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Apresentação 
 

 
Na América Latina e no Caribe (ALC), o principal efeito da crise financeira foi o 
aumento do número de pessoas pobres e da insegurança alimentar. Em vista disso, as 
organizações de desenvolvimento, entre as quais o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA), viram-se obrigadas a redobrar e reorganizar seus 
esforços de cooperação a fim de reduzir os impactos de uma crise externa ao setor 
agropecuário e à vida rural que, aparentemente, não cessará a curto prazo, e que, para 
enfrentá-la, será necessário aumentar os investimentos na agricultura. 
 
Em 2009, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), 
a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o IICA decidiram 
apresentar juntos ao mundo um relatório sobre as perspectivas da agricultura e da vida 
rural nas Américas. Essa publicação interinstitucional é uma evidência do papel 
protagonista da agricultura no cenário mundial, setor estratégico na geração de emprego 
e renda para milhões de habitantes rurais, e de que a ALC é uma região com grande 
potencial de contribuição na solução da crise global de alimentos. 
 
Nesse sentido, alcançar o bem-estar rural deve ser uma meta obrigatória dos governos. 
Se assim não for, haverá um aprofundamento das já voláteis e frágeis condições de 
muitas de nossas economias com a consequente deterioração da infra-estrutura, dos 
recursos produtivos, da produção sustentável, das mudanças climáticas e da paz social. 
 
Está próxima a conclusão de um ciclo de vida do IICA, no qual dedicamos todos os 
nossos esforços a fim de preparar o Instituto para enfrentar os desafios do século XXI e 
empreender as ações para tanto necessárias. Com o propósito de dotar o IICA de uma 
nova forma de prestar cooperação técnica, em 2002 iniciamos a implementação de um 
novo modelo de cooperação, baseado na elaboração de agendas concertadas com os 
diferentes atores públicos e privados dos Estados membros, na transparência, na cautela 
financeira e na prestação de contas. 
 
Além disso, renovamos nossa infraestrutura física e tecnológica, respondemos aos 
mandatos dos ministros no sentido de criar novos programas em temas específicos, 
entre os quais agroturismo, seguro rural, biocombustíveis, biotecnologia e agricultura 
orgânica, e formamos uma equipe de profissionais comprometidos em prestar serviços 
de cooperação de alto nível mediante os quais buscamos contribuir para o alcance da 
competitividade agrícola, o desenvolvimento rural e a segurança alimentar no 
Hemisfério. 
 
Graças ao apoio permanente do Instituto e de seus parceiros estratégicos, nossos 
Estados membros obtiveram, mediante suas instituições dos setores público e privado, 
centenas de resultados positivos. Isso se vê refletido nos relatórios que ano a ano foram 
apresentados pelos Escritórios do IICA nos respectivos países, bem como em nosso 
relatório de gestão 2002-2008, intitulado “Promovendo a prosperidade rural nas 
Américas”. 
 
Cumpre mencionar que, em que pese ao congelamento do seu orçamento por vários 
anos, hoje o IICA se encontra em uma de suas melhores situações financeiras das 
últimas décadas, pois praticamente nenhum Estado membro apresenta déficit no 
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pagamento de suas cotas. Esse é o melhor indicador de nossa gestão, trabalho que, sem 
dúvida, poderá ser aprimorado pelos que administrarem, no futuro, uma organização tão 
formidável como esta. Além disso, apesar dos anos difíceis, foi possível obter grandes 
avanços no âmbito da cooperação técnica para impulsionar a segurança alimentar, 
graças à realização de diversos projetos e estudos e à formulação e aplicação de 
metodologias. 
 
Cumprimos o compromisso estabelecido no Plano de Médio Prazo (PMP) de 2006-
2010, no sentido de apresentar mecanismos inovadores de cooperação, entre os quais se 
destacam os centros de liderança em agricultura e de capacitação a distância, os 
programas cooperativos de pesquisa e transferência de tecnologia agropecuária (os 
PROCI’s), os organismos de integração regional, o instrumento Desempenho, Visão e 
Estratégia (DVE) para a modernização sanitária, as plataformas de exportação e os 
serviços de informação (INFOAGRO.NET e SIDALC, entre outros). 
 
Neste relatório anual sobre a contribuição do IICA para o desenvolvimento da 
agricultura e das comunidades rurais das Américas em 2009 são resumidos os 
resultados mais importantes alcançados em matéria de comércio, agronegócio, sanidade 
agropecuária, meio ambiente, tecnologia e inovação e desenvolvimento rural. Consta, 
também, um resumo dos resultados do Processo de Cúpula das Américas e do 
cumprimento das resoluções adotadas por nossos órgãos de governo. 
 
Este relatório representa uma amostra da capacidade da Instituição de responder 
rapidamente aos principais desafios apresentados. Também evidencia que o IICA é uma 
organização viva, que evolui a cada dia segundo as agendas de trabalho e a 
retroalimentação que nossos grupos de interesse nos proporcionam. 
 
Este documento inclui, ademais, um resumo dos relatórios de cada um dos nossos 
Escritórios nos Estados membros mediante os quais foram prestadas contas 
pormenorizadas de suas ações, resultados, limitações e perspectivas. Há também o 
portal do IICA na Internet (www.IICA.int), onde pode ser encontrada grande quantidade 
de informação sobre a ação e os resultados obtidos pelo Instituto nos últimos oito anos, 
bem como suas publicações e documentos. 
 
No momento em que novas autoridades estão prestes a assumir a liderança do Instituto, 
só nos resta agradecer a todo o pessoal que durante nossa Administração trabalhou 
comprometido com a visão e a missão institucionais. A nossos parceiros e órgãos de 
governo reiteramos os nossos agradecimentos pela colaboração a nós emprestada a fim 
de que pudéssemos contribuir para que nossos povos alcancem a prosperidade e o 
desenvolvimento. 

 
 

  
Chelston W. D. Brathwaite 

Diretor-Geral 
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Resumo Executivo 

 
O IICA, fundado em 1942, é o organismo especializado em agricultura e 
desenvolvimento rural das Américas. Sua missão é prestar cooperação técnica 
inovadora a seus 34 Estados membros na busca da segurança alimentar, da prosperidade 
rural e da competitividade na agricultura. 
 
Desde 2001, o tema da agricultura e da vida rural tem sido parte das agendas, 
deliberações e acordos do Processo de Cúpula das Américas. O mandato 25 da 
Declaração de Compromisso de Port of Spain, adotada pelos Chefes de Estado e de 
Governo do Hemisfério na Quinta Cúpula das Américas, reconhece a urgência de 
aplicar enfoques multidimensionais e multissetoriais na agricultura e vida rural para 
lograr o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. O mandato em 
referência, assim como os demais emanados da Cúpula de Port of Spain, foi objeto de 
consideração na Quinta Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural nas 
Américas (Jamaica, 2009), na qual os Ministros da Agricultura de 33 Estados membros 
também atualizaram o Plano Agro 2003-2015 por meio de ações estratégicas e medidas 
para sua implementação no biênio 2010-2011. O apoio do IICA foi fundamental para a 
realização dessa reunião ministerial, consolidando o Instituto como um parceiro 
institucional do Processo de Cúpulas das Américas. 
 
No que respeita aos órgãos de governo do IICA, o Comitê Executivo (CE) adotou 20 
resoluções em sua Vigésima Nona Reunião Ordinária. A Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), por sua vez, resolveu importantes questões relativas a política 
institucional, cooperação técnica, normas e reuniões ministeriais, entre outras, durante 
sua Décima Quinta Reunião Ordinária. Entre as decisões aprovadas nessa reunião, 
citam-se a aprovação do quadro estratégico do IICA para o período 2010-2020, o 
reconhecimento aos esforços envidados pelos países para o pagamento oportuno de suas 
cotas anuais, a aprovação do orçamento-programa 2010-2011, a doação de um terreno 
de cinco hectares para a construção do novo hospital na Cidade de Turrialba, Costa 
Rica, e a outorga de uma procuração de amplos poderes ao Doutor Victor Villalobos 
para exercer, a partir de 15 de janeiro de 2010, o cargo de Diretor-Geral pelo período de 
quatro anos. 
 
Uma das principais prioridades na cooperação técnica do IICA em 2009 foi contribuir 
para o alcance da segurança alimentar, ameaçada pelos efeitos do aumento nos preços 
dos alimentos e sua volatilidade. Nesse sentido, o Instituto implementou uma estratégia 
de médio prazo destinada a impulsionar a inovação institucional, fortalecer as 
capacidades dos pequenos produtores rurais e promover a análise de políticas e estudos 
sobre a situação e perspectivas da segurança alimentar. O IICA focalizou seus esforços 
financeiros e humanos no Programa Integrador em Agricultura de Pequena e Média 
Escala: Tecnologia, Mercados, Políticas e Instituições. Entre seus principais resultados, 
citam-se a identificação de prioridades em inovação institucional, principalmente no 
campo da extensão, a realização de um inventário de políticas para responder à crise da 
insegurança alimentar e a formulação de uma metodologia de avaliação do impacto da 
volatilidade dos preços e sua transferência para a renda rural. 
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Outro resultado importante foi a entrega aos países do relatório interinstitucional FAO-
CEPAL-IICA sobre a situação e perspectivas da agricultura e da vida rural nas 
Américas, no qual é apresentado um panorama das características e necessidades atuais 
da agricultura e da vida rural no Hemisfério. Também foi editada a série de publicações 
“Crise Global e Segurança Alimentar”, foram concluídas as pesquisas sobre a real 
contribuição da agricultura para o desenvolvimento econômico em 23 Estados membros 
e foi implantado um sistema de indicadores estatísticos para acompanhar a evolução da 
agricultura, periodicamente atualizado. 
 
O IICA consolidou seu modelo de trabalho destinado a fortalecer a liderança no setor 
agropecuário. Foram realizados vários foros sobre esse tema com os Ministros da 
Agricultura e suas equipes; houve progressos nas capacidades de liderança de 
produtores no Caribe; foi realizado com sucesso o II Foro de Jovens Líderes, que contou 
com a participação de 65 pessoas dos 34 Estados membros; e foram realizados foros 
semelhantes, tanto em âmbito regional como nacional, nos quais participaram mais de 
500 jovens de todo o Hemisfério. 
 
No campo da promoção do comércio e da competitividade do agronegócio, foram 
fortalecidas as capacidades de exportação e gestão empresarial de pequenos e médios 
produtores, graças a atividades nas áreas de análise de risco e pontos críticos, boas 
práticas agrícolas e de manufatura, competitividade das cadeias agroprodutivas e 
qualidade e inocuidade dos alimentos, entre outras. O Instituto apoiou a participação de 
vários países em feiras internacionais, tais como a Fresh Summit International 
Convention & Exposition e o Americas Food and Beverage Show nos Estados Unidos, o 
que contribuiu para impulsionar a efetiva inserção desses países no mercado norte-
americano. O IICA também continuou a implementar com sucesso o Programa de 
Plataformas de Exportação mediante ações de promoção realizadas na República 
Dominicana e em Belize, além de haver apoiado a consolidação da institucionalidade 
hemisférica em matéria de informação de mercados, destacando-se, nesse sentido, a 
colaboração prestada à Organização de Informação de Mercados das Américas (OIMA). 
 
Na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Peru e Uruguai, o Instituto sistematizou experiências bem-sucedidas em agroindústria e 
turismo lideradas por jovens e mulheres. Também realizou um estudo da situação atual 
da agroindústria rural na América Central e implementou programas de 
desenvolvimento agroindustrial e iniciativas em prol das microempresas em vários 
países, tais como Argentina, Colômbia, Equador e México. 
 
De outro lado, nas regiões Andina, Caribe e Central foram realizadas atividades de 
capacitação, foros e assessoramentos e editadas publicações relacionadas com as 
negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC), administração do comércio 
e legislação comercial. 
 
No campo da sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos, o IICA continuou a 
promover maior participação dos Estados membros nos processos regulatórios das 
organizações globais de referência. Nesse sentido foi de grande relevância a segunda 
fase de um projeto financiado pelo Fundo de Desenvolvimento de Padrões e Comércio 
administrado pela OMC, em cujo contexto foram ministrados cursos regionais com a 
colaboração da Universidade de Nebrasca-Lincoln e publicados diversos manuais. Além 
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disso, com o apoio do USDA, 12 países participaram das reuniões de comitês do Codex 
Alimentarius. 
 
O instrumento Desempenho, Visão e Estratégia (DVE), de apoio à modernização dos 
serviços zoofitossanitários e de inocuidade dos alimentos, foi atualizado. Foi aplicado 
nas Bahamas, Belize, Paraguai, Peru e Uruguai, bem como nos processos destinados a 
aprimorar tais serviços na Bolívia, Chile, Costa Rica e Equador. 
 
Com vistas a atender integralmente ao problema da contaminação dos alimentos, foi 
proposta a criação de escolas regionais para inspetores, a formulação de políticas em 
inocuidade, a elaboração de metodologias para medir os custos das doenças transmitidas 
por alimentos e a entrega de material didático às escolas primárias. Cabe mencionar 
que, em parceria com a Universidade de Minnesota e a OPAS, foi lançada a segunda 
série do Programa Executivo sobre Liderança em Inocuidade dos Alimentos (ELFS). 
 
Em matéria de desenvolvimento rural, destacam-se os resultados alcançados na 
formulação da Estratégia Centro-Americana de Desenvolvimento Rural Territorial 
(ECADERT), bem como a formulação das diretrizes e quadros conceptuais destinados a 
orientar e implementar estratégias de desenvolvimento rural sob o enfoque territorial em 
vários países, entre os quais Bolívia, Costa Rica, El Salvador e Equador. Também foram 
delineados vários projetos para promover a gestão sustentável dos recursos naturais e do 
meio ambiente, havendo o IICA participado de diversas reuniões prévias à Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Copenhague. 
 
No que tange à tecnologia e inovação na agricultura, o IICA contribuiu para o 
fortalecimento do FONTAGRO; promoveu o diálogo hemisférico por intermédio do 
FORAGRO; renovou os programas cooperativos em pesquisa e transferência de 
tecnologia agropecuária, principalmente o PROCINORTE e o SICTA; realizou um 
processo de identificação de prioridades de pesquisa a fim de preparar-se para a 
Conferência Global sobre Investigação Agrícola para o Desenvolvimento; e publicou 
vários estudos e divulgou documentos de utilidade para a formulação de políticas em 
inovação e tecnologia agropecuárias. 
 
No campo da biotecnologia, o Instituto apoiou os países membros para aumentarem 
seus conhecimentos com relação ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, ao 
acordo “COMPACT” e à situação atual dos organismos geneticamente modificados. 
 
O IICA também empreendeu diversas ações destinadas a promover os biocombustíveis 
de segunda geração, dentre as quais se destacam os vários eventos realizados no Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Jamaica e República Dominicana. Com o PROCITROPICOS foi 
elaborada uma proposta para estabelecimento da Rede Latino-Americana e Caribenha 
de Pesquisa em Jatropha curcas. 
 
De outro lado, foi dada continuidade à implementação do Programa Hemisférico de 
Agricultura Orgânica mediante o qual foi prestado apoio à Comissão Interamericana de 
Agricultura Orgânica (CIAO), principalmente na formulação da proposta de seu 
estatuto, configuração de seu portal na Internet e realização de sua primeira assembleia 
na Sede Central do IICA. 
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No âmbito das regiões, cabe ressaltar o seguinte: 
 

• Região Andina: articulação da cooperação técnica por meio da Aliança Andina 
segundo a prioridade de temas por ela estabelecida; formulação do Projeto de 
Diversificação da Oferta de Alimentos para Populações Vulneráveis, havendo o 
IICA financiado sua implementação; e execução do projeto ACCESO e sua 
plataforma “Alianza Pro-Cacaos”; 

• Região Caribe: realização, na Jamaica, de um diálogo sobre agronegócio; 
implementação da Rede de Veterinários Epidemiologistas; e estabelecimento de 
um acordo de trabalho com o Banco Mundial no contexto do Projeto de 
Prevenção e Controle das Influenzas Aviária e Humana; 

• Região Central: trabalho conjunto desenvolvido com a União Aduaneira Centro-
Americana; apoio aos projetos executados pelo PROMECAFE referentes à 
qualidade do café com relação a origem e denominações geográficas; 
fortalecimento da liderança dos institutos de pesquisa agropecuária; e 
colaboração à Rede SICTA na promoção da inovação tecnológica, com 
resultados no aumento da renda dos pequenos produtores e da produtividade das 
culturas; 

• Região Norte: apoio ao fortalecimento do PROCINORTE, principalmente a seu 
processo de planejamento estratégico; e 

• Região Sul: cooperação prestada ao Conselho Agropecuária do Sul (CAS) e à 
Rede de Coordenação de Políticas Agropecuárias (REDPA); apoio à Rede de 
Recursos Genéticos do Trópico Úmido Amazônico (TROPIGEN); e formulação 
de planos nos territórios de Formosa (Argentina) e Los Rios (Chile). 

 
O relacionamento estratégico do IICA com os governos, centros de excelência 
acadêmica e organismos multilaterais continuou a evoluir, o que permitiu atender às 
diferentes demandas pelos serviços de cooperação técnica do Instituto em âmbito 
nacional, regional e hemisférico. 
 
Finalmente, é necessário destacar que o IICA disponibilizou informação em nível 
hemisférico por meio da INFOAGRO.NET e do Sistema de Informação e 
Documentação Agropecuária das Américas (SIDALC). Esse último comemorou seu 10º 
aniversário com uma reunião de especialistas em informação, que definiram as ações 
estratégicas em matéria de informação agrícola até 2014. 
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1. Origem, bases jurídicas, estrutura e propósitos 
 
 
O IICA foi criado em 1942 pelo Conselho Diretor da União Pan-Americana; desde 1949 
é reconhecido pela OEA como o organismo do Sistema Interamericano especializado 
em agricultura e bem-estar da população rural. 
 
Em 1980 entrou em vigor sua nova Convenção, que estabeleceu dois órgãos de 
governo: a Junta Interamericana de Agricultura (JIA), constituída por todos os Estados 
membros, e o Comitê Executivo (CE), formado por 12 Estados membros nomeados 
pelo sistema de rodízio. A JIA reúne-se ordinariamente de dois em dois anos para 
deliberar sobre medidas relativas às políticas e ações institucionais e adotar resoluções 
nesse sentido. O CE atua em nome da JIA entre os períodos de sessões desta na 
qualidade de seu órgão executivo e reúne-se ordinariamente todos os anos. 
 
Em 2000, a Assembleia Geral da OEA, mediante a resolução AG/RES.1728 (XXX-
O/00), reconheceu a JIA como o principal foro de nível ministerial no âmbito da OEA 
para analisar as políticas e prioridades estratégicas voltadas para o melhoramento da 
agricultura e da vida rural no Hemisfério e formar consenso sobre as mesmas. 
 
O órgão executivo do IICA é a Direção-Geral, cuja Sede Central está localizada em São 
José, Costa Rica. De 15 de janeiro de 2002 a 14 de janeiro de 2010, o Diretor-Geral do 
Instituto foi o Doutor Chelston W. D. Brathwaite, de Barbados. Na Décima Quinta 
Reunião Ordinária da JIA, realizada na Jamaica em outubro de 2009, o Doutor Víctor 
Villalobos, do México, foi eleito Diretor-Geral para o período 2010-2014. 
 
O IICA dispõe de uma rede de escritórios que abarca seus 34 Estados membros e um 
Escritório Permanente para a Europa, com sede em Madri, Espanha, responsável por 
impulsionar relações com parceiros estratégicos naquele continente. Conta, também, 
com o Escritório de Miami, na Flórida, Estados Unidos, de onde é coordenado o 
Programa Interamericano de Promoção do Comércio, dos Negócios Agrícolas e da 
Inocuidade dos Alimentos. 
 
A missão do IICA é prestar cooperação técnica inovadora aos Estados membros para 
alcançarem o desenvolvimento sustentável em prol dos povos das Américas. A 
aspiração institucional é chegar à liderança em agricultura e desenvolvimento rural nas 
Américas e constituir-se no parceiro preferencial pela qualidade de uma cooperação 
técnica que responda às necessidades dos Estados membros e promova o 
desenvolvimento sustentável da agricultura, da segurança alimentar e da prosperidade 
rural. 
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2. Implementação de resoluções e mandatos 
 
 
2.1 Processo de Cúpulas das Américas 
 
O IICA, como parceiro institucional do Processo de Cúpulas das Américas, tem 
contribuído diretamente para posicionar o tema da agricultura e vida rural na agenda 
política, nas deliberações e nas declarações desse Processo. Com efeito, na Declaração 
de Compromisso de Port of Spain (Trinidad e Tobago, abril de 2009), os Chefes de 
Estado e de Governo estabeleceram mandatos em matéria de segurança alimentar e 
energética, sustentabilidade ambiental, cooperação internacional e outros temas 
vinculados com a agricultura e a vida rural. 
 
De modo especial, o mandato 25 reconhece a necessidade de ser adotada uma 
abordagem multidimensional e multissetorial para alcançar o desenvolvimento 
sustentável e a segurança alimentar. Essa é a orientação estratégica da “AGRO-Matriz”, 
utilizada pelos Ministros da Agricultura e Delegados Ministeriais ao instituir, dar 
seguimento e atualizar o “Plano AGRO 2003-2015 para a Agricultura e a Vida Rural 
nas Américas”. 
 
De outro lado, com o apoio e a participação do Escritório do IICA na Jamaica foi 
realizada a Quinta Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural nas Américas, 
cujo lema foi “Construindo a capacidade hemisférica para aumentar a segurança 
alimentar e a vida rural nas Américas”. Durante esse encontro os Ministros ou 
Secretários da Agricultura e Chefes de Delegação dos 33 Estados membros presentes 
assinaram o Acordo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009, que dá seguimento aos 
mandatos da Quinta Cúpula das Américas e atualiza o Plano AGRO 2003-2015 
mediante ações estratégicas e medidas para sua implementação no biênio 2010-2011. 
 
As metas que inspiram esse acordo são estas: aumentar a capacidade nacional para 
melhorar a segurança alimentar e a vida rural, posicionar os temas e as prioridades da 
agricultura e do desenvolvimento rural na consciência pública e nas estratégias 
nacionais, investir mais em agricultura e desenvolvimento rural, propiciar o enfoque 
“trabalhando juntos” e promover uma forma ampla de ver e trabalhar a agricultura e o 
meio rural. 
 
Os principais resultados alcançados em 2009 na Quinta Cúpula das Américas e na 
Quinta Reunião Ministerial podem ser resumidos no posicionamento da agricultura e da 
vida rural como questões estratégicas para o desenvolvimento integral dos países, na 
criação e consolidação de uma “arquitetura institucional” para responder aos mandatos 
das Cúpulas e aos Acordos Ministeriais Hemisféricos, na articulação entre os Processos 
Ministerial e de Cúpulas e na consolidação do IICA como parceiro institucional do 
Processo de Cúpulas das Américas. 
 
A Declaração da Quinta Cúpula das Américas e o Acordo Ministerial Jamaica 2009 
constituem o quadro político de referência para dar continuidade ao processo ministerial 
com relação à Sexta Reunião Ministerial (2011) e à Sexta Cúpula das Américas (2012). 
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2.2 Órgãos de governo do IICA 
 
Vigésima Nona Reunião Ordinária do Comitê Executivo (CE) 
 
Nessa reunião, realizada em São José, Costa Rica, de 14 a 16 de julho de 2009, 
constituíram o CE os seguintes Estados membros: Antígua e Barbuda, Argentina, Chile, 
Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Peru, República 
Dominicana, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas. 
 
Pela Resolução N.º 497, o CE aprovou o Relatório de Gestão 2002-2008 e 
cumprimentou o Diretor-Geral e os funcionários do Instituto pelo trabalho realizado e 
resultados alcançados. Pela Resolução N.º 498, aprovou o Relatório Anual do IICA de 
2008, que foi distribuído a todos os Estados membros. Nos termos da Resolução N.º 
499, incumbiu o Diretor-Geral e o Comitê Guia, constituído por representantes da 
Argentina, Belize, Canadá, Costa Rica, Panamá e Paraguai, de preparar uma versão 
ajustada do quadro estratégico do IICA para o período 2010-2020 com o propósito de 
apresentá-lo à Décima Quinta Reunião Ordinária da JIA. 
 
De outro lado, o CE adotou a Resolução N.º 507, mediante a qual modificou o Estatuto 
da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), que passou à 
condição de comissão especial permanente do CE. Além disso, por meio da Resolução 
N.º 506, foi aprovada e posta em vigor a versão ajustada do Estatuto da Comissão 
Interamericana de Agricultura Orgânica (CIAO), ad referendum da JIA, e foram 
adotadas disposições transitórias para facilitar a sua implementação. 
 
Em matéria de orçamento e finanças, mediante a Resolução N.º 503 o CE aprovou o 
relatório do Diretor-Geral sobre a arrecadação das cotas devidas ao IICA pelos Estados 
membros. Pela Resolução N.º 504 recomendou à JIA que aprovasse o orçamento-
programa do IICA de 2010-2011 e, pela Resolução N.º 500, acolheu os demonstrativos 
financeiros do Instituto referentes ao exercício fiscal 2008, bem como o relatório dos 
auditores externos correspondentes a tais demonstrativos. 
 
O CE também aprovou a Resolução N.º 501, mediante a qual foi aceito o décimo quinto 
relatório anual do Comitê de Exame de Auditoria (CEA) e foram dadas instruções para 
a implementação de suas recomendações. Além disso, pela Resolução N.º 502 foi 
decidido que a Senhora Pamela D. M. Monroe Ellis, da Jamaica, ocupasse o cargo de 
membro do CEA destinado ao candidato nomeado por todos os Estados membros 
exceto os seis maiores contribuintes. 
 
Pela Resolução N.º 505, o CE designou como auditores externos do Instituto e do 
CATIE  no período 2010-2011 a firma Deloite and Touche e, pela Resolução N.º 510, 
prorrogou até 15 de outubro de 2009 o prazo para apresentação de candidatos aos 
Galardões Interamericanos no Setor Rural, deixando a decisão sobre a outorga desses 
prêmios em mãos da JIA. 
 
Além dessas decisões, pela Resolução N.º 509 o CE nomeou como pessoal emérito do 
IICA os Senhores Enrique Alarcón Millán, Jorge Ardila Vásquez, Roberto Casás 
Bernadá, Mariano Olazábal Balcázar, Sergio Sepúlveda Silva e Guillermo Villanueva 
Tavares. 
 



 

10 
 

 

No tocante às relações com outras instituições, o CE acolheu o Relatório Bienal do 
CARDI (Resolução N.º 514) e o Relatório Bienal do CATIE (Resolução N.º 515). Pela 
Resolução N.º 516 aceitou o Programa de Ação Conjunta IICA-CATIE 2009-2010 e 
cumprimentou os diretores-gerais de ambas as instituições pelos resultados alcançados 
na construção de uma plataforma comum de gestão do conhecimento. De outro lado, 
atendendo a uma solicitação do Governo da Costa Rica, recomendou à JIA que 
aprovasse a doação de um terreno de 5 ha para construção do novo hospital de Turrialba 
(Resolução N.º 512). 
 
Mediante a Resolução N.º 508, o CE aprovou o Relatório 2009 da CCEAG e, pela 
Resolução N.º 511, expressou sua satisfação pelos avanços obtidos no cumprimento das 
resoluções da Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA e da Vigésima Oitava Reunião 
Ordinária do CE. 
 
Finalmente, o CE adotou a Resolução N.º 513, pela qual foi decidido realizar sua 
Trigésima Reunião Ordinária, em 2010, na Sede Central do IICA, uma vez que nenhum 
Estado membro oferecera-se como sede. 
 
Décima Quinta Reunião Ordinária da JIA 
 
Essa reunião, que contou com a participação de 33 Estados membros, foi realizada em 
Montego Bay, Jamaica, em 29 e 30 de outubro de 2009. Também estiveram presentes 
representantes de três Observadores Permanentes e 19 organismos internacionais e 
regionais, bem como diversos convidados especiais. 
 

• Assuntos de política institucional e serviços de cooperação técnica 
 
A JIA, mediante a Resolução N.º 443, acolheu o relatório do Diretor-Geral sobre sua 
gestão nos períodos 2002-2006 e 2007-2009. O Diretor-Geral fez entrega às delegações 
presentes do documento “Promoviendo la prosperidad rural en las Américas: Informe 
de gestión 2002-2008”, que contém a informação mais relevante sobre a cooperação 
prestada pelo IICA a seus Estados membros nos âmbitos hemisférico, regional e 
nacional. 
 
De outro lado, por meio da Resolução N.º 444, a JIA aprovou o Quadro Estratégico do 
IICA no período 2010-2020, que deverá constituir o documento básico na preparação 
tanto do plano estratégico institucional para o período 2010-2020 como do Plano de 
Médio Prazo (PMP) de 2010-2014. Mediante a Resolução N.º 446, a JIA outorgou ao 
CE a faculdade para aprovar o PMP em sua reunião ordinária de 2010. 
 
Por meio da Resolução N.º 445, a JIA acolheu o relatório do Diretor-Geral sobre a 
implementação das recomendações da avaliação externa com vistas ao fortalecimento 
das capacidades técnicas do IICA e, mediante a Resolução N.º 455, aprovou o Estatuto 
da CIAO, determinando a sua imediata vigência. 
 

• Orçamento e finanças 
 
Mediante a Resolução N.º 452, a JIA reconheceu o importante progresso alcançado na 
redução do saldo de cotas devidas ao IICA, agradeceu às autoridades dos Estados 
membros os esforços envidados para pagar oportunamente suas cotas anuais ao Instituto 
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e os instou a cumprir os cronogramas de pagamento acordados com a Direção-Geral 
para saldarem seus débitos de anos anteriores.    
 
Depois de analisar o projeto de Orçamento-Programa 2010-2011 apresentado pelo 
Diretor-Geral e atendendo às recomendações favoráveis do CE, formuladas na 
Resolução N.º 453, a JIA aprovou o Orçamento-Programa 2010-2011 pelo montante de 
US$ 33.398.239,00 anuais. Para o exercício 2010 a JIA aprovou a dotação discriminada 
dos recursos e, para 2011, apenas uma cifra global, incumbindo o CE de, em sua 
Trigésima Reunião Ordinária, aprovar a dotação discriminada desses recursos, de 
acordo com as prioridades do PMP 2010-2014. 
 
A JIA, mediante a Resolução N.º 450, aprovou os demonstrativos financeiros do 
Instituto referentes aos exercícios 2007 e 2008 e o relatório dos auditores externos sobre 
tais demonstrativos. Além disso, pela Resolução N.º 451 acolheu o décimo quarto e o 
décimo quinto relatórios do Comitê de Exame de Auditoria (CEA) e expressou os seus 
agradecimentos a seus membros pelo trabalho realizado. 
 

• Normas, procedimentos e outros assuntos 
 
Por meio da Resolução N.º 460, a JIA concedeu os Galardões Interamericanos no Setor 
Rural às seguintes pessoas: 
 

a. Medalha Agrícola Interamericana 2008-2009, aos Senhores Roberto Rodrigues 
(Brasil) e Alejandro Bonifacio (Bolívia); 

b. Prêmio Interamericano à Contribuição da Mulher para o Desenvolvimento Rural 
2008-2009, à Senhora Susana Mejillones (Bolívia); 

c. Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional para o Desenvolvimento 
Agrícola e Rural 2008-2009, à Fundação de Comunicações, Capacitação e 
Cultura do Agro (FUCOA) (Chile); 

d. Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2008-2009, a Rodolfo 
Bezerra de Menezes Lobato da Costa (Brasil); e 

e. Prêmio Interamericano para o Produtor Rural Inovador 2008-2009, à Federação 
de Cooperativas NGEN (Chile). 

 
A JIA também aprovou conceder a Karen Latoya Tamasa (Jamaica) e Carol Thompson 
(Barbados) menções honrosas no Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais 
Jovens 2008-2009, bem como prêmios especiais póstumos a Assefaw Tewolde e 
Roberto Villeda Toledo, em reconhecimento a suas destacadas contribuições para o 
progresso da agricultura sustentável e o melhoramento da qualidade de vida da 
população rural nas Américas. 
 

• Reuniões ministeriais sobre agricultura e vida rural nas Américas 
 
A JIA incumbiu o IICA de fortalecer o monitoramento da Agenda Hemisférica 2010-
2011 do Plano AGRO (Resolução N.º 448) e expressou seu apoio à realização de 
consultas aos integrantes das cadeias agroprodutivas comerciais como insumo para as 
deliberações dos Ministros da Agricultura das Américas (Resolução N.º 449). 
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• Atuação dos órgãos de governo do Instituto 
 
A JIA, por meio da Resolução N.º 457, outorgou uma procuração de amplos poderes ao 
Doutor Victor Villalobos para exercer o cargo de Diretor-Geral do IICA pelo período de 
quatro anos a partir de 15 de janeiro de 2010. Além disso, mediante a Resolução N.º 
458, concedeu o título de Diretor Emérito ao Doutor Chelston W. D. Brathwaite em 
reconhecimento a sua destacada gestão à frente do IICA e aos resultados obtidos 
durante o seu mandato. 
 
Mediante a Resolução N.º 456, a JIA aprovou emendas ao regulamento para a eleição 
do Diretor-Geral, incluindo o procedimento a ser adotado no caso de um Estado 
membro decidir retirar seu candidato ao cargo de Diretor-Geral. A JIA também 
aprovou, pela Resolução N.º 459, os relatórios do Diretor-Geral sobre o cumprimento 
das resoluções da Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA e da Vigésima Oitava e 
Vigésima Nona Reuniões Ordinárias do CE. 
 

• Relações com outros organismos e assuntos especiais 
 
A JIA, por meio da Resolução N.º 447, recomendou que a CCEAG estudasse o 
documento apresentado pelo Diretor-Geral sobre o fortalecimento das parcerias e a 
coordenação entre o IICA e a FAO em prol da agricultura das Américas e que 
apresentasse suas recomendações à Trigésima Reunião Ordinária do CE. 
 
Além disso, mediante as Resoluções N.ºs 464 e 465 a JIA agradeceu e cumprimentou as 
autoridades e o pessoal do CARDI e do CATIE pelos planos de ação apresentados por 
seus respectivos diretores-gerais. Também decidiu apoiar o CARDI na captação de 
recursos externos para poder participar do Programa Diversificação da Agricultura do 
Caribe. 
 
De outro lado, com base na solicitação apresentada pelo Governo da Costa Rica com a 
recomendação favorável do Conselho Superior do CATIE e do CE, mediante a 
Resolução N.º 462 a JIA aprovou a doação de um terreno de 5 ha para a construção do 
novo hospital da Cidade de Turrialba, Costa Rica. Por meio da Resolução N.º 461, 
aprovou a lista de Estados membros do IICA e não membros do CATIE que deverão 
designar o representante da JIA no Conselho Superior desse Centro no período 2011-
2018. 
 
Por meio da Resolução N.º 463, a JIA externou os seus profundos agradecimentos às 
mais altas autoridades do Governo da Jamaica, principalmente ao Senhor Bruce 
Golding, Primeiro-Ministro, e ao Senhor Christopher Tufton, Ministro da Agricultura e 
Pesca, por sua hospitalidade e pelos esforços envidados na organização e realização da 
Semana da Agricultura e Vida Rural das Américas – Jamaica 2009, em cujo contexto 
foi realizada a Décima Quinta Reunião Ordinária da JIA. 
 
Finalmente, não havendo nenhum oferecimento de sede para a realização da Décima 
Sexta Reunião Ordinária da JIA, em 2011, esta deverá ter lugar na Sede Central do 
IICA, em São José, Costa Rica, salvo se oportunamente algum Estado membro 
oferecer-se como sede da reunião. 
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2.3 Promoção dos direitos da mulher e da equidade e 
igualdade de gênero 

 
Em matéria de formulação de políticas, estratégias e projetos, o IICA apoiou o Conselho 
de Ministras da Mulher da América Central (COMMCA) na preparação de uma 
proposta de temário sobre gênero, integração e desenvolvimento, o qual gira em torno 
de três eixos: autonomia econômica, participação política e institucionalização da 
perspectiva de gênero no Sistema de Integração Centro-Americana (SICA). 
 
Em articulação com a Unidade Regional de Assistência Técnica (RUTA), o Fundo das 
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e a Fundação Arias para a Paz, foi feita uma 
análise e a seleção das medidas necessárias para incorporar a perspectiva de gênero à 
Política Agrícola Centro-Americana (PACA), havendo sido elaborada uma proposta 
para a definição de indicadores. Em conjunto com a RUTA e o Programa de 
Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAG) da Costa Rica, 
foi organizado um workshop de consulta para impulsionar a igualdade de gênero no 
contexto da Estratégia Centro-Americana de Desenvolvimento Rural Territorial 
(ECADERT).  
 
Na Colômbia, o IICA apoiou o processo de regulamentação da Lei da Mulher Rural por 
meio de sua participação nas reuniões de mulheres rurais, convocadas pela Assessoria 
Presidencial para a Equidade da Mulher, e nas do comitê interinstitucional, integrado 
por todas as instituições públicas responsáveis pela regulamentação da Lei. Também foi 
dada continuidade na Colômbia ao apoio ao Projeto de Mulheres Poupadoras em Ação, 
em coordenação com a Agência Presidencial para a Ação Social e a Cooperação 
Internacional. Esse projeto promove a autoestima e a igualdade de gênero, a cultura da 
poupança, da empresa e do associativismo entre 14.000 mulheres de 50 municípios, 
28% das quais são rurais. Há um componente de fortalecimento técnico da produção e 
da segurança alimentar financiado pela Fundação Pan-Americana para o 
Desenvolvimento (FUPAD), a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) e a Rede de Segurança Alimentar de Ação Social. No contexto 
desse Programa, em Boyacá foi testada uma metodologia de sistematização de 
experiências de desenvolvimento rural. 
 
No tocante à formação de capacidades, no México o IICA apoiou a elaboração de uma 
proposta de capacitação sobre gestão de pequenas empresas de mulheres e acesso ao 
microcrédito. Além disso, na República Dominicana o Instituto prestou assessoria 
técnica ao Comitê Técnico do Programa Hemisférico de Equidade de Gênero e 
Desenvolvimento das Mulheres Rurais (PADEMUR). 
 
No campo da gestão do conhecimento, foram realizados programas de rádio destinados 
aos pequenos produtores rurais da ALC sobre pequenos negócios rurais gerenciados por 
mulheres. Foi lançado o V Concurso Latino-Americano e Caribenho de Experiências 
Bem-Sucedidas em Agronegócio Rural, coordenado pela Programa Cooperativo de 
Desenvolvimento da Agroindústria Rural (PRODAR), cujo tema foi “Participação de 
mulheres e jovens rurais na gestão de empreendimentos agroindustriais rurais ou do 
agroturismo”. 
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Finalmente, o IICA assessorou o processo de harmonização das agendas institucionais 
em igualdade de gênero e as cadeias de valor na Nicarágua, juntamente com o RUTA, a 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), o UNIFEM, o Instituto 
Nicaraguense da Mulher (INIM), a Fundação Arias para a Paz, o Programa Promoção 
de Mercados Sustentáveis (AECID-EARTH) e o Programa Fome Zero Nicarágua. Foi 
atualizada a agenda de ações comuns e foram estabelecidos acordos para apoiar a 
incorporação da perspectiva de gênero na gestão da ECADERT. 
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3. Cooperação técnica 

 
 
3.1  Implementação da agenda hemisférica 
 
Em 2009 o IICA continuou a dirigir sua atenção para os temas prioritários da 
cooperação técnica estabelecidos no PMP 2006-2010, bem como para os decorrentes 
das demandas dos Estados membros. Foram articuladas ações de cooperação de nível 
hemisférico com as agendas nacionais e regionais, havendo sido promovido e 
consolidado o trabalho em equipe e intertemático no âmbito da Direção de Liderança 
Técnica e Gestão do Conhecimento (DLTGC). 

 
Em face do aumento e volatilidade dos preços registrados nos principais produtos 
agrícolas desde meados de 2008 e da instabilidade de sua oferta, o Instituto atribuiu 
maior prioridade ao desenvolvimento e implementação de uma estratégia de cooperação 
técnica de médio e longo prazo no tema da segurança alimentar. Essa estratégia centrou-
se nestas três linhas de ação: (a) a inovação institucional para um novo paradigma da 
mudança tecnológica com vistas à produção e diversificação de alimentos; (b) a 
institucionalidade e serviços para fortalecer as capacidades dos pequenos e médios 
produtores rurais e da agricultura familiar para sua inserção nos mercados; e (c) a 
análise, o seguimento e a difusão de políticas e informação sobre a situação e 
perspectivas da segurança alimentar. 

 
Com base nessa estratégia o IICA desenvolveu e implementou programas e projetos nas 
diferentes regiões e países. Também elaborou o Programa Integrado em Agricultura de 
Pequena e Média Escala: Tecnologia, Mercados, Políticas e Instituições, cujo principal 
objetivo foi apoiar o desenvolvimento e fortalecimento de uma institucionalidade capaz 
de favorecer a mudança tecnológica e a efetiva vinculação dos produtores e empresários 
agrícolas e rurais de pequena e média escala aos mercados. 

 
Foram identificadas as prioridades e ações requeridas em matéria de inovação 
institucional para melhorar a segurança alimentar. Também foi elaborado o documento 
“La extensión rural para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria: 
aspectos conceptuales, situación de ALC y una visión de futuro”. Além disso, 
juntamente com o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) da Argentina, 
foi realizada a reunião “Extensão rural na Região Sul: diálogo de saberes”, em que 35 
participantes dos países da região e da Universidade de Cornell, Estados Unidos, 
discutiram o panorama atual da extensão nesses países, os novos modelos de extensão e 
os fatores críticos para impulsionar um processo de extensão que apoie a agricultura 
familiar, entre outros temas. 

 
Foram realizados eventos de diálogo e debates em várias regiões, nos quais foram 
compartilhados os resultados dos estudos sobre a situação da segurança alimentar, 
havendo sido promovida a adoção de políticas para enfrentar a crise. Além disso, foi 
desenvolvida uma metodologia para avaliar o impacto da volatilidade dos preços 
internacionais dos produtos básicos na vulnerabilidade alimentar dos países e outra para 
analisar a transferência dos preços internacionais para a renda rural. Essas metodologias 
foram aplicadas em estudos de caso em 15 regiões de cinco países das Américas (Costa 
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Rica, El Salvador, Equador, Peru e Uruguai). Foi também realizado um levantamento 
das políticas de resposta adotadas pelos países da ALC para enfrentar a crise da 
segurança alimentar. 

 
A principal prioridade do IICA foi redirecionar os enfoques e ações de cooperação para 
a gestão do conhecimento (GC) com o propósito de convertê-la no eixo conceptual da 
cooperação técnica. Para tanto foi dada ampla promoção à prática de compartilhar 
conhecimentos e experiências e da interação de especialistas em temas técnicos. 

 
Alguns resultados importantes nesse sentido foram a consolidação do Comitê Guia da 
GC; a modernização do novo portal na Internet, que inclui páginas de 90% dos 
Escritórios do IICA nos países e que se converteu em uma ferramenta de grande 
importância para os processos de cooperação técnica; a comemoração do 10º aniversário 
do Sistema de Informação e Documentação Agropecuária das Américas (SIDALC) e 
sua ampla projeção; a expansão das “comunidades de prática”, que incentivam a busca 
de conhecimentos e boas práticas para melhorar a cooperação técnica; o fortalecimento 
do Centro de Capacitação a Distância (CECADI), principalmente na oferta de cursos 
virtuais; a implementação e fortalecimento das comunidades do conhecimento do IICA 
(INFOAGRO.NET); e a gestão e transferência de conhecimento por parte das áreas e 
unidades técnicas do Instituto mediante suas páginas no portal da Internet. Cumpre 
mencionar a sistematização dos resultados alcançados pelo IICA no período 2002-2008 
mediante um relatório institucional de referência, publicado e distribuído a todos os 
Estados membros. 

 
De outro lado, foram fortalecidas a gestão de desempenho e a avaliação das áreas e 
unidades técnicas, havendo melhorado a prestação de contas e o grau de transparência 
das ações de cooperação. 

 
O IICA intensificou as relações e parcerias estratégicas. Cabe citar, especialmente, a 
parceria com a FAO nas áreas técnicas de interesse mútuo, entre as quais se destacam o 
desenvolvimento e a implementação de sistemas de informação e gestão do 
conhecimento. Em conjunto com a CEPAL e a FAO, o IICA elaborou o relatório sobre 
a situação e perspectivas da agricultura e vida rural nas Américas, no qual enfatiza a 
situação e o potencial das pequenas e médias propriedades agrícolas e as principais 
tendências da agricultura. Foram também executados vários convênios, memorandos de 
entendimento e planos de ação assinados pelo IICA com instituições acadêmicas, tais 
como as universidades de Nebrasca, Flórida e Cornell (Colégio de Agricultura), entre 
outras. 

 
Todos os esforços envidados pelo Instituto, mencionados a seguir, obedeceram ao 
compromisso de assegurar a qualidade e a pertinência dos serviços de cooperação 
técnica prestados aos 34 Estados membros. 

