
 

A Ibero-América enfrenta os desafios da segurança alimentar e da 
sustentabilidade agrícola e seus ministros acordam ações comuns 

● Sob o lema “Por uma segurança alimentar inclusiva e sustentável na Ibero-América”, 
busca-se uma reestruturação da agricultura e do meio rural para avançar na 
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

● Acordam um roteiro comum a partir de uma reestruturação que enfrente desafios 
como as mudanças climáticas, a desigualdade social e a desigualdade de gênero, 
aumentando significativamente o investimento em ciência, tecnologia e inovação. 

● Adotou-se, também, uma resolução de apoio à segurança alimentar e ao 
desenvolvimento sustentável no Haiti. 

 

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, 28 de abril de 2022.- A XI Conferência 
Ibero-Americana de Ministras e Ministros da Agricultura foi concluída nesta quinta-feira com 
a aprovação por consenso de uma Declaração que, sob o lema “Por uma segurança alimentar 
inclusiva e sustentável na Ibero-América”, permite avançar rumo a um modelo que responda 
às necessidades urgentes dos 60 milhões de pessoas que sofrem de insegurança alimentar na 
região, aposte na inovação e na tecnologia e diminua o impacto meio ambiental do setor. 

Após as reuniões realizadas durante os dias 27 e 28 de abril, as ministras e os ministros 
defenderam uma reestruturação que promova uma série de ações comuns em torno de um 
roteiro comum que avance na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 



 

 

A declaração ressalta, entre outros, os seguintes pontos: 

● Trabalhar para aumentar a capacidade produtiva e a diversidade, o acesso a bens 
produtivos, o acesso a desenvolvimentos tecnológicos incluindo a digitalização e a 
educação como base para superar a exclusão. 

● Incentivar uma transformação sistêmica que aborde os desafios globais como as 
mudanças climáticas, a desigualdade social e a desigualdade de gênero, aumentando 
significativamente o investimento em ciência, tecnologia e inovação. 

● Estabelecer acordos de cooperação orientados a resultados entre os Ministérios da 
Agricultura Ibero-Americanos. 

● Promover a oferta ibero-americana de Agtech (tecnologia aplicada à agricultura). 
● Apoiar os programas de educação alimentar e nutricional. 
● Promover o comércio intrarregional. 
● Fortalecer a agricultura familiar. 
● Promover uma agricultura sustentável e reduzir o desperdício de alimentos. 

Também foi acordada uma resolução em apoio à segurança alimentar e ao desenvolvimento 
sustentável no Haiti, na qual a comunidade internacional e outros atores políticos são 
instados a trabalhar pela grave situação humanitária vivida no país. Ela também conclama as 
instituições e organizações financeiras a “abrirem canais para acesso oportuno a recursos 
financeiros, transferência de tecnologia e cooperação Sul-Sul e Sul-Norte”. 

O encontro, organizado pela República Dominicana, na qualidade de Secretaria Pro Tempore 
da Conferência Ibero-Americana, e pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, foi inaugurado 
pelo presidente da nação, Luis Abinader; o Ministro da Agricultura dominicano, Limber Cruz; 
o chanceler dominicano, Roberto Álvarez; e o Secretário-Geral Ibero-Americano, Andrés 
Allamand. 

Em seu discurso, Abinader convocou os países da Ibero-América que compartilham da mesma 
visão e compromisso com o desenvolvimento e bem-estar dos povos a assumirem o 
compromisso de unir forças e explorar oportunidades de colaboração em favor da agricultura 
e da produção de alimentos.  

Por sua parte, Allamand destacou a necessidade de apostar na inovação para implementar 
soluções sustentáveis que reduzam o impacto ambiental e a desigualdade e saudou o 
progresso que supõe que os 22 países da região acordem por consenso ações concretas sobre 
um assunto tão importante para a Ibero-América.  

O Ministro da Agricultura dominicano defendeu o desenvolvimento da agricultura e do meio 
rural, para que obtenham maior investimento econômico nos países produtores afetados. 
“Não podemos ficar para trás nessa área, a agricultura e o desenvolvimento rural de hoje 
precisam de tecnologias e insumos contemporâneos, e para isso é fundamental contar com 
maiores recursos econômicos. Isto não pode ser adiado, a pandemia da covid-19 e os seus 
efeitos, o aumento dos preços dos combustíveis, o transporte da matéria-prima dos alimentos 
e doenças como a peste suína africana e a gripe aviária, exigem novas metodologias”.  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/DECLARACION-MINISTERIAL-FINAL-28.04.2022.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/RESOLUCION-DE-APOYO-A-HAITI-FINAL-28.04.22-E.pdf


 

 

Esta XI Conferência, que contou com uma altíssima participação dos ministros, ministras e 
altos representantes do setor, faz parte das reuniões preparatórias para a XXVIII Cúpula Ibero-
Americana de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada na República 
Dominicana nos próximas dias 24 e 25 de março sob o lema "Juntos por uma Ibero-América 
justa e sustentável". 

 


