
POSIÇÃO DA SEGUNDA REUNIÃO DE MINISTROS(AS) E SECRETÁRIOS(AS) DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, ALIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL DAS AMÉRICAS, COM RESPEITO À ATIVAÇÃO AGRÍCOLA PÓS-PANDEMIA 

 

Os(As) Ministros(as) e secretários(as) de Agricultura, Pecuária, Pesca, Alimentação e 
Desenvolvimento Rural das Américas, reafirmamos nossa vontade de atuar, nos âmbitos nacional, 
regional e hemisférico, para buscar a segurança alimentar e nutricional de nossas populações, 
colocada em risco pela pandemia causada pela COVID-19; para o que atuaremos de forma individual 
e conjunta para: 

 
1. Fortalecer a produção de alimentos e produtos agropecuários, florestais, pesqueiros e 

aquícolas em nossos países, convencidos do papel estratégico que o setor agroalimentar 
desempenhará na reativação de nossas economias e para dar oportunidades de progresso. 
 

2. Aplicar medidas sanitárias, quando necessário para proteger a saúde e a vida humana, dos 
animais e dos cultivos, sem que configure uma restrição ou obstáculo ao comércio 
internacional e ao fluxo de alimentos.  
 

3.  Afirmar a importância do processo de análise de riscos para avaliar, gerir e comunicar os 
riscos de interesse para a proteção da saúde pública e permitir o comércio nacional e 
internacional seguro de alimentos e produtos agrícolas. 
 

4. Comprometer-se para melhorar a transparência e a previsibilidade no estabelecimento e na 
adoção de novas medidas e protocolos sanitários nacionais. 
 

5. Fortalecer a aplicação do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF), 
trabalhando coletivamente para melhorar a compreensão compartilhada de suas disposições, 
inclusive a justificação científica, no que diz respeito a medidas e protocolos que protegem a 
saúde humana, bem como a saúde agrícola e a inocuidade dos alimentos. 
 

6. Reafirmar nossos compromissos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
para facilitar o comércio, não criar obstáculos desnecessários ao comércio e proteger a saúde 
e a segurança das pessoas que trabalham coletivamente para fortalecer a aplicação dos 
Acordos sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio (OTC) e de Facilitação do Comércio. 

 

7. Manter o funcionamento adequado dos mercados nacionais e internacionais, bem como das 
cadeias de abastecimento, pela troca oportuna de informações sobre a disponibilidade, a 
demanda e os preços dos alimentos.  

 

8. 1Continuar apoiando a participação da pequena e média agricultura, produção agropecuária, 
pesqueira e aquícola nas cadeias agroalimentares, de maneira especial na pandemia e no 
consequente período de reativação da economia, mediante políticas públicas, pelo 
investimento público e privado e pela gestão de financiamento nos países correspondentes. 
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9. Reafirmar a importância da Comissão do Codex Alimentarius (Codex), da Convenção 
Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIPV) e da Organização Mundial de Sanidade 
Animal (OIE) como os organismos internacionais pertinentes para a normalização da 
inocuidade e da qualidade dos alimentos e a sanidade vegetal e animal, comprometendo-se a 
permitir e facilitar ativamente a participação regional no trabalho desses organismos ou 
organismos subsidiários conexos. 
 

10. Reafirmar nosso apoio à cooperação técnica internacional, por meio dos organismos de 
natureza multilateral em agricultura, como o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), e nossa determinação de complementar nossos esforços para a construção de 
capacidades, a inovação, a inclusão e a sustentabilidade no setor agrícola em todo o 
hemisfério, em conformidade com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.   
 

11. Reiterar a importância da Cooperação entre países, em particular em temas que afetem de 
maneira, direta ou indireta, a produção, a transformação e a comercialização de matérias-
primas, alimentos, insumos agrícolas e/ou tecnologias pertinentes ao desenvolvimento 
agrícola e alimentar. 
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A Delegação da Jamaica propõe, no ponto 8, como redação alternativa substituir “Continuar apoiando…” por 
“Fortalecer nosso apoio…”.  
 
A Delegação do Suriname, com o apoio das Bahamas, propõe a necessidade de “Promover ações nos países e 
na região para mitigar a caça e a pesca ilegal não regulamentada e promover ações para fortalecer uma pesca 
inclusiva, responsável e sustentável”.  
 