 
Reposicionamento da agricultura e vida rural 
 
Estudos e modernização institucional 

 
Conforme já foi assinalado, o IICA elaborou o relatório interinstitucional sobre a 
situação e as perspectivas da agricultura e da vida rural, apresentado à Reunião de 
Ministros da Agricultura realizada em outubro na Jamaica e difundido pelo Hemisfério. 
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O documento ressalta a necessidade de investir mais e com maior eficiência na 
agricultura. Esse esforço foi complementado com a elaboração de um documento sobre 
o potencial do investimento Sul-Sul na agricultura, o qual serviu de base para uma 
exposição em uma reunião de peritos nesse tema, convocada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em dezembro de 2009. 

 
Também foi formada uma posição político-institucional sobre a revalorização da 
agricultura, apresentada na Quinta Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago em abril 
de 2009. Além disso, foi publicada uma síntese a esse respeito no documento intitulado 
“Agricultura de América Latina y el Caribe: bastión ante la crisis mundial y motor del 
desarrollo”. Na mesma linha foi criada a série de documentos “Crise global e segurança 
alimentar”, na qual se incluem a publicação anterior e os oito documentos temáticos de 
trabalho que serviram de insumo para a concepção da posição institucional. 

 
O IICA continuou as pesquisas sobre a real contribuição da agricultura para o 
desenvolvimento econômico, havendo concluído o estudo sobre a Jamaica e a coleta de 
informação de 23 Estados membros. Com vistas a aprimorar as competências dos 
técnicos dos países e do Instituto foram organizados dois workshops de capacitação, um 
na Sede Central e outro na República Dominicana, sobre gestão de instrumentos de 
análise de políticas para a agricultura. 

 
No contexto do Ciclo de Foros Técnicos, destinado a discutir e compartilhar 
conhecimentos sobre temas agrícolas da atualidade, foram realizados cinco eventos, 
passando para 33 o número de foros oferecidos desde o início desse Ciclo, em 2004. 

 
Foi dada continuidade à elaboração de documentos sobre temas críticos da agricultura, 
bem como ao processamento de dados estatísticos e à realização de estudos destinados a 
apoiar a tomada de decisões e a formulação de estratégias e políticas. Nesse aspecto 
cumpre destacar a criação de um sistema de indicadores estatísticos para o seguimento 
da evolução da agricultura, da vida rural e da situação da segurança alimentar, 
periodicamente atualizado. Na revista COMUNIICA foi publicado um conjunto de 38 
indicadores socioeconômicos para os 34 Estados membros. 

 
Foi prestado apoio aos processos de modernização institucional no Chile, bem como à 
formulação de políticas agrícolas na República Dominicana e da Política Agrícola 
Centro-Americana (PACA). Além disso, foi iniciada a documentação de processos de 
formulação de políticas de Estado para a agricultura. 

 
Liderança na agricultura e vida rural 

 
Em 2009 foram realizados foros para líderes da agricultura dirigidos para seis Ministros 
da Agricultura (Barbados, Grenada, Haiti, México, Peru e Trinidad e Tobago) e suas 
respectivas equipes, além de um foro para tomadores de decisão de Honduras. Também 
foram organizados eventos de capacitação para vários grupos de produtores de Grenada, 
Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas nos temas liderança, 
produção orgânica, construção de biodigestores e produção de lombricompost. 

 
De outro lado, foi realizado o II Foro de Jovens Líderes na Agricultura, no qual 
participaram 65 jovens dos 34 Estados membros. O IICA e a Federação de Associações 
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Rurais do Mercosul (FARM) realizaram no Paraguai o Foro Regional Sul de Líderes em 
Agricultura e Vida Rural, que contou com a assistência de 17 pessoas. 

 
Juntamente com o Sistema de Integração Centro-Americano de Tecnologia Agrícola 
(SICTA), foi realizado o workshop “Liderança para a gestão da pesquisa e inovação 
tecnológica agropecuária”, no qual participaram as principais autoridades dos institutos 
de pesquisa agropecuária da América Central. 

 
No âmbito dos países, o IICA organizou, participou e/ou apoiou vários eventos. Na 
Guatemala, por exemplo, colaborou para a realização do workshop Fortalecimento 
Organizacional e Desenvolvimento de Liderança da Associação de Desenvolvimento de 
Grãos do Oriente (20 participantes), bem como do Foro Nacional para o 
Desenvolvimento de Liderança em Extensão, dirigido para cafeicultores (25 
participantes). Na Nicarágua foi realizado o Foro para o Fortalecimento Organizacional 
e Desenvolvimento de Liderança (16 participantes); no Uruguai, o Foro Nacional para a 
Formação de Líderes Agropecuários (36 participantes); e, na Bolívia, o Foro Nacional 
de Jovens Agropecuários e Profissionais (40 participantes). 

 
Na Bolívia, Chile, Grenada, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru foram realizados 
diversos foros nacionais e regionais de jovens líderes, nos quais foi possível capacitar 
mais de 500 jovens. 

 
No que tange ao Programa de Estágios, nove jovens estagiaram em diferentes 
Escritórios do IICA em seus Estados membros, atividade que lhes permitiu aumentar 
seus conhecimentos teóricos e práticos em diferentes temas. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 

 
Políticas e comércio 

 
Em vista da importância que as negociações comerciais multilaterais e bilaterais 
agrícolas revestem para a política setorial e em resposta às demandas específicas dos 
Estados membros, o IICA deu seguimento a essas negociações mediante o sistema 
INFOAGRO/Comercio, havendo sido enviados boletins periódicos e documentos sobre 
as negociações a mais de 3.900 usuários registrados. 

 
No IX Curso sobre Política Comercial, organizado juntamente com o Governo da 
Espanha, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe 
(INTAL) e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), o IICA retomou o 
tema da agricultura. Nesse curso, de âmbito regional, foram analisadas as negociações 
agrícolas no contexto do Programa de Doha para o Desenvolvimento, os acordos da 
OMC sobre Agricultura (AsA) e sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (AMSFS) e 
a utilização do sistema de solução de controvérsias para resolver disputas vinculadas ao 
comércio de produtos agrícolas. 

 
Em matéria de cooperação para a administração de acordos comerciais, o IICA 
propiciou um programa de capacitação para funcionários do Escritório de Tratados 
Comerciais Agrícolas da Secretaria de Agricultura da República Dominicana. Da 
mesma forma, foi capacitado pessoal técnico da Associação Dominicana de 
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Exportadores no tema comércio e negociações comerciais agrícolas. Além disso, foi 
estabelecido um programa de capacitação dirigido para funcionários dos setores público 
e privado da Região Central, havendo sido realizados dois eventos de capacitação, um 
na Costa Rica e outro em Honduras. 

 
Foi prestada assessoria técnica e capacitação à Corporação Arrozeira da Costa Rica, à 
cooperativa COLANTA (Colômbia), à Federação Centro-Americana do Arroz 
(FECARROZ) e à Federação de Avicultores da América Central e do Caribe 
(FEDAVICAC). 

 
Foram divulgados os relatórios sobre a nova “Farm Bill” dos Estados Unidos, um 
relativo a instrumentos de política comercial adotados pelos países durante a crise e 
outro sobre a situação e perspectivas da política comercial agrícola em 2009. Foi editada 
e publicada em inglês e espanhol a sexta seção das diretrizes do Foro para Capacitação 
em Comércio Internacional (FITT1), que são aplicadas nos processos de formação das 
plataformas de exportação. 

 
De outro lado, o IICA participou ativamente da Segunda Revisão Global da Iniciativa 
de Ajuda para o Comércio (A4T2). Foram analisados os avanços alcançados na 
obtenção de financiamento adicional para tal iniciativa e a forma de manter os fluxos de 
ajuda em uma época de recessão mundial. 

 
Em matéria de análise quantitativa de políticas agrícolas, o IICA desenvolveu um curso 
sobre modelos de equilíbrio geral com uso do Sistema Geral de Modelagem Algébrico 
(GAMS3) e outro sobre o Projeto de Análise do Comércio Global (GTAP4), dirigidos 
para profissionais dos setores público e privado dos países e para funcionários do 
Instituto com o objetivo de desenvolver aptidões para o uso de ferramentas de análise 
quantitativa. 

 
Foi dada continuidade ao tema da volatilidade dos preços dos produtos agrícolas e sua 
relação com a segurança alimentar por meio do desenvolvimento de uma metodologia 
de medição da vulnerabilidade e insegurança alimentar dos países que permite calcular 
o efeito dos preços internacionais no nível da renda dos pequenos produtores rurais. 
Essa metodologia foi aplicada em territórios selecionados da Costa Rica, El Salvador, 
Equador, Peru e Uruguai. Também foi elaborado o documento “Evolución de los 
precios de los productos agrícolas: posible impacto en la agricultura de América 
Latina y el Caribe” e foi divulgado, por meio da revista COMUNIICA, o documento 
“Medición de desempeño del PIB agrícola”5. 

 
Competitividade agroempresarial 

 
Com vistas a fortalecer as capacidades para a exportação e gestão empresarial dos 
pequenos e médios produtores rurais, foi realizada a primeira plataforma de exportação 
de Belize, havendo-se iniciado na República Dominicana a terceira plataforma, em 
ambos os casos voltadas para o mercado de Miami. 

                                                 
1 Fórum for International Trade Training. 
2 Aid for Trade. 
3 General Algebric Modeling System. 
4 Global Trade Analysis Project. 
5 Measuring Agricultural GDP Performance. 
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Em El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá e República 
Dominicana foram realizados workshops e seminários destinados a aprimorar as 
capacidades empresariais, principalmente dos pequenos e médios produtores rurais. 
Foram desenvolvidos e implementados módulos sobre o Sistema de Análise de Riscos e 
Pontos Críticos de Controle (HACCP) e boas práticas de manufatura e processamento 
avícola com o propósito de melhorar a gestão da qualidade e inocuidade dos alimentos. 

 
Nas ações de fortalecimento das capacidades para aumentar a competitividade das 
cadeias agropecuárias, no Panamá houve significativo avanço na definição de um 
sistema de pagamento do leite com base na qualidade, havendo sido formado consenso 
com respeito ao plano de ação da cadeia das frutas. O IICA também contribuiu para 
fortalecer as cadeias da pimenta, em Trinidad e Tobago, e da banana, na Costa Rica. 

 
Na República Dominicana o IICA prestou assessoramento na preparação do programa 
de investimento do Plano Integrado Geral de Desenvolvimento  Pecuário Competitivo, 
destinado a aumentar a competitividade das cadeias bovina (carne), leiteira, caprino-
ovina, suína, avícola e apícola. Na Argentina o Instituto apoiou a elaboração do Plano 
de Ação para a Pecuária de Corte (Província de Formosa) e do Programa de 
Melhoramento das Condições de Vida dos Caprinocultores e suas Famílias e a 
Competitividade da Cadeia de Valor Caprina (Província de La Rioja). Além disso, foi 
feito um acordo com a FEDAVICAC com vistas a fortalecer em 2010 as capacidades 
empresariais na cadeia da produção de ovos, bem como no melhoramento dos sistemas 
de comercialização nessa cadeia. 

 
No que concerne ao fornecimento de informação para a tomada de decisões comerciais 
e a identificação de oportunidades de negócio, o Instituto apoiou a participação de 
Honduras na Fresh Summit Convention & Exposition (Anaheim, Califórnia) e de Belize 
na Americas Food and Beverage Show (Miami). O IICA também participou em cinco 
feiras e exposições nos Estados Unidos e em uma na Espanha. 

 
No tocante ao fortalecimento da institucionalidade para o desenvolvimento do 
agronegócio, foi assinada uma carta de entendimento com a OIMA, à qual foi prestado 
assessoramento no planejamento das ações para o período  2009-2010, na realização do 
diagnóstico dos sistemas de informação de mercados agrícolas (SIMA) no Caribe e na 
América Central e na realização de três reuniões do seu Comitê Executivo e de sua 
reunião ordinária (México, outubro). 

 
Além dessas, no Chile, Colômbia, El Salvador, Nicarágua e Panamá foram elaborados 
planos e programas e realizadas atividades para fortalecer as capacidades técnicas em 
qualidade e inocuidade dos alimentos de instituições públicas e privadas. Com o apoio 
da Universidade da Geórgia foi preparado um curso sobre qualidade e inocuidade no 
processamento de aves, destinado especificamente à América Latina. 

  
Com vistas a melhorar os serviços prestados pelo IICA para impulsionar a 
competitividade agroempresarial, foram estreitadas as relações com as seguintes 
instituições: International Association of Trade Commissioners in Florida (INTRADE); 
Associação Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT); Trade Facilitation Office 
(TFO) do Canadá; universidades da Geórgia, Nebrasca e Texas A&M; International 
HACCP Alliance; Grocery Manufacturers Association; Instituto de Tecnologistas de 
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Alimentos (IFT)6; United Fresh Association; e Foro Global de Pesquisa Agropecuária 
(GFAR). 

 
Em matéria de gestão do conhecimento para aumentar a competitividade do 
agronegócio, foi feita uma revisão no portal da OIMA na Internet e na plataforma de 
informação INFOAGRO/Agronegócios, havendo sido enviados por seu intermédio 
boletins quinzenais e atualizados os identificadores de requisitos de exportação para os 
Estados Unidos e Canadá. No contexto da “Série do Agronegócio. Cadernos para 
Exportação”, foi publicado um caderno em inglês e espanhol sobre aspectos logísticos 
da exportação e as versões em inglês dos cadernos sobre boas práticas agrícolas e 
manufatureiras. Também foi atualizado o caderno sobre os requisitos para o acesso de 
produtos agrícolas in natura e processados ao mercado dos Estados Unidos. 

 
Além disso, foram elaborados e divulgados os seguintes documentos: “Responsabilidad 
social empresarial: una nueva visión de los agronegocios”, “Consumo local: un apoyo 
dirigido a la agricultura” e “Creación de empresas: una oportunidad para los jóvenes 
líderes”. 

 
Agroindústria rural 

 
Durante 2009, mais de 4.000 professores, empresários, pesquisadores e estudantes de 
todo o Hemisfério participaram ativamente nas listas de interesse PRODARNET, 
AGROTUR e SIALNET, o que lhes permitiu o intercâmbio de informações sobre 
agroindústria rural, agroturismo e sistemas agroalimentares localizados. 

 
Como resultado do Foro Latino-Americano da Agroindústria e do Seminário sobre 
Qualidade Vinculada à Origem e às Tradições Alimentares na América Latina, cerca de 
150 técnicos, professores, empresários, funcionários e pesquisadores atualizaram seus 
conhecimentos sobre o cenário atual e as perspectivas da agroindústria na América 
Latina e sobre instrumentos de política e desenvolvimento institucionais para a 
implementação de selos de diferenciação com base na origem dos produtos e nas 
tradições alimentares. Esse foro foi realizado conjuntamente pelo IICA, FAO, Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) e Universidade Nacional Agrária La 
Molina (UNALM). A organização do seminário esteve a cargo da FAO, RUTA, da 
Universidade Nacional (UNA) da Costa Rica e do IICA. 

 
Com o apoio do Instituto, o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrícola 
(CIRAD) e a rede Systèmes Agroalimentaires Localisés (SYAL), da França, foram 
desenvolvidos os dois primeiros módulos do programa de mestrado “Agroindústria 
rural, desenvolvimento territorial e turismo agroalimentar” da Universidade Autônoma 
do Estado do México (UAEM) e do Instituto de Estudos Políticos (IEP) de Toulouse, 
França. Da mesma forma, foram sistematizadas experiências de casos bem-sucedidos de 
empreendimentos agroindustriais e de turismo rural liderados por mulheres e jovens na 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Peru e 
Uruguai. 
 

                                                 
6 Institute of Food Technologists.  
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Também cumpre destacar a realização de um estudo sobre o cenário atual da 
agroindústria rural na América Central, como parte da contribuição do IICA ao processo 
de elaboração da PACA. 

 
Com respeito à colaboração prestada aos países, o IICA contribuiu para que na 
Argentina, no contexto do Programa de Integração de Pequenos Produtores e Jovens ao 
Desenvolvimento Rural, cerca de 40 técnicos e promotores do Instituto de 
Desenvolvimento Rural (IDR) e de entidades vinculadas à Mesa de Desenvolvimento 
Rural para a Agricultura Familiar da Província de Mendoza recebessem capacitação em 
conceitos e ferramentas para fortalecer as capacidades de gestão de agroindústrias e 
agroempresas rurais. 

 
Na Colômbia foi delineada e testada uma metodologia de avaliação da gestão comercial 
de microempresas rurais. Também foi preparado um manual didático para capacitar 
líderes de organizações empresariais rurais na aplicação de instrumentos de inteligência 
de mercados, testado na Bolívia. Além disso, foi formulada e implementada, em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem, a Estratégia de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação no Setor Agroindustrial, que compreende a 
execução de 25 projetos de inovação tecnológica. Em articulação com a equipe técnica 
do Programa Oportunidades Rurais, foi elaborada uma estratégia de apoio à 
comercialização dos produtos das microempresas rurais. Finalmente, com o Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR), o IICA trabalhou no delineamento e 
implementação de um sistema de informação e seguimento em gestão e desempenho das 
organizações das cadeias agroprodutivas. 

 
No Equador, o Instituto colaborou para iniciar a implementação do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Agroindustrial. No México, realizou o estudo “O sistema produtivo 
do café no México e o mercado do café biojusto: uma estratégia inovadora para o 
pequeno produtor”, havendo sido entregue à Secretaria do Campo do Estado de Chiapas 
o documento “Sello de calidad para promover productos de la agroindustria 
chiapaneca”. 

 
Agroturismo rural 

 
Foram capacitadas 210 pessoas mediante um curso a distância sobre agroecoturismo, 
também editado em inglês, para ser lançado pela plataforma de capacitação a distância 
do IICA. Além disso, foram publicados os manuais Farmer-Hotel Partnerships e 
Cultivating Agroturism, com a colaboração da OEA e da Secretaria da Comunidade das 
Nações. Foram doados recursos para a publicação de 14 estudos de caso sobre as 
melhores práticas em agroturismo na ALC. 

 
De outro lado, o Instituto preparou e lançou a página institucional na Internet sobre o 
Programa Hemisférico de Agroturismo, na qual constam 12 relatórios sobre a situação 
do turismo rural nas regiões Central (6), Andina (1) e Sul (5). 

 
Entre os resultados obtidos pelas iniciativas regionais, destacam-se os seguintes: 
 

• na Região Caribe passou a funcionar o portal www.caribbeanagrotourism.com, 
com informações sobre sete países: Barbados, Dominica, Guiana, Jamaica, Saint 
Kitts e Nevis, Suriname e Trinidad e Tobago; também foram incluídos locais e 
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atrações relativos ao turismo rural nesses sete países, utilizando, para tanto, o 
programa de mapeamento interativo Micromaps; 

• foi prestado apoio organizacional e logístico para a realização de diversas 
atividades no âmbito do projeto da OEA em sete países caribenhos; algumas 
dessas atividades foram a elaboração de estratégias para promover a participação 
comunitária, o auspício dos seminários nacionais de prestação de contas de 
projetos, a participação no Seminário Regional de Prestação de Contas de 
Projetos, o patrocínio de um workshop interinstitucional e o lançamento de uma 
página na Internet sobre agroturismo no Caribe, que contém mapas interativos; 

• a pedido da OEA, foi preparada uma proposta de projeto (US$ 900 mil) para o 
período 2010-2013, que inclui 15 países caribenhos; e 

• durante a reunião da JIA, realizada na Jamaica, o IICA auspiciou o “Global 
Agrotourism Village” e um concurso sobre projetos de agroturismo no Caribe. 

 
Com relação às ações de âmbito nacional, cumpre mencionar as seguintes: 
 

• nas Bahamas, o IICA esteve em New Providence e Exuma para realizar 
diagnósticos sobre agroturismo e prestou assistência técnica para documentar um 
estudo de caso sobre melhores práticas na propriedade rural “Good Fellows” 
com vistas ao desenvolvimento do turismo gastronômico e ao oferecimento de 
um workshop nacional para fortalecer o quadro institucional e as parcerias 
estratégicas com o setor hoteleiro; 

• em Barbados, o Instituto prestou apoio para o estabelecimento de quatro novos 
locais e atrações rurais, a capacitação de empresários, a comemoração do Dia 
Nacional do Agroturismo, a publicação de manuais, a implementação do projeto 
da OEA e o fortalecimento da Unidade de Agroturismo; 

• em Trinidad e Tobago, prestou assistência técnica a uma missão de diagnóstico 
em Brasso Seco; 

• em Grenada, organizou uma missão de assistência técnica sobre atrações 
agroturísticas e eventos relacionados com o cacau; 

• em Santa Lúcia, apoiou a Cannabelle Craft Company para aumentar a 
competitividade mediante o melhoramento da qualidade da impressão dos 
materiais de empacotamento; 

• em Honduras e El Salvador, o IICA participou em workshops intertemáticos e 
missões de cooperação técnica com vistas a incorporar temas relativos ao 
turismo rural na aplicação do enfoque territorial; 

• em Belize, houve duas missões de cooperação técnica para realizar um 
diagnóstico sobre a viabilidade de desenvolver o turismo agroecocultural, bem 
como para elaborar a minuta de um plano de desenvolvimento turístico para a 
comunidade garifuna de Hopkins; 

• no Equador, foram capacitados cinco funcionários do Ministério do Turismo e 
realizada uma missão técnica de três semanas a fim de avaliar o potencial do 
Escritório do IICA nesse país para desenvolver projetos em agroturismo, tendo 
havido intercâmbio de informação com os funcionários do Escritório sobre a 
experiência caribenha e o programa hemisférico do IICA nessa área; e 

• na Argentina,  Chile e Paraguai, houve uma missão técnica de cinco semanas a 
fim de avaliar o potencial dos Escritórios do IICA nesses países para realizar 
projetos em agroturismo. Foram realizados vários workshops e reuniões sobre 
esse tema, havendo sido sensibilizadas cerca de 500 pessoas. No Chile houve 
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troca de informação com jovens líderes sobre as melhores práticas em 
agroturismo do Caribe e o programa do IICA nessa área. Além disso, na 
Universidade de Buenos Aires foi apresentada uma exposição sobre experiências 
em agroturismo e turismo rural no Caribe. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos (SAIA) 

 
O IICA continuou a promover a maior participação dos países das Américas nos 
processos normativos das organizações globais de referência em sanidade animal, 
sanidade vegetal e qualidade e inocuidade dos alimentos, quais sejam: Organização 
Mundial da Sanidade Animal (OIE), Convenção Internacional de Proteção 
Fitossanitária (CIPF) e o Codex Alimentarius, respectivamente. 

 
Isso foi possível graças à implementação da segunda fase de um projeto hemisférico 
financiado pelo Fundo para a Aplicação de Normas e a Promoção do Comércio 
(FANFC) e administrado pela OMC, em cujo contexto foram implementados quatro 
subprojetos regionais e realizados, juntamente com a Universidade de Nebrasca-
Lincoln, vários cursos virtuais de âmbito regional sobre avaliação de riscos 
microbiológicos e químicos nos alimentos. Também foi elaborado um manual para o 
delineamento de perfis de riscos fitossanitários e ministrados cursos regionais nesse 
tema, um dos quais em articulação com o Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul 
(COSAVE). Além disso, foram elaborados manuais sobre boas práticas de participação 
em foros internacionais em matéria de SAIA, documentadas experiências bem-
sucedidas na aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias (MSF) e realizados 
estudos sobre custo-benefício da aplicação de MSF específicas. 

 
De outro lado, com recursos doados pelo USDA, foi possível contar com a participação 
de representantes de 12 países da ALC nas reuniões dos comitês selecionados do Codex 
Alimentarius. 

 
O surto de múltiplas doenças transmitidas por alimentos em nível mundial, bem como 
de pragas e doenças transfronteiriças dos animais e vegetais, levou os países a 
reforçarem a adoção de medidas de proteção nos principais mercados de produtos 
agroalimentares. Entre tais medidas citam-se as normas privadas, cujo cumprimento é 
geralmente oneroso para produtores e exportadores. Em resposta a essa questão, o IICA 
apresentou uma proposta para o desenvolvimento e adoção do “GAPAméricas”, norma 
única de boas práticas agrícolas para todo o Hemisfério. 

 
O Instituto continuou a apoiar a modernização dos serviços oficiais de SAIA. Com tal 
propósito concluiu a revisão do instrumento “Desempenho, Visão e Estratégia” (DVE) 
para serviços nacionais fitossanitários, o qual foi aplicado aos serviços veterinários de 
Belize e do Paraguai, aos serviços fitossanitários das Bahamas, Belize e Uruguai e aos 
sistemas de inocuidade dos alimentos de Belize, Peru e Uruguai, esses últimos em 
conjunto com a OPAS. Também colaborou para a modernização dos sistemas de SAIA 
da Bolívia e do Equador, dos serviços veterinários e fitossanitários da Costa Rica e do 
Paraguai e dos serviços de inocuidade dos alimentos do Paraguai. Foi iniciado o 
desenvolvimento do DVE para caracterizar e modernizar os laboratórios de diagnóstico 
e os sistemas nacionais de resposta a emergências em SAIA. A fim de assegurar a 
aplicação apropriada do DVE, foi ministrado um curso para o pessoal do IICA 
envolvido nessa questão. 
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O Instituto iniciou gestões para poder atender integralmente à problemática da 
contaminação de alimentos e propôs a criação de escolas regionais para inspetores de 
alimentos e a formulação de políticas nacionais em inocuidade de alimentos. Em três 
países foram iniciados testes-piloto de material didático sobre inocuidade dos alimentos 
para alunos do curso primário. Também foi iniciado o desenvolvimento de 
metodologias para quantificar o custo econômico e social das doenças transmitidas por 
alimentos a fim de incentivar os governos a investirem em medidas que reduzam a 
incidência dessas doenças. 

 
Em articulação com a Universidade de Minnesota e a OPAS, foi desenvolvido o 
primeiro módulo do Programa Executivo em Inocuidade dos Alimentos (ELFS), no qual 
participaram 34 profissionais de 20 países das Américas. 

 
Foi dada continuidade ao atendimento a questões emergentes e emergenciais, graças à 
implementação de um projeto conjunto do IICA, USDA e CIRAD, denominado Rede 
de Veterinários Epidemiologistas/Paraepidemiologistas (Projeto VEP), destinado a 
estabelecer uma rede de veterinários epidemiologistas ou paraepidemiologistas em nove 
países do Caribe, quais sejam: Antígua e Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Haiti, 
República Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas. 
Dez profissionais foram capacitados no uso de sistemas de posicionamento geográfico e 
metodologias de epidemiologia; foram formulados diversos subprojetos e foi prestada 
assistência a uma emergência em sanidade animal em Belize. 

 
Dar atenção à febre aftosa continuou a ser uma prioridade do IICA nos países membros 
do Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul (CVP), bem como na Bolívia, 
Colômbia, Equador e Venezuela. Nesses países o IICA participou de missões 
internacionais de observação e de diversas reuniões destinadas a formular uma 
estratégia regional para erradicar a doença. 

 
Promoção do fortalecimento das comunidades rurais 

 
O IICA apoiou os países e o Conselho Agropecuário Centro-Americano (CAC) na 
formulação da ECADERT. Esse apoio compreendeu o delineamento de um quadro 
conceptual para orientar a formulação dessa estratégia, a integração de um grupo de 
peritos para cooperar nessa tarefa, a organização e realização de consultas nacionais e 
temáticas a atores públicos e privados e a elaboração e entrega do documento de 
política. 

 
No Equador, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária, Aquicultura e 
Pesca (MAGAP) e a Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento 
(SENPLADES), o Instituto preparou uma proposta de diretrizes e um quadro conceptual 
para orientar a formulação da Estratégia de Desenvolvimento Rural sob o Enfoque 
Territorial (ESNADERT), destinada a criar uma nova institucionalidade responsável por 
regulamentar o desenvolvimento rural, inclusive a instauração do Vice-Ministério do 
Desenvolvimento Rural Territorial. Foi constituído um grupo técnico interinstitucional e 
interdisciplinar e elaborado seu plano de trabalho. Constou da programação a 
capacitação de agentes de desenvolvimento rural sustentável para a gestão de, pelo 
menos, cinco territórios de referência. 
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Com vistas a fortalecer as capacidades dos atores públicos, agroempresários e pequenos 
produtores rurais, no contexto do II Foro para Jovens Líderes em Agricultura das 
Américas foi elaborado e implementado um módulo de capacitação em liderança em 
desenvolvimento rural sustentável. Na Bolívia, foram realizados dois foros de líderes, o 
primeiro em Choquenaira, dirigido para líderes aimaras, e o segundo, na Universidade 
Carmen Pampa, para técnicos das instituições públicas e membros da Unidade 
Acadêmica Rural da Universidade. Como resultado desse segundo foro foram 
estabelecidas as bases institucionais e técnicas para a organização do território de 
referência de Coroico de Las Yungas. Também foi testada a metodologia de formação 
de líderes em desenvolvimento rural sustentável territorial. 

 
Foi realizada uma videoconferência sobre a situação da agricultura familiar na América 
Central, transmitida para El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, que 
contou com a participação de mais de 70 pessoas. No contexto do Workshop sobre 
Agricultura Familiar e Territórios Rurais na Costa Rica, que teve lugar no Observatório 
do Desenvolvimento da Universidade da Costa Rica, foi elaborado e apresentado um 
módulo de capacitação sobre desenvolvimento territorial com alternativas para a 
agricultura familiar. Além desses, foi oferecido um módulo de capacitação sobre ética 
no desenvolvimento rural sustentável como parte de um curso organizado na Costa Rica 
pelo Departamento Ecumênico de Pesquisas, destinado a 35 líderes de movimentos 
sociais rurais. 

 
A pedido do Ministério da Agricultura de El Salvador, o IICA elaborou uma proposta 
para estabelecer um sistema nacional de inovação para o desenvolvimento agropecuário 
e a vida rural mediante o qual será atribuída atenção prioritária para os pequenos 
produtores e suas organizações. Na Colômbia foi testada a metodologia de 
sistematização de experiências de desenvolvimento com o registro das ações do 
Programa de Mulheres Poupadoras. Na Argentina o Instituto colaborou para a 
elaboração do Projeto de Desenvolvimento Programa Integrador ao Plano Formosa 
2009-2015. 

 
Foi estabelecida a Rede Eletrônica em Desenvolvimento Rural da Região Andina e 
promovida a consolidação do Foro Andino de Desenvolvimento Rural, adscrito à 
Comunidade Andina (CAN) mediante um projeto de sistematização de experiências 
bem-sucedidas em desenvolvimento territorial. Na Costa Rica foi elaborado um estudo 
de caso sobre a experiência do processo de desenvolvimento territorial na zona baixa da 
região Sul. No Brasil o IICA apoiou a consolidação do Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Rural (NEAD). 

 
No Equador, o Instituto apoiou a formulação do Plano de Segurança Alimentar na 
Província de Oro, havendo capacitado, em coordenação com o Ministério do 
Desenvolvimento Social, quatro técnicos na aplicação da metodologia do BIOGRAMA 
para fazer os registros sobre a situação da desnutrição nos territórios indígenas 
identificados como INTIS. 

 
Foi concretizada a parceria com o Programa Ibero-Americano de Cooperação em 
Gestão Territorial (PROTERRITORIOS), tendo sido definida uma agenda de trabalho 
conjunto, focalizada, principalmente, na sistematização de experiências de 
desenvolvimento rural territorial. Foi elaborado um documento conceptual de diretrizes 
para o Grupo Interinstitucional de Desenvolvimento Rural (GIADR); foram também 
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alcançados acordos básicos com o GIADR durante a Quinta Reunião Ministerial 
“Agricultura e Vida Rural nas Américas”, realizada na Jamaica. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio 
ambiente 

 
O Instituto analisou os esquemas de cooperação que poderiam ser utilizados no 
Programa Aliança em Energia e Meio Ambiente na Região Andina e no Projeto de 
Manejo Florestal Sustentável na Região Andina, dado haver o Governo da Finlândia 
convidado o IICA para participar como líder desses projetos. 

 
Por meio do I Workshop de Trabalho Intertemático em Territórios da América Central 
foram acertadas ações nos territórios do Alto Chalatenango, em El Salvador, e Belém 
Gualcho, em Honduras. Também foram sanadas as deficiências existentes na definição 
dos indicadores ambientais, e foi definida a forma em que o IICA pode contribuir para 
melhorar a situação. 

 
O IICA colaborou para a formulação dos seguintes projetos: 

 
• Projeto de Diversificação da Oferta de Alimentos para Populações Vulneráveis, 

Usando Ferramentas Tecnológicas em Produtos Nativos da Região Andina, que 
se trata de um projeto da Aliança Andina; 

• Projeto de Desenvolvimento com Menos Carbono: Respostas Latino-
Americanas ao Desafio da Mudança Climática, formulado pelo Banco Mundial 
com a participação do Ministério do Meio Ambiente da Costa Rica e o 
Escritório da UICN para a Mesoamérica; 

• Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Naturais dos Ecossistemas 
do Parque Chaquenho da Província de Formosa, Argentina, que foi incorporado 
ao documento integrador da proposta de cooperação técnica IICA/PROSAP, 
apresentada ao Governo de Formosa, Argentina; 

• Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Naturais Vinculado à 
Atividade Agropecuária em Territórios Fronteiriços sob o Enfoque da Gestão 
Integrada de Bacias Hidrográficas do Projeto Bacias Hidrográficas 
Transfronteiriças México-Guatemala, aprovado pela Comissão Nacional 
Florestal (CONAFOR) e pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(SEMARNAT), ambas do México, e pelo IICA e o CATIE, posto à disposição 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação (MAGA) da Guatemala. 

 
Dentre as ações de âmbito nacional, destacam-se as seguintes: 
 
No Equador o IICA colaborou com o MAGAP na realização de ajustes à proposta 
técnica do acordo de colaboração com a Unidade de Promoção e Desenvolvimento 
Florestal (PROFORESTAL) com vista à execução do Projeto de Empreendimentos 
Florestais Comunitários e do Plano Piloto de Estufas Florestais Comunitárias em Zonas 
Desmatadas. 
 
Nas Bahamas foi aprovado o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Recursos Naturais, que inclui ações destinadas à conservação desses recursos (água, 
solo, florestas, etc.), ao fornecimento de serviços ecossistêmicos (alimentos, captura de 
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carbono, práticas agrossilvopastoris, biodiversidade, plantas medicinais) e à promoção 
social (integração social regional e organização de produtores, entre outros).     
 
O IICA enviou uma missão de identificação à Província de Formosa, Argentina, a qual 
culminou com a elaboração de uma proposta para implementação de um plano 
estratégico de desenvolvimento local e investimentos. 
 
Na Costa Rica o Instituto apoiou ações no tema neutralidade de carbono no setor 
agrícola em parceria com o INCAE, CATIE e Paz con la Naturaleza. Também 
colaborou para a realização do seminário “Rumo ao carbono neutro: compromisso 
empresarial como estratégia de competitividade”; foram organizadas palestras sobre 
gestão sustentável dos recursos naturais, havendo sido definida uma estratégia para 
obter os indicadores aptos em cada país para as estimativas reais da fixação de CO2..  

 
Ainda na Costa Rica, e com vistas a dispor de informação básica para a proposta com 
respeito às mudanças climáticas que a delegação costarriquenha apresentaria à Cúpula 
Mundial sobre Mudança Climática, o IICA prestou cooperação a um foro destinado a 
preparar o Relatório do Processo de Consulta a respeito do Relatório sobre 
Desenvolvimento Mundial 2010: Desenvolvimento em um Clima Cambiante. Além 
disso, junto com o CATIE o Instituto colaborou para a elaboração do documento de 
trabalho que se originou do Foro para o Fortalecimento do Marco Regulatório para as 
ASADAS na Costa Rica. 
 
Após participar de reuniões com o grupo representante de Mudanças Climáticas da 
Costa Rica e com a delegação que iria à COP15 em Copenhague, o IICA analisou a 
posição do país com relação ao Segundo Relatório sobre a Convenção e a REDD+, no 
contexto das negociações sobre o novo acordo para o Protocolo de Quioto após 2012. 
Além disso, foram avaliados os avanços da iniciativa Paz con la Naturaleza com relação 
à neutralidade C, rumo a 2021.  
 
Em matéria de gestão do conhecimento, pela série de publicações “Crise Global e 
Segurança Alimentar”, já mencionada, foi elaborado o documento “Agricultura, 
urbanización y disponibilidad de recurso agua”, apresentado à Décima Quinta Reunião 
Ordinária da JIA, na Jamaica. 
 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a 
modernização da agricultura e o desenvolvimento rural 
 
Tecnologia e inovação 

 
Foi publicado o estudo “Situación y desempeño de la agricultura en ALC desde la 
perspectiva tecnológica: Informe 2008”, que apresenta uma contribuição para o 
desenvolvimento de uma visão prospectiva da tecnologia e da inovação na agricultura. 
Seus resultados foram divulgados em conferências realizadas em vários países sobre 
temas relacionados com a formulação de políticas tecnológicas, a cooperação entre 
países e a liderança em inovação. Essa análise destaca os desafios para a inovação 
tecnológica e a inovação institucional em um entorno marcado pela insegurança 
alimentar e as mudanças climáticas e em que aumenta a demanda por tecnologias, bem 
como a necessidade de aproveitar a vontade política cada vez maior para promover 
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serviços tecnológicos com vistas à modernização da agricultura e reorganização da 
extensão rural. 
 
Foram divulgados os documentos da Avaliação Internacional do Impacto da Ciência e 
da Tecnologia no Desenvolvimento (IAASTD), tanto com relação à avaliação de 
natureza global como com relação à ALC. Essa segunda parte foi coordenada pelo IICA 
com a contribuição de cerca de 40 autores. A IAASTD ressalta que nos últimos 60 anos 
o sistema de conhecimento, ciência e tecnologia atribuiu pouca atenção à agricultura de 
pequena escala, em vista do que cumpre envidar maiores esforços para aproveitar o 
potencial do conhecimento agrícola, da ciência e da tecnologia a fim de reduzir a fome e 
a pobreza e melhorar os meios de vida local mediante um modelo de desenvolvimento 
ambiental, social e economicamente sustentável. 
 
O IICA e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) prepararam o estudo “Agricultura de América Latina y el Caribe: 
elementos para una contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible”, 
que aproveita as experiências do IAASTD e oferece opções para a formulação de 
políticas tecnológicas baseadas no que se denomina “formas de fazer agricultura”. 
 
Em matéria de fortalecimento do sistema hemisférico de cooperação entre países, o 
IICA colaborou para fortalecer o diálogo hemisférico com vistas à formulação de 
políticas tecnológicas e desenvolver uma agenda regional em inovação tecnológica no 
contexto do FORAGRO, cuja Secretaria Técnica é exercida pelo Instituto. Foram 
publicados os anais da V Reunião Internacional do FORAGRO Montevidéu 2008, que 
teve por tema “Inovações institucionais para uma agricultura com conhecimento nas 
Américas para o século XXI”, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (INIA) do Uruguai e com o apoio do GFAR. Os anais incluem os 
principais acordos alcançados entre os participantes do foro, inclusive a Declaração de 
Montevidéu 2008. 
 
Em preparação para a Conferência Global sobre Pesquisa Agropecuária para o 
Desenvolvimento (GCARD7), juntamente com o PROCISUR, o FORAGRO, o GFAR e 
o Centro de Pesquisa Agrícola Tropical (CIAT), foram identificadas as prioridades da 
pesquisa. Como resultado dessa iniciativa, foi possível contar com a revisão do contexto 
regional e dos desafios atuais e futuros, bem como com os anais da consulta eletrônica 
(quase 500 participantes) e da consulta presencial, realizada no CIAT (40 participantes). 
 
O IICA contribuiu para o fortalecimento do FONTAGRO, mecanismo de financiamento 
para a pesquisa e a inovação agropecuária regional que conta com mais de US$ 53 
milhões. Entre outras ações, o IICA apoiou a realização do seminário regional 
“Financiamento da Pesquisa Agropecuária Regional: o Papel do FONTAGRO”, a 
publicação do “Guía para la preparación de perfiles y proyectos: el caso del 
FONTAGRO”, o processo de seguimento técnico dos projetos, a identificação de 
prioridades e a elaboração de projetos de interesse para a agricultura centro-americana. 
Também foi concluído o manual sobre gestão da propriedade intelectual no caso de 
projetos regionais de pesquisa, e foi delineado o quadro conceptual e operacional para 
avaliação do impacto dos projetos regionais de pesquisa e mecanismos do 
FONTAGRO. 
 
                                                 
7 Global Conference on Agricultural Research for Development. 
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Outra ação foi o fortalecimento da cooperação recíproca entre países no contexto dos 
programas cooperativos de pesquisa e transferência de tecnologia agropecuária 
(PROCI), principalmente o PROCINORTE e o SICTA. 
 
Para apoiar a modernização institucional e a formulação de políticas para o 
desenvolvimento e incorporação de tecnologias, foi publicado o estudo “Innovaciones 
institucionales y tecnológicas para sistemas productivos basados en la agricultura 
familiar” em parceria com o FORAGRO e o GFAR, havendo sido preparado um 
manual sobre gestão da propriedade intelectual em consórcios regionais de pesquisa. 
 
No que concerne à promoção da gestão da informação e do conhecimento, o IICA 
continuou a liderar o Sistema de Informação Científica e Tecnológica no Setor 
Agropecuário das Américas (INFOTEC), parte do Sistema de Gestão da Informação 
Técnica (INFOAGRO.net) do IICA. Também deu continuidade ao processo de 
promoção e conscientização sobre a gestão da informação como aspecto crucial da 
inovação tecnológica por meio da inclusão desse tema em cursos e seminários sobre 
liderança em gestão da inovação, organizados no contexto do SICTA. 
 
Graças à participação do IICA e do FORAGRO na iniciativa global “Coerência na 
Informação para a Pesquisa Agrária no Desenvolvimento” (CIARD), foi constituído um 
grupo “central” de especialistas em informação técnica para a inovação que se 
dispuseram a participar de futuras atividades conjuntas relacionadas com essa iniciativa 
na ALC. 
 
Biotecnologia e biossegurança 
 
O IICA, cônscio da necessidade de que os países conheçam e interiorizem o Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança (PCB) e em resposta a suas demandas, realizou 
várias atividades relacionadas com esse tema. Na Cidade do México teve lugar a I 
Reunião do Grupo de Amigos da Copresidência com Relação ao Artigo 27, na qual 
participaram delegados de dez países e representantes de organizações privadas (BIO e 
International Grain Trade Coalition) e da “Copresidência do Art. 27 do PCB”. O IICA 
atuou como moderador do diálogo sobre as expectativas, dúvidas e pontos de vista dos 
países. Como resultado das deliberações, foi criado um grupo de representantes de 
países da ALC capacitados para participar nas negociações de nível global sobre os 
temas tratados em cada um dos artigos do PCB. 
 
Em atenção a um pedido do Ministério da Agricultura da Costa Rica, foi realizada a V 
Reunião Coordenadora de Governos e Organizações de Implementação ou 
Financiamento de Projetos de Formação de Capacidades em Biossegurança em Nível 
Mundial, na qual foram avaliados os progressos alcançados a esse respeito. Participaram 
representantes de 20 países, agências de cooperação, organismos intergovernamentais, 
ONGs e do setor empresarial (BIO). Também foi realizada a VI Reunião do Grupo de 
Ligação sobre a Formação de Capacidades em Biossegurança, na qual um grupo de 
peritos avaliou as atividades da Secretaria do PCB com relação a esse tema. Foi 
analisado o mecanismo de intercâmbio de informação sobre biossegurança, denominado 
“clearing house”, havendo sido delineado um novo plano estratégico para os próximos 
dez anos.   
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Foi organizado o Primeiro Diálogo Latino-Americano sobre o “Compact”, contrato de 
natureza privada entre as empresas que desenvolvem organismos vivos modificados 
(OVM) e os governos. Nesse diálogo, do qual participaram representantes de 15 países 
e da empresa privada (BIO e CropLife), houve um debate sobre aspectos referentes a 
esse contrato. 
 
O Sistema de Informação Científica sobre Biotecnologia e Biossegurança (SIBB) do 
IICA viu-se fortalecido graças à remodelação e atualização da seção sobre biotecnologia 
e biossegurança no portal do Instituto na Internet e na página da INFOAGRO.net. O 
boletim informativo desse sistema continuou a ser editado, por meio do qual foi 
divulgada informação atualizada sobre os progressos mundiais da biotecnologia e 
eventos de interesse para seus 1.310 assinantes dos setores público, privado e 
acadêmico. 
 
Em parceria com o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações 
Agrobiotecnológicas (ISAAA), foram realizadas três videoconferências transmitidas a 
17 países com o objetivo de difundir os avanços da agrobiotecnologia em 2008 e 
estabelecer um diálogo com os formadores de opinião sobre a adoção de culturas 
geneticamente modificadas, principalmente nas Américas. A primeira videoconferência 
foi transmitida para os países da Região Central e República Dominicana, a segunda 
para os países da Região Andina e a terceira para os países da Região Sul. A audiência, 
calculada em cerca de dois milhões de pessoas, foi constituída por funcionários de 
governo, pesquisadores, estudantes, jornalistas e meios de comunicação. 
 
