regulamento desse Comitê. 

 
Os seguintes Estados membros integram o Comitê Executivo de 2017: Antígua 

e Barbuda, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, Estados Unidos da 
América, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Santa Lúcia.  
 
1.1 Abertura 
 
1.1.1 A Primeira Reunião Extraordinária do Comitê Executivo de 2017 do IICA 

começou às 10:08 do dia 24 de outubro de 2017, na Sala Argentina da Sede 
Central do Instituto, sob a presidência do Senhor Bryce Quick, Administrador 
Associado e Diretor de Operações do Serviço Agrícola Exterior do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América (USDA). 

 
1.1.2 O Diretor-Geral do IICA, o Doutor Víctor M. Villalobos, e o Presidente do 

Comitê Executivo de 2017 expressaram cordiais boas-vindas a todos os 
participantes. 

 
1.1.3 O Secretário Técnico indicou que o objetivo principal desta reunião é analisar 

o relatório sobre a adaptação do modelo de cooperação entre a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
para a relação entre o IICA e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), bem como um projeto de resolução sobre 
o assunto. Destacou que todos os Estados membros do Comitê Executivo de 
2017 estão presentes na reunião, com exceção de Dominica, que não participou 
devido aos desastres naturais que afetaram recentemente esse país. Mencionou 
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que o Canadá, o Chile, o Haiti e a República Dominicana participam na 
condição de observadores. Acrescentou que, de acordo com as normas, o 
representante dos Estados Unidos da América continua a atuar como 
Presidente do Comitê Executivo e a representante da Costa Rica, a Senhora 
Ana Isabel Gómez, Diretora da Secretaria Executiva de Planejamento Setorial 
Agropecuário (SEPSA), como relatora. 

 
1.1.4 De acordo com o estabelecido nos artigos 32, 34, 35 e 36 do Regulamento do 

Comitê Executivo, quando nenhuma observação é apresentada à agenda 
proposta, esta é considerada aprovada. 

 
2.1 Mensagem do Diretor-Geral 
 
2.1.1 O Diretor-Geral mencionou que, há 75 anos, vários países criaram o IICA com 

o objetivo de ajudá-los a potencializar seus esforços para alcançar o 
desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural e, três anos depois, surgiu a FAO. 
Destacou que ambas as instituições têm convivido e, em geral, mantido um 
relacionamento de colaboração e entendimento, embora não isento de 
concorrência e duplicidades. Atualmente, enfrentam problemas semelhantes, 
entre os quais se destaca a dificuldade de ampliar o financiamento oferecido 
pelos países. Para resolvê-los, o Instituto fez ajustes internos e buscou recursos 
externos para além das cotas de seus Estados membros. 

 
2.1.2 O Diretor-Geral recorda que, por esse motivo, a Junta Interamericana de 

Agricultura (JIA), em sua Décima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 
2015, aprovou a resolução no 501. Além disso, o Comitê Executivo, em sua 
Trigésima Sexta Reunião Ordinária, realizada em 2016, aprovou a resolução 
no 615, segundo a qual o Diretor-Geral foi convidado a realizar “um estudo, 
que poderia incluir as consultas necessárias, para analisar a estrutura jurídica 
do modelo OMS/OPAS, que poderia servir de base 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”. 

 
2.1.3 Explicou que esse estudo e um projeto de resolução derivado de suas 

conclusões foram apresentados ao Comitê Executivo em sua Trigésima Sétima 
Reunião Ordinária, realizada em 2017, e que, como não se chegou a um 
consenso sobre o projeto de resolução, foi convocada esta reunião 
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extraordinária. Acrescentou que, em 3 de agosto, o estudo e o projeto de 
resolução foram novamente enviados aos representantes dos Estados membros 
do Comitê Executivo, que receberam um prazo de 30 dias para apresentar suas 
observações, correções e sugestões de mudança, mas apenas os Estados Unidos 
da América e o  México informaram oficialmente sua posição em relação ao 
projeto de resolução. 

 
2.1.4 Informou que o Subdiretor-Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, 

o Senhor Julio A. Berdegué, expressou o interesse dessa organização no 
fortalecimento da colaboração com o Instituto, mas manifestou sua 
preocupação com o tempo necessário para concretizar uma parceria entre as 
duas instituições com base no modelo OMS/OPAS, propondo aprofundar os 
laços entre a FAO e o IICA mediante a assinatura de um novo memorando de 
entendimento. 

