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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4 

 
A AÇÃO COLETIVA DAS AMÉRICAS PARA COMBATER A INSEGURANÇA 

ALIMENTAR E GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Quadragésima Segunda Reunião Ordinária, 
 
TENDO VISTO: 
 

A Sessão Especial 1, “A Cúpula das Américas e Segurança Alimentar”, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que o mundo enfrenta uma crise generalizada nas áreas econômica, geopolítica e de saúde 
com fortes impactos de múltiplas dimensões, que têm afetado a segurança alimentar e o 
funcionamento normal dos sistemas agroalimentares nas Américas e no mundo; 

 
Que, no nível global, vem ocorrendo um aumento generalizado de preços, entre os quais os 

de diversos produtos agropecuários, como efeito das medidas fiscais e monetárias globais aplicadas 
para recuperar a economia deprimida pela pandemia da Covid-19 e por problemas climáticos em 
regiões produtoras importantes; e 

 
Que a esse complexo cenário se tem somado o conflito bélico no Leste Europeu, com amplas 

implicações geopolíticas e forte impacto nos preços de cereais, fertilizantes e energia; 
 

LEVANDO EM CONTA: 
 

Que esses problemas foram abordados com um enfoque multilateral na Nona Cúpula das 
Américas sob o tema “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”, levada a cabo 
de 6 a 10 de junho de 2022 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, na qual o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) teve importante participação; 

 
Que, no foro “A crise alimentar global e as Américas”, realizado no âmbito da Cúpula 

mencionada, o Diretor Geral do Instituto apresentou o documento “Propostas para reforçar a ação 
coletiva nas Américas com o objetivo de combater a insegurança alimentar e assegurar o 
desenvolvimento sustentável”; e 

 
Que, nessa Cúpula, o Governo dos Estados Unidos da América anunciou que, por meio de 

sua Agência de Desenvolvimento Internacional (USAID), aportaria financiamento no valor de 
cerca de US$ 331 milhões em assistência humanitária e para o desenvolvimento a longo prazo, 



com o objetivo de aumentar a segurança alimentar e a resiliência na América Latina e no Caribe 
(ALC); 

 
RECONHECENDO: 
 

Que, nos últimos três anos, os ministros da agricultura das Américas, com o apoio do IICA, 
intensificaram seus contatos regionais e hemisféricos com vistas a alcançar uma posição conjunta 
para enfrentar os grandes desafios da agenda global, o que permitiu, entre outras conquistas, a 
obtenção de consenso em torno de 16 mensagens apresentadas na Cúpula sobre Sistemas 
Alimentares da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2021, 

 
RESOLVE:  
 

1. Reconhecer que o trabalho coordenado dos países das Américas é fundamental para se 
evitar uma crise alimentar, nutricional e humanitária na região e no mundo, em momentos 
em que a superposição dos efeitos da pandemia da Covid-19, de fenômenos climáticos 
adversos e dos conflitos bélicos no mundo altera as cadeias de abastecimento e faz disparar 
os custos da produção agroalimentar e os preços dos alimentos. 
 

2. Instar os Estados membros do Instituto a que ofereçam seu apoio às “Propostas para reforçar 
a ação coletiva nas Américas com o objetivo de combater a insegurança alimentar e 
assegurar o desenvolvimento sustentável”, apresentadas pelo Diretor Geral do IICA na 
Nona Cúpula das Américas, em que lhe foi solicitado que realize junto aos governos do 
hemisfério as gestões necessárias para materializar essas propostas e informar os órgãos de 
governo do Instituto sobre os avanços na matéria. 
 

3. Charger le Directeur général d'offrir l'appui de l'IICA à l'initiative d'aide alimentaire et 
humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID aux 
pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu'à d'autres initiatives qui se présentent avec 
le même objectif. 
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