Foi realizado um foro técnico com a participação do Doutor Clive James, Presidente e 
fundador do ISAAA, ocasião em que foram apresentadas exposições sobre diferentes 
temas, entre os quais a situação atual dos OGM no mundo, sua contribuição para a 
sustentabilidade e o interesse público cada vez maior por esse tipo de tecnologia. 
 
No âmbito do fortalecimento das relações com parceiros estratégicos, o Instituto 
participou das reuniões “USDA OUTLOOK 2009” e “BIO 2009”. Graças aos contatos 
mantidos na primeira dessas reuniões, foi possível obter recursos da ordem de US$ 52 
mil para a Região Caribe, os quais foram utilizados para financiar o Workshop sobre 
Biotecnologia em São Vicente e Granadinas, juntamente com a CARICOM, o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Fundo Mundial para Proteção e 
Recuperação Ambiental (FMAM) e o Governo daquele país. Finalmente, em parceira 
com o US Grains Council o Instituto colaborou na organização de uma reunião com as 
entidades da Costa Rica da área da biossegurança. 
 
Agroenergia e biocombustíveis 
 
A fim de difundir conhecimentos, informação e experiências na produção de 
agroenergia e biocombustíveis, o IICA participou de vários eventos, entre os quais os 
seguintes: 
 

• Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, I Fórum Latino-Americano 
sobre Biocombustíveis e XIII Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar, 
realizados no Brasil; 

• Seminário Internacional sobre Implicações das Políticas Públicas de 
Biocombustíveis na Segurança Alimentar dos Países da América Latina, 
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organizado na Colômbia pelo Escritório Regional da FAO para a América 
Latina; 

• Foro “Gambling on Bio-Fuel Mandates: What are the Odds? A Round Table 
Discussion with Gateway Florida”, que possibilitou o diálogo com um grupo 
de agroempresários e peritos em política para analisar como os Estados 
Unidos poderiam desenvolver recursos sustentáveis a longo prazo em etanol 
que estejam em conformidade com a legislação atual; 

• Primeira Reunião da Rede Mesoamericana de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Biocombustíveis, na qual o IICA propôs aderir a essa rede; e 

• Foro Caribenho de Energia Renovável, realizado em Montego Bay, Jamaica. 
 
A participação nesses eventos permitiu divulgar a posição do IICA em matéria de 
agroenergia e biocombustíveis, acumular conhecimentos de ponta e aproveitar 
oportunidades para os territórios e comunidades rurais vinculados às cadeias agrícolas 
bioenergéticas. 
 
Foi realizada uma videoconferência com vistas a difundir para o setor público e 
agroempresarial da mandioca na Costa Rica conhecimentos acumulados pela 
Universidade de Antioquia, Colômbia, sobre a obtenção de etanol a partir do amido de 
mandioca. Nesse evento foram abordados aspectos da produção de etanol de fontes 
amiláceas, processos de concentração e desidratação do etanol e avaliação das misturas 
diesel-biodiesel e etanol-gasolina e motores de combustão interna. 
 
O IICA promoveu o uso de biocombustíveis de segunda geração, obtidos de resíduos 
agrícolas de colheitas ou de outras fontes de biomassa com altos teores de lignocelulose 
e óleos, tais como bagaços e algas. Com tal finalidade, juntamente com a Organização 
Latino-Americana de Energia (OLADE), a FAO e o Ministério das Minas e Energia da 
Colômbia e com o apoio técnico do Ministério das Minas e Energia do Brasil, foi 
realizado o IV Seminário Latino-Americano e Caribenho em Biocombustíveis, que 
constituiu um espaço de diálogo e intercâmbio de experiências dos países da ALC sobre 
biocombustíveis de segunda geração. 
 
Em apoio à elaboração dos padrões de sustentabilidade do setor de biocombustíveis, o 
IICA atendeu a um convite do BID e da Mesa-Redonda sobre Biocombustíveis 
Sustentáveis (RSB) para participar de uma atividade em Santo Domingo, República 
Dominicana, destinada à promoção de um equilíbrio entre a “Versão zero de princípios” 
e os “Critérios globais para a produção sustentável de biocombustíveis”. 
 
E, em articulação com o PROCITROPICOS, o IICA avançou na elaboração da proposta 
de implementação da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pesquisa em Jatropha 
curcas para produção de biodiesel com vistas a maximizar as vantagens dessa cultura 
com tal finalidade. 
 
Agricultura orgânica 
 
Em articulação com a Comissão Interamericana de Agricultura Orgânica (CIAO) e com 
a participação de mais de 400 representantes de 17 países, foi realizada a 
videoconferência “Sistemas de garantia para os consumidores de produtos orgânicos 
nos mercados locais e nacionais”, que permitiu promover o desenvolvimento desse tipo 
de mercado. Quatro peritos internacionais que participaram da videoconferência 
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apresentaram exposições sobre os principais sistemas de garantia existentes para os 
consumidores de produtos orgânicos nos mercados internos. 
 
O IICA deu início ad interim  à Secretaria Técnica da CIAO, que concluiu o processo 
de consulta sobre a proposta de estatuto da Comissão e sua elaboração, o qual culminou 
com a aprovação do Estatuto pelos órgãos de governo do Instituto. 
 
Na Costa Rica foi realizada a Primeira Assembleia da CIAO, que contou com a 
participação de delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Como 
resultado da reunião foram estabelecidas as diretrizes e políticas para o funcionamento 
da Comissão e eleita a sua primeira Diretoria, que ficou constituída por representantes 
da Argentina, Brasil, Costa Rica e México. 
 
Foi implementado o portal da CIAO na Internet, criado com o apoio de instituições do 
setor agropecuário argentino. Esse portal disponibiliza notícias, calendário de 
atividades, publicações e documentos recentes, informação sobre cursos disponíveis e 
uma biblioteca especializada em agricultura orgânica. 
 
Foi publicado o boletim eletrônico semanal “INFORGANICA”, distribuído a 
autoridades competentes da agricultura orgânica e outros interessados. O informativo 
apresenta uma coletânea das notícias sobre essa matéria disponíveis nas diferentes 
páginas da Internet. Também foram identificadas as principais necessidades de 
atendimento e cooperação técnica nesse campo por parte das citadas autoridades. Essa 
informação serviu de insumo para a formulação de projetos e as gestões de cooperação 
perante os organismos internacionais vinculados à atividade orgânica. 
 
Graças à cooperação do Instituto, as autoridades da agricultura orgânica da Argentina, 
El Salvador e Panamá participaram em workshops organizados pela Federação 
Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica (IFOAM8) em São José, Costa 
Rica. Além disso, em coordenação com as autoridades do Projeto de Harmonização em 
Equivalência de Normas da Agricultura Orgânica, projeto conjunto da FAO, UNCTAD 
e IFOAM, foi realizado na Costa Rica um workshop sobre as ferramentas desenvolvidas 
em harmonização e equivalência de normas, no qual participaram as autoridades do 
setor da América Central e República Dominicana. 
 
Com respeito às ações em nível nacional, na República Dominicana foi elaborada uma 
proposta técnico-econômica para a formulação de uma proposta de políticas de 
desenvolvimento da agricultura orgânica. No Paraguai o Instituto assessorou a Mesa 
Multissetorial da Agricultura Orgânica na elaboração de uma proposta de regulamento 
da Lei 3.481/08 (Lei de Fomento e Controle da Produção Orgânica). 
 
Na Argentina foram preparados dois perfis de projetos relacionados com a atividade 
orgânica, o primeiro com vistas ao desenvolvimento do cinturão periurbano 
hortifrutícola da Cidade de Santa Fé, e, o segundo, para melhorar a qualidade de vida 
dos criadores de camelídeos de Catamarca. Ambos os projetos contam com o apoio das 
respectivas autoridades e foram retroalimentados por equipes provinciais com o apoio 
do IICA. 
 
                                                 
8 International Federation of Organic Agriculture Movements. 
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Financiamento externo e projetos de investimento 
 
Em parceria com a Action Aid International, a Fundação Ajuda em Ação (Espanha) e 
Oikos, foi elaborada a proposta de estabelecimento da Plataforma Latino-Americana de 
Desenvolvimento Rural, que foi apresentada à Comissão Europeia. 
 
Foram, ademais, publicados e distribuídos dois manuais metodológicos de projetos, a 
saber: (i) um manual sobre elaboração de perfis de projetos destinados à modernização 
dos serviços oficiais de sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos; e (ii) um 
manual sobre elaboração de projetos de investimento sob o enfoque de quadro lógico. 
 
Nos quadros abaixo consta um resumo dos programas e projetos de investimento mais 
importantes executados em 2009 sob a liderança do IICA em cada região. 

 
Quadro 1. Programas e projetos com participação do IICA na Região Andina. 

Nome do programa, projeto ou 
atividade Resultados da cooperação do IICA 

Programa Regional Andino de Quinua 
para a Segurança Alimentar e a 
Competitividade 

Proposta do programa elaborada e entregue ao Diretor Regional para 
apresentação à CAF, a qual incluiu: (i) um relatório executivo com o 
panorama da situação atual da quinua; (ii) a concepção do Programa; 
e (iii) a estrutura de uma proposta técnico-econômica para formular 
o Programa. Participantes: DFEPI, Escritórios do IICA na Região 
Andina.

Convocações para ações sobre 
segurança alimentar de populações  
vulneráveis 

(i) Apresentada convocação para tratar do Projeto de Fomento 
Tecnológico para Produtos Nativos e Segurança Alimentar em 
Populações Vulneráveis Andinas ao Fundo de Desenvolvimento 
Rural e Produtividade Agropecuária-CAN. Participantes: DORI 
Andina-DFEPI-CIRAD; (ii) avaliada a parceria CIRAD-PMA-IICA 
para participar da convocação Food Facility da UE. Participantes: 
DFEPI, Escritórios do IICA na Região Andina. 

Desenvolvimento de capacidades na 
formulação de programas de 
investimento, projetos e mobilização 
de recursos para o desenvolvimento 

Realizados: (i) Curso Regional Andino de Mobilização de Recursos 
para o Desenvolvimento; (ii) Seminário-Workshop sobre 
Desenvolvimento de Capacidades em Gestão e Negociação de 
Recursos de Desenvolvimento na Região Andina; (iii) Curso 
Internacional sobre Mecanismos de Cooperação e Financiamento de 
Projetos. Participantes: DORI Andina, DFEPI, FRADIEAR, 
CECADI, Direção de Parceiros Estratégicos, DLTGC e DPME. 

Estratégia de pré-investimento e 
investimento e cooperação técnica em 
territórios do Equador 

Prestado apoio ao Escritório do IICA no Equador na elaboração de 
programas de investimento, carteira de projetos e projetos de 
investimento e cooperação técnica nos territórios de El Oro e Santo 
Domingo. Participantes: Escritório do IICA no Equador e DFEPI. 

Projeto de Universidade e Territórios 
na Bolívia 

(i) Prestado apoio à formulação da estratégia de cooperação técnica: 
(ii) realizado workshop sobre elaboração de projetos e mobilização 
de recursos para o desenvolvimento. Participantes: UAC-
Universidade Católica, Escritório do IICA na Bolívia e DFEPI. 

Estratégia de pré-investimento e 
investimento e cooperação técnica em 
territórios na Colômbia 

Realizado o Workshop sobre Fundamentos em Gestão e Acesso a 
Recursos de Cooperação Internacional/Convênio 0008/09 IICA-
Governança de Huila Programa de Produtividade e Competitividade 
Agropecuária. Participantes: Escritório do IICA na Colômbia; 
DFEPI, Secretaria da Agricultura, CEPASS-Huila, CENTRACAFE, 
CORDESARROLLO, Associação Tierra Greta, Ação Social, CPGA 
La Siberia, CPAG Agrosur, NOVOPITA e Cadeia Piscícola. 

Fonte: Direção de Financiamento Externo e Projetos de Investimento (DFEPI). 
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Quadro 2. Programas e projetos com participação do IICA na Região Caribe. 
Nome do programa, projeto 

ou atividade Resultados da cooperação do IICA 
Aprimoramento do Quadro de 
Referência em Ciência e Tecnologia 
no Caribe mediante Redes de 
Qualidade e Desenvolvimento de 
Novos Instrumentos de Política  

Prestado apoio ao processo de preparação da minuta de documento 
conceptual para facilitar a apresentação de um pedido de doação à 
UE/Programa ACP em Ciência e Tecnologia. Participantes: DFEPI, 
DLTGC, DORI-Caribe, Escritório do IICA na Espanha, IRTA-
Espanha, CARDI. 

Aumento da segurança alimentar e da 
produtividade agrícola 

Preparada e apresentada a proposta sobre aumento da segurança 
alimentar e da produtividade agrícola mediante a promoção da 
proteção da produção agrícola no Caribe: Metodologia de Avaliação 
de Sistemas de Produtos Básicos (CSAM) para planejamento 
estratégico;  priorização e avaliação do desempenho da agricultura 
protegida no Caribe. Participantes: DFEPI e DORI-Caribe. 

Capacitação na mobilização de 
recursos externos 

Fortalecidas as capacidades dos atores nos setores público e privado 
do Caribe para mobilizar recursos externos mediante a realização de 
três workshops de dois dias para 21 líderes do setor agrícola e rural 
de Grenada, 15 professores de ciências agrárias de 14 entidades de 
ensino médio e 1 do ensino fundamental de Santa Lúcia e 19 
técnicos da recém-estabelecida Unidade de Planejamento do 
Ministério da Agricultura de Grenada. Participantes: 17 entidades, 
entre as quais as seguintes: IICA/Colômbia, DFEPI Secretaria de 
Agricultura, CEPASS-Huila, CENTRACAFE, 
CORDESARROLLO, Associação Tierra Greta, Ação Social, CPGA 
La Siberia, CPAG Agrosur, NOVOPITA e Cadeia Piscícola. 

Aumento da segurança alimentar e da 
promoção de investimentos no Haiti 

(i) Formulados dois projetos para apresentação a fundos de doação 
da UE, um deles sobre segurança alimentar e outro para aumento da 
produtividade da manga; (ii) formulado projeto sobre crédito 
agrícola e seguro rural para o Ministério da Agricultura do Haiti com 
dois parceiros canadenses (DID e La Financière), apresentado ao 
ACDI para financiamento; (iii) iniciada a formulação de um projeto 
de produção e comercialização da banana, inclusive o cultivo de 
10.000 ha, em resposta à demanda do Ministério da Agricultura no 
sentido de o IICA respaldar negociações para obtenção de recursos 
perante doadores. Participantes: DFEPI, IICA no Haiti, Ministério da 
Agricultura, ACDI, DID, La Financière (Canadá) e União Europeia.  

Fonte: Direção de Financiamento Externo e Projetos de Investimento (DFEPI). 
 
Quadro 3. Programas e projetos com participação do IICA na Região Central. 
Nome do programa, projeto ou 

atividade Resultados da cooperação do IICA 

Inovações tecnológicas e institucionais 
para a segurança alimentar da pequena 
e média agricultura 

Formulado o programa para a Região Central, que foi incluído na 
Linha Estratégica I da Segurança Alimentar do IICA (tecnologia e 
inovação). Participantes: DFEPI, Especialista Regional em 
Tecnologia e Inovação e o Coordenador do Projeto Rede-SICTA. 

Iniciativa Centro-Americana para a 
Vinculação dos Pequenos Agricultores 
aos Mercados 

Elaborado o documento, que foi incluído na Linha Estratégica 2 da 
Segurança Alimentar do IICA (institucionalidade e serviços para 
fortalecer as capacidades dos pequenos e médios produtores rurais e 
da agricultura familiar com vistas à inserção nos mercados). 
Participantes: DFEPI, DLTGC e CAC. 

Curso-Workshop sobre a Aplicação do 
Enfoque de Quadro Lógico para 
formular projetos 

Realizado o curso-workshop para especialistas do IICA em 
desenvolvimento rural da Região Central e República Dominicana. 
Participantes: Ministério da Agricultura e Pecuária da Costa Rica, 
DFEPI e DLTGC. 

Avaliação do Programa de Alimentos 
para o Progresso de Honduras (2005-
2006) 

Realizada a avaliação do Programa e elaboração dos documentos: (i) 
Plano de avaliação do Programa de Alimentos para o Progresso 
(PAP) de Honduras 2005-2006; e (ii) Relatório de Avaliação do PAP 
2005-2006. Participantes: DFEPI, IICA em Honduras e DLTGC. 

Fonte: Direção de Financiamento Externo e Projetos de Investimento (DFEPI). 
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Quadro 4. Programas e projetos com participação do IICA na Região Sul. 
Nome do programa, projeto ou 

atividade Resultados da cooperação do IICA 

Harmonização de metodologias de 
previsão de custos de produção 

Prestado apoio à Federação de Associações Rurais (FARM) na 
harmonização das metodologias de previsão de custos de produção 
na região do Mercosul Ampliado: Participantes: DORI Sul, DFEPI e 
FARM.. 

Programa Integrador de Apoio do 
IICA à Formosa 2015: 
Desenvolvimento Rural Sustentável, 
Cadeias Agroprodutivas e Comerciais 
e Territórios (Argentina) 

(i) Elaborado o Programa; (ii) pedido oficial de recursos de pré-
investimento realizado pelo Ministério da Produção e Meio 
Ambiente da Província de Formosa ao Programa de Serviços 
Agrícolas Provinciais (PROSAP) a fim de que o IICA apoie a 
informação sobre o estudo de viabilidade de três projetos que 
formam a carteira. Participantes: DFEPI, Escritório do IICA na 
Argentina, DLTGC, Governança da Província de Formosa e 
PROSAP. 

Programa de Melhoramento das 
Condições de Vida dos 
Caprinocultores e suas Famílias e da 
Competitividade da Cadeia de Valor 
Caprina na Província de La Rioja 
(Argentina) 

(i) Realizada uma missão de identificação à Província de La Rioja; 
(ii) elaborado o perfil de um programa para apresentação à 
consideração do Governador de La Rioja. Participantes: DFEPI, 
Escritório do IICA na Argentina, DLTGC, Governança da Província 
de La Rioja e PROSAP. 

Formação de capacidades para o 
desenvolvimento das cadeias 
produtivas no Município de Formosa 
(Brasil) 

(i) Publicado um livro que sintetiza a experiência; (ii) articulada uma 
nova fase de cooperação entre o IICA e a Prefeitura Municipal de 
Formosa. Participantes: Escritório do IICA no Brasil, DFEPI e 
Prefeitura Municipal de Formosa. 

Centro de Gestão para a Inovação da 
Região de Los Rios (Chile) 

Elaborada para a Prefeitura da região de Los Rios uma proposta 
técnica de instalação de um centro de gestão para a inovação. 
Participantes: Escritório do IICA no Chile, DFEPI, PROCISUR e 
Governo de Los Rios. 

Projeto de Modernização do Sistema 
de Inocuidade dos Alimentos 
(Paraguai) 

Concebido o projeto e elaborado o manual de orientação do processo 
de formulação. Participantes: Escritório do IICA no Paraguai, 
DFEPI, Direção de SAIA do IICA, INAN, SENACSA, SENAVE e 
outras entidades locais. 

Avaliação do Fundo de 
Desenvolvimento do Interior (FDI) 
(Uruguai) 

Elaborado programa de trabalho, formulados os termos de referência 
e preparado o instrumento para a gestão da avaliação. Participantes: 
Escritório do IICA no Uruguai, DFEPI e OPP-DIPRODE. 

Projeto de Integração Transfronteiriça 
de Escolas Rurais sob o Enfoque 
Territorial: Argentina, Brasil e 
Uruguai (Uruguai) 

Concebido o projeto, o que permitirá dar andamento às negociações 
com as instituições dos países envolvidos. Participantes: Escritórios 
do IICA no Brasil e no Uruguai, DFEPI, Direção de DRS, setor do 
ensino fundamental do Uruguai, Programa Uruguai Rural e MRE do 
Uruguai. 

Fonte: Direção de Financiamento Externo e Projetos de Investimento (DFEPI). 
 
 
3.2 Implementação das agendas regionais 
 
Região Andina 
 
Entre os principais resultados alcançados pelo IICA na Região Andina, destacam-se os 
do processo que levou a cabo para articular e fortalecer as instituições de cooperação 
técnica regional. No contexto desse processo foram realizadas duas reuniões da Aliança 
Andina para o Diálogo e a Revalorização da Agricultura e da Vida Rural, uma sobre o 
tema da nova institucionalidade e outra sobre educação, coincidindo, a segunda, com a 
reunião do FRADIEAR em Guaiaquil. As reuniões, nas quais participaram mais de 40 
líderes e 100 diretores de faculdades relacionadas com a agricultura e a vida rural, 
permitiram planejar a criação de uma entidade oficial, constituída por ministros e/ou 
vice-ministros e/ou delegados ministeriais, que se propôs denominar “Mesa Agrícola 
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Andina”. Além disso, como resultado dos dois eventos, também é possível contar com 
propostas para a obtenção de financiamento com vistas a um trabalho com 
universidades andinas no tema mudança estratégica da educação e na preparação de 
programas de certificação para atores locais. 
 
Também cabe ressaltar o diálogo mantido constantemente pelo IICA com os capítulos 
nacionais da Aliança acima referida, o que tornou possível definir uma lista de temas 
prioritários (extensão rural, segurança alimentar e aumento das capacidades locais) para 
formular propostas de projetos. 
 
De outro lado, em resposta ao mandato do Comitê Executivo sobre segurança alimentar, 
ao Acordo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 e às diretrizes da Aliança Andina 
nesse tema, foi realizado em Chorlavi, Equador, um workshop regional destinado a 
definir os termos de uma estratégia regional em segurança alimentar com base nas 
mudanças tecnológicas, nos mercados e nas políticas e instituições. Essa estratégia 
servirá de insumo para elaborar outra de âmbito hemisférico, a partir da qual serão 
formulados diversos projetos. 
 
Foi iniciada a busca de financiamento para o Projeto de Diversificação da Oferta de 
Alimentos para Populações Vulneráveis Usando Ferramentas Tecnológicas em Produtos 
Nativos da Região Andina. Junto com cinco universidades e fundações andinas foi 
apresentada uma proposta nesse sentido à Secretaria-Geral da Comunidade Andina 
(SGCAN). 
 
Com a Associação de Colégios e Institutos Técnicos de Alberta (AACTI), Canadá, 
foram articuladas ações para o desenvolvimento do projeto ATINAR (Rede de 
Tecnologia e Inovação Agrícolas da Região Andina) junto a universidades andinas. Por 
esse projeto será possível contar com tecnologias de produção, colheita, agregação de 
valor e análise dos conteúdos nutricionais, o que contribuirá para fortalecer os 
programas de segurança alimentar na Região. 
 
No que concerne ao Programa Oportunidade de Apoio às Exportações de Cacau em 
Países Andinos (ACCESO), foi projetada uma plataforma institucional denominada 
“Aliança Pró-Cacaus Andinos”. Mediante essa plataforma e contando com a 
participação dos cinco países andinos, foi formulada a proposta do projeto regional 
“Iniciativa para a inserção do cacau andino de qualidade em mercados diferenciados 
dinâmicos”, a qual foi submetida à consideração do Fundo Especial Multilateral do 
Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (FEMCIDI) da OEA. Além 
disso, com o apoio do Instituto Latino-Americano (IILA) foi iniciada a formulação do 
projeto “Parceria empresarial de cacauicultores de pequena escala dos países andinos e 
pequenas empresas italianas fabricantes de chocolate”. 
 
Na área do desenvolvimento rural, foi enfatizado o fortalecimento das capacidades de 
jovens para exercer liderança nos processos de desenvolvimento rural dos territórios 
onde vivem. Para tanto foram realizados foros nacionais na Bolívia e no Peru, nos quais 
participaram mais de 150 jovens. Também foi preparado e divulgado o manual “Guia 
para la identificación y planificación de negocios rurales con visión de responsabilidad 
social”, cujo objetivo é propiciar a reflexão dos jovens sobre as oportunidades que 
oferecem os territórios. Além disso, em articulação com a SGCAN foram realizadas 
atividades destinadas ao fortalecimento do Foro Andino de Desenvolvimento Rural, que 
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reúne representantes interessados no intercâmbio de conhecimentos para a formulação e 
aperfeiçoamento das políticas nacionais nessa área. Outro resultado importante foi a 
validação de um método de sistematização de resultados qualitativos das experiências 
de desenvolvimento rural. 
 
No tocante à área de políticas e comércio, entidades públicas e privadas vinculadas ao 
desenvolvimento agrário e rural dos países andinos puderam ter melhor compreensão 
dos efeitos da volatilidade dos preços dos alimentos e matérias-primas sobre a 
segurança alimentar, havendo aumentado suas capacidades para avaliar e prever os 
efeitos das mudanças no contexto internacional e nas políticas públicas. De outro lado, 
mediante a difusão de publicações e relatórios e a realização de workshops, os 
funcionários públicos e os principais atores das cadeias agropecuárias passaram a dispor 
de maiores informações sobre o possível impacto dos acordos comerciais estabelecidos 
com grandes parceiros comerciais, tais como União Europeia, Estados Unidos e China. 
Finalmente, foram realizados estudos, por país e território, a respeito do impacto do 
aumento dos preços na renda líquida dos pequenos produtores rurais e no consumo dos 
alimentos na população do campo. 
 
Com respeito à área de SAIA, mediante os projetos “Iniciativa para as Américas” e  
“IICA-STDF 108” foram desenvolvidas as capacidades institucionais em medidas 
sanitárias e fitossanitárias nos países da região, o que propiciou a aplicação efetiva dos 
acordos sobre MSF/OMC e das normas sanitárias e fitossanitárias das organizações 
internacionais de referência (CODEX, OIE e CIPF). Isso contribuiu para aumentar a 
competitividade agrícola e impulsionar o acesso dos produtores aos mercados 
internacionais. Também contribuiu para melhorar a qualidade e a inocuidade dos 
alimentos mediante a promoção das boas práticas agrícolas, das boas práticas de 
manufatura e do Sistema de Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle (HACCP). 
Finalmente, no contexto do Convênio IICA-SGCAN, foi prestada cooperação técnica 
para o estabelecimento do Sistema Andino de Inocuidade dos Alimentos e a elaboração 
da Norma Técnica em Inocuidade. 
 
No campo da tecnologia e inovação e da biotecnologia, houve progressos na aprovação 
da Agenda Boliviana de Biotecnologia, tendo sido produzidos dois documentos, a saber: 
(a) “Agroenergía en la Región Andina”, com a Corporação Colombiana de Pesquisa 
Agropecuária (CORPOICA), e (b) “Diagnóstico de la situación actual del cambio 
climático”, com o Instituto Nacional de Inovação Agrária (INIA) do Peru; também foi 
prestado apoio ao Instituto Nacional de Inovação Agrária e Florestal (INIAF) da 
Bolívia. 
 
Finalmente, cabe ressaltar a preparação do curso sobre mobilização de recursos para o 
desenvolvimento, destinado a incentivar a formação de capacidades na Região e atender 
às múltiplas demandas de projetos, como o da Cadeia Agroalimentar da Quinua, e dos 
Territoriais, a exemplo de Huila, Guajira, El Oro e Carmen Pampa, entre outros. 
 
Região Caribe 
 
No campo do comércio e do agronegócio, o IICA apoiou a realização, na Jamaica, do 
foro “Promoção do Agronegócio nas Américas”, que contou com a participação da 
Associação Caribenha do Agronegócio (CABA), da Secretaria da CARICOM e do 
Ministério da Agricultura e Pesca da Jamaica. Esse evento constituiu uma oportunidade 
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para o setor privado do Hemisfério interagir com os Ministros da Agricultura com o 
objetivo de apresentar recomendações e propor iniciativas em três áreas específicas 
consideradas críticas para o desenvolvimento dos setores agrícola e do agronegócio: 
pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia e inovação; finanças, crédito e 
gestão de risco; e melhoramento da comercialização do agronegócio no contexto dos 
acordos regionais sobre comércio. 
 
O IICA apoiou os esforços envidados no sentido de formar capacidades institucionais 
que facilitem o desenvolvimento de cadeias alimentares de valor competitivas. Durante 
seis meses, sete pessoas provenientes de duas instituições locais, NAMDEVCO e 
TTABA, receberam capacitação na aplicação da metodologia Cadeias e Diálogos para a 
Ação (CADIAC). 
 
O Instituto organizou uma atividade de cooperação horizontal nas Bahamas, Jamaica e 
Trinidad e Tobago que permitiu à NAMDEVCO e à BAIC participar de uma missão de 
uma semana na Jamaica, onde foram observadas tecnologias de produção de alimentos 
para horticultura (estufas), pesca fluvial (aquicultura) e culturas de raízes comestíveis. 
Além disso, o UNIFEM aprovou uma proposta de projeto denominada 
“Desenvolvimento de capacidades para a Rede Caribenha de Mulheres Produtoras 
Rurais (CANROP)” com financiamento de US$ 16 mil. 
 
A pedido do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Haiti, o IICA 
empreendeu uma missão a esse país com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento 
das exportações agrícolas haitianas para a CARICOM. Mediante seu Escritório nas 
Bahamas, o IICA também prestou cooperação técnica à BAIC na elaboração de um 
projeto destinado à promoção da produção em estufa. 
 
O Instituto apoiou o fortalecimento das capacidades da CANROP e do Foro da 
Juventude Rural do Caribe (CAFY) para possibilitar seu acesso às cadeias alimentares 
pertinentes, graças ao desenvolvimento e à implementação de uma ferramenta de 
avaliação que permite priorizar as necessidades de capacitação, assistência técnica e 
cooperação horizontal dos membros dos capítulos nacionais da CANROP e do CAFY. 
Em Barbados, Dominica, Guiana, Jamaica e Trinidad e Tobago foi avaliado o papel das 
organizações de produtores na promoção e regulamentação da produção e 
comercialização de produtos orgânicos. 
 
Na Guiana foram apresentados programas de crédito e seguro rural em um simpósio 
realizado a esse respeito. Em Trinidad e Tobago, em colaboração com o Banco de 
Desenvolvimento Agrícola (ADB) do país, o IICA atendeu a demandas de cooperação 
técnica para promoção e divulgação de programas de seguro rural e o desenvolvimento 
de capacidades em análise de risco. Nos países da Organização dos Estados do Caribe 
Oriental (OECS), o Instituto enfatizou a necessidade de ser considerado um esquema 
reestruturado do seguro rural. 
 
Mediante um seminário nacional, organizado em colaboração com a Associação do 
Agronegócio de Trinidad e Tobago (TTABA), foram definidas as negociações entre a 
CARICOM e o Canadá e analisadas as oportunidades comerciais nos mercados 
canadenses, havendo-se chamado a atenção dos atores envolvidos para o fato de que 
devem se manter informados e participar do processo. A informação proporcionada e os 
temas tratados no seminário contribuíram para eliminar parte da desinformação 
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existente e melhoraram a compreensão a respeito dos temas de interesse sob a 
perspectiva tanto da CARICOM como do Canadá. 
 
O IICA também colaborou com a TTABA na avaliação de temas relacionados com os 
obstáculos não tarifários que vêm limitando o crescimento e dinamismo do comércio 
intrarregional, principalmente dos produtos agrícolas e alimentícios. Essa questão foi 
destaque na agenda e debates da Trigésima Segunda Reunião Especial do Conselho do 
Comércio e Desenvolvimento Econômico (COTED) sobre Agricultura (18 de setembro 
de 2009). O Instituto prestou apoio técnico à TTABA para determinar os obstáculos não 
tarifários que limitam o comércio na região, havendo apresentado recomendações para 
sua eliminação. O relatório sobre o assunto serviu de base para a realização de um 
inventário sobre os obstáculos não tarifários com implicações no comércio agropecuário 
na CARICOM, o que constitui um passo essencial no processo de eliminação das 
barreiras e incentivo ao comércio intrarregional. 
 
Com o apoio do CTA e no contexto do projeto da Rede Caribenha de Políticas 
Agropecuárias Regionais (CaRAPN), o IICA concluiu um documento para discussão 
técnica intitulado “Implementing a CARICOM Community Agriculture Policy (CCAP); 
Issues, Options and Process”. 
 
Com vistas a contribuir para solucionar o problema da falta de informação agrícola 
específica sobre a Região Caribe, foram envidados esforços no sentido de gerar diversos 
produtos de informação mediante o projeto CaRAPN. Um deles foi a nova série Critical 
Issues, Perspectives and Options (CIPO), sob o tema Agriculture, Food and Health 
Chalenge, criada a fim de atender à necessidade de gerar pensamento, perspectivas e 
opiniões mais voltadas para a região sobre as questões globais que têm impacto e 
influência na agricultura e, por extensão, no desenvolvimento humano no Caribe. 
 
Foi preparada outra edição dos Media Kits no tema Negotiating Trade and Economic 
Relations in the 21st Century. Essa edição tem por objetivo impulsionar o diálogo sobre 
assuntos críticos que afetam o desenvolvimento agropecuário, mas, principalmente, 
motivar a mídia e os comunicadores sobre assuntos do desenvolvimento a fim de que 
divulguem informação mais objetiva ao público, clientes e parceiros. 
 
Na área da sanidade agropecuária, no contexto do Projeto de Epidemiologia e 
Paraepidemiologia Veterinárias (VEP) da região, foi organizado e realizado um 
workshop de capacitação em sistemas de resposta a emergências, focalizado, entre 
outros, no Sistema de Comando de Incidentes (ICS), no Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e no Sistema de Posicionamento Global (GPS), bem como exercícios 
de simulação, um teórico e outro prático, com respeito à influenza aviária. O workshop 
foi realizado em colaboração com o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Sanidade 
Vegetal (APHIS) do USDA e o CIRAD. A capacitação em ICS e GPS foi dada por 
instrutores do USDA, e o exercício prático foi planejado e executado pela Divisão de 
Veterinária do Ministério da Agricultura, Terras e Recursos Marinhos (MALMR) de 
Trinidad e Tobago. 
 
No Haiti foi realizado um amplo programa de vacinação de animais contra a doença de 
Newcastle, o antraz e a febre suína clássica que possibilitou a vacinação de mais de 
250.000 frangos, 450.000 reses e cabras e 105.000 suínos. 
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Em colaboração com o APHIS/USDA, a Associação da Flórida para a Ação Voluntária 
no Caribe e nas Américas (FAVACA), a Universidade Saint George e o Ministério da 
Agricultura de Grenada, foi realizado um workshop regional sobre identificação de 
pragas de coleópteros de importância econômica. Nesse workshop, oferecido por peritos 
obtidos com a colaboração da FAVACA, participaram 21 pessoas de 13 países da 
região. 
 
Na República Dominicana foi realizado o Projeto do Banco Mundial para Prevenção e 
Controle da Influenza Aviária e Humana (TF-092679 DR), no qual o IICA é 
responsável pela coordenação administrativa. Na fase inicial do projeto foram 
realizados dois workshops que permitiram a capacitação de aproximadamente 60 
veterinários rurais. Durante um dos workshops houve uma reunião para anunciar um 
projeto destinado ao fortalecimento dos serviços veterinários e dos sistemas de 
prevenção da influenza aviária na ilha Espanhola. 
 
O IICA participou da primeira reunião do Comitê Guia Internacional e da primeira 
reunião regional, ambas destinadas a formular uma estratégia para enfrentar a ameaça 
de espécies invasoras no Caribe com vistas a aprofundar a implementação do projeto 
PNUMA/FMAM, denominado “Mitigação das Ameaças das Espécies Externas 
Invasoras no Caribe Insular”. O principal resultado das reuniões foi a formulação de 
uma estratégia básica para implementação do projeto. 
 
O IICA participou de uma missão especial enviada pelo Banco Mundial a Belize para 
realizar uma rápida avaliação dos riscos existentes na cadeia de insumos agrícolas nesse 
país. Os resultados da avaliação serão utilizados pelo Banco Mundial para determinar 
como podem ser apoiados os esforços envidados pelo país para desenvolver ferramentas 
de gestão de risco agrícola mais eficientes. 
 
Finalmente, na área dos recursos financeiros, o Instituto contribuiu para aperfeiçoar as 
capacidades de seus parceiros e clientes dos setores agropecuários público e privado do 
Caribe a fim de mobilizar recursos externos. Isso foi possível por meio de três 
workshops em que participaram líderes rurais de Grenada e professores de ciências 
agrárias de 14 instituições do ensino médio e de uma escola primária de Santa Lúcia. 
 
Região Central 
 
No contexto da Iniciativa de Fortalecimento do Desenvolvimento de Capacidades 
Agroempresariais e Gerenciais da América Central, 80 empresários agrícolas e técnicos 
de 35 empresas rurais e instituições públicas da Guatemala, Honduras, Nicarágua e 
Panamá foram capacitados na elaboração de diagnósticos agroempresariais, formulação 
de planos de agronegócio e desenvolvimento do agronegócio. 
 
Além disso, foram aprimoradas as capacidades dos atores do agro em matéria de análise 
e identificação das oportunidades que oferecem os tratados de livre comércio (TLC). 
Em resposta a um pedido da Federação das Câmaras de Exportação da América Central 
(FECAEXCA), foi elaborado um estudo comparativo (benchmarking) dos TLC 
negociados por países da América Latina com a China, Cingapura, Índia e Taiwan a fim 
de servir de referência para a tomada de decisões com respeito a propostas de 
negociação e dar seguimento às negociações agrícolas e agroindustriais que sejam 
realizadas na Região Central. 
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Na área da sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos, o Instituto promoveu a 
implementação de políticas em matéria sanitária e fitossanitária no contexto da PACA. 
O IICA, a Secretaria Executiva do Conselho Agropecuário Centro-Americano (SE-
CAC) e a Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana (SIECA) prepararam e 
implementaram um programa de trabalho conjunto nessa matéria mediante o qual as três 
instituições alinharam suas ações destinadas à execução da PACA, o que lhes 
possibilitou maximizar seus recursos institucionais e os provenientes da cooperação 
internacional, bem como promover a cooperação horizontal intrarregional. 
 
Esse programa conjunto é parte do processo de constituição da União Aduaneira 
Centro-Americana (UAC) e inclui, ademais, os acordos presidenciais e as prioridades 
sanitárias e fitossanitárias identificadas pelos ministérios da Agricultura e da Economia 
e pelos grupos vinculados ao setor agropecuário no contexto da UAC. 
 
Os principais resultados alcançados no contexto do programa conjunto foram estes:    
(a) elaboração, pelos países da UAC, de propostas preliminares sobre procedimentos 
harmonizados para os postos de controle quarentenário periféricos; (b) fortalecimento 
das capacidades técnicas e gerenciais dos inspetores dos postos de controle de 
quarentena dos países da UAC; (c) elaboração do perfil de um projeto regional de 
rastreabilidade; e (d) avanços na elaboração e análise de propostas de normas sanitárias 
e fitossanitárias para a UAC. 
 
Como resultado da cooperação em desenvolvimento rural sustentável sob o enfoque 
territorial, o IICA pôs à disposição dos países centro-americanos uma proposta de 
estratégia regional nessa matéria. Também foi prestado apoio à formulação da 
ECADERT, iniciativa do Conselho de Ministros do CAC acolhida pelos Chefes de 
Estado e de Governo dos países membros do SICA que determinaram ao CAC que 
priorizasse a formulação dessa estratégia, em coordenação com as instituições 
pertinentes do SICA, e gestionasse junto aos organismos regionais e internacionais de 
cooperação apoio técnico e financeiro para a mesma. 
 
Na formulação da ECADERT, o IICA colaborou mediante ações tais como as seguintes: 
(a) apoio ao funcionamento de um grupo técnico intergovernamental; (b) participação 
no Grupo Internacional de Peritos, que propôs uma visão comum e um quadro de 
referência para as discussões sobre o conteúdo da estratégia; (c) apoio à realização e 
sistematização de um amplo processo de consultas iniciais, tanto em nível nacional 
como regional, que incluíram 25 eventos com a participação de mais de 800 pessoas 
entre atores sociais envolvidos no desenvolvimento rural sob o enfoque territorial, 
grupos voltados para questões de gênero e juventude rural, povos indígenas, grupos de 
ação territorial, o Comitê Consultivo do SICA e o setor acadêmico regional;                
(d) coordenação do processo de redação e revisão do documento e seus ajustes; e        
(e) participação nas atividades de apresentação e revisão da ECADERT nos sete países 
membros do CAC. 
 
Paralelamente, o IICA, por meio da Secretaria Executiva do CAC e de seus 
especialistas, prestou apoio às gestões realizadas perante o Governo da Espanha com 
vistas à obtenção de recursos do Fundo Espanha-SICA para financiar o Plano de Apoio 
às Estratégias Regionais em Agricultura, Desenvolvimento Rural e Segurança 
Alimentar. 
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No tocante à área da tecnologia e inovação, o Instituto estimulou a formação de 
competências em liderança para os diretores dos INIA’s e os serviços de extensão, 
atividade que lhe possibilitou a gestão da inovação tecnológica e da qualidade das 
instituições de pesquisa. Também foram realizados três cursos regionais sobre liderança 
para gestão da inovação tecnológica com ênfase na segurança alimentar e sobre gestão 
da qualidade das instituições de pesquisa, nos quais participaram 54 pessoas, entre as 
quais diretores dos institutos nacionais de pesquisa e dos serviços de extensão dos 
países da região, bem como responsáveis por vários centros regionais de transferência 
de tecnologia da América Central. De outro lado, foi possível estabelecer contactos com 
o IRTA (Catalunha, Espanha), FONTAGRO, Universidade de Campinas (Brasil), 
REDBIO-Argentina, Centro Internacional da Batata (CIP) e Rede Latino-Americana de 
Inovação em Melhoramento e Disseminação da Batata (Rede Latinpapa), com as quais 
foram realizadas videoconferências. Graças a essas atividades, foi possível impulsionar 
o aperfeiçoamento de competências em matéria de gestão institucional no campo da 
inovação tecnológica. 
 
No contexto do Projeto de Qualidade do Café Vinculada a sua Origem, executado pelo 
PROMECAFE na Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá e República Dominicana 
com recursos da AECID, o Instituto apoiou o desenvolvimento de metodologias e a 
integração das instituições públicas envolvidas no processo de registro oficial de 
indicações geográficas e de denominações de origem protegidas. Além disso, foram 
fortalecidos os processos de melhoramento da qualidade, inocuidade e traçabilidade do 
café.   
 
De outro lado, no contexto do Projeto Regional de Indicações Geográficas para a 
Exportação de Alimentos, também executado pelo PROMECAFE com recursos do 
BID/FUMIM, o IICA colaborou com os países participantes (Guatemala, El Salvador e 
Honduras) na promoção do uso de indicações geográficas para agregar valor às 
exportações de café em tais países. Esse projeto destina-se a incentivar a harmonização 
dos aspectos jurídicos em matéria de propriedade intelectual tratados pelos países, bem 
como a estabelecer as bases do uso de indicações geográficas para produtos 
agroalimentícios. 
 
Além disso, graças a diversas inovações promovidas pela Rede SICTA nas cadeias do 
feijão e do milho, foi possível aumentar a renda dos pequenos produtores rurais. Essas 
inovações dizem respeito ao manejo integrado de culturas mediante a aplicação de 
tecnologias melhoradas e à realização da análise de solos e testes de validação de ajustes 
na aplicação de fertilizantes. Também foi atribuída ênfase ao manejo integrado de 
pragas e de pós-colheita, aspectos chave para melhorar a produtividade e a qualidade do 
grão e da semente produzidos. 
 
Os rendimentos obtidos pelos produtores foram substancialmente superiores, graças à 
incorporação de práticas melhoradas de cultura, à assistência técnica recebida e à 
consolidação de conhecimentos por parte dos produtores. A produção de semente 
registrada, certificada e apta foi uma das inovações que aumentaram a renda dos 
beneficiários, dados os altos preços relativos com relação ao grão comercial no mercado 
centro-americano de 2009, sobretudo o proveniente da demanda de programas públicos 
de apoio à produção de grãos básicos. 
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Região Norte 
 
As prioridades na Região Norte foram estabelecidas com base no PMP do Instituto e na 
agenda regional de cooperação técnica, para cuja definição foram utilizados dois 
mecanismos: o Conselho Trinacional e o PROCINORTE. 
 
Durante 2009, o PROCINORTE continuou a desenvolver seu plano estratégico, 
contando, para tanto, com a cooperação da Secretaria Executiva. Esse plano prevê a 
aplicação de um enfoque de visão voltado para o futuro e define as bases estratégicas 
para a abordagem de assuntos chave do PROCINORTE, inclusive os relativos a 
geografia, extensão, financiamento e organização, entre outros. A Junta Diretora 
aprovou por unanimidade a posição tomada e solicitou que os assuntos relativos a 
financiamento fossem considerados em um plano de negócios destinado a aumentar as 
fontes de financiamento de atividades regionais desse programa cooperativo. 
 