 
2.1.5 O Diretor-Geral destacou que concorda com a proposta do Subdiretor-Geral da 

FAO. Explicou que a versão final do memorando de entendimento já se 
encontra disponível, o qual será assinado por ambas as organizações em 26 de 
outubro, na presença dos representantes dos Estados membros no âmbito da 
Décima Nona Reunião Ordinária da JIA, e que esse instrumento jurídico 
contempla três áreas principais de colaboração: a) melhoria da eficácia 
interinstitucional, b) realização de projetos conjuntos para um maior impacto e 
c) pesquisa e produção analítica. 

 
3.1 Relatório sobre as ações conjuntas entre o IICA e a FAO entre abril de 2015 

e julho de 2017 
 
3.1.1 O Diretor de Gestão e Integração Regional do IICA, o Senhor Diego 

Montenegro, apresentou um relatório sobre as ações conjuntas do Instituto e da 
FAO realizadas entre abril de 2015 e julho de 2017. 

 
3.1.2 Observou que, no biênio 2013-2015, ambas as organizações realizaram 52 

ações conjuntas, que aumentaram para 71 no biênio 2015-2017. Mencionou 
que também houve um aumento nos recursos alocados para essas ações, que 
passaram de US$2,1 milhões, em 2013-2015, para US$3,7 milhões, em 2015-
2017. Acrescentou que os países andinos realizaram 12 ações conjuntas, 
especialmente nas áreas de agricultura familiar e desenvolvimento rural 
territorial, às quais foram direcionados quase 70% dos recursos; que, na região 
do Caribe, foram realizadas 33 ações conjuntas, com um montante superior a 
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US$600.000; e que, nas regiões Central, Norte e Sul, foram executadas 10, 5 e 
11 ações, respectivamente, por um valor total superior a US$530.000. 

 
3.1.3 Em seguida, explicou que, em relação aos temas em que o Instituto oferece 

contribuições para seus países membros, 22 das ações estão ligadas a políticas 
e estruturas institucionais, 11 à mudança climática e à gestão do risco, 9 ao 
desenvolvimento de capacidades empresariais, 7 ao fortalecimento de 
capacidades em gestão de territórios, 5 à inovação, 5 à sanidade agropecuária 
e inocuidade dos alimentos e 5 a fóruns para o intercâmbio de conhecimentos. 

  
3.1.4 Conclui expressando a certeza de que, no âmbito do novo memorando de 

entendimento a ser assinado pelo IICA e pela FAO, será alcançado um número 
cada vez maior de resultados concretos e de maior incidência nos países 
membros, o que contribuirá para o cumprimento dos 17 objetivos da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
3.1.5 O Presidente agradeceu o relatório e expressa sua satisfação pelas conquistas 

alcançadas no âmbito das ações conjuntas do Instituto e da FAO, a despeito 
das restrições orçamentárias enfrentadas pelas duas organizações. Ressaltou 
que o novo quadro de ação conjunta criará oportunidades para o Instituto e 
evitará a duplicidade de funções. Considerou que os US$3,7 milhões alocados 
às ações conjuntas representam um montante modesto, instando ambas as 
organizações a direcionar mais recursos a essas ações e, dessa maneira, 
alcançar um impacto maior nos países que se esforçam para aumentar sua 
produção e comércio agropecuário. 

 
4.1 Comentários 
 
4.1.1 A representante da Costa Rica se pronunciou a favor de uma maior colaboração 

e articulação entre o IICA e a FAO nos temas de interesse para os países. 
Acrescentou que o fato de a Costa Rica não se encontrar entre os países 
beneficiários das ações conjuntas entre as duas organizações aponta para a 
necessidade de planejar melhor o trabalho conjunto no futuro. 

 
4.1.2 O representante da Nicarágua considerou que o futuro modelo de colaboração 

entre o IICA e a FAO apresentava certos problemas. Explicou que a visão do 
Instituto de como a parceria poderia ser implementada é conhecida, mas a da 
FAO não é bem conhecida, não havendo, portanto, informações suficientes 
para tomar decisões. No entanto, ressaltou que ambas as organizações devem 



colaborar mais estreitamente, sem a necessidade de avançar até o 
estabelecimento de uma parceria baseada no modelo da OMS/OPAS. 

 
4.1.3 O Diretor-Geral esclareceu ao representante da Nicarágua que o novo 

memorando de entendimento visa aumentar a colaboração entre as duas 
organizações. Também explicou que esta foi proposta pela FAO, com objetivos 
concretos, tangíveis mensuráveis e sujeitos à revisão e à prestação de contas. 
Acrescentou que, embora inicialmente focado nas três áreas de colaboração 
indicadas, o memorando está aberto à inclusão de novos temas. Considerou 
também que permitirá aumentar a complementaridade das ações de ambas as 
instituições. 

