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RESOLUÇÃO Nº 639 

 

RELATÓRIO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO) 

 

 

O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Oitava Reunião Ordinária, 

 

TENDO VISTO: 

 

 A apresentação do “Relatório sobre as relações entre o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO)”; 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

2017, expressaram seu apoio ao memorando de entendimento a ser assinado pelo IICA e pela 

FAO e se comprometeram a apoiar sua implementação; 

 

Que em 25 de outubro de 2017, na Décima Nona Reunião Ordinária da Junta 

Interamericana de Agricultura (JIA), foi assinado o memorando de entendimento entre o Instituto 

e a FAO;  

 

Que o objetivo desse memorando é fortalecer a cooperação técnica que as duas instituições 

oferecem a seus Estados membros, mediante ação conjunta que permita potencializar o uso 

eficiente e complementar de recursos e capacidades e alcançar seus objetivos comuns em 

benefício dos setores agroalimentares dos países das Américas, especialmente aqueles vinculados 

com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

 

Que, mediante a resolução IICA/JIA/Res. 508 (XIX-O/17), a JIA, em sua Décima Nona 

Reunião Ordinária, solicitou ao Diretor Geral que procedesse imediatamente à implementação 

operacional do memorando de entendimento e convidasse o Representante Regional da FAO à 

Trigésima Oitava Reunião Ordinária do Comitê Executivo para apresentar um relatório conjunto 

sobre o avanço no fortalecimento da cooperação entre o IICA e a FAO; e 

 

Que o Plano de Médio Prazo (PMP) 2018-2022, como parte das estratégias para o 

fortalecimento das capacidades institucionais, inclui o desenvolvimento de atividades conjuntas 

com organizações cujas funções e objetivos são semelhantes aos do Instituto, sendo a FAO uma 

delas, 

 



RESOLVE: 

 

1. Acolher o “Relatório sobre as relações entre o IICA e a FAO”. 

 

2. Agradecer o Coordenador Sub-regional da FAO para a Mesoamérica e o Diretor 

Geral do Instituto por sua apresentação e seu trabalho em prol da implementação do 

memorando de entendimento. 

 

3. Instar o IICA e a FAO a que continuem fortalecendo seus vínculos e mecanismos 

para a execução de atividades conjuntas, a fim de potencializar a contribuição aos 

esforços dos Estados membros de ambos os organismos, para alcançarem um 

desenvolvimento agrícola competitivo, sustentável e inclusivo. 

 

 

 