Os cinco grupos de trabalho do PROCINORTE apresentaram seus relatórios à Junta 
Diretora, três dos quais mencionavam haver alcançado avanços técnicos consideráveis. 
Um aspecto destacado foi o cumprimento das metas traçadas pelos grupos de trabalho 
em frutas tropicais e subtropicais e as da Biblioteca, bem como os serviços de 
informação, principalmente quanto ao intercâmbio de conhecimento e informação 
mediante vários mecanismos, tais como páginas da Internet, teleconferências, reuniões e 
documentos científicos. 
 
Por seu turno, o México e o Canadá formalizaram sua representação no Grupo de 
Trabalho de Sanidade Agropecuária, o que permitiu consolidar a constituição desse 
grupo. Foi iniciada a discussão de temas de interesse comum, focalizados em assuntos 
transfronteiriços e doenças emergentes. 
 
A Junta Diretora aprovou o plano de ação e os orçamentos de 2010 do PROCINORTE, 
comprometendo-se a aumentar o apoio a esse mecanismo de cooperação técnica. 
Também foi renovada a página da Região Norte na Internet. 
 
A Região Norte empreendeu ações para aproveitar oportunidades nas áreas da 
tecnologia e inovação, comércio agrícola e conservação do meio ambiente com vistas a 
contribuir para melhorar a situação das comunidades rurais e da agricultura em geral nas 
Américas. As atividades mais recentes tiveram por propósito colaborar com os Estados 
membros na adaptação de seus sistemas de produção agrícola às novas condições 
climáticas. Nesse sentido o IICA prestou cooperação técnica ao FONTAGRO na 
preparação de um pedido de propostas de projetos que seriam implementados na ALC 
para adaptar tais sistemas às mudanças climáticas. 
 
Algumas das outras ações realizadas pelo IICA em apoio ao FONTAGRO foram as 
seguintes: 
 

• coorganização da reunião anual da Junta Diretora do FONTAGRO, realizada em 
Quito, Equador, ocasião em que foi feita uma exposição sobre as contribuições 
do IICA ao FONTAGRO; 

• coorganização e realização da avaliação externa dos mecanismos do 
FONTAGRO; 
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• apoio à implementação de uma estratégia para assegurar a sustentabilidade 
financeira do FONTAGRO; e 

• preparação de um folheto informativo sobre o FONTAGRO e início das 
negociações com o Canadá para obtenção de apoio financeiro. 

 
Também foram envidados esforços para aumentar a presença e imagem do Instituto na 
Região Norte como uma organização eficaz e merecedora de credibilidade. Como 
resultado, aumentou o número de pedidos recebidos pelo IICA para participar de 
eventos e atividades regionais e hemisféricas de organizações governamentais, empresas 
privadas e instituições educacionais. 
 
Região Sul 
 
Com o objetivo de contribuir para o reposicionamento da agricultura e da vida rural, o 
IICA colaborou permanentemente com a Secretaria Técnica do Conselho Agropecuário 
do Sul (CAS) e a Rede de Coordenação de Políticas Agropecuárias (REDPA) e seus 
grupos de trabalho. Nesse sentido foram elaborados documentos básicos para as 
discussões do tema pelos ministros nas XVI e XVII reuniões do CAS e em sua IX 
Reunião Extraordinária. O Instituto apoiou a articulação e sistematização da informação 
regional sobre o impacto da crise financeira na agricultura e da variabilidade resultante 
das mudanças climáticas. Foram preparados e publicados dois documentos técnicos 
sobre a situação regional dos fertilizantes e o mercado da soja. O IICA apoiou a 
organização das XIX, XX, XXI e XXII reuniões ordinárias da REDPA, das nove 
reuniões dos grupos técnicos permanentes e da reunião do Grupo ad hoc de Mudanças 
Climáticas. 
 
O Instituto também emprestou seu apoio à Rede Especializada de Agricultura Familiar 
(REAF) do Mercosul na realização do seminário “Características do Investimento 
Público para Facilitar o Comércio dos Produtos da Agricultura Familiar”, bem como do 
Curso de Formação de Jovens da REAF. 
 
No campo das políticas e comércio, o IICA contribuiu para  fortalecer as capacidades 
técnico-institucionais dos países da Região Sul na análise das políticas agrícolas e da 
conjuntura internacional de negociações e mercados mediante ações de capacitação e 
assessoramento e a produção de documentos técnicos sobre normas internacionais do 
comércio agrícola, políticas agropecuárias, segurança alimentar, seguro rural e análise 
de perspectivas para o setor agropecuário à luz das mudanças que vêm ocorrendo em 
nível internacional e nos mercados. Foram realizados eventos de âmbito regional e 
nacional dirigidos para funcionários públicos e atores privados e da educação superior 
agropecuária da região, nos quais foi enfatizada a ação conjunta com parceiros 
estratégicos, tais como CEPAL, Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 
OMC, Federação Internacional de Produtos Agropecuários (FIPA), Foro Regional de 
Faculdades de Agronomia e outros. 
 
De outro lado, houve avanços na consolidação dos mecanismos regionais mediante o 
fortalecimento dos sistemas e instituições regionais dedicados a assuntos de SAIA. 
Também foi prestada cooperação técnica para apoiar o trabalho dos Escritórios do IICA 
nos países da região em aspectos relacionados com o fortalecimento de sistemas e 
serviços nacionais de SAIA, bem como para negociar programas e coordenar ações de 
cooperação horizontal entre os Escritórios do IICA e as instituições nacionais para a 
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capacitação e elaboração de quadros conceptuais e metodológicos e instrumentos para o 
planejamento, a gestão e a avaliação. 
 
As ações de cooperação estiveram centradas na cooperação técnica para a coordenação 
e implementação de MSF, principalmente na promoção de sua implementação por parte 
dos países e no fortalecimento das capacidades técnicas nesse tema. Para tanto foram 
ministrados cursos sobre análise de risco em inocuidade dos alimentos e doenças 
animais e realizados workshops sobre controle e fiscalização das MSF. O IICA também 
contribuiu para a difusão de informação atualizada sobre questões de âmbito 
multilateral, principalmente com respeito ao Comitê de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias da OMC, o Codex Alimentarius, a CIPF e a OIE. Além disso, o Instituto 
cooperou com as instituições regionais voltadas para assuntos sanitários e 
fitossanitários, o Comitê Veterinário Permanente (CVP) e o Comitê de Sanidade 
Vegetal (COSAVE) do Cone Sul nos temas que foram identificados como estratégicos e 
realizou um estudo sobre a incidência das chamadas “normas privadas” na produção e 
comercialização da carne bovina na região. 
 
Foi dada continuidade ao Projeto Regional de Fortalecimento dos Sistemas Sanitários 
Nacionais de Prevenção e Controle da Influenza Aviária (IA) e Outras Doenças 
Transfronteiriças (ENTRA) no âmbito do CAS (CAS/CVP-BM-IICA). Algumas das 
principais atividades empreendidas foram a capacitação de técnicos dos laboratórios de 
diagnóstico dos serviços veterinários oficiais, a realização de simulações de campo, a 
realização de workshops sobre emergências sanitárias em aves selvagens e de 
seminários sobre análise custo-benefício de programas de saúde animal e controle de 
doenças, o desenvolvimento de um sistema de informação para o CVP (portal na 
Internet), a realização de estudos para identificação de hiatos normativos em termos de 
quarentena, a formulação de uma proposta de harmonização e equivalências e a 
capacitação no uso de sistemas de informação geográfica para a vigilância da influenza 
aviária altamente patogênica (IAPP). 
 
No tocante à área de tecnologia e inovação, foi realizado o Workshop de Seguimento 
das Negociações do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, no qual participaram 
14 delegações de países do Hemisfério que discutiram a situação atual desse Protocolo. 
De outro lado, no âmbito do PROCISUR, foram implementadas oito plataformas 
tecnológicas regionais (PTR) e ampliadas as fontes de financiamento externo, a 
vinculação internacional e o contacto com instituições de pesquisa de primeiro nível; 
também houve avanços no aperfeiçoamento do modelo de gestão desse Programa. 
 
Foram concluídos os seguintes projetos cooperativos: 
 

• LOTASSA (Lotus Adaptation and Sustainability in South America), financiado 
pela UE, no qual participaram oito instituições latino-americanas e seis 
europeias; 

• OTAG (Operational Management and Geodecisional Prototype to Track and 
Trace Agricultural Production), também financiado pela UE e com a 
participação de três organizações europeias e duas latino-americanas, inclusive o 
PROCISUR e suas seis instituições parceiras; e 

• Tecnologias para a Classificação e Tipificação de Canais e Carne Bovina para o 
Mercosul Ampliado, financiado pelo PROCISUR e instituições do Cone Sul. 
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Em vários documentos foi sistematizada a informação gerada em tais projetos, que 
também foi difundida em foros de divulgação, simpósios e outros eventos em que 
participaram representantes dos setores público e acadêmico, organizações de 
produtores rurais e empresas industriais dos seis países do Cone Sul e de outros países. 
 
Por meio do PROCITROPICOS foram fortalecidas as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica das instituições nacionais de pesquisa 
agropecuária (INIA), havendo sido fundamental a consolidação das diversas redes que 
atuam no âmbito desse programa cooperativo, tais como Cacau, Café, Agroenergia, 
Produção Animal, Aquicultura, Recursos Genéticos (TROPIGEN) e Sistemas Agrícola, 
Florestal e Pastoril. 
 
Com o apoio do Programa Hemisférico de Agroenergia e Biocombustíveis do IICA e da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o PROCITROPICOS 
conseguiu consolidar a Rede Jatropha da América Latina e do Caribe, à qual foram 
incorporados os INIA’s e grupos de interesse dos setores público e privado. Foram 
realizadas inúmeras atividades de pesquisa, inclusive visitas a propriedades rurais, 
videoconferências, reuniões técnicas e atividades de capacitação em coleta e 
caracterização de germoplasma. 
 
Sob a liderança da EMBRAPA (Recursos Genéticos e Biotecnologia), no âmbito da 
TROPIGEN foi promovida capacitação sobre promoção do uso e conservação dos 
RRGG. No âmbito hemisférico, com o apoio da Biodiversity International foi realizada 
uma reunião conjunta das redes hemisféricas e um minissimpósio sobre a contribuição 
das redes regionais para o desenvolvimento dos recursos genéticos na América Latina, 
no contexto do VII Simpósio de Recursos Genéticos para a América Latina e o Caribe 
(SIRGEALC), realizado em Pucón, Chile. 
 
Embora na Região Sul ainda esteja em evolução uma nova forma de ver os problemas 
no espaço rural e solucioná-los, nos países já foram criadas novas políticas e programas 
em desenvolvimento rural, havendo o IICA tido importante participação nesse sentido. 
Foi concluída a definição de dois territórios de referência (Formosa, na Argentina, e a 
região de Los Ríos, no Chile) e iniciada a formulação dos respectivos planos de 
desenvolvimento rural sob o enfoque participativo e territorial. 
 
Cooperação horizontal entre regiões 
 
O IICA desenvolveu uma estratégia para criar e fortalecer instrumentos que promovam 
a oferta de cooperação dos Estados membros. Desse modo, por meio dos Escritórios nos 
países houve um incentivo à cultura da cooperação horizontal com as instituições 
nacionais, principalmente mediante o intercâmbio de experiências. 
 
Para ampliar a base de conhecimentos sobre boas práticas e experiências bem-
sucedidas, foi identificado um conjunto de experiências com inovações para a 
agricultura e a vida rural. Essas experiências foram sistematizadas em um catálogo que 
contém mais de 50 casos bem-sucedidos de instituições nacionais que poderiam ser 
utilizados pelos países demandantes de cooperação. Esse catálogo foi divulgado pelo 
IICA em todo o Hemisfério. 
 



 

48 
 

 

Com o apoio dos Escritórios do IICA em vários países, também foram documentadas 
outras experiências que obtiveram sucesso em temas atuais que suscitam muita 
demanda de cooperação por parte dos países. Isso foi realizado mediante os seguintes 
novos nodos de cooperação: 
 

• nodo de experiências bem-sucedidas em associativismo e solidariedade mediante 
o qual foram documentados casos do setor cooperativo agropecuário da Costa 
Rica; 

• nodo de seguros e riscos agropecuários, que sistematizou as experiências em 
seguros ocorridas no Uruguai durante 100 anos; 

• nodo de agricultura orgânica mediante o qual foram documentadas as 
experiências bem-sucedidas da Argentina, país que conta com uma grande 
história sobre esse tema e onde várias universidades oferecem programas de 
graduação e pós-graduação nesse campo; 

• nodo de referência sobre serviços ambientais, sendo Costa Rica a referência 
mais importante, pois nesse país há vasta experiência em termos de organização 
para a conservação do meio ambiente e foram consolidados os serviços 
ambientais, graças à decisão presidencial de trabalhar sob a estratégia de “país 
carbono neutro”; e 

• nodo sobre políticas de segurança alimentar, criado no México, país onde desde 
a década de 1960 vêm sendo desenvolvidas interessantes experiências para 
promover a segurança alimentar de sua população e a redução dos efeitos da 
aplicação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte sobre os pequenos 
produtores rurais. 

 
Além disso, com o propósito de divulgar as ações de cooperação horizontal do IICA foi 
elaborado um documento em que é destacado o valor estratégico desse tipo de 
cooperação, bem como suas oportunidades e desafios. 
 
No tocante ao fortalecimento de suas relações com parceiros estratégicos, o Instituto 
assinou acordos que poderiam servir de referência para ações de cooperação horizontal 
com as seguintes instituições, entre outras: 
 

• Direção-Geral de Cooperação Internacional do Ministério das Relações 
Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina; 

• Agência Brasileira de Cooperação (ABC); 
• Secretaria das Relações Exteriores do México para cooperar com os países do 

Hemisfério em agricultura e ruralidade; e 
• Ministério da Agricultura do Chile e Conselho Agrícola Centro-Americano 

(CAC), contexto em que se insere o acordo celebrado entre o Instituto Nacional 
de Pesquisas Agropecuárias do Chile e o SICTA. 

 
De outro lado, foi promovida uma estratégia de cooperação horizontal para colaborar 
com o Governo do Haiti, destacando-se o apoio do IICA na formulação da carteira de 
projetos apresentada aos “Amigos do Haiti na OEA” e denominada “Investimento no 
futuro da segurança alimentar no Haiti”. O Instituto também colaborou com o Haiti na 
formulação da proposta de um programa de cooperação do Chile nas áreas agrícola e 
rural. Também participou da Conferência Hemisférica de Coordenação da Cooperação 
Internacional com a República do Haiti, organizada pela Secretaria das Relações 
Exteriores do México. 
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Finalmente, foram apoiadas diversas atividades regionais relacionadas com a 
cooperação técnica horizontal, entre as quais cabe citar um evento sobre seguro rural 
(Região Sul), um foro eletrônico sobre seguro rural e riscos (Uruguai) e diversas 
atividades destinadas a articular a participação de empresas canadenses e instituições 
nacionais chilenas no programa de cooperação horizontal promovido pelo IICA no 
Canadá. 
 
 
3.3 Implementação das agendas nacionais  
 
Antígua e Barbuda 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Foram aprimoradas as capacidades de altos funcionários do Ministério da 
Agricultura para tratar de temas que afetam o desenvolvimento do setor agrícola. 
De modo especial, foi prestada assistência técnica aos Delegados Ministeriais na 
preparação do relatório nacional sobre avanços e desafios apresentado na 
Semana da Agricultura e Vida Rural das Américas - Jamaica 2009. 

• Dois jovens aperfeiçoaram sua capacidade de liderança no desenvolvimento do 
setor agrícola, graças a sua participação no Foro para Jovens Líderes da 
Agricultura, realizado na Costa Rica. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Produtores e agroprocessadores viram aumentadas suas oportunidades de 
incrementar sua renda como resultado de sua participação no Quarto Festival da 
Manga de Christian Valley, no concurso para obtenção do Prêmio Anual do 
IICA para Agroprocessadores Destacados e em um workshop sobre conservação 
de alimentos. Esses eventos constituíram oportunidades para a venda de 
produtos agrícolas in natura e produtos processados. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foram aprimoradas as capacidades de prestadores de serviços de alimentação 
para preparar alimentos inócuos destinados a consumidores, graças aos 
conhecimentos adquiridos mediante o ciclo de capacitação “Cinco Chaves para a 
Inocuidade dos Alimentos”, realizado em colaboração com a Junta Central de 
Saúde do Ministério da Saúde. 

• A Divisão de Veterinária e Pecuária melhorou sua capacidade para dar 
seguimento a assuntos relativos à sanidade agropecuária em face de sua 
participação no Projeto de Epidemiologia Veterinária (VEP) regional, que busca 
fortalecer as ações de vigilância de duas importantes doenças animais. 

• Os operadores do controle de pragas estão capacitados para prestar serviços da 
melhor qualidade para seus clientes, graças à participação em um curso de 
certificação nacional organizado especialmente sobre esse tema pela Junta de 
Controle de Defensivos Agrícolas e pela Universidade da Flórida com a 
assistência técnica do IICA. 

•  
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Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Aumentaram as capacidades da Cooperativa de Apicultores de Antígua para 
reativar a indústria apícola em face da cooperação técnica prestada pelo Instituto 
a seus membros com vistas à implementação de um projeto financiado pelo 
Programa de Pequenas Doações do FMAM. O Instituto também assessorou a 
organização de reuniões de grupos de interesse e a capacitação de apicultores na 
elaboração de um programa de conscientização pública sobre a indústria apícola. 
 

Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Um jovem teve oportunidade de melhorar seus conhecimentos em gestão do 
agronegócio graças à bolsa de estudos recebida para participar de um programa 
de três anos nessa área realizado no Colégio do Mundo Unido da Agricultura 
Simão Bolívar, na Venezuela. O IICA promoveu o programa e, por intermédio 
da Embaixada da Venezuela em Antígua, assessorou o Colégio na seleção do 
candidato. 

• O Foro de Agricultura de Antígua e Barbuda, o Ministério da Agricultura e o 
Ministério da Educação, com a assistência técnica do IICA, organizaram um 
concurso de hortas escolares com o objetivo de fortalecer o programa escolar em 
ciências agrárias. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• As empresas do agronegócio melhoraram suas capacidades para utilizar 
enfoques modernos de produção como resultado de um programa de capacitação 
em agricultura protegida, organizado pela CABA com a cooperação técnica do 
IICA. Em consequência das ações de seguimento desse programa, foi criado um 
grupo de agricultores de cultivo em estufa, havendo sido delineados planos para 
incentivar esse tipo de agricultura no país. 

 
 
Argentina 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Funcionários técnicos e entidades representativas da agricultura familiar 
beneficiaram-se dos estudos realizados com base no Censo Nacional 
Agropecuário 2002 sobre a estrutura e características da agricultura familiar. 

• Foi realizado um monitoramento da situação da agricultura e da vida rural na 
Argentina mediante consultas em publicações especializadas, análise de 
informação estatística, entrevistas e participação em seminários, o qual serviu de 
base para preparar a seção pertinente do relatório anual sobre a contribuição do 
IICA ao desenvolvimento da agricultura e das comunidades rurais no país.  

• O IICA promoveu a incorporação de novas bibliotecas ao SIDALC com 
atualização contínua de seus bancos de dados; além disso, a rede de bibliotecas e 
centros de documentação passou a contar com um catálogo nacional de 
informação agrícola. 
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Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Há maior conhecimento sobre a agroenergia e os biocombustíveis em 
consequência das seguintes atividades: (i) coordenação e elaboração de um 
estudo sobre o potencial e as limitações do elo agrícola da cadeia dos 
biocombustíveis na América do Sul, incluído no Manual de biocombustíveis 
ARPEL-IICA; (ii) elaboração do boletim mensal Notícias do Mercado 
Argentino e Mundial de Biocombustíveis, distribuído para 900 assinantes: (iii) 
apresentação e difusão da Rede de I+D Jatropha LAC na Argentina; (iv) 
participação no estudo mundial “Regional Evidence Generation and Policy and 
Institutional Mapping on Food and Bioenergy” (ERA/ARD); e (v) participação 
no projeto BABETHANOL, destinado à avaliação de matérias-primas 
lignocelulósicas. 

• O Instituto apoiou as autoridades competentes de produção orgânica da Região 
Sul nas atividades do Seminário Regional sobre Sistemas de Controle da 
Produção Orgânica, organizado com o Serviço Nacional de Sanidade e 
Qualidade Agroalimentar (SENASA). Além disso, o IICA trabalhou com o 
SENASA e o MAGyP na elaboração de um portal da CIAO na Internet sobre 
agricultura orgânica. 

• Também colaborou com o Projeto de Desenvolvimento da Produção Orgânica 
da Argentina, executado pelo MAGyP, e na realização de videoconferências e 
atividades de capacitação, entre outros eventos. 

• Foi publicado o livro “La producción orgánica en la Argentina”, que reúne 
experiências institucionais e produtivas nesse tema; também foi prestada 
colaboração ao INTA na publicação do relatório tecnológico do Centro Regional 
de Buenos Aires Norte, que apresenta os resultados das pesquisas sobre 
diferentes produtos orgânicos. 

• Foi realizado e publicado o estudo sobre o tema turismo rural na Argentina, 
situação atual e perspectivas, o primeiro de sua natureza realizado no país. 

• O IICA colaborou com o Programa Nacional do Turismo Rural (PRONATUR) 
do MAGyP na realização de estudos e gestão do programa. 

• Foi realizado um curso sobre gestão do agronegócio de empresas associativas 
rurais mediante o qual foram fortalecidas as capacidades de 40 técnicos e 
promotores do Instituto de Desenvolvimento Rural e da Mesa Provincial de 
Desenvolvimento Rural para a Agricultura Familiar, ambos da Província de 
Mendoza, com o objetivo de acompanhar processos de desenvolvimento de 
agroindústrias rurais locais. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foram fortalecidas as capacidades de técnicos dos setores público e privado do 
país em diversos aspectos de SAIA mediante cursos e workshops apresentados 
em videoconferências com a participação de outros países, não só da Região Sul, 
mas do Hemisfério como um todo, quais sejam: (i) Avaliação de Riscos de 
Poluentes Químicos e Microbiológicos em Alimentos, em convênio com a 
Universidade de Nebrasca, Estados Unidos; (ii) Processos Normativos das Três 
Irmãs (OIE, Codex Alimentarius e CIPF); e (iii) Impacto das Normas Privadas 
no Comércio Mundial de Produtos Alimentícios. 

• O IICA coordenou o Projeto SENASA-IICA-PROSAP para Prevenção e 
Controle da Influenza Aviária (IA) na Argentina, cujos componentes são:         
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(i) vigilância epidemiológica da IA; (ii) capacitação de pessoal em modernas 
técnicas de diagnóstico e detecção da IA; e (iii) comunicação, difusão e 
fortalecimento institucional. 

• O Instituto coordenou as ações realizadas na Argentina no contexto do Projeto 
Regional de Prevenção da Influenza Aviária e Outras ENTRA (IICA-CVP-BM) 
com o objetivo de aumentar e nivelar as capacidades da região do Mercosul 
ampliado para enfrentar a IA e outras ENTRA. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 

 
• A Província de Formosa conta com o Programa Integrador de Apoio a Formosa 

2015, elaborado pelo IICA com os seguintes componentes: desenvolvimento de 
frutas tropicais e subtropicais, desenvolvimento produtivo sustentável na região 
oeste da Província; aumento da competitividade da cadeia de valor da pecuária 
de corte; desenvolvimento sustentável para os recursos naturais dos ecossistemas 
de Formosa; desenvolvimento rural sustentável em um território de referência da 
região subtropical norte; e serviços de apoio financeiro à produção 
agrossilvopecuária. 

• No âmbito do acordo de cooperação PROSAP-IICA, a Província La Rioja foi 
beneficiada por um programa do IICA destinado a identificar possíveis ações de 
cooperação acordes com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
2008-2011 da Província. Há também disponível a proposta de uma estratégia 
para melhorar, de forma sustentável e com uma visão integradora e territorial, as 
condições de vida dos caprinocultores e suas famílias. 

• Graças ao apoio prestado pelo IICA, o Programa de Serviços Agropecuários 
Provinciais (PROSAP) concluiu a formulação de 12 projetos de investimento em 
diversas áreas, tais como infraestrutura rural, irrigação, desenvolvimento 
produtivo e comercial e sistemas de informação, os quais podem ser 
apresentados ao BID para solicitação de financiamento. O PROSAP também 
avançou na formulação de outros 26 projetos. 

 
Promoção da tecnologia e da inovação para a modernização da agricultura e do 
desenvolvimento rural 
 

• O IICA e o INTA realizaram o seminário-workshop “Extensão Rural na Região 
Sul: Diálogo de Saberes” com o objetivo de promover o diálogo entre os atores 
pertinentes dos setores público e privado sobre a situação e perspectivas da 
extensão rural na Região Sul, no contexto das diretrizes do IICA sobre 
segurança alimentar. 

 
Bahamas 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Foi realizada uma mesa-redonda sobre a importância de vincular o turismo com 
a agricultura a fim de apoiar o projeto de agroturismo da Associação de 
Produtores Agrícolas das Bahamas. 

• O IICA participou da avaliação dinâmica do setor agropecuário, realizada pelo 
MAMR e coordenada pela FAO. 
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Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• A “2009 Agricultural Expo”, que teve por tema “Fortalecimento da segurança 
alimentar”, recebeu a cooperação do IICA na sua promoção, comissões e 
exposições. Participaram do evento agricultores das Family Islands, principais 
produtores e exportadores, representantes de instituições de capacitação e 
produtores de fundo de quintal, alguns deles com o apoio do IICA. 

• Foram realizados vários workshops e seminários sobre os princípios das cadeias 
de valor, havendo sido executados e financiados projetos de apoio técnico 
destinados a fortalecer cooperativas na área da competitividade e promover 
maior penetração de seus produtos nos mercados. 

• O MAMR assinou um acordo para participar da OIMA. 
 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Com vistas a apoiar a iniciativa para consolidar o comitê nacional sobre MSF, o 
Instituto organizou uma série de reuniões com o comitê ad hoc, que deu início 
ao protocolo para formalizar sua função. 

• O IICA deu seguimento à capacitação em boas práticas agrícolas, e foram 
acordadas as ações prioritárias. Além disso, reexaminou as recomendações do 
exercício sobre a política, o desenvolvimento de uma visão e a estratégia. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• O Instituto facilitou uma avaliação dinâmica das ações potenciais que poderiam 
ser levadas a cabo no contexto da iniciativa de silvicultura do Ministério do 
Meio Ambiente. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA apoiou a realização de várias atividades destinadas a estimular o 
interesse dos jovens na agricultura. Houve diversas atividades organizadas pelo 
Foro de Jovens Agricultores das Bahamas em colaboração com o Foro de Jovens 
Agricultores do Caribe, inclusive palestras/apresentações sobre profissões da 
área da agricultura, concursos de cartazes e o Foro Laboratório de Ideias 
Agropecuárias. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA facilitou a realização de eventos relativos a consultas sobre 
biotecnologia e biossegurança nas Bahamas, bem como a formação de 
capacidade e uma área especializada no CATIE para a iniciativa de 
biotecnologia do setor privado. 

• Em colaboração com o MAMR e a BAIC, o IICA realizou uma série de 
workshops em diferentes ilhas das Family Islands e organizou uma visita à 
Jamaica para selecionar tecnologias de estufa apropriadas às Bahamas. 

• Em articulação com a FAO e o CARDI, foi introduzido um sistema de 
multiplicação rápida e distribuição de sementes limpas de tubérculos nas Family 
Islands. 
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Barbados 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA continuou a prestar apoio ao Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural na promoção da horticultura urbana e periurbana de 
pequena escala entre organizações profissionais e comunitárias, inclusive chefes 
de família, e instituições técnicas do setor público. O objetivo foi mostrar como 
esse tipo de horticultura pode melhorar a qualidade de vida dos barbadenses ao 
contribuir para reduzir as doenças relacionadas com a dieta alimentar. 

• O Instituto, em colaboração com a FAO, o Banco de Desenvolvimento do 
Caribe (CAB) e a Academia Chinesa de Ciências Agrárias (CAAS), aprovou um 
programa de capacitação sobre estufas dirigido para pessoal de extensão, 
agrônomos, pesquisadores e empresários interessados na agricultura protegida. 

• O IICA apoiou a Balls Plantation na instalação de um tanque de água para 
atender às necessidades hídricas das estufas. 

• O Instituto promoveu a capacitação do funcionário do Ministério da Agricultura 
responsável pela área de agricultura orgânica na Universidade EARTH na Costa 
Rica. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA auspiciou o seminário sobre prestação de contas do Projeto Regional do 
Agroturismo, patrocinado pela OEA, durante três anos. O seminário constituiu 
uma oportunidade para os participantes informarem seus resultados a 
funcionários nacionais e regionais. Também foi apresentado um segundo 
projeto, que deverá ter início em 2010. 

• O Instituto promoveu o workshop “Administração de uma empresa de 
agroturismo: da semente ao sucesso”, que permitiu aos empresários do 
agroturismo participantes melhorarem seus conhecimentos sobre boas práticas 
agrícolas (BPA) e outros temas correlatos. 

• Também prestou apoio técnico à Corporação de Desenvolvimento e 
Comercialização Agrícola de Barbados (BADMC) na realização de um estudo 
sobre os mecanismos requeridos para melhorar a qualidade, quantidade e 
oportunidade da produção agrícola; na formulação de uma estratégia para 
melhorar a distribuição de produtos agrícolas e facilitar maiores vínculos 
interssetoriais desses produtos; e no delineamento de mercados modernos, 
inclusive infraestrutura secundária.  

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O Instituto continuou prestando apoio ao Projeto VEP e aos contactos nacionais, 
inclusive o protocolo de vigilância da Salmonella enteritidis e a pesquisa 
epidemiológica realizada nas propriedades rurais com aves de curral infectadas a 
fim de evitar que a doença se propague. 

• Funcionários nacionais foram capacitados em monitoramento da influenza 
aviária altamente patogênica e em epidemiologia básica, cujo objetivo foi 
fortalecer as capacidades de vigilância da Divisão Veterinária. 

• O IICA colaborou com a OPAS e a OEA na preparação de uma estratégia para 
enfrentar o vírus AH1N1. 
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• No contexto do projeto IICA-STDF, foi aplicado em Barbados o instrumento 
Desempenho, Visão e Estratégia (DVE) em MSF. O IICA apresentou um 
relatório ao Ministério da Agricultura sobre as conclusões dessa avaliação e as 
atividades de seguimento a realizar-se em 2010. 

• O Instituto prestou apoio técnico à equipe de consultores contratados pelo 
Ministério da Agricultura para realizar um estudo sobre a criação da Autoridade 
Nacional em Sanidade Agropecuária e Controle Alimentar; capacitou no tema 
BPA empresários em potencial que assistiram ao workshop “Administração de 
uma empresa de agroturismo: da semente ao sucesso”; e distribuiu um 
questionário da OMC sobre normas privadas, que foi acompanhado pelo IICA 
para assegurar a correta apresentação das respostas. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Em resposta ao aumento de 60% nas tarifas de água, o IICA incumbiu-se de 
construir dois tanques de ferro-concreto com capacidade para 53.060 litros cada 
um em um estabelecimento de criação de porcos e em uma fazenda de hortaliças 
com vistas a reduzir significativamente os custos de produção das empresas 
agrícolas afetadas. 

• O Instituto realizou uma avaliação para determinar o nível de apoio institucional 
prestado na ilha para executar atividades de produção orgânica. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O Instituto, juntamente com a Igreja de São Tomás, a FAO, o Ministério da 
Agricultura e o PNUD, visitou a comunidade de Rock Hall para delinear um 
projeto do interesse da comunidade. 

• A construção do tanque de ferro-concreto em Rock Hall, promovida pelo IICA, 
constituiu uma oportunidade de aprendizagem para jovens desempregados da 
região sobre essa tecnologia de baixo custo e os motivou a considerar a 
possibilidade de criar suas próprias empresas. 

 
Belize 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Plano de Ação 2003-2015 continuou a ser prioridade no país e conta com o 
apoio do IICA em sua implementação mediante sua participação em comitês 
técnicos, formulação de políticas e estratégias, desenvolvimento de capacidades 
e monitoramento e avaliação da contribuição do setor agrícola ao 
desenvolvimento rural. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Em parceria com o Serviço para o Desenvolvimento do Comércio e o 
Investimento de Belize (BELTRAIDE), o Instituto implementou a Plataforma 
Belizenha para Exportação mediante a qual é assegurada a competitividade de 
pequenas e médias agroindústrias. Os módulos destinados a preparar 
empresários para exportar foram utilizados para capacitar dez companhias e seis 
empresas que participaram da Décima Segunda Feira e Conferência de 
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Alimentos e Bebidas das Américas, realizada em Miami, a fim de que exibissem 
seus produtos e contatassem compradores. O apoio prestado mediante o 
Programa Regional para Promover a Competitividade, a Integração e o 
Desenvolvimento Sustentável do Setor Agropecuário Centro-Americano 
(PROCOM), executado pela Secretaria do CAC e financiado pelo Governo da 
República da China (Taiwan). 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) realizou uma ampla 
avaliação da indústria avícola de Belize com respeito à doença de Newcastle e 
apresentou recomendações à Associação Avícola de Belize (BPA) sobre a 
melhor maneira de formular uma política e uma estratégia para o controle eficaz 
dessa doença. O IICA, a Autoridade da Sanidade Agropecuária de Belize 
(BAHA) e a BPA prestaram valioso apoio a essa atividade. 

• Como parte da contribuição do IICA à implementação do acordo assinado entre 
Belize e o México para exportação de gado, o IICA criou um banco de dados 
para elaborar o Registro Nacional Pecuário, o que permitirá a Belize iniciar um 
programa de traçabilidade do gado em todo o país. Sob esse acordo, o IICA 
presta assistência técnica à BAHA e à Associação de Pecuaristas de Belize 
(BLPA). 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• O IICA continua a prestar cooperação técnica à Associação de Produtores 
Orgânicos de Belize (BOPA) na formulação da legislação sobre produção 
orgânica e certificação de produtos orgânicos com vistas a aproveitar a atividade 
agroecoturística levada a cabo no país. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Foi realizado um workshop sobre turismo agroecocultural que teve por objetivo 
informar parceiros e clientes a respeito do potencial desse tipo de turismo em 
Belize, e cuja promoção terá início mediante um projeto piloto implementado na 
Cidade de Hopkins, que servirá de modelo para futuros empreendimentos. 

• Foi iniciada a implementação no país da ECADERT; para completar esse 
esforço de âmbito regional, parceiros e clientes acordaram elaborar uma 
estratégia nacional de desenvolvimento rural. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Em Jalacte e San Vicente, cidades próximas à fronteira com a Guatemala, foi 
executado o projeto da Rede SICTA, cujo objetivo é melhorar as práticas 
agronômicas dos produtores de milho e feijão e as práticas de colheita e pós-
colheita para garantir a segurança alimentar e o acesso aos mercados, bem como 
para incrementar a renda no campo. 

• Em um esforço conjunto com o Ministério da Agricultura e Pesca (MAF) e a 
Sociedade Audubon de Belize (BAS), foi implementado um programa sobre 
biodigestores com vistas à produção de combustível alternativo e biofertilizantes 
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em propriedades rurais. O Instituto também contribuiu para que técnicos e 
agricultores conhecessem o enfoque do sistema agrícola integrado como meio de 
garantir a segurança alimentar, aumentar a renda no campo e gerar empregos nas 
comunidades rurais. 

• O IICA colaborou com o MAF em sua função de anfitrião da reunião da Junta 
Diretora do SICTA, que acordou apoiar Belize na realização de um projeto de 
avaliação do feijão, como forma de garantir a adoção/transferência de tecnologia 
e a segurança alimentar e aumentar a competitividade do país nos mercados de 
exportação. 

• O IICA participou em diversos comitês técnicos, tais como o Comitê Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento, o Comitê de Pesquisa e Educação em Citros, a 
BOPA e o Projeto sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, esse último destinado 
a elaborar o anteprojeto de um plano nacional com vistas ao desenvolvimento de 
capacidades e à formulação de estratégias técnicas de âmbito nacional que 
assegurem a utilização apropriada e menos frequente desses poluentes. 

 
Bolívia 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA apoiou o Capítulo Bolívia do Foro para Líderes Jovens da Agricultura 
das Américas no Século XXI em coordenação com o Centro de Pesquisa e 
Promoção do Camponês (CIPCA), a organização Suyu Ingavi de Markas e 
Ayullys del Collasuyu (SIMACO) e as Unidades Acadêmicas Camponesas 
(UAC) da Universidade Católica Boliviana (UCB). 

• Promoveu a formulação do Plano Estratégico Institucional do Instituto Nacional 
de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF) como resultado de um processo 
de análise e reflexão participativa interinstitucional liderado pela Direção-Geral 
Executiva do Instituto. 

• O IICA colaborou com as ações da Representação do PMA na Bolívia 
destinadas a fortalecer a produção agropecuária local de alimentos nos 
municípios mais vulneráveis do país, no contexto do Acordo-Geral de 
Cooperação assinado entre o IICA e o PMA. 

• Prestou apoio ao Projeto de Alimento Complementar Kallpawawa dirigido para 
crianças com menos de dois anos do Município de Caripuyo (Potosi) e liderado 
pelo Comitê Técnico do Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição 
(CONAN). 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• No contexto do Programa Universidades e Territórios, implementado pelo IICA 
e a Unidade Acadêmica Camponesa de Carmen Pampa (UAC/CP) da UCB, 
houve avanços na implementação de um plano para o desenvolvimento de 
agronegócios nas comunidades do Município de Coroico. 

• O Instituto fortaleceu as instituições que apóiam o desenvolvimento do cacau na 
Bolívia, o que levou, em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento 
Rural e Terras (MDRyT), à criação do Comitê Nacional do Cacau (CNC) e a sua 
articulação com outras entidades nacionais vinculadas a essa cultura. No âmbito 
do CNC, foi criado o Subcomitê Nacional do Cacau Silvestre (SCNCS). 
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Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Em parceria com o Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e Inocuidade 
dos Alimentos (SENASAG) e a Associação de Fornecedores de Insumos 
Agropecuários (APIA) da Bolívia, foram capacitados 300 profissionais de 
diferentes organizações vinculadas ao Sistema Nacional de Sanidade 
Agropecuária e Inocuidade dos Alimentos nos temas do Acordo sobre MSF 
(principalmente defesa vegetal) e defensivos agrícolas (distribuição e uso 
correto), no contexto dos convênios de Roterdã, Estocolmo e Basileia e do 
Código de Conduta da FAO. 

• Em articulação com o Projeto de Influenza Aviária e Outras Doenças 
Transfronteiriças financiado pelo Banco Mundial (Grant TF057819/CVP/IICA), 
o SENASAG e o Comitê Nacional de Influenza Aviária, o Instituto realizou a 
primeira simulação no país sobre como enfrentar uma eventual emergência de 
influenza aviária, da qual participaram mais de 80 representantes de 
aproximadamente 10 instituições. 

• O IICA fortaleceu o funcionamento do Programa Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa (PRONEFA) do SENASAG mediante a execução do Projeto de 
Vigilância da Febre Aftosa na Região do Chaco Boliviano, previsto na carta de 
entendimento assinada entre o APHIS (USDA), o SENASAG e o IICA, havendo 
sido concluída a aquisição do equipamento requerido e iniciada a compra dos 
prédios onde serão instalados os escritórios provinciais do PRONEFA. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• No contexto do SCNCS, integrado pelo MDRyT, CIPCA, Fundação Novo Norte 
(FNN), Conservação Internacional (CI), Fundação Amigos da Natureza (FAN), 
Cooperativa El Ceibo, Rainforest Exquisite Products S.A. e o IICA, foi 
elaborado um plano de trabalho para desenvolver o cacau silvestre, como 
resultado de um evento nacional em que foram apresentadas as diversas 
atividades das instituições vinculadas a esse setor. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA e a UAC/CP-UCB implementaram uma estratégia de ações de 
desenvolvimento rural sob o enfoque territorial na localidade de Carmen Pampa 
(Coroico) com base em um modelo próprio desenvolvido participativamente 
com os atores locais, havendo-se avançado no fortalecimento dos recursos 
humanos da UAC/CP. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Em parceria com o INIAF, o Instituto elaborou a Agenda Boliviana para o 
Desenvolvimento da Agrobiotecnologia 2009-2012 com a participação de, pelo 
menos, 40 organizações públicas e privadas vinculadas a esse tema na Bolívia. 

• O IICA promoveu o fortalecimento da institucionalidade e o intercâmbio de 
informação técnica e comercial sobre biotecnologia vegetal e animal e saúde 
humana e industrial ao apoiar a consolidação da Rede Nacional de Biotecnologia 
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(REDBIO) e realizar a VI Reunião Nacional de Biotecnologia: a Biotecnologia 
para Responder aos Futuros Desafios. 

 
Brasil 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) associaram-se para 
promover a cooperação técnica Sul-Sul de forma triangular entre os países da 
ALC, para cujo efeito executaram projetos de cooperação técnica em vários 
países em desenvolvimento, sendo o primeiro o Haiti, onde serão 
implementados projetos nas áreas de agricultura e segurança alimentar. 

• O IICA promoveu a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), 
destinada a reduzir as desigualdades regionais e permitir o máximo 
desenvolvimento do potencial das regiões brasileiras, levando em conta a grande 
diversidade e dimensão do país. 

• O Instituto passou a ser membro observador do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), mecanismo de coordenação entre o 
Governo e a sociedade civil destinado à elaboração de diretrizes sobre esse tema. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA realizou uma análise do setor do turismo rural e preparou uma 
publicação sobre esse assunto em que são abordados os principais elementos de 
sua composição, suas debilidades, iniciativas chave para seu desenvolvimento, 
as instituições envolvidas, o papel da Secretaria do Turismo e a necessidade de 
uma política destinada ao desenvolvimento do setor. 

• O Instituto apresentou um relatório sobre o processo de desenvolvimento de uma 
iniciativa executada com a Prefeitura de Formosa, GO, para promover o 
desenvolvimento rural sustentável mediante o fortalecimento das cadeias 
produtivas. A iniciativa originou-se de um programa de capacitação em gestão 
estratégica do desenvolvimento local e regional organizado entre o IICA, o 
Ministério da Integração Nacional (MI) e o ILPES-CEPAL/ONU. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Como parte do Projeto de Fortalecimento dos Laboratórios de Diagnóstico da 
Influenza Aviária e Outras Doenças Transfronteiriças, o IICA promoveu a 
capacitação de técnicos dos serviços veterinários oficiais do CVP/CAS com o 
objetivo de fortalecer as capacidades dos países do Mercosul ampliado 
(Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai) para enfrentar a influenza 
aviária. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Em parceira com o MI, o Departamento de Meio Ambiente da Bahia, o 
Ministério Público do Estado da Bahia, a Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (AIBA), a Universidade de Brasília e a The Nature 
Conservancy (TNC), o Instituto executou a primeira fase do Projeto Oeste da 
Bahia, destinado a realizar o mapeamento do uso da terra e levantar o cadastro 
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das explotações agrícolas em sete municípios da região, a saber: Riachão das 
Neves, Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Jaborandi, 
Correntina e Cocos. Além de conservar a rica biodiversidade da região, esse 
projeto tem contribuído para proteger o recurso hídrico nas bacias hidrográficas 
dos rios Grande e Preto, Carinhanha e Corrente, principalmente mediante a 
recuperação e preservação das áreas ribeirinhas. O sucesso desse projeto 
demonstrou ser possível combinar produção agrícola com conservação do meio 
ambiente. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Por intermédio do Foro Permanente sobre Desenvolvimento Rural Sustentável 
(Fórum DRS), o IICA promoveu quatro workshops sobre diferentes temas, a 
saber: Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico (SGE), emprego e 
trabalho na agricultura brasileira, e sistemas territoriais de financiamento de 
projetos e das novas institucionalidades no contexto das políticas públicas de 
desenvolvimento territorial sustentável no Brasil. 

• O Fórum DRS lançou a nona e décima edições da Série Desenvolvimento Rural 
Sustentável: Emprego e Trabalho na Agricultura Brasileira e a Gestão Social do 
Desenvolvimento Rural. Também promoveu a realização do Quarto Foro 
Internacional sobre Desenvolvimento Territorial e de um curso internacional de 
atualização conceptual em políticas públicas de desenvolvimento territorial. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA apoiou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
na execução do Projeto Corporativo de Segurança da Informação e Modelagem 
de Processos Tecnológicos. 

 
Canadá 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Participou em atividades e eventos conjuntos com o Instituto de Agrônomos de 
Alberta, em Banff, a Universidade McGrill, em Montreal, o departamento de 
Agricultura e Alimentos do Canadá (AAFC) e a OEA, em Washington, D.C., 
bem como no Foro Interparlamentar das Américas (FIPA), em Ottawa. 

• Também preparou uma proposta de projeto para o Governo do Haiti, 
apresentada à ACDI. 

• Durante uma reunião interinstitucional realizada em Ottawa, o IICA e as 
autoridades da divisão da ACDI para a ALC identificaram temas de interesse 
mútuo e elaboraram documentos conceptuais. 

