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RESOLUÇÃO Nº 631 

 

FORTALECIMENTO DAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS DO INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) 

 

 

O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Oitava Reunião Ordinária, 

 

TENDO VISTO: 

 

A formalização dos acordos gerais de cooperação do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), no âmbito da Reunião Ordinária do Comitê 

Executivo, com a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO), o Escritório das 

Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC), a Secretaria Geral das Nações 

Andinas (CAN), a Direção Geral de Cooperação Multilateral (DIGECOOM) da República 

Dominicana, a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento (FUPAD), a Secretaria Geral 

Ibero-Americana (SEGIB), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) 

e a Universidade para a Paz (UPAZ), para benefício dos países das Américas; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que o Plano de Médio Prazo (PMP) 2018-2022 do Instituto inclui estratégias para o 

fortalecimento das capacidades institucionais a partir do desenvolvimento de parcerias 

estratégicas com instituições afins; e 

 

Que as parcerias estratégicas com organizações cujas funções e objetivos são 

semelhantes aos do IICA são de grande valor para: a) gerar atividades complementares com 

instituições especializadas na pesquisa e na criação de conhecimentos; b) impulsionar a 

complementação temática com organizações especializadas em diversas áreas temáticas 

relacionadas com a agricultura e a vida rural; c) desenvolver atividades conjuntas; e d) 

promover a gestão de projetos com recursos externos para a cooperação, 

 

RESOLVE: 

 

1. Agradecer o Diretor Geral e os diferentes parceiros estratégicos pelos esforços 

realizados para a formalização de acordos de cooperação com o Instituto, a fim 

de fortalecer e potencializar a cooperação técnica internacional em benefício da 

agricultura e dos territórios rurais das Américas. 

 

2. Instar os Estados membros a que apoiem e favoreçam as ações conjuntas que 

resultarem das novas parcerias estratégicas do IICA, tanto em seus respectivos 

países como nos mecanismos regionais de integração. 

 

 


