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Ernesto é economista pecuário. Ele é formado em Medicina Veterinária e mestre Science in 
Agricultural Economics and Management, pela Reading University, no Reino Unido. 
 
Durante os anos 90, trabalhou na América Latina em programas de cooperação técnica 
relacionados com serviços pecuários, sistemas de informação e análises técnicas e 
socioeconômicas. 
 
Durante 2003 e 2010, esteve a desenvolvendo o programa da rede pecuária nacional para a 
Espanha, encarregado de analisar os sistemas produtivos, competitividade, eficiência, 
rentabilidade, impulsionadores e perspectivas para as principais regiões pecuárias, incluindo 
leite, carne bovina, ovina e caprina. Desde 2010 é membro do IFCN Dairy Network Board, 
representando os parceiros dos pesquisadores. 
 
Desde 2015, Ernesto tem liderado projetos de pecuária sustentável para a rede de referência 
agrícola Beef & Sheep Network (projeto do Federal Agricultural Research Center da Alemanha) 
em conjunto com diferentes organizações como World Animal Protection, World Wildlife Fund, 
CIPAV Foundation e CIAT (Centro CGIAR). 
 
Desde 2014, é membro da Global Agenda for Sustainable Livestock (iniciativa Partnership-FAO), 
e atualmente ocupa o cargo de Presidente da Action Network Livestock for Social Development e 
é membro do grupo Global Agenda’s Guiding. 
 
Ernesto lidera o programa de desenvolvimento de laticínios da Global Dairy Platform desde 
2015, sendo responsável pelos programas que compreendem o desenvolvimento de 
metodologias para medir o impacto social e econômico da indústria de laticínios e como isso 
pode ajudar a alcançar resultados dentro do marco dos Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
Nesse contexto, Ernesto supervisionou a implementação de programas de parceria com 
organizações da ONU, como FAO e IFAD, e iniciativas globais como a Global Agenda for 
Sustainable Livestock, responsável por projetos específicos como: 

• O papel dos laticínios nos SDG’s sociais, construindo evidências globais. Série de artigos 
prospectivos para analisar o papel dos produtos lácteos no desenvolvimento social. 

• Dairy Impact Methodology (programa de parceria para avaliação e análise do papel do 
setor de laticínios no desenvolvimento social) 

• The Tanzanian Dairy sector: Value Chain Mapping and Nutrition. Avaliação de projetos de 
pré-viabilidade para caso de desenvolvimento de negócios na África. 

• Dairy for Social Impact: Enhanced knowledge and sustainability. Implementação de 
programas piloto para desenvolver metodologias de impacto para o setor de laticínios na 
Ásia e na África. 



Junto com a FAO e a Global Network of Silvopastoral Systems, ele é co-autor do relatório 
Silvopastoral Systems and their Contribution to Improved Resource Use and Sustainable 
Development Goals: Evidence from Latin America (link).  
 
Junto com a FAO e a Global Dairy Platform, ele é co-editor de dois artigos prospectivos: 

• Dairy Development’s Impact on Poverty Reduction (link) 
• Dairy’s Impact on Reducing Global Hunger (link)  

 

http://www.fao.org/3/ca2792en/ca2792en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0289EN/ca0289en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7500en/CA7500EN.pdf