• O Instituto promoveu a participação de seus parceiros e clientes dos setores 
acadêmico, governamental e privado do Canadá em eventos, intercâmbios 
especializados e estágios em Belize, Chile, Costa Rica, Equador, Guiana, Haiti, 
Jamaica, México e República Dominicana, bem como a participação de peritos e 
conferencistas do Chile, Costa Rica, Equador, Haiti, México e Peru em eventos 
conjuntos. 
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• Em resposta a pedidos de sistemas nacionais de seguros e créditos rurais dos 
países do Caribe e do Peru, o IICA assinou um memorando de entendimento 
com a Financiadora Agrícola de Québec – Desenvolvimento Internacional e a 
Desenvolvimento Internacional Desjardins. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA promoveu a colaboração entre a Associação Canadense de Consultores 
Agrologistas (CCAA) e o INDAP do Chile ao apoiar a participação de uma 
missão canadense em uma reunião de altas autoridades das duas instituições e de 
dois importantes conferencistas da CCAA em um foro de consultores realizado 
durante a Expo Mundo Rural 2009. 

• Assessorou a revisão do documento “Pulses and Nutrition White Paper” (Pulse 
Canada). 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA apoiou os Estados membros no fortalecimento do seu quadro de 
sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos. Em Belize, a CFIA 
assessorou a BAHA e o setor da indústria avícola na elaboração de planos de 
prevenção e enfrentamento da doença de Newcastle. No Equador, um consultor 
canadense, que participa da reestruturação da CFIA, colaborou com o Ministério 
da Agricultura na reforma estrutural do órgão de sanidade agropecuária e 
inocuidade dos alimentos naquele país. Além disso, o departamento do Meio 
Ambiente do Canadá capacitou dois profissionais equatorianos em vigilância da 
influenza aviária e amostragem de aves silvestres. De outro lado, o 
Representante do IICA no Canadá apresentou uma conferência no Congresso 
Veterinário do Paraguai. 

• O Instituto e a NAPPO assinaram uma carta de entendimento regional para 
formalizar a realização de atividades conjuntas. O IICA apoiou um workshop 
sobre recuperação de citros, organizado pela NAPPO em Tabasco, México. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O Instituto apoiou e promoveu, em parceria com a AACTI, atividades e missões 
conjuntas ao Chile, Jamaica e Canadá (Alberta) relacionadas com o 
desenvolvimento de capacidades em transferência de tecnologia e inovação. Na 
Jamaica, a missão visitou o Projeto de Estufas financiado pela ACDI e, no Chile, 
as escolas técnicas da Corporação de Desenvolvimento Social do Setor Rural 
(CODESSER) e as instalações do INDAP. Um profissional da AACTI 
apresentou uma conferência no congresso das Faculdades de Ciências Agrárias 
dos países do Cone Sul realizado em Arica, Chile. Uma missão das Faculdades 
de Ciências Agrícolas da Região Andina visitou as instalações da AACTI, onde 
manteve reunião com altas autoridades para discutir uma proposta de 
colaboração em inovação e desenvolvimento de comunidades rurais destinada a 
impulsionar a segurança alimentar dos grupos indígenas. 
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Chile    
     
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Com o objetivo de avançar no sentido da descentralização da cooperação 
técnica, foi inaugurada a sede do Escritório do IICA no Chilem Valdívia, Região 
de Los Rios, com destaque, nas atividades inaugurais, para o foro “Agricultura 
Ampliada da América Latina e do Caribe Diante da Crise Global: Desafios e 
Oportunidades”. 

• O IICA apoiou a realização de uma documentação que foi apresentado à OEA 
em que é destacado o papel da mulher na agricultura familiar e na segurança 
alimentar. 

• O IICA apoiou a edição e publicação de documentos sobre fertilizantes e soja. 
• Foram realizados o I Foro Nacional para Formação de Jovens Líderes 

Agropecuários, que contou com a participação de jovens pertencentes a 
organizações de pequenos produtores rurais de todo o país, e o I Foro Regional 
de Liderança, em Valdívia, Região de Los Rios. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foram identificadas experiências bem-sucedidas do INDAP em incentivo ao 
agronegócio com o objetivo de transferi-las para outros países mediante o 
Programa de Cooperação Horizontal do IICA. 

• O Instituto apoiou a REAF na realização do Seminário sobre Características do 
Investimento Público para Promoção do Comércio dos Produtos da Agricultura 
Familiar, bem como na participação da delegação chilena no Terceiro e Quarto 
Módulos do Curso de Formação de Jovens da REAF, ocasião em que essa 
delegação apresentou uma palestra sobre planejamento estratégico e participou 
do Grupo Temático de Jovens, em Posadas, Argentina. 

• Foi realizado o primeiro workshop de trabalho para elaboração de um projeto 
destinado a formular e implementar um plano para melhoramento da produção, 
gestão e comércio na cadeia agrossilvopecuária no Vale do Aconcagua. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foi realizado um seminário sobre agentes patogênicos emergentes nos alimentos 
(listeria) e um curso sobre avaliação de riscos microbiológicos e químicos em 
inocuidade dos alimentos, o último por meio de videoconferência, em Santiago, 
e pela Internet, na Universidade Austral do Chile (UACH), em Valdívia. 

• Com vistas a promover a participação dos países das Américas no Codex 
Alimentarius, o Instituto apoiou a realização de uma videoconferência sobre esse 
tema e de outra sobre a borboleta-cigana. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Para apoiar a Comissão Nacional de Agricultura Orgânica do Chile o IICA 
realizou um workshop sobre a metodologia IICA na elaboração de um plano 
estratégico de agricultura orgânica e assessorou a organização de uma 
videoconferência sobre sistemas de garantia para produtores orgânicos. 
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• O Instituto participou no Conselho das Mudanças Climáticas e Agricultura do 
Ministério da Agricultura do Chile. 

• Em Valdívia, Região de Los Rios, o IICA realizou um seminário sobre 
agricultura e gestão do risco climático, que contou com a participação de mais 
de 350 pessoas dos setores público, privado e acadêmico do país. 

• Também participou de uma mesa-redonda organizada no contexto do seminário 
“A Marca de Carbono dos Bens e Serviços Agroalimentares”, realizado pela 
CEPAL. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Foi realizada uma visita técnica sobre turismo rural às comunidades de 
Panguipulli, Futrono, Lago Ranco e Chaihuin. 

• Em Valdívia foi organizado o Seminário sobre Agroecoturismo, Encadeamento 
Produtivo e Desenvolvimento Territorial, havendo os 40 participantes recebido 
informação sobre os benefícios do turismo rural planejado. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA coordenou e elaborou a proposta de projeto do Centro de Gestão da 
Inovação no Setor Agrossilvopecuário da Região de Los Rios. 

• Realizou um seminário sobre fitomelhoramento genético, no qual foram 
apresentadas experiências internacionais bem-sucedidas sobre oportunidades de 
negócios no desenvolvimento de variedades vegetais. 

• O Escritório do IICA apoiou o PROCISUR e o Instituto de Pesquisas 
Agropecuárias (INIA) na organização do seminário “O Setor Agropecuário 
diante da Crise Internacional”. 

• Também coordenou a realização de uma videoconferência sobre a situação 
mundial da comercialização de culturas transgênicas e apresentou uma 
exposição sobre a situação dos transgênicos perante a Sociedade Agrícola e 
Pecuária de Valdívia. 

• O Instituto participou da formação de um clube de inovadores em Valdívia, 
Região de Los Ríos. 

• Apoiou uma missão exploratória de consultores agrícolas e o Programa de 
Intercâmbio de Extensão e Inovação Rural, havendo sido definida uma agenda 
de trabalho. 

• Assessorou o INDAP na organização da Conferência Internacional Expo Mundo 
Rural 2009: Consultores Rumo à Excelência. 

• Realizou o Workshop de Seguimento das Negociações do Protocolo de 
Cartagena sobre Segurança da Biotecnologia, que contou com a participação de 
delegações de 14 países do Hemisfério. 

• Coordenou a participação da Delegação chilena no Workshop de Extensão Rural 
na Região Sul: Diálogo de Saberes. 
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Colômbia 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Instituto prestou assistência a instituições nacionais e entidades de âmbito 
territorial na execução de programas e projetos de interesse estratégico, tais 
como a reunião sobre irrigação e drenagem do Programa Agro Renda Seguro 
(AIS), Oportunidades Rurais e Cadeias Agroprodutivas do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR); os componentes Mulheres 
Poupadoras em Ação e Recuperação de Ativos Improdutivos do Programa de 
Geração de Renda de Ação Social; o Projeto de Capital Semente para 
Populações Deslocadas Beneficiárias do Subsídio Integral de Terras (SIT) do 
Instituto Colombiano de Desenvolvimento Rural (INCODER); as reuniões sobre 
agroindústria do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA); e o Projeto de 
Fortalecimento da Produtividade e Competitividade do Setor Agropecuário para 
o Desenvolvimento Rural sob Enfoque Territorial do Departamento do Huila. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA executou uma ação de conjuntura destinada a ampliar as capacidades 
dos pequenos produtores na elaboração de projetos com vistas a assegurar sua 
participação na reunião sobre irrigação e drenagem de 2009 do Programa AIS. 

• Foi prestada cooperação à reunião do Programa Oportunidades Rurais destinado 
a fortalecer as capacidades empresariais de pequenos e médios produtores rurais. 

• No contexto dos projetos com ARD-MIDAS, FUPAD e Ação Social, o IICA 
apoiou o Projeto Mulheres Poupadoras nos Municípios de Guapi e Buenaventura 
mediante o qual promoveu o associativismo, o estabelecimento de 
microempresas e o acesso a microcréditos de mulheres vulneráveis. 

• Houve avanços com o MADR no desenvolvimento do Sistema de Informação 
em Gestão e Desempenho das Organizações das Cadeias. 

• No contexto do projeto executado com a Administração do Huila, foi realizado 
um trabalho de consolidação dos encadeamentos produtivos estratégicos nas 
seguintes cadeias: frutas, fumo-cacau, carne-leite, pescado e cana-açúcar 
mascavo. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Em parceria com ARD-MINAS, FUPAD e Ação Social foram fortalecidas as 
capacidades em inocuidade dos alimentos e BPM de mulheres vulneráveis 
beneficiárias do Projeto Mulheres Poupadoras nos Municípios de Guapi e 
Buenaventura. 

• Foram delineadas metodologias e material didático sobre boas práticas para 
elaboração, manipulação e processamento de alimentos destinados a grupos 
associativos de mulheres. 

• O Instituto assessorou a Secretaria de Agricultura e Minas do Huila no 
acompanhamento da gestão das secretarias técnicas das cadeias produtivas 
priorizadas no Departamento a fim de melhorar as condições em matéria de 
qualidade e inocuidade dos alimentos. 

• Apoiou o estabelecimento da Unidade de Avaliação de Riscos em Inocuidade 
dos Alimentos (UERIA), bem como a elaboração de uma proposta destinada a 
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consolidar e fortalecer a institucionalidade nacional reguladora dessa área para 
apresentação ao FANFC da OMC. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Com financiamento da Comissão Europeia, foi dada continuidade à execução de 
um projeto cujo objetivo é incentivar a gestão e o aproveitamento sustentáveis 
dos recursos madeiráveis e não madeiráveis das florestas úmidas tropicais do 
norte amazônico colombiano. 

• Foi delineado um instrumento para acompanhar e dar continuidade às 
microempresas vinculadas ao Programa Oportunidades Rurais em matéria de 
assuntos ambientais. 

• O Instituto apoiou o processo de convocação e avaliação das iniciativas 
apresentadas para o concurso “Rota Verde”, cujo objetivo foi incentivar junto às 
microempresas rurais o uso eficiente dos recursos naturais como estratégia para 
aumentar a competitividade em seus negócios e a sustentabilidade ambiental, 
econômica e social. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Mediante o Programa ADAM, o IICA implementou um projeto de 
desenvolvimento rural sob o enfoque territorial em seis municípios do sul de 
Tolima, selecionados por sua vulnerabilidade às culturas ilícitas. Como resultado 
dessa ação, foram fortalecidas organizações de pequenos cacauicultores da 
região. 

• Em parceria com o INCODER, o IICA implementou em 23 departamentos um 
processo de dotação de capital semente para pequenos produtores deslocados. 
Também apoiou a atualização e ajustamento da metodologia utilizada pelo 
INCODER para cálculo da Unidade Agrícola Familiar (UAF), utilizada como 
indicador básico nos processos de titulação de terras em zonas de expansão da 
fronteira agrícola. 

• Por meio do Programa de Geração de Renda de Ação Social, o Instituto realizou 
ações para o acompanhamento socioempresarial a organizações de pequenos 
produtores rurais e populações deslocadas, graças às quais foi possível melhorar 
sua capacidade de acesso à convocação pública do Subsídio Integral de Terras. 
Também colaborou para a recuperação de ativos sociais que possibilitam a 
reconstrução do tecido social, bem como a reincorporação de populações rurais 
vulneráveis à atividade produtiva. 

• O IICA assessorou mulheres de segmentos populacionais vulneráveis e 
beneficiárias do Programa Famílias em Ação, implementado pela Ação Social, 
mediante um processo de formação integral sob a perspectiva de gênero, que 
visa ao desenvolvimento de capacidades empresariais e à geração da cultura de 
poupança. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O SENA, com o acompanhamento do IICA, delineou e implementou uma 
reunião para busca de cofinanciamento de projetos destinados a melhorar a 
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competitividade de pequenas e médias indústrias mediante a adoção de novas 
tecnologias. 

• No contexto do Programa ACCESO, foi elaborado o documento “Validación de 
opciones tecnológicas para la producción masiva de material de cacao de alta 
calidad para Colombia”. 

• Em parceria com o Centro Coordenador da Pesquisa (CCI) da Federação 
Internacional de Universidades Católicas (FIUC), foi elaborado o documento 
“Importancia de la materia orgánica en la agricultura”, dirigido para técnicos e 
agricultores da Colômbia. 

 
Costa Rica 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA contribuiu para que 1.500 pessoas dos setores público e privado 
aprimorassem suas habilidades após participarem em 53 eventos de atualização 
de conhecimentos, capacitação e/ou diálogo sobre modernização institucional, 
políticas públicas, sanidade e inocuidade dos alimentos, inovação e tecnologia, 
cadeias de valor e desenvolvimento rural. 

• Com o apoio do IICA e da Universidade Interamericana, autoridades dos 
ministérios da Saúde, Educação e Agricultura lançaram a Campanha Multimídia 
5 por Dia em uma atividade que contou com a participação de 150 pessoas dos 
setores público e privado. 

• O Instituto prestou apoio para que 150 profissionais nacionais e delegados de 
dez países aprimorassem seus conhecimentos sobre hidroponia, graças a sua 
participação no Congresso Internacional de Hidroponia, realizado em parceria 
com o Centro Nacional de Jardinagem “Corazón Verde”. 

• Mediante cinco consultas organizadas e promovidas pelo IICA, mais de 140 
pessoas, entre as quais funcionários, líderes rurais, representantes do governo, da 
Assembleia Legislativa e dos governos locais, contribuíram para a formulação 
da ECADERT. 

• No âmbito regional, o IICA propiciou a participação de 70 pessoas em eventos 
relativos ao processo de integração centro-americana com respeito a medidas 
sanitárias, comércio, tecnologia e desenvolvimento rural. 

• Houve avanços na complementaridade entre organizações de cooperação, 
principalmente com o Chile, o Organismo Internacional Regional de Sanidade 
Agropecuária (OIRSA), a FAO, o CATIE, a UICN, a Universidade de Berkeley, 
a Ecoagriculture, o BID, a Comunidade Europeia e a Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional (JICA). 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Mais de 100 líderes de seis associações de produtores de feijão da Zona Norte 
melhoraram suas capacidades em tecnologia, organização e acesso a mercados 
mediante sua participação no Projeto de Inovação da Cadeia de Valor do Feijão. 

• Outros cerca de 70 líderes dos setores público e privado e do meio rural 
permutaram experiências durante o Primeiro Encontro Nacional de Inserção de 
Pequenos Produtores no Mercado, organizado em articulação com o MAG, a 
RUTA e a Secretaria Executiva do CAC. 
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• O Instituto apoiou a organização de mesas de trabalho para fortalecimento do 
agroturismo e da agroindústria rural. 

• Também contribuiu para a formulação de um diagnóstico sobre a situação e 
perspectivas da área de comercialização e agroindústria e a revisão do Programa 
de Abastecimento Institucional (PAI) do Conselho Nacional da Produção 
(CNP). 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O Instituto apoiou a implementação do Plano Estratégico e do Projeto de 
Investimento para Modernização e Fortalecimento do Serviço Nacional de 
Saúde Animal (SENASA). 

• Em conjunto com o SENASA, o IICA executou um projeto de rastreabilidade 
financiado pela OMC. 

• Cooperou com o SENASA e o Serviço Fitossanitário do Estado (SFE) no 
processo de organização e gestão de um projeto de sanidade agropecuária e 
inocuidade dos alimentos financiado pela Comissão Europeia. 

• Colaborou com o SFE na formulação de seu plano estratégico e de um programa 
de investimentos para sua modernização. 

• Apoiou o lançamento e implementação do Comitê Nacional de MSF, havendo 
fortalecido as capacidades nacionais em MSF. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Em apoio ao Serviço Nacional de Águas Subterrâneas, Irrigação e Drenagem 
(SENARA), foi formulada a proposta sobre a situação atual e perspectivas do 
SENARA, que foi entregue e discutida com as autoridades nacionais. 

• Foi formulado e implementado um acordo de cooperação horizontal entre o 
Conselho Nacional de Irrigação do Chile e o SENARA, no qual o IICA atua 
como instituição de ligação. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O Instituto contribuiu para que 200 líderes rurais aperfeiçoassem suas 
capacidades, aptidões e atitudes para liderar processos de gestão social em seus 
territórios em forma integrada e participativa, graças a sua presença em dez 
workshops/encontros do Programa de Formação-Ação para Líderes: Desatando 
as Energias Locais. 

• Em coordenação com o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR/MAG), o 
Projeto de Fortalecimento Municipal e Descentralização (FOMUDE-IFAM/UE) 
e a Universidade Estatal a Distância (UNED), foi realizado um workshop sobre 
promoção interativa, no qual participaram 25 funcionários de entidades públicas 
e acadêmicas, o que lhe possibilitou aprimorar seus conhecimentos técnicos e 
metodológicos para facilitar processos de mudança. 

• O IICA prestou apoio para que sete funcionários do PDR/MAG aumentassem 
suas capacidades com vistas ao delineamento e aplicação do Programa 
Desatando as Energias Locais mediante um processo de treinamento em serviço 
e acompanhamento. 
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• Também apoiou a participação de 30 funcionários de entidades públicas e 
universidades (IDA, UNA, MAG, CNP e INA) em dois workshops sobre gestão 
social e inovação e liderança para a mudança, graças ao qual melhoraram suas 
capacidades nessas áreas. 

• O IICA produziu um vídeo em que documenta a experiência de desenvolvimento 
territorial na Zona Norte da Costa Rica. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA apoiou o Instituto de Inovação e Transferência de Tecnologia 
Agropecuária (INTA) para poder desempenhar as funções da presidência pro-
tempore do SICTA e participar do processo de integração tecnológica centro-
americana. 

 
Dominica 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Por recomendação do Gabinete de Ministros, o IICA trabalhou estreitamente 
com o Ministério da Agricultura, Pesca e Silvicultura por intermédio da Divisão 
de Agricultura para corrigir a minuta do quadro de políticas intitulado “Invest in 
Dominica – Secure Agriculture – National Policy for the Agriculture 
Environment (Agri-Eco) System, 2007-2025”. O IICA fizera entrega do 
documento original desse quadro de políticas ao citado Ministério. 

• O Instituto prestou cooperação técnica à Divisão de Agricultura, o que fortaleceu 
a capacidade dos funcionários de extensão para prestar serviços a agricultores e 
outros clientes e adaptar-se às novas metodologias implantadas por essa Divisão. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA elaborou propostas de projetos destinadas a fortalecer as capacidades em 
tecnologias de produção, qualidade e inocuidade dos alimentos e administração 
de negócios dos membros dos grupos do agronegócio, tais como a Associação 
dos Negócios Herbários da Dominica (DHBA), a Cooperativa Nacional de 
Apicultores e Mulheres de Toloma em Ação. Essas propostas foram 
apresentadas a várias agências em busca de financiamento. 

• Em apoio ao Governo da Dominica, o IICA auspiciou a missão sub-regional de 
um grupo de cinco dominiquenses para que realizassem estudos de produção 
orgânica na Costa Rica. Essa visita de intercâmbio entre agricultores fortaleceu 
as capacidades técnicas e os conhecimentos dos produtores locais da agricultura 
orgânica, que puderam obter dados práticos sobre uma visão e uma estratégia 
comuns para alcançar o desenvolvimento sustentável da indústria orgânica com 
base na elaboração de um modelo alternativo de produção de insumos agrícolas. 

• O Instituto realizou a revisão da Organização da Feira Nacional do Comércio da 
Dominica (DNFTO) a fim de examinar sua estrutura, suas operações atuais e sua 
capacidade para cumprir seus mandatos, tendo em vista as rápidas mudanças que 
ocorrem na indústria da banana e a constante ameaça à viabilidade financeira de 
tal entidade. 
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• O IICA continuou articulado com a OEA para implementar o Projeto OEA-IICA 
de Fortalecimento do Setor do Turismo mediante o Desenvolvimento de 
Vínculos com o Setor Agrícola do Caribe. Foi concluída a minuta do documento 
sobre a estratégia do agroturismo, cujos principais pontos foram apresentados 
em um seminário nacional sobre prestação de contas. 

• Em colaboração com o Fundo de Investimento Social da Dominica (DSIF) e a 
Associação Nacional da Juventude Rural (NAYA), o IICA auspiciou um 
workshop sobre empreendedorismo e administração de negócios dirigido para 
membros da NAYA e da Associação de Estufas. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA concluiu uma avaliação sobre o desempenho dos sistemas de saúde 
vegetal, sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos com base no uso dos 
instrumentos DVE. Foram documentados os resultados e formuladas 
recomendações para melhorar os serviços de sanidade agropecuária e inocuidade 
dos alimentos da Dominica. 

• O Instituto proporcionou equipes de inspeção que aperfeiçoaram a capacidade da 
Unidade de Quarentena Vegetal para empreender atividades de diagnóstico e 
inspeção. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA promoveu a realização de sessões de capacitação com o propósito de 
aprimorar as capacidades dos apicultores em matéria de inocuidade dos 
alimentos e etiquetagem e embalagem. 

• Prestou assistência técnica à DHBA na elaboração de um perfil das pessoas 
envolvidas no subsetor da produção de ervas e na prestação de serviços 
relacionados com essa matéria. Também apoiou a realização de debates entre 
esses empresários sobre os rumos desse subsetor. 

• O IICA contribuiu para que um grupo de jovens empresárias denominado 
“Hilltop Fruit Plus” obtivesse auxílio financeiro para implementar sua empresa. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA continuou a dirigir o Projeto de Estufas IICA-CARDI e o projeto 
financiado pelo DSIF, ambos destinados a aumentar as capacidades dos 
produtores em estufas e introduzir tecnologias nesse tipo de produção. Entre 
outras ações, foram construídas duas estufas e obtidos materiais para estabelecer 
viveiros e realizar atividades agronômicas, havendo sido contratados peritos para 
realizar a capacitação técnica requerida. 

 
El Salvador  
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA promoveu uma ampla visão do agro mediante o incentivo ao enfoque 
multifuncional da agricultura em seis importantes eventos em que participaram 
tomadores de decisão, agrônomos, acadêmicos e autoridades do setor agrícola. 
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• Apoiou a incorporação de um processo de gestão do conhecimento em três 
universidades. 

• A experiência do Escritório do IICA em El Salvador em gestão da informação e 
conhecimento foi divulgada na Reunião Internacional SIDALC 10, 
contribuindo, dessa forma, para a elaboração do Plano 2010-2014 do SIDALC. 

• Foi realizado o workshop internacional “Gestão do Conhecimento e Uso e 
Aplicação dos Sistemas de Informação”, mediante o qual foram capacitadas 25 
pessoas da América Central, Caribe e México. 

• Foi levado a cabo também o Workshop de Sistematização de Experiências, que 
permitiu fortalecer as capacidades de 25 pessoas, entre técnicos e parceiros 
locais. 

• O Instituto preparou a exposição itinerante “Ir e Vir”, que trata sobre a migração 
e as identidades em El Salvador. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• No primeiro Seminário Nacional da Agroindústria Frutícola Salvadorenha foi 
realizada uma apresentação sobre o desenvolvimento e os desafios da 
agroindústria nacional. 

• Foi levado a cabo o V Foro Internacional do Agronegócio de Frutas Tropicais. 
• Entrou em operação o Projeto Quadro de Competitividade da Fruticultura na 

América Central (PROMEFRUT). 
• O Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP), executado na Zona Norte do 

país, beneficiou 667 pessoas e gerou 549 empregos. 
• Foram iniciadas atividades destinadas a fortalecer as capacidades empresariais 

de seis organizações agropecuárias na zona de influência do PDP. 
• No âmbito do Programa Nacional de Frutas de El Salvador (MAG-FRUTALES), 

foram realizados 44 cursos e 18 visitas de campo, havendo sido capacitados 
2.400 atores dos diferentes elos da cadeia agroprodutiva de frutas. 

• No contexto do Projeto de Fortalecimento das Cadeias Produtivas e Outros 
Produtos Associados da Zona Norte (FRUNORTE), o Instituto incentivou o 
cultivo de 238 novos hectares de frutas de ciclo curto e perenes, tendo sido dada 
assistência aos 70 ha já cultivados. Foram beneficiados diretamente 522 
produtores e, indiretamente, 2.403; foram gerados 104 novos empregos 
permanentes durante o ano, e os produtos frutícolas foram vendidos pelo valor 
aproximado de US$ 423 mil. 

• A pedido do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAG), o IICA formulou uma 
proposta para criar, no âmbito do Ministério, uma unidade especial com o 
propósito de promover a competitividade no setor pecuário. 

• Foi elaborada uma proposta de assistência técnica à cadeia agroprodutiva do 
cacau na Região Andina (cooperação horizontal). 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O Instituto prestou cooperação técnica a 20 empresas agroindustriais por meio 
do MAG-FRUTALES em 88 visitas realizadas que serviram para incentivar a 
aplicação das boas práticas de manufatura. 
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Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• A cobertura vegetal nacional aumentos em 845 ha mediante os processos de 
arborização com frutas perenes e de ciclo curto em função da ação de três 
projetos de desenvolvimento frutícola: MAG-FRUTALES (435 ha), PDP (100 
ha) e FRUNORTE (340 ha). Tratava-se de áreas sem culturas ou cultivadas com 
grãos básicos e pastagens. 

• No contexto do MAG-FRUTALES, 110 pequenos produtores foram 
beneficiados mediante incentivos de plantio. 

• Foram cobertos 3.850 ha, havendo o IICA dado seguimento aos planos de gestão 
previamente estabelecidos pelo MAG-FRUTALES, para cujo efeito foram 
realizadas 8.300 visitas de campo com benefício para 1.300 produtores. 

• Nos territórios de atuação do FRUNORTE foram entregues 77.000 plantas de 
espécies frutícolas e culturas associadas, havendo sido difundida informação 
sobre como evitar queimadas; também foi incentivada a incorporação de 
resíduos em 362 ha. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Foram preparados dois planos de negócio, um sob o enfoque agroecoturístico 
para a zona de Cinquera, Cabañas, e outro destinado a montar uma fábrica de 
elaboração de adubo orgânico do tipo bocashi em San Ignácio, Chalatenango. 

• Na Zona Alta de Chalatenango foram implementados projetos sobre incentivo ao 
agroturismo, fabricação de adubo orgânico e produção de semente de batata 
certificada. 

• O Instituto promoveu a inclusão do enfoque territorial nas agendas de diversas 
instituições da sociedade civil, organismos internacionais de cooperação e 
entidades governamentais diretamente envolvidas no desenvolvimento rural do 
país. 

• O IICA também contribuiu para a elaboração da ECADERT mediante a 
organização e realização do Encontro Regional de Grupos de Ação Territorial, 
do Encontro de Juventudes Rurais da América Central e das consultas nacionais 
e regionais sobre essa estratégia. 

• Apoiou o Movimento de Juventudes Rurais em El Salvador, Costa Rica e 
Panamá, principalmente para que se constituam em uma comunidade de prática 
em rede. 

• O IICA colaborou para a incorporação e o posicionamento do tema da 
agricultura familiar no debate de âmbito nacional e regional, havendo surgido 
significativas contribuições para a formulação da ECADERT. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• A pedido do MAG, o Instituto realizou uma avaliação do Sistema Nacional de 
Inovação Agropecuária, cujas recomendações já começaram a ser aplicadas. 

• Foram distribuídas 88.000 árvores frutíferas enxertadas como parte do material 
vegetativo de qualidade entregue pelo PDP. 
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• Pelo portal do Programa MAG-FRUTALES na Internet (www.frutal-es.com), 
visitado por 33.460 pessoas, foi difundida informação estratégica para o setor 
frutícola. 

 
Equador 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA sistematizou a experiência para mudança do modelo de gestão do 
Ministério da Inclusão Econômica e Social (MIES) a fim de que esteja 
fundamentado no enfoque territorial do desenvolvimento. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foi elaborada a proposta da Estratégia Nacional de Inclusão Comercial e 
Agregação de Valor em Cadeias Agroprodutivas de Pequenos Produtores para 
cujo efeito foram consideradas as políticas impulsionadas no MAGAP. 

• No contexto do convênio IICA-MAGAP/PL480 para funcionamento do Sistema 
de Informação de Mercados Agropecuários (SIMA), foram realizadas pesquisas 
sobre prognósticos de colheitas, estimativas de semeadura, desenvolvimento de 
sistemas e metodologias apropriadas para custos de produção, preços no atacado 
e preços agroindustriais. 

• O Instituto cooperou na criação dos centros locais de informação competitiva 
para o setor agrícola, mecanismos que facilitam a geração e coleta dos dados 
primários nos territórios. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA, que atuou como Secretaria Técnica do Sistema Nacional Integrado de 
Sanidade, Qualidade e Inocuidade (SISCAL), assessorou a formulação da 
estrutura por processos desse sistema e seu planejamento estratégico. 

• Participou na elaboração da estrutura por processos da Agência de Certificação 
da Qualidade do Agro (AGROCALIDAD); apoiou o fortalecimento da Área de 
Recursos Humanos dessa Agência mediante a seleção de empresas para a 
avaliação do pessoal e a contratação de técnicos qualificados; e prestou 
cooperação técnica para o desenvolvimento de cerca de 40 manuais de 
procedimentos para as áreas administrativa, financeira e técnica. 

• No contexto da implementação de um plano piloto em boas práticas para uma 
produção avícola segura em seis zonas sob risco de entrada do vírus no Equador, 
foram capacitados mais de 700 produtores e 100 estudantes de veterinária e 
implementadas BPA em 23 propriedades rurais, além de ter sido desenvolvido 
um kit para implementação das BPA e elaborado um manual de boas práticas 
para o sacrifício de frangos. 

• O Sistema Nacional de Notificações e Informação foi adaptado às necessidades 
do Ministério das Relações Exteriores e Comércio. 

• O IICA colaborou com os Ministérios Coordenadores da Produção, 
Competitividade e Comercialização e com o Ministério do Desenvolvimento 
Social na formulação do novo modelo de registro sanitário, no delineamento do 
sistema automatizado que acompanha esse processo de registro e na elaboração 
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do Programa Nacional de Implementação de Boas Práticas de Manufatura e 
Boas Práticas Agrícolas Pecuárias. 

• No contexto do Acordo de Cooperação Multilateral para o Programa de 
Erradicação da Febre Aftosa foi preparado o manual de funcionamento dos 
comitês locais da Comissão Nacional de Erradicação da Febre Aftosa 
(CONEFA) e o manual de biossegurança nos estabelecimentos pecuários; 
também, na última fase da vacinação, foi possível aumentar a cobertura de 
imunização em 24% em comparação com a fase anterior. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA apoiou o MAGAP e a SENPLADES na fase de formulação participativa 
da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Rural, o que resultou na criação de 
uma rede interinstitucional de gestão e acompanhamento da estratégia. 

• Na Província de El Oro foi concluída a fase de gestão do Programa de 
Investimentos “Inovando o desenvolvimento territorial inclusivo”, que permitiu 
criar condições político-institucionais para a identificação, formulação e gestão 
de projetos na Província. 

• Na Província de El Oro também foi implementado o Programa de Segurança 
Alimentar o qual, em resposta aos mandatos da nova Constituição, constituiu-se 
em um mecanismo estruturador de várias mudanças relevantes no âmbito 
provincial. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Foi fortalecida a presença do IICA na área biotecnológica graças aos espaços de 
cooperação criados com diferentes instituições de contrapartida e à participação 
em eventos especializados em biotecnologia e biossegurança, principalmente 
naqueles realizados para elaborar o Projeto de Implementação do Quadro 
Nacional de Biossegurança. 

• O IICA elaborou os seguintes documentos em articulação com o Instituto 
Nacional Autônomo de Pesquisas Agropecuárias (INIAP): “Lecciones 
aprendidas en programas de transferencia de tecnología en los últimos 20 
años”; “Modelo de apoyo tecnológico en seguridad alimentaria y conservación 
de recursos naturales para comunidades indígenas amazónicas”; “Diagnóstico 
del estado del arte de la agrobiotecnología en el Ecuador”; e “Catálogo 
nacional de laboratorios de agrobiotecnología del Ecuador”. 

 
Estados Unidos 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Com o apoio do IICA foi concebida, desenvolvida e organizada a Conferência 
sobre Segurança Alimentar IICA-OEA, intitulada “Agricultura para o 
desenvolvimento e a segurança alimentar das Américas”, em Washington, D.C. 
Essa conferência de alto nível, em que participaram peritos das Américas e da 
Europa, esteve centrada exclusivamente no tema da segurança alimentar. Foi 
distribuído um vídeo com a memória da conferência, além de dois outros 
especialmente preparados para o evento. 
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• O Instituto informou membros do Congresso e seus representantes sobre sua 
atuação no Haiti e os esforços envidados na área da segurança alimentar. 

• Proporcionou notícias semanalmente atualizadas sobre o Caribe e as tendências 
e prioridades com respeito à política agrícola e à segurança alimentar nos 
Estados Unidos; também emitiu 15 press releases sobre segurança alimentar e 
outras atividades de relevância realizadas pelo IICA. 

• O Instituto desempenhou um papel ativo para posicionar o IICA e a América 
Latina nas reuniões patrocinadas pela USAID a fim de dar seguimento ao 
Acordo de L’Aquila, assinado pelo G-20. 

• O portal do Escritório do IICA na Internet foi reformulado para proporcionar 
informação pertinente e oportuna sobre segurança alimentar, atividades agrícolas 
dos Estados Unidos e doenças emergentes (influenza aviária e H1N1). 

• O Instituto estabeleceu relações com organizações europeias interessadas em 
investir na ALC como resultado do permanente diálogo mantido com os 
Observadores Permanentes do IICA. 

• Também conseguiu participar em um painel de alto nível realizado durante o 
Simpósio do Prêmio Mundial de Alimentos 2009. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA continuou a desempenhar um papel chave na OEA nas áreas da 
agricultura e desenvolvimento rural mediante sua participação na iniciativa do 
Grupo dos Amigos do Haiti. Realizou várias apresentações e participou do 
planejamento de iniciativas conjuntas a serem implementadas em 2010. 
Também participou da Missão de Alto Nível da OEA enviada ao Haiti e 
organizou uma visita do Subsecretário Adjunto do USDA para observar vários 
projetos cuja execução está a cargo do IICA no Haiti. 

• O Instituto participou ativamente na Iniciativa de Preparação para Enfrentar 
Desastres do Sistema Interamericano, na qual a OPAS, o BID, a OEA, a 
FUPAD, o IICA e demais organismos trabalham conjuntamente. 

• Também realizou uma revisão formal das agendas nacionais do IICA e do 
Departamento de Estado a fim de facilitar ações de colaboração adicionais. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA organizou e realizou com sucesso reuniões da Junta Diretora do 
PROCINORTE e do FONTAGRO, que foram chave para a formulação do plano 
estratégico e do plano de negócios do PROCINORTE, de uma estratégia de 
sustentabilidade financeira de longo prazo e do Plano Anual do FONTAGRO.  

• Foi dada continuidade ao Projeto Virtual de Serviços de Extensão, destinado a 
permitir o acesso a informação técnica do banco de dados do USDA sobre a 
região. Atualmente, cinco órgãos do USDA participam do projeto. Em fins de 
2009, foi preparada a proposta de um projeto piloto a ser implementado em 
2010. 
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Grenada 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Instituto contribuiu para que 20 jovens líderes da agricultura e do 
desenvolvimento rural aprimorassem suas capacidades em liderança e trabalho 
em equipe e pudessem compreender melhor alguns temas estratégicos globais, 
tais como as mudanças climáticas e a segurança alimentar, em vista de sua 
participação no Primeiro Foro Nacional de Jovens Líderes da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA colaborou para que 16 empresários agrícolas em representação da 
CABA e da CANROP, dois professores de ciências agrárias e um estudante 
aumentassem seus conhecimentos e suas habilidades em cultivo e 
processamento da mandioca, graças a sua participação em um workshop 
intensivo de dois dias realizado sobre esse tema. 

• De outro lado, 26 pessoas, principalmente jovens funcionários de extensão rural 
e membros dos capítulos nacionais da CABA, do CAFY e da CANROP 
aperfeiçoaram suas capacidades técnicas depois de participarem de um 
workshop sobre agroturismo e gestão do agronegócio. 

• Houve também progressos nas capacidades de 24 pessoas para preparar e 
administrar projetos passíveis de financiamento em função de sua participação 
em um workshop de dois dias sobre mobilização de recursos. Os participantes 
foram selecionados dos capítulos nacionais da CABA e da CANROP, do 
Ministério da Agricultura e da Associação de Agricultores de Grenada. 

• O Fundo Canadense para Iniciativas Locais concedeu financiamento no valor de 
aproximadamente US$ 17 mil para o projeto “Desenvolvimento de capacidades 
dos membros da CABA para coletar, reutilizar e reciclar resíduos orgânicos”, 
implementado por essa Associação. 

• Os agricultores que se dedicam à produção agrícola em estruturas de sombra 
melhoraram suas capacidades tecnológicas ao participarem de exercícios 
práticos de capacitação ministrados por um técnico especialista em viveiros, 
altamente qualificado e experiente, proveniente da Jamaica. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Três técnicos em quarentena vegetal aumentaram suas capacidades para 
identificar e manejar eficazmente pragas específicas de importância 
quarentenária, graças a sua participação em um workshop regional destinado a 
identificar pragas de coleópteros de importância para a região, realizado em 
Grenada. Essa atividade foi organizada e dirigida em conjunto pelo IICA, 
APHIS/USDA, FAVACA e Ministério da Agricultura de Grenada. 

• Houve avanços na capacidade de Grenada para estabelecer e manter um 
programa ativo de vigilância mediante a participação do país no Projeto de 
Epidemiologia Veterinária (VEP), que propiciou a capacitação de trabalhadores 
da pecuária local em princípios de epidemiologia e provisão do material 
necessário para programas de vigilância. 



 

76 
 

 

• Também 24 agricultores, principalmente membros da CABA, CAFY e 
CANROP, melhoraram suas capacidades para produzir produtos mais inócuos 
após participarem de um workshop sobre agricultura orgânica e BPA. 

 
 
Guatemala 
 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• A AGEXPORT e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação (MAGA) 
passaram a dispor de uma proposta de termos de referência para formulação do 
estudo de viabilidade do projeto “Centro de informação para o agronegócio nos 
territórios rurais da Guatemala”, iniciativa decorrente dos conhecimentos 
adquiridos por ambas as instituições das experiências de instalação e 
implementação do Observatório Peruano de Agrocadeias e Territórios Rurais. 

• A Associação Gremial de Empresários Rurais (AGER), suas entidades sociais e 
o MAGA contam com pessoal capacitado para executar processos de 
diagnóstico agroempresarial e formulação de planos viáveis que melhorem a 
competitividade do agronegócio. 

• A Associação de Desenvolvimento Comunitário “Granero de Oriente” 
(ADEGO) dispõe de um plano estratégico para fortalecer suas capacidades 
agroempresariais e de outro para aprimorar o agronegócio do feijão. Ambos os 
instrumentos, formulados participativamente, visam a melhorar as condições de 
vida dos associados, elevando o posicionamento da ADEGO no mercado 
nacional e internacional do feijão. 

• A Comissão Técnica para formulação do Programa de Desenvolvimento da 
Fruticultura (PDF), composta por representantes do MAGA e de organizações 
da sociedade civil vinculadas à fruticultura nacional, passaram a dispor de 
ferramentas metodológicas aceitas por consenso para priorizar objetivamente as 
agrocadeias de frutas e elaborar participativamente os respectivos planos de 
melhoramento da competitividade dos negócios agrícolas para integrá-los ao 
PDF. 

• O MAGA passou a contar com a proposta de um programa de apoio à 
competitividade do pequeno produtor de leite no país e avançou 
significativamente na realização dos acertos institucionais e orçamentários 
necessários para criar uma unidade especial que seja responsável pela execução 
desse programa. 

• O MAGA, por intermédio da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Agropecuário (CONADEA), reativou o Comitê da Cadeia da 
Carne Bovina; foram acordados e priorizados temas estratégicos para 
impulsionar a competitividade do agronegócio nessa cadeia. 

• A Associação Nacional do Café (ANACAFE) passou a contar com o apoio de 
instituições públicas vinculadas ao processo de registro legal de indicações 
geográficas protegidas e de denominações de origem protegidas, bem como com 
pessoal capacitado, informação e conhecimento tecnológico para o delineamento 
de instrumentos e a coordenação de medidas com o propósito de valorizar cafés 
especiais e melhorar a competitividade e o acesso do café de qualidade nos 
mercados. 
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Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Os serviços oficiais de sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos 
participaram com sustentabilidade e ativamente nas reuniões e foros organizados 
pelas instituições internacionais de referência, tais como o Comitê de MSF, o 
Acordo sobre MSF/OMC, o Codex Alimentarius, a OIE e a CIPF. 

• O Instituto contribuiu para que atores de instituições públicas e privadas 
ampliassem seus conhecimentos sobre MSF; foi formada uma visão comum 
compartilhada entre o setor público e o privado a esse respeito e foram definidas 
as diretrizes de uma estratégia para fortalecer os serviços oficiais. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CONCYT) conta com a proposta 
de uma estratégia destinada ao fortalecimento e modernização do Subsistema 
Nacional de Pesquisa, Transferência e Inovação Agropecuária (SNITA), a qual 
foi elaborada por uma comissão interinstitucional.      

• O Instituto contribuiu para aumentar os conhecimentos de atores de instituições 
públicas e privadas sobre experiências latino-americanas em extensão rural que 
serviram de insumo para um foro institucional realizado com o objetivo de 
definir um modelo de extensão congruente com as circunstâncias da pequena 
agricultura guatemalteca. 

• Técnicos dos setores público e privado vinculados aos serviços de assistência 
técnica agrícola dispõem agora de informação sobre a situação da agricultura 
familiar na América Central. 

• Associações de produtores beneficiários de projetos cofinanciados pela Rede 
SICTA incorporaram em seus sistemas produtivos inovações tecnológicas que 
lhes permitiram aumentar a produtividade e a produção no cultivo do milho e do 
feijão; também passaram a dispor das ferramentas metodológicas necessárias 
para fortalecer a organização e tornar mais eficiente a gestão agroempresarial. 

• Por meio de uma carta de entendimento foi formalizada uma parceria com o 
PMA cujo objetivo é prestar cooperação técnica em produção e pós-colheita das 
culturas do milho e do feijão a 21 organizações de pequenos produtores da costa 
sul do país. 

• A ANACAFE conta com três novos híbridos de café de alta produtividade, vigor 
e resistência a doenças comuns, que lhe ajudam a manter sua qualidade na 
xícara, e contam com domínio tecnológico para enfrentar as ameaças sanitárias, 
principalmente a broca-do-café, a broca-da-folha e os nematóides da raiz.  

 
Guiana 

 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA auxiliou o Ministério da Agricultura a explorar as possibilidades para 
delinear uma estratégia sobre gestão do risco agrícola no país. Para tanto, 
promoveu missões especializadas à Guiana, inclusive uma missão técnica de 
peritos da Financiadora Agrícola de Québec – Desenvolvimento Internacional 
(FADQDI, Canadá), bem como a organizar um simpósio sobre risco agrícola e 
seguro rural com a colaboração do órgão canadense, Banco Mundial, FAO e 
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outros parceiros estratégicos, o qual contou com 15 expositores e 100 
participantes locais. 

