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• O Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA) negociou e obteve a 
aprovação do Governo do Brasil e de organismos 
multilaterais de financiamento de três novos 
projetos e seis modificações e revisões de 
projetos vigentes sobre temas prioritários de 
instituições nacionais e internacionais vinculados 
à agricultura familiar, políticas públicas de 
desenvolvimento rural, acesso à água, 
cooperativismo, desenvolvimento produtivo, 
cadeias, desenvolvimento territorial, sanidade 
agropecuária, biodiversidade, bioeconomia, 
dessalinização, agronegócios e saneamento.

• Foram geridos e implementados 27 projetos 
de cooperação técnica financiados com 
recursos externos e direcionados a promover 
a implementação de políticas, programas e 
projetos estratégicos governamentais de apoio 
à agricultura. Algumas das instituições com 
as quais foram desenvolvidos esses projetos 
foram o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), o Ministério 
da Cidadania (MCidadania), o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE)/Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC), a Agência Nacional de 
Águas (ANA), o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), a Empresa de Águas e Saneamento 
de Bahia (EMBASA-BA), a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a 
Associação Brasileira de Criadores de Suínos 
(ABCS), governos dos estados da Paraíba, 
do Piauí e do Ceará e instituições financeiras 
internacionais, como o Banco Mundial, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
o Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA).

• O IICA ofereceu apoio à Ministra Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias,  em seu papel 
de Presidente da Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), na apresentação e condução 
de foros regionais e hemisféricos, reconhecida 
a sua liderança na defesa dos direitos coletivos 
dos países da região por uma agricultura plural 
e sustentável. Dentre esses foros sobressaiu a 
Cúpula das Nações Unidas sobre os Sistemas 
Alimentares, onde se apoiou concretamente os 
temas de sanidade e inocuidade dos alimentos, 
o combate à peste suína africana e a defesa do 
protagonismo da mulher na agricultura da região.

• Foi desenvolvida a estrutura do Programa de 
Associação Brasil/IICA para a Cooperação 
Trilateral Sul-Sul no âmbito da relação 
institucional com a ABC do MRE, com vistas 
à formulação e implementação de estratégias, 
metodologias e projetos para o setor agrícola 
e agroalimentação do continente americano 
em enfoques de competitividade, inclusão e 
sustentabilidade, o que permitirá implementar 
ações técnicas para mitigar a peste suína 
africana, um banco de sementes para ajuda 
humanitária e a intercooperação entre 
cooperativas dos países, entre outros.

• Foi implementado um projeto agrogastronômico 
chamado “Uma Amazônia de Sabores”, com 
a participação da Ministra da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento do Brasil e o Diretor 
Geral do IICA, além dos principais atores do 
governo brasileiro, o corpo diplomático, o 
terceiro setor, a iniciativa privada e o Congresso 
brasileiro, com o objetivo principal de promover 
o reconhecimento e a valorização do bioma 
amazônico como a maior reserva de serviços 
ecossistêmicos do mundo em seus aspectos 
de marketing, bioeconomia, biodiversidade e 
sustentabilidade em suas cadeias prioritárias. 
Foi reforçada a liderança do IICA em projetos 
na Região Amazônica focados na agricultura 
familiar e no fornecimento de acesso a 
mercados nacionais e internacionais visando 
evitar o extrativismo.

• O Instituto coordenou a realização de debates 
independentes no âmbito da Cúpula sobre 
os Sistemas Alimentares e participou do 
INTERNATIONAL FOODTECH FORUM, 
sobre o tema da Linha de ação 4 — 
“Promovendo meios de vida mais equitativos”.  
Também coordenou a celebração de diálogos 
independentes no âmbito hemisférico 
promovidos pela Cúpula citada e focados 
nas pequenas e médias empresas (SME 
— Engagement Regional Dialogues). Além 
disso, o MAPA e o MRE receberam apoio 
na sistematização e consolidação de um 
documento resultante dos diálogos brasileiros 
para a Cúpula.

• O IICA lançou a série “Diálogos IICA-Brasil”, 
que permitiu a divulgação de conhecimentos 
e experiências sobre temas inovadores e 
estratégicos para as prioridades da agenda 
do Brasil, envolvendo autoridades e peritos 
reconhecidos nos âmbitos nacional e 
internacional. Foram realizados 17 diálogos, 
com uma audiência de 3.231 participantes, 
em temas como: Cúpula sobre os Sistemas 
Alimentares, peste suína africana, 
disponibilidade de recursos hídricos, novas 
tendências alimentares, juventude rural, 
inteligência artificial, Lei Geral de Proteção 
de Dados, protagonismo da mulher rural, 
regularização ambiental, saneamento rural, 
blockchain, Internet das coisas, restauração de 
ecossistemas, bem-estar animal na agricultura, 
como transformar a ciência em investimentos 
agrícolas, geopolítica dos alimentos, 

reutilização de efluentes e importância das 
águas subterrâneas para a segurança hídrica.

• O Instituto lançou o Programa Solos Vivos com 
a participação do MAPA e instituições parceiras, 
visando transformar os sistemas agrícolas em 
ecossistemas que acumulem mais carbono nos 
solos, restaurando a qualidade desse recurso 
natural para garantir a capacidade de produzir 
alimentos de forma sustentável, contando com 
o envolvimento dos programas PRONASOLOS 
e PROGRAMA ABC PLUS, assim como com 
Cooxupé, a maior cooperativa de café do Brasil.

• Foi negociado e aprovado um novo projeto de 
cooperação técnica no âmbito da relação com 
o MAPA, financiado com recursos concedidos 
pelo BID para apoiar os centros de inovação 
tecnológica para a agricultura familiar — hubs 
virtuais que visam ajudar os agricultores 
familiares envolvidos em cadeias produtivas 
prioritárias.

• Foi negociado e aprovado um novo projeto 
de cooperação técnica no âmbito da 
relação com o MAPA, chamado “Ampliar o 
acesso da agricultura familiar aos mercados 
nacionais e internacionais, fortalecendo as 
políticas públicas e projetos estratégicos 
relacionados à bioeconomia, ao extrativismo e 
à sociobiodiversidade”, o qual será executado 
com a Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo desse ministério.

• Conseguiu-se posicionar estrategicamente o 
IICA no Brasil, que ocupou espaços importantes 
nos principais meios de imprensa, TV, jornais 
e portais de notícias.  No total, foram obtidas 
216 menções ao Instituto em publicações ao 
longo do ano e foram divulgados três artigos 
de opinião.  No jornal Folha de São Paulo, foi 
publicado um artigo conjunto do IICA, da FAO, 
do FIDA e do Programa Mundial de Alimentos: 
“O desafio de transformar os sistemas 
alimentares em um mundo em pandemia”, 
por motivo do Dia Mundial da Alimentação. 
Foram produzidos 36 artigos para o website 
institucional do Escritório do IICA no Brasil e 
foi lançado o perfil do IICA Brasil no Instagram, 
com vistas a difundir as ações do Instituto entre 
o público nessa rede social.


