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Proposta 
Grupo de Trabalho 

Estatísticas da Agropecuaria

Se ta re niãoSexta reunião 
Conferencia Estatística das Américas

da CEPAL

Republica Dominicana, Novembro, 2011 Estado da China 
17.09.2010

Antecedentes

A Estratégia Global para o Melhoramento das Estatísticas da Agricultura visa 
contribuir para o combate à fome no mundo, possibilitando disponibilizar 

informações imprescindíveis para o diagnóstico das situações de risco e para o 
h i á i à d fi i ã d lí i úbliconhecimento necessário à correta definição de políticas públicas.

Para alcance desse objetivo identificou-se um amplo caminho de 
aprimoramento técnico e metodológico a percorrer no âmbito dessas 

estatísticas em todo o mundo.

Esse projeto, inicialmente liderado pela Nações Unidas/FAO, hoje conta com o 
apoio do Banco Mundial e da Comissão de Estatísticas das Nações Unidas e 

de instituições produtoras de estatísticas agrícolas oficiais. .
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O Plano de Ação para a implementação da Estratégia Global para o 
Aprimoramento das Estatísticas da Agropecuária prevê criação de grupos 

de trabalho nas regiões do mundo para essa finalidade.

O nível de organização dos Países no âmbito da CEA da CEPAL aponta 
para o fato que cabe criar esse grupo no âmbito dos Grupos de Trabalhopara  o fato que cabe criar esse grupo no âmbito dos Grupos de Trabalho 

da Conferencia.

Assim, o grupo proposto tem como Objetivos gerais

O aprimoramento harmonizados das Estatísticas Agropecuária na região e 
a definição do plano de implantação da estratégia global na região, 

tomando em conta o estado das artes dessas estatísticas na Região, a 
capacitação das equipes e o desenho de programa de trabalho factível, em 

direção ao aprimoramento incentivado pela estratégia global.

Objetivo Específico 1

Diagnostico da produção atual na Região

Em 2012 elaboração e aplicação de questionário para identificação doEm 2012, elaboração e aplicação de questionário para identificação do 
estado das artes e de eventuais programas de aprimoramento em 
andamento, bem como de realização de Censos Agropecuários.

Identificar também alcance em áreas rurais de pesquisas domiciliares sobre 
condições de vida, consumo, entre outras.

Esse diagnostico propiciara a identificação de demandas por cooperação 
horizontal ou por apoio técnico de organismos internacionais.
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Objetivo Especifico  2

Capacitação das Intuições no conhecimento das propostas da Estratégia 
Global, permitindo avalia-la no contexto das necessidades da Região..

O grupo devera estruturar proposta, buscar fundos e organizar work shosp
com a participação da totalidade dos Países para apresentação do 

diagnostico construído e para,  a luz dele, debater a Estratégia Global e sua 
futura implementação na Região.

Caberá ao grupo de trabalho definir a inserção da discussão das 
estatísticas Agrícolas no âmbito da reunião do IICAS que será realizada em 

outubro de 2013 em Foz do Iguaçu, sob a organização e apoio do Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai. A  conferencia permite abertura de 

discussão de tópicos de especial interesse da Região, bem como possibilita 
eventos de capacitação.

.

Objetivo Especifico 3

Intercambio de experiências na produção, processos de aprimoramento e 
realização dos Censos Agropecuários.

Objetivo especifico 4 

Identificar agenda de aprimoramento  e harmonização das pesquisas e 
censos de mais curto prazo, sempre em consonância com a futura 

implementação da estratégia global..
.
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Objetivo Especifico 5

Desenhar plano de trabalho factível para implementação daDesenhar plano de trabalho factível para implementação da
estratégia Global, considerando a prioridade do tema em cada Sistema
Estatístico Nacional e os diversos graus de avanço das estatísticas
agropecuárias..

Objetivo Especifico 6

Propor e criar mecanismos para o apoio e acompanhamento dessa 
implementação.

Participantes
FAO ROMA
FAO Regional-Chile (Secretaria técnica do grupo)
FIDA
Brasil (coordenador)
Republica DominicanaRepublica Dominicana
México
Peru
Colômbia
Argentina
Paraguai
Uruguai

Obs.: FAO Roma esta formando equipe que para o apoio a implementação 
da estratégia global.

Brasil tem proposta de coordenar grupo, tendo em vista o estreito 
acompanhamento com Presidente do FoC; anfitrião do Wye Group; 
Logística de Organização do IICAS; projeto de reformulação das 
estatísticas da Agropecuária.
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Período de trabalho: 2012 a 2015.

Resultados EsperadosResultados Esperados 
Diagnostico
Desenho da implementação da Estratégia Global
Incorporação da Estratégia Global nas reformulações e 
ações de harmonização de curto, médio e longo prazo.

Capacitação
Intercambio de experiênciasp
Ampliar grau de harmonização das estatísticas 
agropecuárias

Desenvolvimento do novo 
Sistema Nacional de Pesquisas da Agropecuaria pelo 

IBGE

Com o objetivo de responder demandas tais como:Com o objetivo de responder demandas tais como:

- Aprimoramento das estadísticas de produção das atividades da 
Agropecuária;

- Ampliar a oferta de dados sobre as condições de vida e de 
pobreza das famílias nas áreas rurais;

- Ampliar informações sobre meio ambiente (solo, por exemplo).

Compartilhar com os países o desenvolvimento do projeto 
seguramente vai agregar qualidade ao projeto.

Além disso, vai contribuir para a harmonização das estatísticas na 
Região.