• Foram promovidos programas sobre juventude e agricultura mediante os quais 
foi possível, entre outros aspectos, que dois jovens guianenses participassem no 
Foro de Jovens Líderes Rurais, realizado na Sede Central do IICA, na Costa 
Rica, que um jovem líder realizasse um estágio de seis meses no Escritório do 
IICA no Equador e que quatro graduandos da Universidade da Guiana 
participassem de um estágio durante dois meses no Escritório do IICA no país. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA colaborou com o Ministério da Agricultura, o Instituto Nacional de 
Pesquisa Agrícola (NARI) e a FAO na realização das pesquisas e do relatório 
sobre dois estudos referentes à demanda no mercado da mandioca e da avaliação 
de risco na cadeia de valor desse produto. Também promoveu a participação de 
especialistas técnicos na Conferência do Consórcio Latino-Americano e do 
Caribe de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento da Mandioca (CLAYUCA), 
realizada na Colômbia, no contexto do programa de desenvolvimento da 
mandioca na Guiana. 

• Também com o apoio do Instituto, dois representantes de cada um dos três 
grupos de agroprocessamento integrados por mulheres participaram em 
atividades de capacitação organizadas pelo Programa Integral de Formação de 
Capacidades Empresariais (EMPRETEC), em colaboração com a Organização 
Canadense de Serviço Executivo (CESO). 

• Em parceria com o Grupo de Trabalho Nacional sobre as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio e o PNUD, o IICA propiciou a capacitação dos 
membros da Associação de Apicultores Kuru Kururu. Nos cinco primeiros 
meses foram estabelecidas 20 colmeias e obtidos 114 litros de mel de abelha. 

• O Instituto prestou assistência à Associação de Produtores Hauraruni e ao Foro 
da Juventude Rural da Guiana (GFYA) no desenvolvimento de propostas de 
projetos a fim de mobilizar recursos para iniciar atividades de hidroponia e 
produção de sementeiras. 

• Na Guiana começou a ser implementado um acordo de cooperação de três anos 
entre o IICA e o Escritório de Promoção do Comércio (TFO) do Canadá, 
destinado a promover o aproveitamento, por parte de exportadores de produtos 
in natura e processados da Guiana, das oportunidades existentes no mercado do 
Canadá, e o cumprimento dos requisitos para obter competitividade em âmbito 
internacional. Foram capacitados 46 exportadores. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA e o APHIS assinaram um acordo de um ano para auxiliar o Ministério da 
Agricultura na vigilância fronteiriça da mosca-da-carambola, havendo sido 
capacitados 35 membros do pessoal de campo do Ministério em vigilância e 
métodos de controle dessa praga. 

• O Instituto promoveu a participação de funcionários e técnicos do Ministério da 
Agricultura em eventos regionais e internacionais, tais como a reunião do 
Projeto de Epidemiologia Veterinária (VEP), realizada em Trinidad, a reunião da 
Rede Caribenha de Saúde Animal (CaribVET), na Jamaica, e as atividades de 



 

79 
 

 

capacitação levadas a cabo pelo IICA, APHIS/USDA e FAVACA sobre 
identificação de pragas de coleópteros em Grenada. 

• O IICA fez entrega ao Ministério da Agricultura do relatório nacional sobre o 
Projeto FANFC. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O Instituto concluiu o Projeto do Agroturismo OEA-IICA com a realização de 
um seminário sobre prestação de contas em agroturismo e a entrega às 
autoridades nacionais de um documento sobre uma estratégia para promover o 
turismo entre os habitantes das comunidades de Lake Capoey. Como resultado 
do apoio prestado pelo IICA ao desenvolvimento e promoção do agroturismo em 
Tri-Lakes, a população de Lake Mainstay recebeu o Prêmio Agroturismo 2009 
outorgado pelo Ministro do Turismo e pela Autoridade do Turismo da Guiana, 
em reconhecimento pelas novas atrações que a comunidade oferece: a excursão 
à fazenda de abacaxi orgânico e o passeio pela trilha natural, patrimônio do país. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA, em colaboração com a organização Companheiros das Américas, 
realizou atividades de capacitação em métodos de hidroponia para grupos 
agrícolas de cinco comunidades e lhes proporcionou apoio técnico para o 
estabelecimento de unidades hidropônicas. 

• O Instituto realizou testes de campo sobre sistemas hidropônicos com a NARI a 
fim de analisar e recomendar os tipos de cultura e fertilizantes apropriados. 

• No contexto de suas ações de promoção da bioenergia, o IICA prestou 
cooperação técnica e facilitou aos clientes do Instituto de Desenvolvimento da 
Empresa Privada (IPED) a importação de plásticos para construção de 
biodigestores de biogás de baixo custo, havendo sido instalados quatro 
biodigestores. 

• Por força da coordenação do IICA, a Universidade da Guiana (UG) beneficiou-
se com o “Library in a Box Teeal – LanTEEAL 2.0 System” da Universidade de 
Cornell, o que foi possível graças à cooperação entre o Instituto e o Centro 
Técnico de Cooperação Agrícola e Rural (CTA). 

 
Haiti 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Em resposta aos efeitos das tempestades tropicais em determinadas áreas de 
Jacmel e Fonds des Blancs, o IICA apoiou diferentes grupos de mulheres 
produtoras. 

• Foi organizada uma missão ministerial à Costa Rica, o Foro de Jovens Líderes 
Rurais, como parte do processo de promoção de novos líderes na agricultura do 
Centro de Liderança do IICA, e um workshop sobre liderança e a nova visão da 
agricultura, dirigido para altos funcionários do Ministério da Agricultura. 

• Foi prestado apoio técnico para fortalecer o controle de pragas e promover o 
cultivo do inhame. 
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• O IICA prestou cooperação técnica e contribuiu com fundos de pré-investimento 
para o desenvolvimento de propostas de crédito e seguro rural no Haiti. 

• Colaborou com a rede do Conselho Caribenho de Educação Agrícola Superior 
(CACHE) para que representantes da rede realizassem uma missão à 
Universidade EARTH, na Costa Rica, com o objetivo de analisar seus planos de 
estudo com ênfase no empreendedorismo agrícola e assistir a uma série de 
palestras. 

• Foram fortalecidas as capacidades da Coordenação Nacional da Segurança 
Alimentar (CNSA) com vistas à gestão e desenvolvimento de observatórios. 

• O Instituto colaborou para a concepção do Programa Nacional de Modernização 
da Produção da Banana e realizou um inventário da legislação agrícola do Haiti. 

• Foram estabelecidas parcerias produtivas com diversos organismos, tais como 
ACDI, Banco Mundial, USAID, FAO, OPAS/OMS, PMA, USDA, Oxfam-
Québec, UE e CARDI, havendo sido obtido de alguns deles financiamento para 
atividades de desenvolvimento. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foi realizada uma pesquisa de mercado dos produtos haitianos com 
possibilidade de exportação para países da CARICOM. 

• O Instituto apoiou a participação do Ministério da Agricultura, Recursos 
Naturais e Desenvolvimento Rural (MARNDR) na conferência realizada pela 
OIMA no México. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• No contexto do Programa de Vacinação contra a Peste Suína Clássica foram 
imunizadas mais de 630.000 cabeças de gado. 

• O IICA apoiou a campanha de vacinação contra a raiva e a implantação do 
controle e seguimento do projeto da influenza aviária. 

• Graças ao fortalecimento de vínculos com a República Dominicana, o Instituto 
promoveu as atividades de comércio internacional entre ambos os países e as 
relações entre seus comitês fitossanitários. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• O IICA apoiou a redação de um documento-projeto sobre o cultivo sustentável 
de frutas (manga) no Departamento Central. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Graças ao financiamento da Oxfam-Québec, o Instituto colaborou para o 
desenvolvimento da comunidade de Arreguy. 

• O Instituto trabalhou com o Brasil na recuperação de propriedades rurais em 
Fonds des Nègres. 

• Com o apoio da Argentina, o IICA assessorou a execução e ampliação do 
programa PROHUERTA mediante o qual prestou assistência a 59 comunidades, 
havendo distribuído sementes melhoradas de 21 espécies. 
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Honduras 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA realizou a avaliação do Programa Alimentos para o Progresso, 
exercícios fiscais 2005 e 2006, havendo concluído que os componentes do 
Programa ajudam em grande medida a implementação do Plano Estratégico 
Operativo (PEO) da Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAG) a fortalecer os 
serviços de sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos do país, bem 
como as capacidades para exportação, contribuindo, desse modo, para a 
formação de capacidades de pequenos e médios produtores rurais e organizações 
do setor privado empresarial do país. Também cumpre destacar que os recursos 
utilizados contribuíram para captar outros recursos da cooperação internacional. 

• O IICA e a Escola Agrícola Pan-Americana Zamorano assinaram um carta de 
entendimento a fim de que, no contexto do Projeto BID-FUMIN/EAP para 
Aumentar a Qualidade e Competitividade da Produção Agroalimentar em 
Honduras, o IICA preste cooperação técnica na formulação e implementação da 
Estratégia Nacional de Inocuidade e Gestão da Qualidade das pequenas e médias 
agroindústrias. 

• Foram fortalecidos os vínculos de trabalho conjunto entre o IICA e o CATIE no 
país mediante a elaboração de um estudo gerencial sobre a situação do setor 
agroflorestal de Honduras, o qual apresenta uma síntese que servirá de insumo 
para os tomadores de decisão a respeito do direcionamento dos investimentos 
em áreas estratégicas prioritárias. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foi fortalecida a parceria estratégica para o setor da cacauicultura mediante a 
realização do foro “O cacau fino de aroma na estratégia do cacau de Honduras”, 
organizado em conjunto pelas instituições que integram a cadeia do cacau. Nesse 
foro foram abordados diversos temas (estratégia nacional, produção em 
propriedade rural, gestão pós-colheita, industrialização local, exportação para 
mercados nicho, tendências de mercados e preços) de importância para assegurar 
uma posição nos mercados do cacau de qualidade e mercados gourmet de preços 
preferenciais. 

• O IICA incentivou a participação de sete agroempresas na Feira Internacional 
PMA como parte de um processo destinado a impulsionar o posicionamento 
internacional e o comércio de produtos in natura no mercado dos Estados 
Unidos. Realizou atividades de capacitação para agroempresas em temas de 
admissibilidade comercial (principalmente da laranja e da batata doce) e sobre o 
papel que o Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária (SENASA) deve 
desempenhar em apoio ao cumprimento dos requisitos fitossanitários 
estabelecidos no contexto do Tratado de Livre Comércio entre a República 
Dominicana, a América Central e os Estados Unidos. Também houve 
intercâmbio sobre a experiência adquirida em processos de exportação. 

• O Instituto fortaleceu as capacidades agroempresariais e gerenciais de líderes 
dos setores público, privado e acadêmico e apoiou sete agroempresas na 
elaboração de seu plano de negócios, que lhes permitirá melhorar a gestão 
empresarial e seu posicionamento nos mercados locais e internacionais. 
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Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• No contexto do processo de consolidação da experiência de Belén Gualcho, o 
IICA empreendeu o seguinte: (a) fortaleceu e investiu no aperfeiçoamento do 
talento humano do território mediante o desenvolvimento de três módulos do 
programa de formação de líderes: (b) assessorou a elaboração do plano de 
trabalho do grupo gestor; (c) aprovou, em conselho aberto, o programa de 
investimentos do território; e (d) contribuiu para o aprimoramento dos processos 
de gestão pós-colheita e comercialização de hortaliças. 

• As capacidades técnicas de líderes e jovens do território de Belén Gualcho foram 
reforçadas mediante a realização de dois workshops que permitiram aos 
participantes conhecer algumas mudanças que vêm ocorrendo em nível mundial 
e afetam a saúde global com vistas a encontrar soluções de âmbito local. O 
intercâmbio e as experiências resultantes desses workshops serviram de insumo 
para a elaboração de um manual de saúde e meio ambiente para a região. 

• O Instituto contribuiu para o processo de consulta a respeito da elaboração da 
ECADERT, tendo sido possível à organizações vinculadas ao desenvolvimento 
rural do país não apenas conhecerem o processo de preparação dessa estratégia, 
mas apresentarem sugestões para a proposta, levando em consideração as 
prioridades do setor rural no país e as lições aprendidas das experiências 
nacionais. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural  
 

• Com o apoio do Projeto IICA/Rede SICTA, por meio de quatro parcerias de 
grupos de agricultores foram introduzidas inovações tecnológicas em seus 
processos de produção, transformação e comercialização de grãos e sementes de 
feijão. Outros resultados importantes foram estes: (a) as parcerias de Olancho e 
El Paraíso adquiriram equipamento industrial para limpeza e seleção de grãos de 
feijão; (b) as parcerias de Danlí e Yoro estabeleceram uma estratégia para 
armazenagem e venda de grãos, e a parceria de Olancho, por sua vez, a utilizou 
para armazenagem e comercialização da semente do feijão; (c) em matéria de 
fortalecimento organizacional, a parceria de Olancho constituiu a Associação de 
Produtores Agropecuários do Norte de Olancho (ASOPRANO); e (d) as 
parcerias de Olancho e Yoro recuperaram o valor dos insumos fornecidos pelo 
Projeto IICA/Rede SICTA e estabeleceram fundos rotativos para apoiar maior 
número de produtores. 

 
Jamaica 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Instituto, junto com o Ministério da Agricultura e Pesca, auspiciou a Quinta 
Reunião Ministerial e a Décima Quinta Reunião Ordinária da JIA durante a 
Semana da Agricultura e Vida Rural das Américas, realizada na Jamaica. Na 
Quinta Reunião Ministerial foi assinado o Acordo Ministerial Hemisférico 
Jamaica 2009, um plano estratégico de 16 pontos destinado ao cumprimento do 
mandato do Plano AGRO 2003-2015 que insta os países a envidarem esforços 
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para promover o desenvolvimento da agricultura e aumentar a segurança 
alimentar nas Américas. 

• O IICA orientou a elaboração de um estudo para determinar a real contribuição 
da agricultura à economia jamaicana, o qual foi concluído e entregue ao 
Ministério da Agricultura e Pesca. De acordo com esse estudo, a real 
contribuição do setor agrícola ampliado à economia foi de 9,52%, ou seja, 1,9 
vezes a contribuição do setor primário para o PIB. 

• O IICA e o CTA auspiciaram a participação da Jamaica na primeira reunião 
técnica sobre a implementação da política agrícola da CARICOM. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Em seu primeiro ano de implementação, o Projeto de Melhoramento da 
Produtividade Agrícola na Jamaica, financiado pela ACDI, propiciou a 
realização de atividades para o desenvolvimento de capacidades, as quais foram 
dirigidas para 70 agricultores de culturas em estufa, 37 funcionários de extensão 
e 504 pescadores; desenvolveu uma norma nacional para projetar estufas 
adaptadas às condições geoclimáticas da ilha e reforçadas para resistir a ventos 
de furacões; iniciou a construção das 40 estufas comerciais que aumentarão a 
capacidade nacional de produção mediante estufas de 6,27-7,68 ha; e iniciou a 
construção de uma das duas instalações para gestão de pós-colheita e 
empacotamento, onde serão depositados os produtos provenientes das 40 estufas 
comerciais e de 2.000 propriedades rurais a céu aberto. 

• O IICA auspiciou uma missão preliminar de representantes da AACTI à 
Jamaica, cujo objetivo foi identificar e avaliar áreas de cooperação e apoio 
técnico ao setor de estufas do país. 

• O Prêmio Juventude na Agroindústria, em reconhecimento ao espírito 
empresarial, à inovação e à geração de emprego entre jovens dedicados à 
agricultura, foi ampliado para seis categorias. 

• O Instituto prestou assistência à Associação de Produtores em Estufas da 
Jamaica (JGGA) para elaboração do conteúdo técnico e sua inclusão em um 
portal da Internet, bem como para preparação de um manual técnico sobre áreas 
temáticas críticas referentes à produção tropical em estufas. 

• Também assessorou a Associação de Suinocultores da Jamaica (JPFA) na 
realização de um estudo sobre custos de produção que ajudará seus membros na 
negociação e obtenção de melhores preços da carne suína. Também elaborou um 
instrumento de medição que permitirá reunir dados sobre o tema que manterão a 
indústria suína informada quanto aos níveis de abastecimento da carne de porco. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA colocou à disposição do Ministério da Agricultura e Pesca um relatório 
pormenorizado sobre a avaliação do grau de cumprimento do país com respeito 
às normas sanitárias e fitossanitárias, realizada no contexto do projeto do 
FANFC. O relatório foi acompanhado de uma agenda com recomendações para 
fortalecer de forma sustentável as capacidades institucionais do Ministério. 
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Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Mais de 150 membros de dez organizações comunitárias de Buff Bay Valley 
foram beneficiados pelas iniciativas de desenvolvimento de capacidades 
coordenadas pelo projeto de agroturismo implementado pelo IICA naquela 
região e financiado pela UE.  Os habitantes receberam capacitação em gestão 
estratégica, desenvolvimento organizacional, gestão financeira, desenvolvimento 
de negócios, capacitação em processos de certificação de serviços turísticos, 
práticas agronômicas requeridas para a produção de colheitas específicas e 
gestão cooperativa. 

• Mediante o projeto de agroturismo o IICA também colaborou com as 
comunidades locais na construção de uma infraestrutura para facilitar a 
realização de atividades do turismo agrícola, patrimonial e ecológico 
(excursões), contribuindo, dessa forma, para estimular a economia na área. Além 
disso, como resultado de uma consulta sobre as necessidades de produtos do 
setor hoteleiro, foi possível estabelecer vínculos comerciais entre agricultores e 
hotéis locais. De outro lado, foi formalizada a organização de grupos de 
produtos, graças ao estabelecimento de uma cooperativa de comercialização. 

• O IICA e o CARDI realizaram várias atividades conjuntas, quais sejam: (a) dois 
projetos de batata que cobrem diversas áreas: práticas pós-colheita, potencial do 
valor agregado, perfil químico de variedades e materiais de cultura livres de 
doenças; (b) a revisão das práticas agronômicas sobre ervas selecionadas; e (c) a 
exploração de sistemas de ventilação para agricultura protegida. 

 
México 
 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foi realizado o V Workshop da Agroindústria Rural da Selva Lacandona: Rumo 
à Consolidação, no qual foi analisado o desenvolvimento cada vez maior desse 
tipo de agroindústria; houve intercâmbio de experiências nesse tema; foram 
examinados os mecanismos de cooperação horizontal; foi propiciada a 
aproximação entre as agroindústrias e as instituições participantes do workshop 
a fim de abrir um espaço de oferta-demanda de serviços; e foram estabelecidos 
compromissos entre ambas as partes. 

• O IICA colaborou para a realização da III Feira de Agroindústrias Rurais da 
Selva Lacandona, Produtos Orgânicos, Artesanais e Ecoturismo, uma das 
atividades do Primeiro Festival Internacional das Culturas, contribuindo, desse 
modo, para divulgar conhecimentos e experiências em agroindústria rural e 
sistemas agroalimentares localizados. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Em apoio aos programas da Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação (SAGARPA) sobre sistemas de 
sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos, o Instituto realizou uma 
avaliação do impacto econômico do programa MOSCAMED em seus 30 anos 
de operação no México, havendo sido iniciadas as avaliações econômicas do 
programa MOSCAFRUT e do possível efeito do huanglongbing (amarelão dos 
citros) no sistema de produção dessas frutas. 
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• Como parte do programa de prevenção da entrada no país de pragas e doenças, 
foram elaborados e distribuídos 450 CD-Roms com informação atualizada sobre 
normas zoofitossanitárias para importação de animais, vegetais e seus produtos. 

• Para colaborar com a Direção-Geral de Inocuidade Agroalimentar, Aquícola e 
Pesqueira e com a Sanidade Animal, o IICA participou de uma reunião de 
âmbito nacional sobre inocuidade agroalimentar, inspeção da carne, organismos 
geneticamente modificados e produtos orgânicos, bem como da Reunião Anual 
do Conselho Técnico Consultivo Nacional de Sanidade Animal (CONASA). 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• No contexto do acordo assinado em 2008 com o Instituto Nacional de 
Desenvolvimento de Capacidades do Setor Rural (INCA Rural), foi dada 
continuidade às ações programadas do Sistema Nacional de Capacitação e 
Transferência de Tecnologia (SINACATRI) com o objetivo de avaliar as 
políticas e estratégias adotadas pela SAGARPA e o INCA Rural. 

• O Instituto coordenou a organização e realização do Seminário Internacional de 
Sustentabilidade e Competitividade Territorial, o que possibilitou o intercâmbio 
de informação sobre a formulação e gestão de políticas de desenvolvimento 
regional, local e rural para a realização de uma abordagem integral do território. 
Participaram 220 pessoas in loco e cerca de 1.000 pessoas a distância, inclusive 
quatro ministros da Agricultura. 

• O estudo “Análise comparativa das políticas rurais de enfoque territorial do 
México com países ibero-americanos: os casos da Espanha, Brasil, Guatemala e 
Colômbia” permitiu identificar e documentar instrumentos e experiências bem-
sucedidas de outros países que podem ser aplicadas para fortalecer as 
capacidades dos agentes territoriais rurais do México. 

• Foi criada a Rede de Pesquisadores para Análise do Desenvolvimento 
Territorial, que dá seguimento a temas estratégicos relacionados com a gestão 
territorial. Participam ativamente dessa rede 15 instituições de ensino e pesquisa 
superior que designaram 25 pesquisadores a tempo integral para atender a 34 
municípios, a maioria deles com um grau de marginalidade médio, alto ou muito 
alto. 

• Foi realizado o estudo “Análise das políticas públicas sobre segurança alimentar 
no México” com o objetivo de divulgar informação sobre as estratégias 
desenvolvidas no país nessa área e suas possíveis aplicações. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Graças ao apoio prestado ao Programa de Controle da Monilíase do Cacaueiro 
no México, três técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Florestais, Agrícolas 
e Pecuárias (INIFAP) foram capacitados no CATIE, onde ampliaram seus 
conhecimentos sobre variedades do cacau tolerantes ou resistentes à monilíase. 

• O IICA delineou uma ação de apoio à Secretaria do Campo do Estado de 
Michoacán para formulação de um programa de extensão rural, assistência 
técnica e transferência de tecnologia para as zonas marginalizadas do Estado. 

• Participou na organização e realização do Workshop Regional da América 
Latina e do Caribe para Formação de Formadores na Identificação e 
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Documentação de Organismos Vivos Modificados em apoio à Secretaria do 
Protocolo de Cartagena. 

• O Instituto também colaborou para o fortalecimento do Serviço de Informação 
Agroalimentar e Pesqueira (SIAP) da SAGARPA mediante o Programa Sistema 
Nacional de Informação para o Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PSNIDRUS), de grande utilidade para a tomada de decisões entre os atores do 
setor: produtores, industriais, negociadores e autoridades municipais, estaduais e 
federais. Pelo programa é divulgada informação sobre mercados, 
agrometeorologia, georreferenciamento, padrão de produtores e sistemas-
produto, tais como grãos básicos e produtos agroindustriais e bioenergéticos, 
principalmente. 

• A Rede Mexicana de Bibliotecas Agrícolas (REMBA) teve seus processos de 
planejamento e desenvolvimento de produtos/serviços fortalecidos, inclusive a 
capacitação de especialistas de informação em gestão de conteúdos, 
desenvolvimento de bibliotecas digitais e envolvimento com serviços 
internacionais. Foi constituída uma nova junta administrativa, que conta com um 
plano de trabalho para o período 2009-2011 que inclui a construção da 
Biblioteca Digital Agropecuária do México. 

 
Nicarágua 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA contribuiu para o processo de reposicionamento do agro nicaraguense, 
havendo, para tanto, assessorado o setor público agropecuário e rural no 
delineamento e implementação de políticas, programas e projetos públicos nas 
áreas da sanidade agropecuária, inocuidade dos alimentos, produção orgânica, 
inovação tecnológica, sementes, café, cacau, mel, feijão e milho. 

• Foram realizadas 148 ações de capacitação em diferentes departamentos do país, 
beneficiando diretamente 3.414 pessoas, das quais 683 eram mulheres, nestes 
diferentes temas: inovação tecnológica na produção de milho e feijão, 
comercialização e requisitos para exportação, elaboração de diversos tipos de 
queijos especiais e derivados do leite, sistema de informação geográfica, normas 
ISO 22000, análise de demonstrativos financeiros, desenvolvimento do 
agronegócio, produção de tecidos in vitro para segurança alimentar, sistemas de 
irrigação por gotejamento e mecanismos de mercado, entre outros. 

• No portal www.iica.int.ni foram publicados 48 boletins e disponibilizadas 30 
publicações. Diariamente a página na Internet foi visitada 350 vezes. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA promoveu o desenvolvimento do agronegócio, beneficiando diretamente 
mais de 3.000 produtores de grupos organizados em diferentes departamentos do 
território nacional envolvidos na produção de cacau, mel, feijão, milho, 
hortaliças e café, bem como mais de 40 pequenas e médias empresas 
agroindustriais. Para tanto foram estabelecidas parcerias com a Associação de 
Produtores e Exportadores da Nicarágua (APEN), o Programa AL-Invest (UE), a 
Fundação Fênix e o Corpo de Paz, entre outras organizações. Algumas das ações 
realizadas para promover o agronegócio foram o acompanhamento da 
formulação de planos de negócios e processos de certificação orgânica, 
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prestação de assistência técnica em diversificação e geração de subprodutos, 
realização de rodadas de negócios e feiras e o estabelecimento de contatos 
comerciais. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foi dada continuidade ao seguimento técnico dos projetos executados pelo 
Ministério Agropecuário e Florestal (MAGFOR) destinados à erradicação da 
peste suína clássica, controle da leprose dos citros, erradicação da mosca-das-
frutas, prevenção e controle de doenças do camarão e promoção das boas 
práticas agrícolas e da traçabilidade. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA incentivou a análise e reflexão dos Grupos de Ação Territorial e a 
formulação conjunta da ECADERT como parte de uma ação regional da 
América Central. 

• Continuou a apoiar o desenvolvimento da produção e comercialização do cacau 
nas comunidades de El Guabo e Ciudad Campana (ambas no Município de Vila 
Sandino, Departamento de Chontales) e em outras áreas da Região Autônoma 
Atlântico Sul (RAAS), como Muelle de los Bueyes e Nueva Guinea, onde o 
Instituto trabalha com grupos de 450 produtores em cinco comunidades. 

• Nos territórios de Boaco, León, Chinandega e Manágua, o IICA prestou 
assistência técnica a 400 apicultores organizados em grupos. 

• Nos Departamentos de Matagalpa e Jinotega o Instituto incentivou o 
melhoramento da qualidade do café em compatibilidade com o meio ambiente, 
ao colaborar para a construção de 127 estabelecimentos úmidos de café, 
beneficiando 1.200 pequenos cafeicultores. 

• Nos Departamentos de Boaco, Estelí, Rivas, Rio San Juan e Chinandega o IICA 
cooperou com cerca de 1.000 famílias integradas em cinco organizações de 
produtores de feijão e milho. 

• Foi criado o Observatório Rural da Nicarágua mediante o qual a cooperação do 
IICA para o bem-estar das comunidades rurais será fortalecida, tendo em vista 
que esse Observatório permitirá promover a gestão do conhecimento, o 
intercâmbio de informação e a análise, reflexão e debate sobre questões 
medulares do desenvolvimento rural sustentável. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA apoiou a constituição e o fortalecimento da plataforma ou consórcio do 
feijão e do milho da Nicarágua mediante o Projeto Rede SICTA (IICA-
COSUDE) e a parceria IICA-PMA. 

• Promoveu o aumento do valor agregado e o desenvolvimento da industrialização 
de produtos como feijão, milho, cacau e mel. 

• Em parceria com a Câmara de Comércio Americana (AMCHAM) na Nicarágua 
e o Ministério da Educação (MED), o Instituto impulsionou o estabelecimento 
de 109 hortas escolares e familiares em Matagalpa, Manágua, León, Chontales e 
a RAAS, atividade que envolveu diretamente 6.300 crianças, pais e professores, 
bem como 12.665 alunos de 60 comunidades. Além disso, junto com a Fundação 
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Arco-Íris o Instituto promoveu o desenvolvimento de capacidades em 
horticultura familiar, resultando no estabelecimento de 4.000 hortas familiares. 

• Foram realizadas 17 videoconferências sobre diversos temas, tais como: avanços 
da agrobiotecnologia, sistemas de garantia em produtos orgânicos, produção 
orgânica para consumo, planos de negócios, gestão do cacau, inteligência de 
mercado, processamento de normas privadas, agricultura familiar e irrigação por 
gotejamento.  

 
Panamá 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Em apoio ao Ministério do Desenvolvimento Agropecuário (MIDA), o Instituto 
preparou o relatório sobre a situação da agricultura e vida rural no Panamá. Para 
tanto foram realizados dois foros sobre o desenvolvimento rural no Panamá, nos 
quais participaram representantes de instituições públicas, associações de 
produtores, organizações sem fins lucrativos e agências de cooperação 
internacional. 

• O IICA colaborou com o MIDA na realização das consultas para a formulação 
da ECADERT, sendo uma consulta nacional a diversos atores, outra nacional a 
jovens rurais e uma terceira a jovens do território do Darién. Além disso, apoiou 
a participação de delegados do país nas consultas regionais acadêmicas, 
indígenas e sobre gênero. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foram capacitados 16 técnicos do setor público agroalimentar em administração 
e seguimento de tratados comerciais e esquemas de preferências de que se 
beneficia o país. 

• O IICA apoiou o MIDA no estabelecimento dos comitês de cadeias e na 
designação de seus secretários técnicos, como parte do fortalecimento das 
comissões consultivas por produto. 

• Foi concluída a promoção, atualização e publicação dos compêndios de 
exportação para produtos incluídos nos acordos comerciais assinados com a 
América Central, Cingapura e Taiwan e nos sistemas preferenciais dos Estados 
Unidos e União Europeia. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA apoiou o Grupo Interssetorial para Elaboração, Promoção e 
Implementação da Agenda Nacional 2008-2012 de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias do Panamá, integrado por representantes do MIDA, Ministério do 
Comércio e Indústrias (MICI), Autoridade Panamenha de Segurança Alimentar 
(AUPSA), Ministério da Saúde, Ministério da Educação e o setor privado. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Sistematizou o processo de gestão do conhecimento em turismo rural na 
Província do Darién por meio de uma metodologia de gestão territorial. 
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• Colaborou para a implementação do Projeto de Desenvolvimento Participativo e 
Modernização Rural (Projeto PARTICIPA) mediante o qual o enfoque territorial 
é aplicado em cinco distritos da Província de Veraguas. 

• O IICA também constituiu e incentivou uma comunidade virtual de 
desenvolvimento rural que promove o enfoque territorial. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA colaborou com o MIDA na reestruturação do Serviço de Extensão, 
havendo apoiado a elaboração de um manual operacional e de documentos sobre 
articulação entre a pesquisa e a extensão e atores do setor privado, bem como a 
formulação da Estratégia de Implementação do Novo Modelo Integrado de 
Extensão Agropecuária. 

 
Paraguai 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• A Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade Nacional de 
Assunção ampliou seu âmbito de ação mediante a criação, com a colaboração do 
IICA, do Centro de Liderança para a Agricultura (CLA). A primeira atividade 
foi a realização de um foro sobre liderança em agricultura, no qual foram 
capacitados 28 professores da FCA. 

• Foram fortalecidas as capacidades de jovens líderes rurais de organizações de 
pequenos produtores rurais e estudantes de colégios agrícolas e faculdades de 
agronomia e veterinária para o exercício da liderança em seus âmbitos de ação, 
graças à participação no Primeiro Foro Nacional de Desenvolvimento Rural no 
Paraguai. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Com a colaboração do IICA e a participação da OPAS, FAO e do Projeto de 
Fortalecimento da Competitividade do Setor Exportador Paraguaio (FOCOSEP), 
o Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (SENACSA), o Serviço 
Nacional de Qualidade e Sanidade Vegetal e Sementes (SENAVE) e outras 
instituições do Sistema de Inocuidade dos Alimentos foi possível melhorar os 
serviços de vigilância e quarentena e ampliar a cobertura do controle da 
inocuidade dos alimentos. 

• O Instituto colocou à disposição dessas instituições documentos que elaborou, 
tais como, por exemplo, planos estratégicos e projetos de fortalecimento, nos 
quais informa sobre metodologias e procedimentos de monitoramento e 
avaliação da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos. Além disso, 
apresentou uma agenda para melhorar a abordagem interinstitucional do tema 
inocuidade dos alimentos. 

• Foram fortalecidas as capacidades do Comitê Técnico Nacional de MSF para 
analisar, aprovar e implementar propostas, acordos e normas de MSF 
congruentes com os requisitos do Comitê MSF/OMC. Graças à cooperação do 
IICA, delegados paraguaios participaram nas reuniões da OMC sobre MSF e do 
Codex Alimentarius. 
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• Foram divulgadas permanentemente informações emanadas das reuniões do 
Comitê MSF e da Secretaria de MSF da OMC, OIE, CIPF e Codex 
Alimentarius. 

• Diversas ações executadas pelo IICA serviram para promover a capacitação 
técnica de funcionários das instituições paraguaias responsáveis pela saúde 
animal, sanidade vegetal e inocuidade dos alimentos, em razão das quais houve 
melhoramentos nos serviços de laboratórios, gestão do conhecimento, vigilância     
e controle.  
 

Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque 
territorial 
 
• O IICA colaborou com os membros do Conselho de Desenvolvimento do 

Distrito de Paraguari e autoridades municipais no incentivo à execução do Plano 
de Desenvolvimento desse distrito, havendo conseguido articular a coordenação 
institucional por parte das autoridades municipais. 

• Na FAC da UNA foi oferecido um curso de especialização em desenvolvimento 
rural sustentável, criado e ministrado com a cooperação técnica do IICA, 
mediante o qual foram capacitados 18 técnicos de instituições públicas e 
privadas. 

• A Direção de Pós-Graduação da FAC foi fortalecida, havendo preparado com o 
IICA o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável que será 
apresentado ao Conselho Superior da Faculdade. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Foram fortalecidas as capacidades de 322 profissionais para desenvolver e 
aplicar novas tecnologias. 

• O IICA prestou assistência aos atores dos setores público, privado e acadêmico 
da cadeia da biotecnologia do país na realização de negociações no contexto do 
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança mediante a participação desses 
atores em reuniões técnicas, cursos, workshops, seminários, conferências e 
videoconferências organizados pelo IICA, o que serviu para melhorar as 
condições para promover o aumento da produtividade e a sustentabilidade do 
setor produtivo. 

• O Instituto apoiou o fortalecimento do Grupo Técnico Multissetorial de 
Biotecnologia e Biossegurança (GTMSBB), que encaminhou ao Ministro da 
Agricultura e Pecuária o projeto de decreto que cria o Comitê Técnico Nacional 
de Biotecnologia e Biossegurança Agropecuária e Florestal. Tão logo o Poder 
Executivo promulgue o decreto, o Comitê estará facultado para propor políticas 
nacionais sobre agrobiotecnologia. Além disso, o Grupo demonstrou estar em 
melhores condições para contribuir para as negociações no contexto do 
Protocolo de Cartagena ao emitir documentos preparados em consenso (público-
privado) como proposta do país a ser negociada nos foros internacionais 
pertinentes. 

• Como parte das ações previstas no convênio interinstitucional assinado entre o 
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAG), a organização não governamental 
ALTER VIDA e o IICA, foi atribuída atenção à inovação tecnológica e à 
produção agropecuária orgânica ao ser criada e lançada em ato público, com a 
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participação de autoridades nacionais e representantes do setor privado, a Mesa 
Multissetorial da Produção Orgânica e Agroecológica do Paraguai, constituída 
graças a uma iniciativa dos setores vinculados à produção orgânica e 
agroecológica no país, ou seja, empresarial-industrial, organização de 
produtores, acadêmico, sociedade civil e empresas certificadoras. 

 
 
Peru 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA colaborou para a contratação e seguimento de consultorias com vistas à 
implementação de um sistema de inteligência gerencial no Ministério da 
Agricultura (MINAG), o acompanhamento técnico e orçamentário de diversos 
projetos de investimento público em execução e o monitoramento e avaliação 
dos seguintes programas: (a) Serviço de Apoio para Acesso a Mercados Rurais; 
(b) Simplificação Administrativa e Otimização de Processos do MINAG; e      
(c) Gestão de Bacias Hidrográficas e Conservação de Solos. 

• No contexto da carta de entendimento assinada com o MINAG com vistas à 
desburocratização do Ministério e à otimização de seus processos, foi elaborado 
um modelo conceptual, um manual, um plano de instrumentação e material de 
capacitação para simplificação de 198 processos e procedimentos, definidos 
juntamente com a alta direção do MINAG. Além disso, foram fortalecidas as 
capacidades de seu pessoal para simplificar os 530 processos restantes, incluídos 
no diagnóstico e no inventário inicial. 

• Foram capacitados 30 funcionários do setor público e líderes rurais das regiões 
Lima, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Ucayali e Lambayeque em gestão do 
agronegócio, tratamento da informação, administração financeira, gestão do 
desenvolvimento econômico com visão territorial e formulação de projetos 
produtivos, tudo isso no contexto do convênio assinado entre o IICA e o 
Ministério da Economia e Finanças (Programa PL480) destinado a contribuir 
para o processo de descentralização administrativa. 

• Graças ao apoio do Instituto, 40 jovens rurais participaram no I Foro de Jovens 
Líderes em Agricultura e Vida Rural, os quais se comprometeram a constituir 
redes territoriais. De outro lado, 15 instituições dos setores público e privado e 
da cooperação internacional estiveram envolvidas na iniciativa de estabelecer 
uma plataforma interinstitucional de apoio à organização e formação contínua de 
jovens, havendo sido fixados os passos subsequentes para seu planejamento 
estratégico. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA realizou dois estudos sobre o impacto do aumento dos preços 
internacionais das matérias-primas e dos alimentos, um em Apurímac, San 
Martín y Lambayeque, e outro no território de Huaura. 

• No contexto do convênio assinado entre o IICA e o MEF, o Instituto contribuiu 
para aprimorar as capacidades de 200 cafeicultores e cacauicultores das regiões 
de San Martín, Ucayali, Huánuco e Junín, utilizando, para tanto, a metodologia 
das escolas rurais, a cargo de 21 profissionais facilitadores. Também foram 
aperfeiçoadas as capacidades de 69 profissionais e técnicos para a prestação de 
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serviços de assistência técnica a produtores de dendê. O Instituto colaborou com 
a Universidade Nacional de Ucayali na elaboração do projeto de certificação na 
produção desse item. 

• O IICA promoveu uma rodada de negócios entre empresários de Québec, 
Canadá, e produtores de frutas tropicais do Peru, realizada em coordenação com 
a Financiadora Agrícola de Québec, que convocou, entre outras empresas, a 
Biscuits Leclerc, Les Vergers Leahy Inc. e Farinart Inc. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foram fortalecidas as capacidades das autoridades competentes em inocuidade 
dos alimentos mediante a atualização dos planos de ação com base na aplicação 
do instrumento DVE, na promoção da participação de um funcionário do 
Serviço Nacional de Segurança Agrária (SENASA) e de outro da Direção-Geral 
de Saúde Ambiental (DIGESA) em um programa de liderança, na contribuição 
prestada pelo IICA à elaboração do Regulamento Setorial Agrário e na 
realização de um workshop sobre políticas em inocuidade dos alimentos. 

• O IICA aprimorou as capacidades de funcionários dos setores público e privado 
e da sociedade civil para implementação do Acordo MSF/OMC ao promover sua 
participação nas seguintes cinco videoconferências técnicas: Análise de Riscos 
Microbiológicos; Análise de Riscos Químicos; Quinto Foro Técnico sobre 
Normas; Lançamento de Informação para a Região Andina sobre os Avanços da 
Agrobiotecnologia até 2008; e Sistemas de Garantia para Consumidores de 
Produtos Orgânicos nos Mercados Locais e Nacionais. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• No contexto da carta de entendimento assinada entre o IICA e o MINAG para 
viabilizar o desenvolvimento da atividade florestal, o Instituto contribuiu para 
aumentar o fornecimento de mudas de alto nível de rendimento nas regiões de 
Ayacucho (553.883 mudas), Apurímac (480.362 mudas), Lambayeque (175.000 
mudas) e Huancavelica (47.615 mudas). Também foram fortalecidas as 
capacidades técnicas em silvicultura de 688 produtores mediante ações de 
capacitação (14 eventos) e assistência técnica permanente. 

• O Instituto elaborou o diagnóstico sobre a situação atual das mudanças 
climáticas, tanto no país como em toda a Região Andina. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Graças ao apoio do IICA, os jovens líderes da Província de Huaura contam com 
um plano de trabalho para constituição de sua rede territorial, o qual compreende 
a formulação e negociação de uma carteira de projetos de desenvolvimento 
local. 

• O Instituto colaborou para manter ativas oito redes de cooperação local na 
Província de Huaura, as quais apresentaram propostas de desenvolvimento rural 
sob o enfoque territorial e sistematizaram experiências nesse campo. 

 
 
 



 

93 
 

 

Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• No contexto da carta de entendimento assinada entre o IICA e o Instituto 
Nacional de Inovação Agrária (INIA) para construir e equipar o Centro Nacional 
de Biotecnologia Agropecuária e Florestal (CNBAF), foi edificado o primeiro 
módulo de um laboratório de modificação genética e genômica. 

• O IICA capacitou pessoal do INIA em detecção de OGM e biotecnologia 
(México), havendo propiciado consultorias para avaliar as necessidades em 
transgênese, genoma animal e vegetal e biotecnologia animal. 

• Como parte das ações previstas na carta de entendimento assinada entre o IICA e 
o MINAG para execução de vários projetos viáveis, foi concluído o processo de 
licitação, contratação e seguimento com relação aos projetos referentes a dois 
canais de irrigação (Collique-Popán e Tepo) na região de Lambayeque. 

 
República Dominicana 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Em cumprimento a seu papel de coordenador e facilitador do processo de 
formulação de estudos para a reforma e modernização do setor agropecuário, o 
IICA contribuiu para a elaboração de um anteprojeto de lei de seguro rural e 
uma proposta de regulamento. 

• O Instituto apoiou a Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Estado da 
Agricultura (SEA) na instalação do Escritório de Análise de Risco que atuará 
vinculada às operações do seguro. 

• Foi realizado o III Seminário Internacional sobre Políticas Agroalimentares: 
Segurança Alimentar, Competitividade e Tecnologia, no qual foram analisados 
esses temas e propostas as bases para a construção de um novo modelo de 
desenvolvimento do setor agropecuário nacional. 

• O IICA impulsionou a constituição da Mesa de Doadores e Cooperantes do 
Setor Agropecuário Nacional, grupo composto pelos organismos internacionais 
localizados no país que atuam nesse setor e cujo propósito é articular as 
atividades das diferentes organizações a fim de evitar a duplicidade de esforços e 
focalizar as ações nas necessidades prioritárias do país. 

• Foram realizados ajustes à proposta formulada para renovar o serviço de 
extensão da SEA, havendo o IICA participado no processo de socialização dessa 
proposta perante grupos de produtores e técnicos levado a cabo em todo o país. 

• O Instituto realizou duas edições de um curso sobre gestão de processos de 
aprendizagem a distância em agricultura, a primeira delas dirigida para 
capacitadores da Universidade Instituto Superior de Agricultura (ISA) e a 
segunda para capacitadores de outras universidades e instituições relacionadas 
com o setor agropecuário nacional. Como resultado, foi criada uma rede de 
capacitadores a distância nesse tema. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA promoveu a execução da III Plataforma de Agroexportação, destinada, 
nessa ocasião, para o mercado de Miami. O Instituto participou tanto do 
processo de seleção das empresas envolvidas como do programa de capacitação. 
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Também foi iniciada a negociação para execução da IV Plataforma, destinada ao 
mercado da UE. 

• Foi executado um programa de capacitação sobre barreiras técnicas ao acesso ao 
mercado dos Estados Unidos, e, com a Associação Dominicana de Exportadores 
(ADOEXPO) e o Escritório de Tratados Comerciais Agrícolas (OTCA) foi 
realizado um workshop sobre administração de acordos comerciais. 

• O IICA realizou com a FUPAD workshops de capacitação para produtores da 
zona fronteiriça sobre temas referentes a agronegócio, BPA, BPG e SAIA. 

• Também prestou assistência técnica a um projeto piloto de produção em 
ambiente controlado na Província de Samaná, havendo auxiliado a busca de 
apoio para o estabelecimento de um canteiro de especiarias. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Em apoio à SEA e com uma doação de US$ 1 milhão do Banco Mundial, o IICA 
iniciou a execução do Projeto de Prevenção e Controle da Influenza Aviária. 

• Para colaborar com a Associação Dominicana de Fazendeiros e Agricultores 
(ADHA), o Instituto iniciou a formulação de um plano de desenvolvimento 
pecuário que servirá de quadro estratégico para impulsionar a competitividade 
do setor nos próximos anos. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• O IICA assinou um acordo de cooperação com a Universidade ISA, havendo 
iniciado ações para validar a produção de arroz e goiaba orgânicos, criar um 
módulo de produção de adubo orgânico e elaborar um programa de capacitação 
em agricultura orgânica para os alunos da Universidade. 

