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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15 

 

APOIO À RECUPERAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA E RURAL 

DA REPÚBLICA DO HAITI 

 

 

A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), na sua Vigésima Primeira 

Reunião Ordinária,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a República do Haiti sofreu as consequências de um terremoto ocorrido em 14 

de agosto na península sul do país, que causou a lamentável perda de pelo menos 2 mil vidas 

humanas e vultosos danos materiais, como a destruição de mais de 61 mil casas, e afetou 

cerca de 137 mil famílias, sobretudo nos territórios rurais; 

 

Que, entre outras graves consequências, os danos provocados à produção 

agropecuária, à infraestrutura nos territórios rurais e aos canais de acesso aos alimentos vêm 

apresentando um risco maior para a segurança alimentar dos seus habitantes; 

 

Que o setor agrícola e a segurança alimentar do Haiti estão ainda mais fragilizados 

pelo impacto da pandemia da Covid-19 e pela recente passagem da tormenta tropical Grace;  

 

Que a comunidade internacional se mobilizou em apoio à República do Haiti, 

ajudando nos esforços do seu Governo e da sua população para superar a emergência e 

fortalecer as capacidades nacionais para a sua pronta recuperação; e 

 

Que os países das Américas, com a colaboração do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) e de outros organismos internacionais, sempre 

demonstraram sensibilidade diante de emergências semelhantes e que a sua contribuição 

solidária foi determinante para recuperar a agricultura, apoiar o restabelecimento da 

população afetada e contribuir para o fortalecimento das capacidades para enfrentar a futuras 

emergências, 

 

 

RESOLVE:  

 

1. Expressar a sua plena solidariedade com o povo e o Governo da República do Haiti 

e reconhecer os esforços que estão sendo feitos para se atender a esta emergência.  

 

2. Instar os países membros do IICA a que, na medida das suas possibilidades, 

comprometam aportes técnicos e financeiros em apoio a esse país, considerando em 

particular os que garantem a sua segurança alimentar. 



 

3. Encarregar o IICA de colaborar com os seus parceiros estratégicos na prestação de 

serviços de cooperação técnica e na coordenação da assistência necessária para 

remediar os danos ao setor agrícola e rural do Haiti, em especial apoiando os 

produtores familiares com sementes e insumos diante do iminente período de plantio 

de milho e feijão. 

 