 
4.1.4 A representante da Argentina destacou que concorda com a assinatura do 

memorando nos termos explicados pelo Diretor-Geral, devido ao seu potencial 
para aumentar a colaboração, a complementaridade das ações e a criação de 
sinergias. Declarou-se a favor de que ambas as organizações, particularmente 
o IICA, alcancem uma maior eficiência funcional e operacional que lhes 
permita potencializar o desenvolvimento rural, a sustentabilidade e o 
desenvolvimento agrícola, o que pode ser concretizado mediante a assinatura 
de um memorando com uma abordagem de baixo para cima. 

 
4.1.5 O representante observador do Canadá indicou que um memorando de 

entendimento é uma boa opção para que o IICA e a FAO ofereçam cooperação 
aos países mediante iniciativas práticas implementadas de forma conjunta. 
Considerou que a abordagem de baixo para cima apresentada pela 
representante da Argentina é uma ideia muito boa. Perguntou ao Diretor-Geral 
do Instituto se, nas conversas que teve com funcionários da FAO, ele percebeu 
neles algum interesse na relação que lhes foi proposta. 

 
4.1.6 O Diretor-Geral referiu-se ao espírito do processo de negociação do 

memorando de entendimento entre o IICA e a FAO e seus antecedentes. 
Explicou que, ao contrário de outros instrumentos desta natureza, que pecam 
devido à sua falta de especificidade, este aponta para ações concretas. Ele disse 
que, no mês de março, teve uma reunião com o Diretor-Geral da FAO, o Senhor 
José Graziano da Silva, a quem expressou o interesse do Instituto em fortalecer 
suas relações com essa organização. Acrescentou que o Senhor Da Silva 
manifestou seu desejo de fortalecer o relacionamento com o Instituto através 
de ações práticas do campo. Em seguida, mencionou que, em abril, ele se 
reuniu com o novo Subdiretor-Geral da FAO para a América Latina e o Caribe, 
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o Senhor Julio A. Berdegué, que se mostrou preocupado com a adaptação do 
modelo OMS/OPAS para a relação entre o IICA e a FAO, uma vez que essas 
duas instituições pertencem ao Sistema Interamericano e ao Sistema das 
Nações Unidas, respectivamente. Acrescentou que o Senhor Berdegué propôs 
a assinatura de um memorando de entendimento priorizando três temas: a) a 
exploração de possíveis iniciativas conjuntas no corredor seco Centro-
Americano, b) o desenvolvimento agrícola e rural do Caribe e c) o apoio à 
implementação do Acordo de Paz na Colômbia. Concluiu afirmando que o 
memorando será assinado em 26 de outubro de 2017, no âmbito da Décima 
Nona Reunião Ordinária da JIA, o que resultará na redução de custos e 
burocracia e em resultados benéficos para os países membros do Instituto. 

 
4.1.7 O representante de Antígua e Barbuda mencionou que, conforme manifestado 

pelo Diretor-Geral, apenas o México e os Estados Unidos da América enviaram 
comentários sobre o projeto de resolução, solicitando mais informações sobre 
os mesmos. 

 
4.1.8 O Diretor-Geral informou que os Estados Unidos da América indicaram que o 

modelo de cooperação OMS/OPAS é um mecanismo que, nas condições 
atuais, não é viável de ser adotado para o relacionamento IICA/FAO. Também 
explicou que o México propôs uma série de modificações ao texto do projeto 
de resolução original, as quais, ele sugere, devem ser levadas em consideração 
para elaborar um projeto de resolução que respalde o memorando de 
entendimento. 

 
4.1.9 A representante observadora do Chile apoiou a iniciativa de que o Instituto e a 

FAO firmem um novo memorando de entendimento mais pragmático, nos 
termos indicados pelo Diretor-Geral. 

 
4.1.10 O representante dos Estados Unidos da América considerou que a assinatura 

de um memorando de entendimento é o caminho para fortalecer as relações 
entre o IICA e a FAO, e manifestou sua concordância com a abordagem de 
baixo para cima apresentada pela representante da Argentina. Mencionou que 
espera receber a proposta do memorando e ter a oportunidade de ouvir a 
opinião dos representantes da FAO a esse respeito. Finalmente, solicitou que 
seja informado se os montantes indicados pelo Diretor de Gestão e Integração 
Regional correspondem às contribuições do IICA ou se as contribuições da 
FAO também são consideradas. 
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4.1.11 O Diretor de Gestão e Integração Regional esclareceu que os recursos 
indicados em sua apresentação incluem tanto as contribuições do IICA como 
as da FAO. 