• Foram realizadas mais de 30 jornadas de capacitação em praticamente todo o 
país, ação que permitiu aprimorar os conhecimentos de mais de 500 produtores 
em técnicas de produção orgânica e preparação de adubos orgânicos, entre 
outras práticas de produção sustentável. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Foram definidas as bases do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural sob 
Enfoque Territorial ao ser elaborado e divulgado o documento “El desarrollo 
rural competitivo en República Dominicana: bases para la formulación del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural”. O Instituto promoveu esse programa 
na Mesa de Doadores e Colaboradores do Setor Agropecuário, tendo sido dado 
início ao processo de captação de recursos para seu financiamento. 

• O IICA acordou realizar um seminário-workshop com a AECID e o FIDA sobre 
metodologias para o desenvolvimento rural sob o enfoque territorial (DRET), 
para cujo efeito foram capacitados os técnicos que serão responsáveis pela 
formulação dos planos DRET em nível local. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• No contexto da cooperação prestada pelo Centro de Liderança do IICA, um 
estagiário procedente da Argentina apresentou as seguintes propostas para a 
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República Dominicana: um projeto para elaboração de perfis tecnológicos, uma 
metodologia para priorizar projetos de pesquisa, uma estratégia nacional em 
matéria de sementes e um documento de políticas em biotecnologia agropecuária 
nacional. 

 
 
Saint Kitts e Nevis 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Diretor de Agricultura de Nevis aprimorou suas aptidões em liderança depois 
de participar do Foro de Jovens Líderes Rurais. 

• Os membros da Aliança para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e o 
Setor Rural aumentaram suas oportunidades ao longo da cadeia de valor e 
participaram em atividades conjuntas de capacitação e diálogo sobre temas de 
interesse mútuo. 

• O Instituto promoveu a excelência no setor, concedendo prêmios a quatro 
destacados produtores durante as comemorações do Dia Mundial da 
Alimentação. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O mecanismo para comercializar produtos agrícolas em hotéis e supermercados 
locais foi melhorado e institucionalizado, em grande medida, como resultado de 
uma consultoria organizada para vários parceiros e clientes. 

• Dois produtores melhoraram a apresentação e venda de seus produtos por lhes 
haver sido proporcionado embalagens e etiquetas de nível profissional. 

• O IICA apoiou a Cooperativa de Produtores Rurais de Saint Kitts para que se 
fizesse representar na Exposição Agrícola Anual, realizada em St. Croix, nas 
Ilhas Virgens norte-americanas. Graças a essa participação, os membros da 
Cooperativa conseguiram aumentar suas vendas e promover seus produtos. 

• Foram fortalecidas as capacidades organizacionais e empresariais de 65 
produtores em consequência de sua participação em workshops de capacitação 
sobre dinâmica de grupo, gestão financeira e empreendedorismo. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O Ministério da Agricultura melhorou suas capacidades em vigilância de 
doenças animais específicas, dado que três veterinários participaram em 
inúmeras atividades de capacitação presenciais e on-line. 

• Vinte e oito produtores rurais foram conscientizados sobre a importância da 
etiquetagem e da inocuidade dos alimentos por meio de um seminário de um dia 
realizado sobre esses temas. 

• O IICA contribuiu para que 19 produtores rurais iniciassem a aplicação das BPA 
após participarem em um workshop sobre tais práticas. 

• Funcionários responsáveis por assuntos de quarentena, trabalhadores portuários 
e importadores aprimoraram suas capacidades para administrar emergências, 
como resultado do conhecimento adquirido durante um workshop sobre pragas 
exóticas. 
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Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O Instituto continuou a apoiar o desenvolvimento de infraestruturas agrícolas 
críticas, tais como a construção de instalações de agroprocessamento e uma loja 
de comercialização, o que contribuiu para aumentar a produtividade e a receita, 
bem como para potencializar o desenvolvimento de diversas comunidades 
rurais. 

• O IICA contribuiu para aumentar consideravelmente o acesso a subsídios 
financeiros, eliminando, assim, vários obstáculos ao desenvolvimento. 

• Coordenou uma iniciativa que permitiu divulgar os talentos culturais, agrícolas, 
artísticos e culinários de uma comunidade selecionada com o objetivo de 
fortalecer o vínculo entre o turismo e a agricultura e incentivar o turismo 
comunitário. 

• Saint Kitts e Nevis proporcionaram dados para o portal do IICA na Internet 
sobre agroturismo no Caribe que servem para promover o intercâmbio de 
conhecimento e informação sobre esse tema. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Mediante a assistência técnica proporcionada pelo Grupo Focal Nacional, o 
IICA colaborou para que parceiros e clientes selecionados melhorassem o acesso 
a financiamento do Programa de Pequenos Subsídios do FMAM com vistas à 
realização de projetos de gestão dos recursos naturais e meio ambiente. 

 
Santa Lúcia 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Foi utilizada a ferramenta Agro-Matriz para servir de base à reformulação e ao 
novo enfoque da política agrícola de Santa Lúcia. 

• Mediante um seminário nacional ampliado sobre prestação de contas convocado 
pelo Ministério da Agricultura, Terras, Silvicultura e Pesca (MALFF) foi criado 
um foro de discussão e retroalimentação sobre a proposta da Política Agrícola 
Nacional 2009-2015. 

• Uma delegação integrada por quatro peritos agrícolas provenientes do México 
realizou uma avaliação/diagnóstico do setor agrícola do país. O IICA e a 
Embaixada Mexicana em Santa Lúcia auspiciaram a missão, cujo objetivo foi 
fortalecer a colaboração entre ambos os países, aperfeiçoar as capacidades do 
MALFF e incentivar a sustentabilidade do setor agrícola. Além disso, os 
governos do México e Santa Lúcia assinaram um acordo de colaboração para 
que o México assessore o MALFF e o setor agrícola de Santa Lúcia. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Em apoio à iniciativa do MALFF de racionalizar a comercialização dos produtos 
agrícolas foram envidados esforços para a formulação de um plano de negócios 
integral para construir e pôr em funcionamento uma infraestrutura de 
comercialização eficiente, eficaz, sustentável e viável em termos financeiros de 
produtos diferentes da banana. 
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• Foram identificadas e selecionadas três indústrias a fim de receberem assistência 
técnica para seu desenvolvimento no contexto do Programa SFA 2005, 
financiado pela UE. Em parceria com o Consórcio da Indústria da Banana (BIT), 
o IICA encomendou e concluiu avaliações rápidas sobre as indústrias do cacau, 
abacaxi e hortaliças. 

• O IICA continuou a promover a agricultura como opção econômica viável para 
os jovens, demonstrando que o setor tem potencial para crescer mediante o 
estabelecimento de vínculos com o setor do turismo. Esses esforços foram 
fortalecidos pelo lançamento do Projeto de Apoio às Escolas Primárias e 
Secundárias (HOOPSS), financiado pela United Kingdom Travel Foundation e o 
IICA, bem como pelo respaldo de cinco ministérios, do Hotel Santa Lúcia e da 
Associação do Turismo. Na primeira fase do projeto participaram três 
instituições do ensino secundário e cinco do ensino primário. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Em Santa Lúcia foram aperfeiçoadas as capacidades para que os consumidores 
disponham de alimentos inócuos, graças à liderança e presença do IICA na Junta 
de Controle de Praguicidas e Agrotóxicos e à participação de uma delegação de 
Santa Lúcia à Décima Quarta Reunião do Grupo Coordenador das Juntas de 
Controle de Praguicidas do Caribe. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• Foram fortalecidas as capacidades dos membros da Latanye Broom Producers 
Association como resultado da execução do contrato de serviços “Apoio 
institucional aos produtores de palmeira prateada de leque/mauby em Santa 
Lúcia”, financiado pelo Quadro Especial de Assistência da União Europeia 
2005.  

• Foi construído um viveiro capaz de produzir 10.000 mudas, e 20 membros do 
grupo aperfeiçoaram suas capacidades empresariais, graças à sua participação 
em um evento de capacitação em gestão de viveiros e propriedades rurais. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Rural 2009, o IICA, o PNUD, 
o Projeto de Comercialização e Diversificação Agrícola da Banana em Santa 
Lúcia (Projeto AGIL) e doadores do setor privado auspiciaram uma importante 
exposição, cujo objetivo foi ressaltar a contribuição das mulheres rurais para o 
desenvolvimento do país, havendo a exposição permitido a essas mulheres 
promover suas empresas e estabelecer contatos comerciais. 

• Para entender melhor os desafios que enfrenta a Rede de Mulheres Produtoras 
Rurais de Santa Lúcia (SLNRWP), foi realizada uma avaliação de suas 
necessidades a fim de adaptar ações futuras e estabelecer prioridades para 
impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do grupo e seus 
membros. 

• O Instituto contribuiu para fortalecer as capacidades de 45 membros da 
SLNRWP mediante o apoio à realização de dois workshops, quais sejam:          
(a) Habilidades Sociais e de Formação de Rede, com o Projeto AGIL, financiado 
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pelo Quadro Especial de Assistência da União Europeia 2004; e (b) Inocuidade e 
Segurança Alimentar, em parceria com o PNUD. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA apoiou a participação de seis agricultores e técnicos do MALFF em um 
evento de capacitação realizado na Costa Rica sobre construção e instalação de 
biodigestores de gás. 

 
São Vicente e Granadinas 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• Também foram aperfeiçoadas as capacidades técnicas da alta Administração do 
Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca em vista da participação de um 
funcionário técnico de alto nível do Ministério em uma reunião da CARICOM 
sobre política agrícola comum, realizada em Trinidad e Tobago. 

• Dois jovens líderes de São Vicente e Granadinas fortaleceram suas capacidades 
de liderança depois de participarem no Foro de Jovens Líderes Rurais, realizado 
na Costa Rica. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Os parceiros e clientes da indústria pecuária estão melhor informados sobre os 
avanços dessa indústria e as possibilidades para impulsioná-la, graças a sua 
participação na Primeira Conferência do Agronegócio para o Desenvolvimento 
da Indústria Pecuária, auspiciada pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e 
Pesca, o IICA e a FAO. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foram fortalecidas as capacidades técnicas da Unidade de Defesa Vegetal e 
Quarentena do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca mediante a 
participação de um representante em um workshop regional sobre identificação 
de pragas de coleópteros, realizado em Grenada. 

• O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca agora está melhor preparado 
para tomar decisões sobre temas relativos à sanidade agropecuária e inocuidade 
dos alimentos como resultado das recomendações apresentadas em um relatório 
sobre a aplicação do instrumento DVE no país no contexto do projeto IICA-
STDF e por força da agenda nacional preparada a respeito desse tema, a qual 
contém a recomendação dessa visão comum. 

• Graças ao apoio prestado pelo IICA ao pessoal do Ministério da Agricultura, 
Silvicultura e Pesca, foi mantida a sustentabilidade do Projeto de Epidemiologia 
e Paraepidemiologia Veterinária (VEP) executado pelo IICA. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Os Ministros da Agricultura e do Turismo encontram-se em melhores condições 
para empreender iniciativas agroturísticas em 2010 em função da participação do 
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IICA em workshops e consultorias sobre desenvolvimento do agroturismo 
realizadas para o Ministério do Turismo. 

• Foi fortalecida a Rede de Produtoras Rurais em consequência da colaboração 
técnica e material prestada pelo IICA e do apoio do Instituto para a realização de 
reuniões do Poder Executivo, a provisão das instalações para a secretaria e o 
estabelecimento de vínculos com agências de cooperação, tais como a Missão 
Taiwan e o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca. 

• O Foro da Juventude Rural de São Vicente e Granadinas (SVGAFY) está melhor 
preparado para implementar com sucesso seu plano de trabalho de 2010, tendo 
em vista o apoio do IICA ao Poder Executivo para fortalecer as estruturas 
internas da organização e a contínua provisão das instalações de sua secretaria. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Os responsáveis pela tomada de decisões no âmbito da CARICOM estão em 
melhores condições para estabelecer contatos e desenvolver uma agenda 
regional comum em razão de um workshop auspiciado pelo IICA, no qual foram 
abordados temas sobre biotecnologia e biossegurança. 

 
Suriname 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O Instituto copatrocinou um foro nacional realizado para analisar a situação da 
agricultura no Suriname. 

• Prestou apoio técnico à participação de dois jovens surinameses no II Foro 
Hemisférico de Jovens Líderes da Agricultura nas Américas 

• O IICA participou de duas importantes atividades nacionais, a Agro/made in 
Suriname/ICT Fair e o Festival de Arte do Suriname, cujo tema central foi o 
aquecimento global. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA colaborou para a coordenação e promoção de vínculos de mercado para 
venda de vegetais por parte de membros da Fundação de Mulheres 
Agropecuárias (SAV). 

• O Instituto apoiou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca (LVV) em suas 
atividades relacionadas com a capacitação em temas sobre pós-colheita e 
divulgação de informação sobre a comercialização para produtores e 
exportadores mediante seminários mensais. 

• Também assinou um contrato e avalizou uma consultoria para a elaboração de 
um manual prático sobre gestão de exportações agropecuárias nos aeroportos 
internacionais do Suriname, no contexto do Programa de Apoio ao Comércio do 
Ministério do Comércio e Indústria. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• O IICA promoveu e apoiou a participação de técnicos do Suriname em um 
workshop regional sobre identificação de pragas, realizado em Grenada. 
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• Apoiou, também, o programa de vigilância de pragas e doenças, inclusive a 
vigilância da mosca-das-frutas do Caribe na região fronteiriça do país com a 
Guiana. 

• O Instituto participou em comitês e assessorou o Escritório de Normas do 
Suriname na formulação das normas de produtos agropecuários básicos 
selecionados. 

 
Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente 
 

• O Instituto organizou e copatrocinou um workshop sobre permacultura como 
forma alternativa de produção e gestão ambiental para as comunidades 
localizadas no interior do Suriname. 

• Foram realizados dois seminários de conscientização sobre os efeitos do 
aquecimento global na agricultura, nos quais participaram 200 estudantes. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Com base em um acordo assinado em 2008 com a Cruz Vermelha do Suriname 
foram realizadas atividades destinadas a recuperar propriedades rurais e 
impulsionar a segurança alimentar e nutricional em comunidades no Leste e Sul 
do interior do Suriname. 

• O IICA concluiu uma proposta de atividades para impulsionar a diversificação 
da agricultura no Distrito Coronie e a apresentou em um seminário para atores 
diretamente interessados no tema; além disso, deu início à execução de 
componentes específicos da proposta.  

• Também colaborou na coordenação do trabalho da SAV sobre a programação e 
execução de workshops para formação de capacidades destinados aos membros 
da organização, financiados pelo Governo do Japão. 

• Executou as atividades programadas no projeto IICA-OEA sobre vínculos 
regionais para o agroturismo. 

• Além disso, prestou constante apoio ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional na organização do Departamento de Agricultura do Interior. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• O IICA testou cultivares melhoradas de arroz em dois lugares no interior do 
país. 

• No contexto das iniciativas relacionadas com a segurança alimentar, o Instituto 
introduziu tecnologias de produção melhoradas em comunidades do interior. 

• Promoveu a visita de um produtor à Guiana para observar a gestão integrada de 
propriedades rurais e outros sistemas de produção. 

• O Instituto auspiciou e apoiou a participação do representante do Suriname em 
uma missão à Múrcia, Espanha, com o objetivo de observar tecnologias 
agrícolas. 

• Assim também procedeu com relação a uma visita de técnicos do Ministério da 
Agricultura ao Caribe para estudarem práticas de desenvolvimento pecuário. 
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Trinidad e Tobago 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA assessorou a implementação do plano de reforma do Ministério da 
Agricultura, Terras e Recursos Marinhos (MALMR) sob um enfoque renovado 
para passar da agricultura ao agronegócio. O trabalho incluiu uma visita 
exploratória de capacitação por parte de funcionários do Ministério e outros 
parceiros e clientes chave à Costa Rica, onde visitaram principalmente centros 
de excelência em agronegócio e serviços de extensão rural; essa atividade é parte 
dos esforços envidados a fim de fortalecer as capacidades institucionais do 
MALMR para provisão de tais serviços. 

• O Instituto colaborou com o MALMR e a FAO na realização de um curso de 
capacitação de uma semana sobre excelência na prestação de serviços de 
extensão, no qual participaram mais de 150 funcionários desse Ministério. O 
curso foi um primeiro passo a fim de fortalecer as capacidades do MALMR para 
prestar serviços mais integrados e coordenados aos empresários dedicados ao 
agronegócio. 

• Foram selecionados dois jovens para participar do II Foro de Jovens Líderes 
Rurais das Américas, realizado na Costa Rica, os quais foram posteriormente 
contratados pelo IICA para trabalhar em outras atividades sobre liderança. 

• Como parte dos esforços envidados para melhorar a segurança alimentar 
mediante a promoção de maior interação entre o setor agrícola e os meios de 
comunicação, o IICA, em colaboração com o CARDI, promoveu a realização de 
um concurso sobre jornalismo agrícola. 

• O Instituto lançou dois produtos promocionais sobre segurança alimentar: um 
caderno para estudantes e um cartaz, preparados para ajudar o público de 
Trinidad e Tobago a compreender e apreciar a segurança alimentar. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• O IICA colaborou com um programa de cooperação técnica destinado a 
aumentar as capacidades da NAMDEVCO com o objetivo de desenvolver 
cadeias de alimentos para consumo local e exportação. Graças a essa 
colaboração, a NAMDEVCO foi capaz de elaborar programas de exportação 
mais definidos e participativos sobre pimenta e abóbora. 

• Juntamente com a NAMDEVCO, o IICA aplicou e testou um sistema eletrônico 
de custos de produção, que permite determinar com transparência os custos de 
produção de bens básicos e a equidade nos preços para produtores e 
compradores. O sistema também foi implementado no MALMR, no 
Departamento de Agricultura do Congresso de Tobago e na Associação do 
Agronegócio de Trinidad e Tobago (TTABA). 

• O Instituto apoiou o desenvolvimento da pequena indústria de ruminantes 
mediante a assessoria técnica em comercialização prestada à Sociedade de 
Caprinos de Trinidad e Tobago (TTGSS). Colaborou para a criação de bancos de 
dados, o estabelecimento de custos de produção e a elaboração, comercialização 
e promoção de produtos. 

• O IICA convocou um workshop com o objetivo de traçar os rumos da indústria 
da agricultura orgânica, no qual participaram os principais parceiros e clientes 
dessa indústria. 
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Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Várias organizações, inclusive o IICA, o APHIS/USDA, o CIRAD e o 
Ministério da Alimentação e Agricultura da França, colaboraram com o 
MALMR na realização de um workshop de capacitação dirigido para 
epidemiologistas veterinários do Caribe. Essa atividade serviu para fortalecer os 
sistemas de vigilância de sanidade agropecuária da região. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Em colaboração com o Ministério do Turismo, o IICA apoiou atividades para 
impulsionar o desenvolvimento das empresas agroturísticas filiadas ao Comitê 
de Ação em Turismo (TAC) em Brasso Seco, tais como uma missão 
exploratória, uma sessão informativa e uma missão de capacitação e 
conscientização a Grenada, da qual participaram membros do TAC, do 
Ministério do Turismo e do IICA. 

• Graças ao apoio técnico do IICA na preparação de projetos e na mobilização de 
recursos, a comunidade rural de Fisihing Pond conseguiu adquirir um novo 
trator. 

• O Instituto preparou propostas de projetos destinados à obtenção de 
financiamento para a Rede de Produtoras Rurais e uma organização rural local 
de Rio Claro. 

 
Uruguai 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA contribuiu para aprimorar as capacidades de prospecção e pensamento 
estratégico mediante a realização do sexto ciclo de conferências “Políticas de 
Estado: o agro nos tempos futuros”, em cujo contexto e sob o lema “o campo 
escolhe” os candidatos à Presidência da República dos principais partidos 
políticos expuseram suas ideias e propostas com relação ao próximo período de 
governo 2010-2015. 

• O Instituto apoiou a realização do Seminário-Workshop Regional sobre Gestão 
de Riscos Climáticos e Seguros Agropecuários, organizado pelo Ministério da 
Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP). 

• Foi consolidada a Plataforma de Educação a Distância intitulada “Uruguai 
agroalimentar para o mundo”, que consiste de uma parceria formada por um 
conjunto de instituições públicas e privadas comprometidas com o setor 
agropecuário e rural do país. Foram realizados nove cursos que beneficiaram 
cerca de 200 alunos, em sua maioria profissionais jovens provenientes de países 
hispânicos. 

• Foi realizada a quinta edição da “Casa do Jornalista”, fruto de um esforço 
conjunto envidado com a Associação Rural do Uruguai que visa a contribuir 
para melhorar as condições de trabalho de 700 jornalistas credenciados na Expo 
Agro, principal exposição do campo uruguaio na cidade. 

• Foi elaborado o documento “El diseño de las políticas agropecuarias, su 
correlato con la estructura organizativa del MGAP”, que responde a demandas 
emanadas das máximas autoridades do Ministério e resultou de uma série de 
consultas a pessoas qualificadas e da posterior realização de um workshop. 
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• O Instituto levou a cabo o Primeiro Foro Nacional para Formação de Jovens 
Líderes Agropecuários, que contou com a participação de representantes das 
principais associações agropecuárias e de produtores de âmbito nacional. 

• Foram realizados três foros eletrônicos: (a) A extensão rural no Cone Sul: novos 
desafios diante da Sociedade do Conhecimento; (b) Transformando o 
conhecimento agrícola em desenvolvimento com inclusão social para a América 
Latina e o Caribe; e (c) Gestão de riscos e seguro rural. 

• Foram editados os dois primeiros números da “Revist@ Electrónica del IICA 
Uruguai”, nos quais foram abordados estes temas: (a) As TIC no setor rural e 
agroalimentar; e (b) A extensão rural no Cone Sul: novos desafios diante da 
Sociedade do Conhecimento. 

• No portal da Internet do Escritório do IICA no Uruguai, foi consolidada a seção 
“Uruguay agroalimentario en cifras”, havendo sido atualizada a informação 
sobre trigo, cevada, soja, girassol, arroz, mel e carne bovina. 

 
Promoção do comércio e da competitividade do agronegócio 
 

• Foi constituído o Grupo de Trabalho ad hoc INAC-IICA com o propósito de 
elaborar documentos estratégicos sobre negociações comerciais para a cadeia da 
carne. 

• O IICA elaborou o documento “Desempeño del sector agropecuario y 
agroindustrial de Uruguay en el período 2000-2008”, que inclui informação 
sobre aspectos macroeconômicos da economia uruguaia e comportamento do 
setor agropecuário por subsetores. 

• Para divulgar experiências de cooperação horizontal, foi editada a publicação 
“La inserción internacional de pequeñas y microempresas agropecuarias, casos 
seleccionados de Chile y Uruguay”, havendo sido desenvolvidos dois nodos de 
cooperação técnica, um sobre seguro rural e outro sobre traçabilidade animal. 

• O IICA apoiou a Secretaria Técnica do CAS e da REDPA em sua função de foro 
regional de articulação, coordenação e consulta dos ministros da Agricultura do 
Mercosul ampliado. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Foi aprovado o documento “Propuesta de líneas de investigación y acciones 
para el Plan Nacional de Investigación en Salud Animal (PLANISA)”, fruto de 
um esforço interinstitucional com a Faculdade de Veterinária da Universidade da 
República (UDELAR) e da Direção-Geral de Serviços Pecuários do MGAP. 
Esse plano prioriza os principais temas da pesquisa nas cadeias produtivas mais 
importantes do país, sob uma visão de médio prazo. 

• Com a participação de 200 técnicos foram realizados três workshops sobre a 
aplicação da metodologia DVE no Sistema Nacional de Inocuidade (juntamente 
com a OPAS) e na Direção de Serviços Agrícolas e MSF. 

• Foram fortalecidos os sistemas sanitários da região mediante o apoio do IICA ao 
Comitê Veterinário Permanente e a execução do Projeto de Controle e 
Erradicação da Influenza Aviária e Outras Doenças Transfronteiriças, 
administrado pelo IICA com financiamento do Banco Mundial. 

• No contexto da parceria estratégica existente entre o IICA e a Universidade de 
Nebrasca, por meio de videoconferências foram realizados dois cursos sobre 
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riscos microbiológicos e químicos nos alimentos, nos quais participaram 
representantes dos setores produtivo, privado e acadêmico. 

• Como atividade do Projeto de Promoção da Participação das Américas no Codex 
Alimentarius, o IICA auspiciou a participação de dois uruguaios no Comitê do 
Codex sobre Frutas e Hortaliças in natura e Inocuidade dos Alimentos. 

 
Promoção do desenvolvimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• O IICA colaborou na elaboração de um mapa da segurança alimentar no Uruguai 
sob o enfoque territorial, buscando identificar regiões vulneráveis sob o ponto de 
vista da produção e acesso aos alimentos. 

• Com o Instituto Nacional de Colonização e o MGAP, o IICA realizou o 
Seminário Internacional sobre Políticas de Acesso à Terra no Contexto do 
Desenvolvimento Rural Sustentável, no qual foram analisadas as experiências 
brasileiras e do Banco Mundial na América Latina. 

• Foi realizada, em parceria com o MGAP, a conferência “Papel da Agricultura 
Familiar nas Estratégias Nacionais de Segurança Alimentar: a Experiência 
Brasileira”. 

• Em atenção a uma solicitação da Direção de Projetos de Desenvolvimento do 
Escritório de Planejamento e Orçamento (OPP), o IICA realizou uma avaliação 
do Fundo de Desenvolvimento do Interior no período 2000-2008, a qual 
permitiu identificar experiências e recomendações para aperfeiçoar o 
desempenho desse mecanismo. 

• Também foi realizada uma análise sobre os três anos de gestão da Rede de 
Escritórios Departamentais de Desenvolvimento (RODDE), havendo sido 
estudadas ações alternativas para apoiar a descentralização e o fortalecimento 
dos governos departamentais na formulação e implementação de estratégias de 
desenvolvimento local e regional. 

• O IICA divulgou a publicação “Hablan los protagonistas del desarrollo rural: 
balance del concurso de experiencias 2005-2008”. 

• Foram capacitados 40 professores dos Centros de Apoio Pedagógico à Educação 
Rural e os inspetores departamentais de tecnologia educacional do ensino 
primário, os quais cobrem os 19 departamentos do Uruguai, sobre o processo de 
desenvolvimento rural sob o enfoque territorial, tendo como referência os 
colégios agrícolas e aplicando uma metodologia semipresencial com base nas 
TIC. 

• O IICA elaborou o perfil de um projeto de desenvolvimento rural sob o enfoque 
territorial na zona fronteiriça Argentina, Brasil e Uruguai, tendo por eixo os 
colégios agrícolas. 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• No contexto do programa BIOTECH II, financiado pela UE, foi realizada uma 
série de workshops nacionais e seminários regionais com o objetivo de 
contribuir para o planejamento estratégico da biotecnologia na região, 
consolidando uma plataforma especializada no tema para o Mercosul. 

• Foram concluídas as negociações para execução do Projeto de Democratização 
do Acesso e Uso da Informação do Mercado Modelo, que contará com recursos 
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do BID e do Instituto de Conectividade das Américas do CIID e que beneficiará 
100 operadores do Mercado Modelo de Montevidéu. 

• O Instituto negociou com o CIID a coparticipação de ambos os organismos na 
execução de um projeto sobre telefonia móvel no meio rural. 

• Juntamente com o PROCISUR e o FORAGRO, o IICA apoiou a realização da 
Consulta Regional na América Latina e no Caribe sobre Prioridades na Pesquisa 
Agropecuária para o Desenvolvimento. 

• No contexto da Plataforma de Educação a Distância, foi elaborado o perfil do 
Projeto sobre Inovação no Sistema de Transferência de Tecnologia na Cadeia da 
Carne mediante o Uso das TIC, o qual foi submetido à consideração da Agência 
Nacional de Pesquisa e Inovação. 

 
Venezuela 
 
Reposicionamento da agricultura e da vida rural 
 

• O IICA trabalhou na análise da problemática associada ao aumento dos preços 
dos alimentos e seus efeitos nas populações mais vulneráveis, havendo realizado 
diversas atividades, entre as quais a Reunião de Consulta e Coordenação sobre 
Preço dos Alimentos e Segurança Alimentar na América Latina e no Caribe, 
juntamente com o Sistema Econômico Latino-Americano (SELA). 

• O Instituto apoiou a Direção de Pesquisa e Desenvolvimento Legislativo da 
Assembleia Nacional na organização de mesas-redondas sobre soberania 
alimentar na geopolítica mundial, bem como na difusão de informações e 
fortalecimento de capacidades para a análise da crise financeira mundial e seu 
impacto na agricultura e na vida rural. 

• Como parte da Agenda Regional Andina em Segurança Alimentar, foram 
realizadas mesas-redondas para identificar os fatores críticos e temas 
estratégicos nacionais e territoriais relevantes nesse tema. 

• O Instituto apoiou o Ministério do Poder Popular para a Agricultura e Terras 
(MPPAT) na coordenação das atividades relacionadas com a realização da 
Semana da Agricultura e Vida Rural Jamaica 2009 e o Processo Ministerial 
2008-2009. 

• Foi constituído o Capítulo Venezuela da Aliança Andina para o Diálogo e a 
Revalorização da Agricultura e da Vida Rural. 

 
Promoção da sanidade agropecuária e da inocuidade dos alimentos 
 

• Com o Ministério para o Poder Popular da Ciência e Tecnologia e Indústrias 
Intermediárias e a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 
(FUNDACITE FALCÓN), o Instituto executou um projeto piloto sobre boas 
práticas agrícolas para as Redes Socialistas de Inovação Produtiva (RSIP) do 
melão, urucum e café. 

• Foi fortalecido o Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e da 
Influenza Pandêmica mediante o Programa de Biossegurança dos Mercados de 
Aves Vivas. 

• No contexto do Programa Integrado de Desenvolvimento Leiteiro (PIDEL), 
foram fortalecidas as capacidades para a implementação de boas práticas 
pecuárias em estabelecimentos leiteiros. 
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• Foram realizados vários eventos para desenvolver capacidades em inocuidade 
dos alimentos sob o enfoque de cadeia, juntamente com o setor acadêmico e o 
Ministério para o Poder Popular para a Saúde. 

• O Instituto apoiou a implementação do Projeto de Caracterização da Febre 
Aftosa na Venezuela e do Programa de Vacinação e Identificação do Bicudo-
Encarnado na Venezuela. 

• Em conjunto com os setores acadêmico e agroprodutivo, foi executado um 
programa destinado a fortalecer as capacidades dos atores do agro em boas 
práticas agrícolas e pecuárias. 

 
Fortalecimento das comunidades rurais sob o enfoque territorial 
 

• Nos Estados de Lara e Yaracuy foram realizadas ações de capacitação sobre 
recursos naturais e culturais e implementadas iniciativas de turismo rural nas 
comunidades. 

• O Instituto apoiou a Fundação Projeto Paria, os produtores de Barlovento e a 
empresa rural Chuao na identificação de programas que levem ao melhoramento 
das tecnologias de produção e comercialização do cacau. 

• O IICA concluiu, com a Fundação para o Desenvolvimento da Região Centro 
Ocidental (FUDECO), a primeira fase de execução do Convênio de Cooperação 
Técnica para o Desenvolvimento do Semiárido Larense. 

• Realizou, com a Assembleia Nacional, a “Mesa-Redonda sobre Juventude Rural 
e Desenvolvimento Sustentável: Construindo a Cidadania dos Territórios 
Rurais”. 

• Com o Núcleo de Decanos da Venezuela, o Instituto avançou a implementação 
do Programa Universidades e Territórios, havendo iniciado as ações no Estado 
de Lara com o apoio da Universidade Centro-Ocidental Lisandro Alvarado 
(UCLA). 

 
Promoção da incorporação da tecnologia e da inovação para a modernização da 
agricultura e o desenvolvimento rural 
 

• Em parceria com a FAO e a EMBRAPA, o IICA apoiou o MPPAT na análise de 
aspectos operacionais e conceptuais com vistas à efetiva coordenação dos atores 
que compõem o Sistema Nacional de Geração e Transferência de Tecnologia 
Agrícola. 

• O Instituto entregou ao MPPAT uma proposta para implementação do Sistema 
de Pesquisa, Transferência e Extensão da Tecnologia Agrícola na Venezuela. 

• Como parte do Convênio PTA/BID, o IICA contribuiu para fortalecer as 
capacidades do Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas (INIA), em seu papel 
de agente dinamizador do sistema de tecnologia agrícola na Venezuela. 

• Foi formulado um projeto sobre a aplicação da pesquisa participativa como 
ferramenta para melhorar o cultivo da mandioca no Município de Mara, Estado 
de Zulia. 

• Com a Universidade Central da Venezuela (UCV) e a Petróleos Venezuela 
Sociedade Anônima (PDVSA), o Instituto organizou o Seminário sobre 
Biocombustíveis e Abastecimento Agroalimentar. 
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4.  Relações com parceiros estratégicos 
 
 
Durante 2009, a Direção de Relações com Parceiros Estratégicos obteve importantes 
resultados por ter sido possível trabalhar com maior eficácia com um grande número de 
parceiros, alguns deles novos. Houve progressos em várias ações novas e em outras em 
andamento incluídas em iniciativas lideradas pelos Escritórios do IICA nos Estados 
Unidos (Washington, D.C.) e na Espanha (Madri), por muitos Representantes do IICA e 
por funcionários da Sede Central. Essas iniciativas apresentaram resultados 
significativos em algumas áreas chave. 
 
O quadro abaixo mostra os resultados e produtos obtidos com o apoio de diversas 
organizações. 
 

Quadro 5. Lista de memorandos de entendimento e cartas de acordo. 
Parceiro Objetivo 

Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) 

Implementar o Programa de Compras para o 
Progresso (P4P) em quatro países da América 
Central, concentrando-se em vincular com maior 
eficácia os pequenos produtores rurais com os 
mercados agrícolas. 

Associação Latino-Americana para o 
Desenvolvimento do Seguro Agrário 
(ALASA) 

Compartilhar informação, capacitar e elaborar 
projetos para assegurar recursos destinados a 
desenvolver o seguro rural. 

Organização Norte-Americana de 
Proteção Vegetal (NAPPO) 

Promover a sanidade agropecuária e a inocuidade 
dos alimentos na América do Norte e no Hemisfério 
Ocidental. O acordo servirá de referência para 
facilitar a difusão de informação chave sobre 
proteção vegetal e aumentar a cooperação técnica 
nesse campo com a visão de instar os países das 
Américas a adotarem e implementarem as normas 
fitossanitárias internacionais. 

Centro Científico da Semente da 
Universidade do Estado de Iowa 
(ISUSSC) 

Contribuir para a promoção de ações conjuntas 
destinadas a alcançar o desenvolvimento sustentável 
do setor agrícola e das comunidades rurais. Está 
previsto implementar em ambas as instituições 
programas de pesquisa, capacitação e cooperação 
técnica para fortalecer o setor de sementes na ALC. 

Escritório de Promoção do Comércio 
(TFO) do Canadá 

O programa de cooperação focaliza os seguintes 
elementos: um programa sobre acesso ao mercado 
agroalimentar do Canadá; capacitação em 
embalagens para exportações; missões comerciais ao 
Canadá de exportadores guianenses e vice-versa; e 
seminários sobre comércio e identificação de 
materiais de embalagem. 

Fonte: Direção de Relações com Parceiros Estratégicos do IICA. 
 
Foram desenvolvidas novas vias de cooperação em temas relativos à segurança 
alimentar com a USAID, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a Crise 
Alimentar Mundial e a Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (ACDI) 
mediante a participação em várias consultas e reuniões de planejamento e orçamento. 
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Foram fortalecidas as relações com outros parceiros estratégicos chave, inclusive a 
Junta Internacional de Alimentos e Desenvolvimento Agrícola (BIFAD), FIDA, BIO, 
FAO, BID, OPAS, Banco Mundial, Centro Internacional de Pesquisas para o 
Desenvolvimento (CIID), Universidade da Califórnia-Berkeley, Universidade da 
Califórnia-Davis, Universidade de Nebrasca e Conselho Internacional de Informação 
Alimentar (IFIC). 
 
O IICA e o PMA analisaram um projeto piloto executado em três países centro-
americanos, cujos resultados foram apresentados à Fundação Howard Buffet. Além 
disso, o Instituto realizou projetos específicos em cada um desses três países e concluiu 
a fase de proposta de projetos na Região Andina. 
 
O IICA ocupou um papel chave no âmbito da segurança alimentar na ALC, o que 
favoreceu a realização da bem-sucedida conferência “Agricultura para o 
desenvolvimento e a segurança alimentar das Américas”, organizada pelo Instituto e a 
OEA. Participaram da conferência formuladores de políticas chave do Governo dos 
Estados Unidos, doadores e atores do campo da segurança alimentar. O ex-Presidente 
Bill Clinton deu as boas-vindas aos participantes por meio de uma gravação, 
enfatizando que o IICA é um ator chave no campo da segurança alimentar na região. Foi 
preparado e distribuído um DVD que contém as exposições apresentadas na 
conferência. Também foi exibido outro vídeo, destacando a importância do papel que a 
mulher chilena desempenha na agricultura. Durante o evento foi distribuída uma grande 
quantidade de press releases. Em várias apresentações e reuniões realizadas no Canadá, 
Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Guiana, México e Uruguai foi ressaltada a 
pertinência do IICA como parceiro estratégico nas áreas da segurança alimentar e do 
seguro rural. 
 
Na Conferência do Prêmio Mundial de Alimentos, evento de alto nível realizado em 
Des Moines, Estado de Iowa, Estados Unidos, o IICA participou do painel “faixa azul” 
sobre segurança alimentar, paz e estabilidade. 
 
A participação do IICA como membro chave do Grupo de Amigos do Haiti na OEA 
contribuiu para aumentar a visibilidade do Instituto no Sistema Interamericano, havendo 
sido destacada a presença de longo prazo do IICA no Haiti e os casos bem-sucedidos na 
área da cooperação horizontal, tais como o Projeto Pró-Horta, de segurança alimentar. 
Essa ação estratégica também chamou a atenção de vários parceiros do IICA, entre os 
quais instituições do Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru e a 
Fundação Clinton, quanto à conveniência de fortalecer seu apoio em aspectos relativos à 
área da segurança alimentar. 
 
Trabalho conjunto CATIE e IICA 
 
Foi elaborado o Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Naturais 
Vinculado à Atividade Agropecuária em Territórios Fronteiriços sob o Enfoque da 
Gestão Integral das Bacias Hidrográficas do Projeto Bacias Hidrográficas 
Transfronteiriças México-Guatemala, mediante o qual foi possível avançar no tema da 
gestão dos recursos naturais, meio ambiente e mudanças climáticas. Também foi 
realizado um estudo sobre a situação do setor agroflorestal de Honduras e elaborado um 
documento resultante do Foro de Fortalecimento do Marco Regulatório das ASADAS 
na Costa Rica. 
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Em matéria de gestão da informação e do conhecimento, a Biblioteca Comemorativa 
Orton, localizada em Turrialba, Costa Rica, e administrada pelo IICA e o CATIE, 
atendeu a quase 11 mil usuários in situ; além disso, o acesso a seus serviços on-line foi 
de mais de 187 mil pessoas. A coleção da Biblioteca foi atualizada mediante a aquisição 
de 46.532 documentos científicos e técnicos, tanto impressos como eletrônicos. O total 
das entradas de registro ao banco de dados de revistas foi de 43.067 volumes, havendo 
assinaturas de 91 títulos de revistas científicas em formato físico e on-line. Além disso, 
foram recebidos 180 títulos por permuta e adquiridos dois bancos de dados 
internacionais de texto completo (CABI referencial e TEEAL) e 54 livros científicos. 
 
De outro lado, no âmbito do Programa de Melhoramento da Cultura da Informação nas 
Américas, a Biblioteca Orton ofereceu 27 cursos/workshops presenciais e on-line, tanto 
em nível nacional como internacional, sobre bibliotecas agrícolas, sistemas de 
informação para o agro e acesso de serviços, mediante os quais foram capacitados 538 
pesquisadores, professores e bibliotecários de unidades de informação. 
 
Durante a Semana SIDALC 10 foi oferecido um curso internacional sobre alfabetização 
informacional e web 2.0, havendo sido prestado apoio logístico e técnico ao processo de 
planejamento estratégico do SIDALC. Essa atividade foi realizada no CATIE com a 
participação de especialistas de informação agrícola das Américas. 
 
No contexto do convênio celebrado entre o IICA e a Biblioteca Agrícola Nacional 
(NAL) do USDA, foram formuladas 420 propostas e realizadas 116 traduções técnicas 
para o espanhol com vistas à atualização da versão 2010 do Tesauro Agrícola NAL do 
USDA. Com o apoio da NAL, o CATIE e o IICA realizaram uma avaliação da 
plataforma DigiTop, que gerou uma série de recomendações e possíveis opções de 
trabalho conjunto entre as três instituições. 
 
No âmbito do convênio celebrado com a Google, destaca-se a digitalização de mais de 
14.000 documentos das coleções do IICA e do CATIE pertencentes à Biblioteca 
Comemorativa Orton. 
 
Foi atualizado o portal na Internet do Centro de Recursos de Informação Bibliográfica 
sobre Cacau, Árvores, Florestas e Meio Ambiente (INAFORESTA), havendo, ademais, 
sido incorporados novos documentos e feita uma revisão do vocabulário especializado a 
fim de aprimorar o processo de busca no banco de dados. Foram também preparadas 
terminologias em agricultura orgânica e florestas para a criação de dois centros de 
recursos especializados já disponíveis para a CIAO e a CEMAGREF da França. No 
âmbito do Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP) do CATIE, foi 
desenvolvida uma plataforma virtual para a gestão do conhecimento. 
 
Com o apoio financeiro da GTZ e da Comissão Trinacional do Plano Trifínio, o 
Instituto apoiou o estabelecimento de um centro de documentação na zona do Trifínio 
(Honduras, El Salvador e Guatemala) mediante o qual será compilada, sistematizada e 
divulgada a informação publicada pela Comissão, bem como documentos de outras 
instituições com informação sobre temas de interesse da Comissão. 
 
Também foi preparada uma proposta de criação do Centro para Fortalecimento de 
Capacidades e Inovação em Desenvolvimento Sustentável para a América Latina e o 
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Caribe. A captação dos recursos para sua criação e operação será uma tarefa conjunta 
em 2010. 
 
Com vistas a aumentar as oportunidades de colaboração com centros de excelência 
acadêmica, o CATIE e o IICA exploraram, junto à Universidade da Califórnia-Berkeley 
e à Universidade da Califórnia-Davis, opções para a participação de estudantes de 
doutorado dessas universidades nas iniciativas levadas a cabo tanto pelo CATIE como 
pelo IICA na região. 
 
Finalmente, vários profissionais dos Estados membros participaram em atividades de 
capacitação em temas especializados realizadas no CATIE, tais como cursos sobre 
controle de doenças e liderança em ecoagricultura. 
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5. Informação sobre o capital financeiro 
 
Em 2009, o Instituto obteve resultados positivos na área financeira. Graças às medidas 
adotadas pela Administração para arrecadar as cotas vencidas e à resposta favorável dos 
Estados membros, foi possível manter uma situação financeira saudável pelo sexto ano 
consecutivo, desde que os órgãos de governo do Instituto aprovaram tais medidas. Isso 
permitiu ao IICA continuar a implementar programas de trabalho em suas áreas 
prioritárias. 
 
Para assegurar a implementação eficaz de seus programas, o Instituto continuou a 
promover uma cultura institucional baseada na eficiência, transparência, cautela 
financeira e prestação de contas. Além disso, o uso dos recursos financeiros esteve 
centrado na entrega de serviços diretos de cooperação técnica. 
 
Os quadros abaixo apresentam informação sobre a execução dos diferentes tipos de 
recursos administrados pelo IICA, quais sejam: (a) recursos de cotas e receitas diversas, 
destinados a financiar as operações do Instituto e as ações previstas nos programas de 
cooperação técnica acordados com os Estados membros; (b) recursos externos para 
financiar ações previstas nos acordos assinados com instituições de contrapartida para 
realizar atividades e projetos específicos de acordo com temas de interesse dos países 
membros; e (c) taxa institucional líquida (TIL), cujo propósito é cobrir as despesas 
decorrentes da administração de recursos externos e fortalecer a capacidade interna 
institucional. 

 
Quadro 6. Execução dos recursos de cotas e externos 

em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (em milhões de US$). 
Recursos Ano 

2005 2006 2007 2008 2009* 
Cotas 26,1 26,8 26,7 27,0 27,1 
Externos 125,5 134,1 180,5 206,0 153,7 
*Dados estimados. 
 

Quadro 7. Execução dos recursos de cotas 
por capítulo em 2009* (em milhões de US$). 
Capítulo Montante 

orçado 
Execução 

Montante % 
Cap. 1: Serviços diretos de cooperação técnica 24,3 24,2 89,3%
Cap. 2: Despesas de direção 1,3 1,3 4,8% 
Cap. 3: Despesas gerais e provisões 1,1 1,1 4,1% 
Cap. 4: Renovação de infraestrutura e equipamento 0,5 0,5 1,8% 
Total 27,2 27,1 100% 

        *  Dados estimados. 
 