 
4.1.12 A representante do Equador respaldou a assinatura do memorando de 

entendimento e reconheceu o interesse do Instituto na implementação de 
projetos conjuntos que gerem maior impacto nos países. Ressaltou que este 
instrumento implicava compromissos que o novo Diretor-Geral do IICA 
deverá cumprir, devendo os Estados membros zelar por tal. Instou os 
ministérios, as organizações não governamentais e outros atores a unirem 
esforços conjuntos que potencializem os resultados da cooperação. 

 
4.1.13 O representante observador da República Dominicana indicou que a assinatura 

de um memorando de entendimento é um passo transcendental para ambas as 
instituições, uma vez que são duas organizações de cooperação para a 
agricultura que contribuem para enfrentar a insegurança alimentar, pelo que 
manifesta seu apoio para com a iniciativa. Solicitou que se dedique atenção a 
temas urgentes, como a sanidade vegetal, a saúde animal, o melhoramento 
genético, a agricultura familiar e o fortalecimento da associatividade. 
Considerou que é necessário contribuir para gerar condições que favoreçam a 
permanência dos jovens no campo, promover a cooperação das nações 
desenvolvidas com as que estão em desenvolvimento e colaborar para que os 
países possam proporcionar suas cestas básicas alimentares mediante a 
produção interna. 

 
4.1.14 O representante de Santa Lúcia fez referência ao impacto da mudança climática 

na região do Caribe, sobretudo em alguns dos países que estão representados 
no Comitê Executivo, como Antígua e Barbuda e Dominica. Destacou que o 
Instituto utilizou recursos de maneira eficiente e evitou a duplicação de ações 
realizadas por outros organismos. Instou o IICA e a FAO a que concretizem 
projetos conjuntos que beneficiem os produtores o mais rapidamente possível. 
Considerou conveniente analisar como o processo de implementação do 
memorando de entendimento avançará e elaborar um cronograma que facilite 
alcançar os objetivos. 

 
4.1.15 O representante do México expressou sua concordância com a assinatura do 

memorando de entendimento entre o IICA e a FAO, uma vez que fortalecerá o 
setor agropecuário, promoverá a pesquisa agrícola e combaterá a fome e a 
pobreza.  Expressou seu interesse em conhecer seu conteúdo. 
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4.1.16 A representante do Paraguai comentou que, com a assinatura do memorando 
de entendimento, haverá maior eficiência no uso dos recursos e será possível 
realizar ações de cooperação técnica de maior impacto para o setor 
agropecuário em temas como a segurança alimentar, a agricultura familiar, a 
resiliência, a gestão do risco e a inocuidade dos alimentos. 

 
4.1.17 O representante do Panamá considerou que o memorando servirá de base para 

reforçar as relações entre ambas as instituições e alcançar níveis muito mais 
amplos de trabalho conjunto. Destacou que se deve fortalecer a provisão de 
cooperação técnica para os países que não são autossuficientes na produção de 
alimentos, reduzir suas perdas e melhorar a segurança alimentar e a nutrição, 
sobretudo da população mais vulnerável. 

 
4.1.18 O representante observador do Haiti informou que, nas conversas que teve com 

o Diretor da FAO e com o representante dessa organização no Haiti, abordou 
o tema da associação à FAO e ao IICA, pois existem países que não são 
membros de ambas as organizações. Na sua opinião, este é um ponto que deve 
ser analisado em detalhes. 

 
4.1.19 A representante da Costa Rica mencionou alguns pontos em relação ao projeto 

de resolução que o Instituto enviou aos países para comentários, os quais 
poderiam contribuir para sustentar a proposta do novo projeto de resolução em 
relação ao memorando de entendimento: a) o acordo entre o IICA e a FAO 
deve ser implementado gradualmente e os diretores-gerais de ambas as 
instituições devem elaborar planos de fortalecimento, com base nos quais uma 
agenda comum deve ser acordada; b) um grupo de trabalho conjunto endossado 
pelos Países membros de ambas as organizações deve ser integrado, devendo 
este elaborar um “roteiro”; c) é necessário promover a economia dos recursos, 
mas, ao mesmo tempo, gerar ações de cooperação técnica de impacto; e d) a 
Costa Rica manteria sua posição de abrigar a Sede Central do Instituto. 