Quadro 8. Execução orçamentária por fonte 
de recurso em 2009* (em milhões de US$). 

Fonte de Recurso  Execução 
Cotas 27,1 
Diversos 4,1 
TIL 10,6 
Externos 153,7 
Total 195,5 

                                * Dados estimados. 



 

112 
 

 

6. Informação sobre o capital humano 
 

A seguir, apresenta-se a informação sobre o capital humano do Instituto nos últimos 
oito anos: 
 

Quadro 9.  Distribuição dos recursos humanos por categoria em 2002-2009. 
Classificação 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profissional Internacional (PPI) 100 97 91 95 95 94 91 89 
Profissional Local (PPL) 237 217 198 219 225 234 279 336 
Serviços Gerais (PSG) 501 385 366 379 383 374 407 437 
Total 838 699 655 693 703 702 777 862 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos a Serviço da Cooperação Técnica. 
 
 

Quadro 10. Distribuição dos recursos humanos por categoria 
e fonte de financiamento em 2009. 

 
Categoria 

Fonte de financiamento  
Total 

 

 
 

% Recursos regulares Recursos externos 
Quantidade % Quantidade % 

PPI 87* 10,09 2 0,23 89 10,32 
PPL 235 27,26 101 11,72 336 38,98 
PSG 381 44,20 56 6,50 437 50,70 
Total 703 81,55 159 18,45 862 100,0 

 
* Um funcionário é financiado parcialmente por recursos externos. 
 
Fonte: Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos a Serviço da Cooperação Técnica. 
 

Quadro 11. Distribuição dos recursos humanos por sede de trabalho 
e fonte de financiamento em 2009. 

 
Localização 

PPI PPL PSG Total 
Recursos 
regulares 

Recursos 
externos 

Recursos 
regulares 

Recursos 
externos 

Recursos 
regulares 

Recursos 
externos 

Recursos 
regulares 

Recursos 
externos 

Sede Central 23 1 95 3 116 2 234 6 

Região Andina 12 0 40 1 78 3 130 4 

Região Caribe 15 0 24 7 59 19 98 26 

Região Central 16 1 26 59 52 11 94 71 

Região Norte 9 0 6 0 20 0 35 0 

Região Sul 12 0 44 31 56 21 112 52 

Total 87 2 235 101 381 56 703 159 
Fonte: Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos a Serviço da Cooperação Técnica. 
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7. Principais reuniões 
 
Reuniões oficiais 
 

Nome oficial Data Lugar de 
realização 

Lugar e data de publicação do 
relatório ou anais do evento 

Reunião Ordinária 2009 da 
Comissão Consultiva Especial de 
Assuntos Gerenciais (CCEAG) 

1-2 de abril Sede Central, IICA 

Relatório: Recomendações da 
Comissão Consultiva Especial de 
Assuntos Gerenciais (CCEAG) 

Local: IICA, Sede Central 
Data: Abril de 2009 

Anais: Áudio verbatim digital 

Vigésima Nona Reunião Ordinária 
do Comitê Executivo 14-16 de julho Sede Central, IICA 

Relatório: Relatório da Vigésima Nona 
Reunião Ordinária do Comitê 

Executivo 
Local: IICA, Sede Central 

Data: Julho de 2009 
Anais: Áudio verbatim digital 

Décima Quinta Reunião Ordinária 
da JIA 28-29 de outubro Montego Bay, 

Jamaica 

Relatório da Décima Quinta Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de 

Agricultura 
Local: IICA, Sede Central 
Data: Novembro de 2009 

Anais: Audio verbatim digital 
II Foro de Líderes Jovens das 
Américas 7-11 de setembro Sede Central, IICA Anais: Audio verbatim digital 

Semana dos Representantes 2009 18-21 de agosto Sede Central, IICA 

Relatório: Acordos da Semana dos 
Representantes 

Local: IICA, Sede Central 
Data: Agosto de 2009 

Anais: Audio verbatim digital 
 
Reuniões diversas 
 

Nome oficial Data Lugar de 
realização 

Lugar e data de publicação do 
relatório ou anais do evento 

Workshops sobre liderança e 
planejamento estratégico para 
beneficiários dos projetos em Ipala 
(Guatemala), Cárdenas (Nicarágua) e 
Yoro (Honduras) 

25-31 de janeiro, 
14-16 de abril e 

24 de junho 

Guatemala, 
Honduras e 
Nicarágua 

IICA, Boletim eletrônico da Rede 
SICTA, Nicarágua 

Junho de 2009 

 Workshop sobre hidroponia  
2-3 de fevereiro 

Departamento de 
Agricultura, St. Kitts 

IICA 
Saint Kitts e Nevis 
Fevereiro de 2009 

Foro-Workshop sobre Turismo Rural 
para o Desenvolvimento Sustentável 
de Espaços Territoriais (IICA/UCV) 

 
4-6 de fevereiro 

Maracay 
Estado Aragua, 

Venezuela 

IICA, Maracay 
Fevereiro de 2009 

Workshop do Observatório Peruano 
de Cadeias Agroprodutivas e 
Territórios Rurais para a Junta 
Nacional do Café 

18 de fevereiro IICA 
Lima, Peru 

Relatório do Observatório Peruano de 
Cadeias Produtivas e Territórios Rurais 

Fevereiro de 2009 

Workshop IICA/GUYWID sobre 
Hidroponia 25 de fevereiro 

Corriverton 
Centro Comunitário, 

Berbice, Guiana 

Relatório do IICA 
Georgetown 

Março de 2009 
Primeiro Seminário Nacional da 
Agroindústria Frutícola Salvado- 
Renha 

3-4 de março Holliday Inn 
Antíguo Cuscatlán 

Relatório Anual 
11 de maio de 2009 

Santa Tecla 
II Reunião da Aliança Andina para o 
Diálogo e a Revalorização da 
Agricultura e da Vida Rural 

5-6 de março ‘Quito, Equador São José 
Março de 2009 

Workshops de capacitação e 
assistência técnica em formulação de 
planos de negócios 

9-11 de março 
12-14 de maio 

Guatemala e 
Nicarágua 

IICA, Boletim eletrônico da Rede 
SICTA, Nicarágua 

Junho de 2009 
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Workshop dos Interessados no 
Agroturismo 17 de março Bureau of Standards, 

Macoya 
Trinidad 

Março de 2009 
Simpósio “Sistemas de Pesquisa, 
Transferência e Extensão da 
Tecnologia Agrícola na Venezuela: 
Antecedentes, Situação Atual e 
Perspectivas”(MPPÁT/FAO/IICA) 

1º de abril Caracas, Venezuela 

 
 

Caracas 
Abril de 2009 

Workshop sobre etiquetagem e 
higiene dos alimentos 2 de abril Departamento de 

Agricultura, Nevis 
IICA 

Saint Kitts e Nevis 
Workshop IFT para a América 
Central e a  República Dominicana 
sobre as Ferramentas Equitool e 
IROCB (RICO) 

 
6-7 de abril 

Hotel V Centenário. 
Santo Domingo, 

República 
Dominicana 

Santo Domingo 
Agosto de 2009 

XV Reunião de Bibliotecas 
Agropecuárias, Veterinárias, 
Florestais e Pesqueiras 

20 de abril 

XLI Reunião de 
Bibliotecários, Feira 

Internacional do 
Livro, Buenos Aires, 

Argentina 

 
Sem publicação de anais 

Programa de Formação de Líderes: 
Desenvolvimento de Equipes, 
Negociação e Gestão de Conflitos e 
Criatividade e Inovação 

23-24 de abril 
24-25 de junho 

4-5 de novembro 

Salão Aldeia Global, 
Belém Gualcho, 

Honduras 

Honduras 
27 de abril de 2009 
1º de julho de 2009 

10 de novembro de 2009 
IV Seminário Latino-Americano e do 
Caribe de Biocombustíveis, 
organizado por OLADE/FAO, 
Ministério das Minas e Energia da 
Colômbia e Ministério das Minas e 
Energia do Brasil 

28-30 de abril Cali, Colômbia 

 
http://www.olade.org/biocombustibles/

ponencias.html 
Colômbia 

Abril de 2009 

Métodos e ferramentas para o 
planejamento, delineamento e 
implementação de sistemas de 
irrigação por gotejamento na pequena 
agricultura familiar 

6-8 de maio 
Auditório do IICA, 

Manágua, 
Nicarágua 

Manágua, Nicarágua 
15 de maio de 2009 

XVII Jornada do Foro DRS: Emprego 
e Trabalho na Agricultura Brasileira 12 de maio Brasília, DF 

Brasil 

Anais 
Brasília, DF 

Brasil 
I Foro Nacional para Formação de 
Jovens Líderes Agropecuários e da 
Vida Rural: SIMACO/CIPCA/IICA 

16-17 de maio Choquenaira, La Paz, 
Bolívia 

La Paz, Bolívia 
Maio de 2009 

I Foro Nacional para a Formação de 
Jovens Líderes Agropecuários e da 
Vida Rural – Carmen Pampa (UAC-
CP/IICA) 

18-19 de maio 
Carmen Pampa, 
Coroico, La Paz, 

Bolívia 

 
La Paz, Bolívia 

19 de maio de 2009 
 

Seminário Nacional de Agricultura 
Irrigada e Desenvolvimento 
Sustentável 

19-20 de maio Brasília, DF 
Brasil 

Anais 
Brasília, DF 

Junho de 2009 
Reunião da Rede de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação de 
Jatropha curcas L. (pinhão-manso) 
para produção de biodiesel na 
América Latina e no Caribe (Rede 
Jatropha LAC) 

26-30 de maio 
Brasília e Planaltina, 
DF e Janaúba, MG 

Brasil 

http://www.IICA.org.br/Docs/Publicaco
es/Agronegocio/2009/Biocombustiveis_

em_FOCO-AnoI-N005.pdf 

Reunião para apresentação da Agenda 
Nacional 2008-2012 do Comitê 
Interssetorial MSF do Panamá 

28 de maio Cidade do Saber, 
Panamá 

Publicação: Agenda Nacional do 
Comitê Interssetorial MSF do Panamá, 

Panamá, Março de 2009 
Workshop Regional sobre a 
Construção de uma Iniciativa 
Regional Andina Destinada a  
Contribuir para Melhorar a 
Competitividade do Cacau na Região 
Andina 

2-3 de junho Caracas, Venezuela 
 

Venezuela 
12 de junho de 2009 

I Encontro de Líderes Juvenis de 
Universidades (CONFCA/IICA) 3-5 de junho Latacunga, 

Equador 
Relatório Anual 2009 

Equador 
Seminário- Workshop Regional sobre 
Gestão de Riscos Climáticos e Seguro 
Rural 

4-5 de junho 
Salão dos Plenários, 

Edifício 
MERCOSUR, 

Uruguai. Anais a publicar. 
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Montevidéu, 
Uruguai 

Workshop para Definição do Perfil de 
Projeto de Centro de Gestão para a 
Inovação do Setor Silvoagropecuário 
da Região de Los Rios 

16 de junho Valdívia, Chile 

Perfil de projeto de Centro de Gestão 
para a Inovação Silvoagropecuária da 

Região de Los Rios 
IICA, Chile 

15 de outubro de 2009 
Reunião de apresentação do Plano de 
Ação para a Competitividade da 
Cadeia do Arroz no Panamá 

19 de junho Divisa, Panamá 
Livro 

Panamá 
Novembro de 2009 

Workshop sobre Empreendedo-rismo 23 e 24 de junho 
Universidade West 
Indies, St. Kitts e 

Nevis 

Escritório do IICA, 
Saint Kitts e Nevis 

Seminário sobre Agentes Patogênicos 
Emergentes nos Alimentos: Listeria 1º de julho Santiago, Chile 

Informação sobre o evento divulgada na 
página www.achipia.cl 

22 de julho de 2009

Workshop sobre Conservação de 
Alimentos 9 de julho 

Cades Bay 
Agricultural Station 

Cades Bay, 
Antígua e Barbuda 

Antígua e Barbuda 
Julho de 2009 

Encontro Regional de Grupos de 
Ação Territorial (GAT) 22-23 de julho Auditório do IICA, 

Manágua, Nicarágua 
Manágua, Nicarágua 
30 de julho de 2009 

Workshop sobre Desenvolvimento do 
Agronegócio: Iniciativa para 
Fortalecimento de Capacidades 
Agroempresariais e Gerenciais na 
América Central 

24-28 de julho Escritório do IICA em 
Honduras 

Avaliação do Workshop 
Boletim Eletrônico do Escritório do 

IICA em Honduras 
Julho-setembro de 2009 

Reunião sobre Aplicação da 
Estratégia Boliviana de Segurança 
Alimentar em Nível Municipal 

26-27 de julho Caripuyo, Bolívia Bolívia 
1º de agosto de 2009 

Workshop de Avaliação de Riscos 
Microbiológicos em Alimentos 27-31 de julho Quito, Equador Relatório Anual 2009 

Equador 
Avaliação do Impacto Econômico do 
Programa “Moscamed” no México 
(1978-2008) 

30 de julho México, DF México, DF 
Julho de 2009 

Seminário Internacional sobre 
Política de Acesso à Terra no 
Contexto do Desenvolvimento Rural 
Sustentável 
 

31 de julho 

Faculdade de 
Agronomia, 

Universidade da 
República, 

Montevidéu 

CD 
Uruguai 

Julho de 2009 

VI Ciclo de Conferências Políticas de 
Estado: O agro nos tempos futuros. O 
campo escolhe. 

7 de agosto, 4 de 
setembro e 2 de 

outubro 

Salão dos Plenários, 
Edifício 

MERCOSUR, 
Montevidéu 

DVD 
Uruguai 

Outubro de 2009 

Workshop de Capacitação e 
Planejamento sobre Metodologias de 
Medição do Efeito de Inovações nos 
Projetos da Rede SICTA na América 
Central 

13-15 de agosto Manágua, Nicarágua 
Portal da Rede SICTA 

Nicarágua 
Outubro de 2009 

Seminário IICA/MOA/APHIS de 
Capacitação em Mosca-da-Carambola 17-21 de agosto 

Escola de Agricultura 
da Guiana, Mon 

Repos, East Cost, 
Demerara, Guiana 

Relatório 
Georgetown, Guiana 

Setembro de 2009 

Programa de Liderança Executiva em 
Inocuidade dos Alimentos 23-29 de agosto Quito, Equador Relatório Anual 2009 

Equador 
Workshop sobre Proteção de Culturas 
em Consórcios Regionais de Pesquisa 
Agrícola: Manual de Gestão 

27-28 de agosto IICA, Costa Rica 
Documento síntese do workshop 

Costa Rica 
Setembro de 2009 

II Seminário Internacional sobre 
Qualidade Vinculada à Origem9 

29 de setembro  a 
1º de 

outubro 
São José, Costa Rica Novembro de 2009 

Workshop sobre Requisitos para 
Superar Barreiras Técnicas não 
Tarifárias para o Mercado dos 

3 de setembro 
IICA, Santo 

Domingo, República 
Dominicana 

República Dominicana 
Novembro de 2009 

                                                 
9 Coorganizado com a FAO e a Universidade Nacional da Costa Rica. 
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Estados Unidos 
I Seminário de Ética e 
Responsabilidade Socioambiental no 
Setor Agropecuário do Brasil 

4 de setembro Brasília, DF, 
Brasil 

Anais 
Brasília, DF 

Outubro de 2009 
Workshop sobre Metodologia do 
Ensino Superior 7-11 de setembro Riobamba, Equador Relatório Anual 2009 

Equador 
Capacitação em requisitos sanitários 
do setor hortifrutícola no contexto do 
DR-CAFTA 

8 de setembro Escritório do IICA em 
Honduras 

Boletim eletrônico do Escritório do 
IICA em Honduras 

Julho-setembro de 2009 
Conferência sobre o papel da 
agricultura familiar nas estratégias 
nacionais de segurança alimentar: a 
experiência brasileira 

11 de setembro DINARA-MGAP, 
Montevidéu 

CD 
Uruguai 

Setembro de 2009 

Gestão do Negócio do Agroturismo: 
da Semente ao Sucesso 15-16 de setembro Blue Horizon Hotel, 

Barbados 
Barbados 

Novembro de 2009 
Reunião de Consulta e Coordenação 
sobre o Preço dos Alimentos e a 
Segurança Alimentar na América 
Latina e no Caribe (SELA/IICA) 

17-18 de setembro Caracas, Venezuela Venezuela 
21 de setembro de 2009 

Curso de Gestão do Agronegócio em 
Empresas Associativas Rurais10 21-25 de setembro Mendoza, Argentina Novembro de 2009 

Workshop Regional sobre 
Identificação de insetos coleópteros 
de importância econômica 

21-25 de setembro St. George’s, 
Grenada 

Grenada 
5 de outubro de 2009 

Foro Nacional de Jovens Rurais 
Líderes do Panamá 22-24 de setembro Divisa, Panamá 

Relatório do Foro Nacional de Jovens 
Rurais Líderes do Panamá 

Panamá 
Setembro de 2009 

Seminário Regional sobre Sistemas 
de Controle da Produção Orgânica 30 de setembro Instalações do 

SENASA, Argentina 

Portal do IICA na Argentina na 
Internet, do SENASA e do MAGyP 

Argentina 
Conferência IICA/OEA sobre 
Segurança Alimentar: a Agricultura 
para o Desenvolvimento e a 
Segurança Alimentar nas Américas 

1º de outubro 
 

Washington, DC 
EEUU 

Press releases 
Portais do IICA e da OEA na Internet 

Estados Unidos 
Outubro de 2009 

Foro Regional de Agroindústrias na 
América Latina11 5-7 de outubro Lima, Peru Peru 

Novembro de 2009 
Programa de Capacitação em Boas 
Práticas Agrícolas (FUNDACITE 
Falcón, UNEFM e IICA) 

13 de outubro a 
20 de novembro 

Estado de Falcón, 
Venezuela 

Venezuela 
23 de novembro de 2009 

Venezuela 
Mesa-Redonda: Lançamento do 
Concurso para o Prêmio Jornalismo 
Agrícola 

6 de outubro 
Hyatt Regency Hotel 

Port of Spain 
Trinidad e Tobago 

Trinidad 
28 de outubro de 2009 

Consulta Regional na América Latina 
e no Caribe sobre Pesquisa 
Agropecuária para o 
Desenvolvimento 
(FORAGRO/GFAR/IICA/ 
PROCISUR) 

19-20 de outubro CIAT 
Cali, Colômbia 

Escritório do IICA no Uruguai, 
Secretaria do PROCISUR, Secretaria 

Técnica do FORAGRO e CIAT. Anais 
em 

http://infoagro.net/shared/docs/a2/GCA
RD-ALC.html 

Uruguai, dezembro de 2009 

Reunião de Diretores do Comitê 
Executivo do FORAGRO 20 de outubro CIAT 

Cali, Colômbia 

Ata em 
http://IICA.int/foragro/documentos/Act

a_Directivos_CE_FORAGRO.pdf 
V Foro Internacional do Agronegócio 
de Frutas Tropicais: Rumo à 
Integração da Fruticultura Regional 

21-22 de outubro San Salvador, 
El Salvador 

CD 
El Salvador 

Outubro de 2009 
Curso sobre Sistemas 
Agroalimentares Localizados12 26-29 de outubro Boquete, Chiriquí, 

Panamá 
Panamá 

Outubro de 2009 
Foro TFO Canadá/IICA sobre 
Sensibilização de Interessados: o 
Mercado Canadense para Frutas e 
Vegetais in natura e Processados 

29 de outubro 
Pegasus Hotel, 
Georgetown, 

Guiana 

 
Relatório AHFS 

Georgetown, Guiana 
Outubro de 2009 

                                                 
10 Coorganizado com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) de Mendoza e o Escritório do IICA na Argentina. 
11 Coorganizado com a FAO, ONUDI, RUTA,ADEX, BID, CEPAL, FIDA e a Universidade Nacional Agrária La Molina. 
12 Coorganizado com a Rede de Agroindústria Rural do Panamá (REDAR-Panamá) e a Universidade Tecnológica do Panamá. 
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Workshop Internacional sobre o 
Processo de Consulta da Iniciativa 
CIARD na América Latina e no 
Caribe 

30 de outubro Lima, Peru Anais 
(http://cop.IICA.int/sites/CIARD_ALC) 

Seminário-Workshop sobre Extensão 
Rural na Região Sul: Diálogo de 
Saberes 

10-11 de 
novembro 

Buenos Aires, 
Argentina 

CD e WWW.IICA.org.ar 
Argentina 

Novembro de 2009 

Workshop sobre Agricultura Orgânica 
e Boas Práticas Agrícolas 11 de novembro 

Complexo 
Ministerial, Jardim 

Botânico, St. George 

Grenada 
Anais a publicar. 

Segundo Congresso Nacional de 
Entomologia (Sociedade Boliviana de 
Entomologia/IICA) 

11-13 de 
novembro 

Auditório do IICA, 
Bolívia 

La Paz, Bolívia 
13 de novembro de 2009 

Primeira Reunião dos Integrantes do 
Projeto “Rede SIAL” financiado pelo 
FONCICYT 

12 de novembro 

Unidade Acadêmica 
de Estudos Regionais 
(UAER), Jiquilpan, 
Michoacán, México 

Minuta da reunião 
México 

Novembro de 2009 

Workshop de Seguimento das 
Negociações do Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança 

12-13 de 
novembro 

Santiago, 
Chile 

Chile 
Anais a publicar 

Seminário Internacional sobre 
Sistemas Agroalimentares Locais no 
México: Identidade Territorial, 
Construção de Capital Social e 
Instituições13 

12-14 de 
novembro 

Jiquilpan, 
Michoacán, México 

México 
Anais a publicar 

Workshop sobre Administração de 
Acordos Comerciais 

17-19 de 
novembro 

Salão de Capacitação  
do IICA, Santo 

Domingo, República 
Dominicana 

República Dominicana 
Novembro de 2009 

Workshop de Trabalho sobre 
Queijarias Rurais na América Latina: 
“Do leite ao queijo: valorização do 
saber fazer tradicional para reativar 
territórios rurais da América Latina” 

17-19 de 
novembro 

Cobertura do Edifício 
Administrativo da 

Universidade 
Autônoma do Estado 
do México, Toluca, 

México 

México 
CD 

Novembro de 2009 

Workshop Regional para a América 
Latina e o Caribe Destinado a 
Formadores para a Identificação e 
Documentação de Organismos Vivos 
Modificados 

23 de novembro México, DF 
23-27 de novembro 

México, DF 
23 de novembro de 2009 

Foro do PROCISUR de Prospecção 
sobre o Papel do Cone Sul como 
Reserva Mundial de Alimentos e os 
Possíveis Cenários para a Pesquisa, a 
Inovação e o Desenvolvimento 

24-25 de 
novembro 

Montevidéu, 
Uruguai 

 
www.procisur.org.uy 
Novembro de 2009 

 

Reunião Conjunta das Redes do 
PROCITROPICOS: Sistemas 
Agrícola, Florestal e Pastoril e de 
Produção Animal 

24-25 de 
novembro 

Santa Cruz de la 
Sierra, Bolívia 

 
www.procitropicos.org.br 

Novembro de 2009 

IV Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Territorial: 
Pensando o Futuro das Políticas 
Públicas de Desenvolvimento 
Territorial 

25-27 de 
novembro 

Aracaju, SE, 
Brasil 

 
Nota Técnica 
Brasília, DF 

Dezembro de 2009 

III Seminário sobre Políticas 
Agroalimentres: Segurança 
Alimentar, Competitividade e 
Tecnologia 

6-7 de dezembro 

Hotel Jaragua, 
Santo Domingo, 

República 
Dominicana 

República Dominicana 
Dezembro de 2009 

Workshop Regional sobre Segurança 
Alimentar (IICA-CAS/REDPA) 15 de dezembro Buenos Aires, 

Argentina 

CD e Portal na Internet 
Argentina 

Dezembro de 2009 

                                                 
13 Coorganizado com a Unidade Acadêmica de Estudos Regionais (UAER), a Rede SIAL América Latina e o Grupo de Pesquisa 
Europeu (ERG) sobre o tema SIAL. 
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SIGLAS  

 
A4T Iniciativa da Ajuda para o Comércio 
AACTI Associação de Colégios e Institutos Técnicos de Alberta 
AAFC Agricultura e Agroalimentos do Canadá 
ABC Agência Brasileira de Cooperação 
ABOPA Associação Boliviana de Produção Animal 
ACCESO Programa Oportunidade de Apoio a Exportações de Cacau nos Países Andinos 
ACDI Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional 
Acordo MSF Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
ADEGO Associação de Desenvolvimento Comunitário “Granero do Oriente” (Guatemala) 
ADHA Associação Dominicana de Fazendeiros e Agricultores 
ADOEXPO Associação Dominicana de Exportadores 
AEC Associação de Estados do Caribe 
AECID Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
AGER Associação Gremial de Empresários Rurais (Guatemala) 
AGEXPORT Associação Guatemalteca de Exportadores 
AGROCALIDAD Agência Equatoriana de Certificação da Qualidade do Agro  
ALADI Associação Latino-Americana de Integração 
ALASA Associação Latino-Americana para Desenvolvimento do Seguro Agropecuário 
ALC América Latina e Caribe 
AMSF Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (OMC) 
ANACAFE Associação Nacional do Café (Guatemala) 
APATUR Associação Paraguaia do Turismo Rural 
APEN Associação de Produtores e Exportadores da Nicarágua 
APHIS Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Sanidade Vegetal (USDA) 
APIA Associação de Fornecedores de Insumos Agropecuários (Bolívia) 
APPCC Sistema de Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle 
ASADAS Associação Operadora de Sistemas de Aquedutos e Esgotamento Sanitário 

(Costa Rica) 
ASOPRANO Associação de Produtores Agropecuários do Norte de Olancho 
ATINAR Agriculture Technology and Innovation Network for the Andean Region 
AUPSA Autoridade Panamenha de Segurança Alimentar 
BADMC Corporação de Desenvolvimento e Comercialização Agrícola de Barbados 
BAHA Autoridade Sanitária Agrícola de Belize 
BAIC Corporação Agroindustrial das Bahamas 
BAPA Associação dos Produtores Agrícolas das Bahamas 
BAS Sociedade Audubon de Belize 
BELTRAIDE Serviço para o Desenvolvimento do Comércio e Investimento de Belize 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BIFAD Junta Internacional de Alimentos e Desenvolvimento Agrícola 
BIO Organização da Indústria Biotecnológica 
BIT Consórcio da Indústria da Banana (Santa Lúcia) 
BLPA Associação de Pecuaristas de Belize 
BOPA Associação de Produtores Orgânicos de Belize 
BPA Boas práticas agrícolas 
BPG Boas práticas pecuárias 
BPM Boas práticas de manufatura 
CAAS Academia Chinesa de Ciências Agrárias 
CABA Associação de Agronegócios do Caribe 
CAC Conselho Agropecuário Centro-Americano 
CACHE Conselho Caribenho de Educação Agrícola Superior  
CADIAC Cadeias e Diálogos para a Ação 
CAF Corporação Andina de Fomento 
CAFY Fórum da Juventude Rural do Caribe 
CAN Comunidade Andina 
CANROP Rede Caribenha de Mulheres Produtoras Rurais  
CARDI Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola do Caribe 
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CARICOM Comunidade do Caribe 
CAS Conselho Agropecuário do Sul 
CATIE Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino 
CCEAG Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (IICA) 
CDB Banco de Desenvolvimento do Caribe 
CDEMA Agência Caribenha de Gestão de Emergências em Desastres 
CE Comitê Executivo (IICA) 
CEA Comitê de Exame de Auditoria 
CECADI Centro de Capacitação a Distância (IICA) 
CEMAGREF Instituto de Pesquisa em Ciência e Tecnologia para o Meio Ambiente (França) 
CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
CESO Organização Canadense de Serviço Executivo 
CFIA Agência Canadense de Inspeção de Alimentos 
CFYA Fórum da Juventude Rural do Caribe 
CIAO Comissão Interamericana de Agricultura Orgânica 
CIARD Coerência na Informação para a Pesquisa Agrária para o Desenvolvimento 
CIAT Centro de Pesquisa Agrícola Tropical 
CIPCA Centro de Pesquisa e Promoção do Camponês (Bolívia) 
CIPF Convenção Internacional de Defesa Fitossanitária 
CIRAD Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrícola para o 

Desenvolvimento (França) 
CLAYUCA Consórcio Latino-Americano e do Caribe de Apoio à Pesquisa e ao 

Desenvolvimento da Mandioca 
CNBAF Centro Nacional de Biotecnologia Agropecuária e Florestal (Peru) 
CNC Comitê Nacional do Cacau (Bolívia) 
CNMSF Comitê Nacional de Medias Sanitárias e Fitossanitárias 
CNP Conselho Nacional da Produção (Costa Rica) 
CNSA Coordenação Nacional da Segurança Alimentar (Haiti) 
CODESSER Corporação de Desenvolvimento Social do Setor Rural (Chile) 
COFCOR Conselho de Relações Exteriores e Comunitárias (Chile) 
Comitê MSF Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
COMMCA Conselho de Ministras da Mulher na América Central 
CONADEA Conselho Nacional de Desenvolvimento Agropecuário (Guatemala) 
CONAFOR Comissão Nacional Florestal (México) 
CONAN Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição (Bolívia) 
CONASA Conselho Técnico Consultivo Nacional de Sanidade Animal (México) 
CONCYT Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Guatemala) 
CONEFA Comissão Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Equador) 
CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasil) 
CORPOICA Corporação Colombiana de Pesquisa Agropecuária 
COSAVE Comitê de Sanidade Vegetal da Área Sul 
COSUDE Agência Suíça de Desenvolvimento Internacional 
CTA Centro Técnico de Cooperação Agrícola e Rural 
CTO Organização do Turismo do Caribe 
CVP Comitê Veterinário Permanente (CAS) 
DFEPI Direção de Financiamento Externo e Projetos de Investimento (IICA) 
DIGESA Direção-Geral de Saúde Ambiental (Peru) 
DIPRODE Direção de Projetos de Desenvolvimento (OPP, Uruguai) 
DLTGC Direção de Liderança Técnica e Gestão do Conhecimento (IICA) 
DNFTO Organização da Feira Nacional do Comércio de Dominica 
DPME Direção de Gestão do Desempenho e Avaliação (IICA) 
DSIF Fundo de Investimento Social da Dominica 
DVE Desempenho, Visão e Estratégia 
ECADERT Estratégia Centro-Americana de Desenvolvimento Rural Territorial 
ELFS Programa Executivo sobre Liderança em Inocuidade dos Alimentos 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMITUR Empreendimento Missionário do Turismo (Paraguai) 
ENTRA Doença transfronteiriça 
ESNADERT Estratégia de Desenvolvimento Rural sob o Enfoque Territorial (Equador) 
FADQDI Financiadora Agrícola de Québec – Desenvolvimento Internacional (Canadá) 
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FAN Fundação Amigos da Natureza (Bolívia) 
FAO Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
FARM Federação das Associações Rurais do Mercosul 
FAVACA Associação da Flórida de Ação Voluntária no Caribe e nas Américas 
FDI Fundo de Desenvolvimento do Interior (Uruguai) 
FECARROZ Federação Centro-Americana do Arroz 
FEDAVICAC Federação de Avicultores da América Central e do Caribe 
FEMCIDI Fundo Especial Multilateral do Conselho Interamericano de Desenvolvimento 

Integral 
FIDA Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
FIPA Federação Internacional de Produtores Agropecuários 
FIPA Foro Interparlamentar das Américas 
FITT Foro para Capacitação em Comércio Internacional 
FIUC Federação Internacional de Universidades Católicas 
FMAM Fundo para o Meio Ambiente Mundial 
FNN Fundação Novo Norte (Bolívia) 
FOCOSEP Projeto de Fortalecimento da Competitividade do Setor Exportador Paraguaio 
FONTAGRO Fundo Regional de Tecnologia Agropecuária 
FORAGRO Foro Regional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário 
FRADIEAR Foro Regional Andino para o Diálogo e a Integração da Educação Agropecuária 

e Rural 
FRUNORTE Projeto de Fortalecimento das Cadeias Produtivas e outros Produtos Associados 

da Zona Norte (El Salvador) 
FRUTALES Programa Nacional de Frutas de El Salvador 
FUCOA Fundação de Comunicação, Capacitação e Cultura do Agro (Chile) 
FUDECO Fundação para o Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Venezuela) 
FUMIN F undo Multilateral de Investimentos (BID) 
FUNDACITE Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da Região Centro-

Oeste da Venezuela 
FUPAD Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento 
GFAR Foro Global de Pesquisa Agropecuária 
GIADR Grupo Interinstitucional de Desenvolvimento Rural (Colômbia) 
GTMSBB Grupo Técnico Multissetorial de Biotecnologia e Biossegurança (Paraguai) 
GTZ Cooperação Técnica Alemã 
HOOPS Projeto de Apoio às Escolas Primárias e Secundárias (Santa Lúcia) 
IA Influenza aviária 
IAPP Vigilância da influenza aviária altamente patogênica 
IAASTD Avaliação Internacional do Papel da Ciência e Tecnologia Agropecuária no 

Desenvolvimento 
IDA Instituto de Desenvolvimento Agrário (Costa Rica) 
IDRC Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento 
IEP Instituto de Estudos Políticos (Toulouse, França) 
IFAM Instituto de Fomento e Assessoria Municipal (Costa Rica) 
IFIC Conselho Internacional de Informação Alimentar 
IFOAM Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica 
IFPRI Instituto Internacional de Pesquisa sobre Política Alimentar 
IFT Instituto de Tecnólogos de Alimentos 
IGTC International Gene Trap Consortium 
IICA Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
IILA Instituto Ítalo-Latino-Americano 
ILPES Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social 

(CEPAL) 
INA Instituto Nacional de Aprendizagem (Costa Rica) 
INAC Instituto Nacional da Carne (Uruguai) 
INAFORESTA Centro de Recursos de Informação Bibliográfica sobre Cacau, Árvores, Florestas 

e Meio Ambiente (CATIE) 
INAN Instituto Nacional de Alimentos e Nutrição (Paraguai) 
INCA Rural Instituto Nacional de Desenvolvimento de Capacidades do Setor Rural (México) 
INCODER Instituto Colombiano de Desenvolvimento Rural 
INDAP Instituto de Desenvolvimento Agropecuário (Chile) 
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INFOAGRO Sistema de Gestão da Informação Técnica (IICA) 
INFOTEC Sistema de Informação Científica e Tecnológica 
INIA Instituto de Pesquisas Agropecuárias (Chile) 
INIA Instituto Nacional de Inovação Agrária (Peru) 
INIA Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária (Uruguai) 
INIA Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas (Venezuela) 
INIAF Instituto Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (Bolívia) 
INIAP Instituto Nacional Autônomo de Pesquisa Agropecuária (Equador) 
INIFAP Instituto Nacional de Pesquisas Florestais, Agrícolas e Pecuárias (México)  
INIM Instituto Nicaraguense da Mulher 
INTA Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (Argentina e Uruguai) 
INTAL Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe 
INTRADE Associação Internacional de Representantes do Comércio na Flórida (Estados 

Unidos) 
IPED Instituto de Desenvolvimento da Empresa Privada (Guiana) 
IRTA Instituto de Pesquisa e Tecnologia Agropecuária (Espanha) 
ISAAA Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia 
JGGA Associação de Produtores em Estufa da Jamaica 
JIA Junta Interamericana de Agricultura 
JICA Agência Japonesa de Cooperação Internacional 
JPFA Associação de Suinocultores da Jamaica 
LVV Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca (Suriname)  
MADR Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Colômbia) 
MAF Ministério da Agricultura e Pesca (Belize) 
MAG Ministério da Agricultura e Pecuária (Costa Rica, El Salvador, Equador  e 

Paraguai) 
MAGA Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação (Guatemala) 
MAGAP Ministério da Agricultura, Pecuária, Aqüicultura e Pesca (Equador) 
MAGFOR Ministério Agropecuário e Florestal (Nicarágua) 
MAG FRUTALES  Programa Nacional de Frutas de El Salvador 
MAGyP Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca (Argentina) 
MALFF Ministério da Agricultura, Terras, Floresta e Pesca (Santa Lúcia) 
MALMR Ministério da Agricultura, Terras e Recursos Marinhos (Trinidad e Tobago) 
MAMR Ministério da Agricultura e Recursos Marinhos (Bahamas) 
MAP Programa Agroambiental Mesoamericano (CATIE) 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil) 
MARNDR Ministério da Agricultura, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural (Haiti) 
MDRyT Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras (Bolívia) 
MED Ministério da Educação (Nicarágua) 
MERCOSUL Mercado Comum do Sul 
MGAP Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (Uruguai) 
MI Ministério da Integração Nacional (Brasil) 
MICI Ministério do Comércio e Indústrias (Panamá) 
MIDA Ministério do Desenvolvimento Agropecuário (Panamá) 
MIES Ministério da Inclusão Econômica e Social (Equador) 
MINAG Ministério da Agricultura (Peru) 
MINTUR Ministério do Turismo (Equador) 
MPPAT Ministério do Poder Popular para a Agricultura e Terras (Venezuela) 
MSF Medidas sanitárias e fitossanitárias 
MYPIME Micro, pequenas e médias empresas 
NAL Biblioteca Agrícola Nacional (USDA) 
NAMDEVCO Corporação Nacional de Comercialização e Desenvolvimento (Trinidad e 

Tobago) 
NAPPO Organização Norte-Americana de Defesa Vegetal 
NARI Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola (Guyana) 
NAYA Associação Nacional da Juventude Rural (Dominica) 
OEA Organização dos Estados Americanos 
OECS Organização dos Estados do Caribe Oriental 
OGM Organismo geneticamente modificado 
OIE Organização Mundial de Sanidade Animal 
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OIMA Organização de Informação de Mercados das Américas 
OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidade Agropecuária 
OLADE Organização Latino-Americana de Energia 
OMC Organização Mundial do Comércio 
OMS Organização Mundial da Saúde 
ONG Organização Não-Governamental 
ONU Organização das Nações Unidas 
ONUDI Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 
OPP Escritório de Planejamento e Orçamento (Presidência da República, Uruguai) 
OTCA Escritório de Tratados Comerciais Agrícolas (República Dominicana) 
OVM Organismo vivo modificado 
PACA Política Agrícola Centro-Americana 
PADEMUR Programa Hemisférico de Equidade de Gênero e Desenvolvimento das Mulheres 

Rurais 
PCB Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança  
PDF Programa de Desenvolvimento da Fruticultura (Guatemala) 
PDR Programa de Desenvolvimento Rural (Costa Rica) 
PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
PIDEL             Programa Integrado de Desenvolvimento do Leite (Venezuela) 
PLANISA             Plano Nacional de Pesquisa em Saúde Animal (Uruguai) 
PMA Programa Mundial de Alimentos 
PMP Plano de Médio Prazo (IICA) 
PNDR Política Nacional de Desenvolvimento Regional  (Brasil 
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
ProChile Direção de Promoção de Exportações (Chile) 
PROCIANDINO Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia Agropecuária 

da Sub-Região Andina 
PROCICARIBE Sistema de Ciência e Tecnologia Agropecuária do Caribe 
PROCINORTE Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia Agropecuária 

da Região Norte 
PROCIs Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia Agropecuária 
PROCISUR Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário do 

Cone Sul 
PROCITROPICOS Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia para os 

Trópicos Sul-Americanos 
PROCOM Programa Regional de Promoção da Competitividade, Integração e 

Desenvolvimento Sustentável do Setor Agropecuário Centro-Americano 
PRODAR Programa Cooperativo de Desenvolvimento da Agroindústria Rural 
Programa ADAM Programa de Áreas de Desenvolvimento Alternativo Municipal (USAID-

Colômbia) 
Programa MIDAS Programa de Mais Investimento para o Desenvolvimento Alternativo Sustentável 

(USAID-Colômbia) 
PROMECAFE Programa Cooperativo Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e a 

Modernização da Cafeicultura 
PROMEFUT Projeto Quadro de Competitividade da Fruticultura na América Central 
PRONATUR Programa Nacional do Turismo Rural (Argentina) 
PRONEFA Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (SENASAG, Bolívia) 
PROSAP Programa de Serviços Agrícolas Provinciais (MAGyP, Argentina) 
PROTERRITÓRIOS Programa Ibero-Americano de Cooperação em Gestão Territorial 
PSNIDRUS Programa Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Rural 

(México) 
RAAS Região Autônoma Atlântico Sul (Nicarágua) 
REAF Rede Especializada de Agricultura Familiar (Mercosul) 
REDBIO Rede de Biotecnologia (Bolívia) 
REDPA Rede de Políticas Agrícolas da Região Sul 
RED-SICTA Projeto Rede de Inovação Agrícola SICTA 
REMBA Rede Mexicana de Bibliotecas Agrícolas 
RODDE                             Rede de Escritórios Departamentais de Desenvolvimento (Uruguai) 
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RSB Mesa-Redonda sobre Biocombustíveis Sustentáveis 
RUTA Unidade Regional de Assistência Técnica 
SAGARPA Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Alimentação (México) 
SAG Secretaria da Agricultura e Pecuária (Honduras) 
SAGPYA Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação (Argentina) 
SAIA Sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos 
SAV Fundação de Mulheres Agropecuárias (Suriname) 
SCNCS Subcomitê Nacional do Cacau Silvestre (Equador) 
SEA Secretaria de Estado da Agricultura (República Dominicana) 
SE-CAC Secretaria Executiva do Conselho Agropecuário Centro-Americano 
SELA Sistema Econômico Latino-Americano (Venezuela) 
SEMARNAT Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais (México) 
SENA Serviço Nacional de Aprendizagem (Colômbia) 
SENACSA Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (Paraguai) 
SENARA Serviço Nacional de Águas Subterrâneas, Irrigação e Drenagem (Costa Rica) 
SENASAG Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e Inocuidade dos Alimentos 

(Bolívia) 
SENASICA Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar (México) 
SENATUR Serviço Nacional do Turismo (Paraguai) 
SENAVE Serviço Nacional de Qualidade, Sanidade Vegetal e Sementes (Paraguai) 
SENPLADES Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (Equador) 
SENSASA Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária (Honduras) 
SENSASA Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Argentina) 
SENSASA Serviço Nacional de Saúde Animal (Costa Rica) 
SENSASA Serviço Nacional de Segurança Agrária (Peru) 
SERNATUR Serviço Nacional do Turismo (Chile) 
SGCAN Secretaria-Geral da Comunidade Andina 
SIAP Serviço de Informação Agroalimentar e Pesqueira (SAGARPA, México) 
SIBB Sistema de Informação Científica em Biotecnologia e Biossegurança (IICA) 
SICA Sistema de Integração Centro-Americana 
SICB Secretaria de Controle da Indústria Açucareira de Belize 
SICTA Sistema de Integração Centro-Americana de Tecnologia Agrícola 
SIDALC Sistema de Informação e Documentação Agropecuária das Américas 
SIECA S ecretaria de Integração Econômica Centro-Americana 
SINACATRI Sistema Nacional de Capacitação e Transferência de Tecnologia (México) 
SIRGEALC Simpósio de Recursos Genéticos para a América Latina e o Caribe 
SISCAL Sistema Nacional Integrado de Sanidade, Qualidade e Inocuidade (Equador) 
SLNRWP Rede de Mulheres Produtoras Rurais de Santa Lúcia 
SNITA Subsistema Nacional de Pesquisa, Transferência e Inovação Agropecuária 

(Guatemala) 
STDF Fundo para a Elaboração de Normas e Desenvolvimento do Comércio 

(FAO/OMS/OIE/OMC/Banco Mundial) 
SVGAFY Foro da Juventude Rural de São Vicente e Granadinas 
SYAL Sistemas Agroalimentares Localizados (França) 
TFO Escritório de Promoção do Comércio (Canadá) 
TIL Taxa institucional líquida (IICA) 
TLC Tratado de livre comércio 
TROPIGEN Rede de Recursos Genéticos do Trópico Úmido Amazônico 
TTABA Associação do Agronegócio de Trinidad e Tobago 
TTGSS Sociedade de Caprinocultores de Trinidad e Tobago 
UAC Unidade Acadêmica Camponesa (UCB, Bolívia) 
UAC União Aduaneira Centro-Americana 
UACH Universidade Austral do Chile 
UAEM Universidade Autônoma do Estado do México 
UCB Universidade Católica Boliviana 
UCLA Universidade Centro-Ocidental “Lisandro Alvarado” (Venezuela) 
UCV Universidade Central da Venezuela 
UDELAR Universidade da República (Uruguai) 
UE União Europeia 
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UERIA Unidade de Avaliação de Riscos em Inocuidade dos Alimentos (Colômbia) 
UG Universidade da Guiana 
UICN União Mundial para a Natureza 
UNA Universidade Nacional (Costa Rica) 
UNA Universidade Nacional de Assunção (Paraguai)  
UNALM Universidade Nacional Agrária La Molina (Peru) 
UNCTAD Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
UNED Universidade Estatal a Distância (Costa Rica) 
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas (Brasil 
UNIFEM Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher  
USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
VEP Projeto de Epidemiologia Veterinária (Antígua e Barbuda) 

 