 
4.1.20 O Diretor-Geral agradeceu os comentários e ressaltou que o memorando de 

entendimento será enviado aos membros deste Comitê Executivo, para que eles 
conheçam seu conteúdo. Ressaltou que, de acordo com uma das atribuições 
que lhe foram dadas pela JIA, assinará o memorando com a FAO na quinta-
feira, 26 de outubro, na presença dos membros desta Junta, o que facilitará o 
fortalecimento das relações entre as duas instituições. Acrescentou que o 
projeto de resolução inicial sobre uma parceria estratégica IICA/FAO, 
estabelecida com base no modelo OMS/OPAS, será retirado e que um novo 
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projeto de resolução será submetido à JIA para consideração, o qual será 
focado na assinatura de um memorando de entendimento orientado a fortalecer 
as ações conjuntas de ambas as instituições no âmbito hemisférico. 

 
4.1.21 O Secretário Técnico detalhou o procedimento que deve ser seguido para 

elaborar o novo projeto de resolução: a) o Presidente retirará o projeto de 
resolução n.º 15 original; b) será redigido um novo projeto de resolução, o qual 
será compartilhado com os membros deste Comitê Executivo; e c) se não 
houver objeção ao projeto de resolução, este será apresentado à JIA na quinta-
feira, 26 de outubro. 

 
4.1.22 O representante da Nicarágua desejou conhecer o novo projeto de resolução, 

no qual, conforme discutido nesta reunião, já não deve constar referência ao 
modelo OMS/OPAS, mas ao fortalecimento das relações entre o IICA e a FAO 
pelo memorando de entendimento. 

 
4.1.23 O Diretor-Geral esclarece que, no novo projeto de resolução, será eliminada a 

referência ao modelo OMS/OPAS, orbitando seu conteúdo em torno do 
memorando de entendimento. 

 
4.1.24 A representante observadora do Chile perguntou sobre o prazo em que o novo 

projeto de resolução será entregue. 
 
4.1.25 O Secretário Técnico explicou que o projeto de resolução deve ser redigido nos 

quatro idiomas oficiais do Instituto (espanhol, inglês, francês e português), o 
que impede que seja entregue no decorrer do dia. Acrescentou que o projeto de 
resolução será submetido à aprovação da JIA, para que os Estados membros 
possam fazer as emendas necessárias oportunamente. 

 
4.1.26 O representante dos Estados Unidos da América perguntou se existe algum 

procedimento por escrito que assinale a responsabilidade do Comitê Executivo 
de aprovar o novo projeto de resolução, para o que este deveria se reunir 
novamente. 

 
4.1.27 O Presidente esclareceu que o projeto de resolução n.º 15 havia sido retirado, 

portanto não sendo necessário realizar outra reunião do Comitê Executivo, e 
que o novo projeto de resolução será apresentado para aprovação da JIA. 

 
 

Sessão Plenária
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5.1 Encerramento 
 
5.1.1 A Primeira Reunião Extraordinária do Comitê Executivo de 2017 foi concluída 

às 11:55 do dia 24 de outubro de 2017. 
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ASSINATURA DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO DE 2017 

 
 

Em cumprimento do disposto no artigo 97 do Regulamento do Comitê Executivo, 
o Relatório da sua Primeira Reunião Extraordinária foi assinado às doze horas do dia 
vinte e quatro de outubro do ano dois mil e dezessete, em São José, Costa Rica. 

 
Este relatório será editado pela Secretaria e nele serão incorporadas as mudanças 

aprovadas na sessão de encerramento. Depois disso será publicado nos quatro idiomas 
do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) na Série de 
Documentos Oficiais, cujos textos têm igual autenticidade e validade. 

 
A Secretaria depositará os textos originais nos arquivos do Instituto, colocará os 

arquivos eletrônicos no site do IICA e enviará a versão final deste relatório aos governos 
dos Estados membros, aos Países Associados, aos Observadores Permanentes do 
Instituto e a outros participantes da reunião. 

 
São José, Costa Rica. 
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ANEXO 1: AGENDA DA REUNIÃO 

 
 

1. Programa provisório de trabalho IICA/CE/Doc. 676 (17) 
 

2. Adaptação do modelo de cooperação 
OMS/OPAS para a relação IICA/FAO 
 
2.1. Relatório sobre a resolução no 615, 

“Adaptação do modelo de cooperação 
OMS/OPAS para a relação IICA/FAO” 
 

2.2. Projeto de resolução nº 15, “Parceria 
estratégica IICA/FAO estabelecida 
com base no modelo OMS/OPAS para 
o fortalecimento estrutural e financeiro 
da cooperação multinacional oferecida 
pelo Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA)” 

 
 
 
IICA/CE/Doc. 667 (17) 
 
 
 
Sem número 
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