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Estrutura de Governança

Comitê Diretor Regional (CDR):  

Grupo de Trabalho sobre Estatísticas Agropecuarias – GTEA/CEA – CEPAL

Argentina, Brasil , Bolívia, Chile, Colombia, Equador, México, Panamá,

Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguay + FAORLC

Comitê Executivo Regional (CER):  Brasil, México e FAORLC

Escritório Regional: FAORLC



1ª reunião do GTEA(CDR)
Aguascalientes- México – de 6 a 7 de setembro de 2012

• Estrutura de Governança;

• Análise do estado dos sub-temas estatísticos na região

• Diretrizes para o Plano de acão regional

• Questionário Padrão de avaliação dos países;

• Testes piloto (Peru, Colômbia e Equador)

• Adaptações e ajustes  à região

• Programa de trabalho



Execução do Programa de trabalho (sept/12 - mayo/13)

• Elaboração de Questionário Padrão para Avaliação dos Países, (com
base no questionário do Escritório Global) 

• Desenvolvimento de  sistema no formato Excel para a captura dos 
dados e tradução e adaptacão do instrumental de preenchimento, 
em versões para espanhol e inglês (INEGI – México)

• O questionario Padrão foi enviado a todos los países da região no 
início do mês, para resposta até 28 de junho

• Elaboracão de um rascunho do Plano de Ação Regional  
(consultor Miguel Galmés)

• Práticas com potencias sócios estratégicos - organizações
internacionais e patrocinadores (Brasil  e  FAO)



2ª reunião do GTEA(CDR)
Port of Spain – Trinidad  e Tobago – 4 de junho 2013

• Análise do rascunho do Plano de Acão regional

• Aprovação do plano, com ressalvas para modificacões

• Esclarecimentos sobre Questionário Padrão

• Programa de trabalho (novo período)



Questionário Padrão

Objetivo: estabelecer informações básicas sobre a capacidade estatística dos países

Conteúdo:

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÂO DO SISTEMA DE ESTATÍSTICAS DO PAÍS

SECÃO 1:       AMBIENTE INSTITUCIONAL (5 sub-temas)

SECÃO 2:       RECURSOS (4 sub-temas)

SECÃO 3:       MÉTODOS E PRÁTICAS ESTATÍSTICAS (10 sub-temas)

SECÃO 4:       DISPONIBILIDADE DE DADOS BÁSICOS (11 sub-temas)

SECÃO 5:       LIMITACÔES CRÍTICAS 

SECÃO 6:       INFORMACÔES COMPLEMENTARIES



Plano de Acão

Objetivos: 

i. Proporcionar a estrutura para a avaliação dos países que se utilizará como base 
para iniciar a implementacão a nível nacional;  

ii. Proporcionar orientacão como alcançar os niveis de competência necessários
para aplicar a Estratégia Global através de capacitacão, asistência técnica e 
investigacão na região de ALC; 

iii. Propôr uma estrutura de governo regional que se estabelecerá com objetivo de 
assegurar a comparacão internacional dos produtos resultantes das estatísticas
agropecuárias e rurais.O projeto também tem como objetivo facilitar a 
mobilizacão dosrecursos necessários para a execucão.



Plano de Acão

Conteúdo: 

Plano de acão da  estratégia global para melhoria das estatísticas agrícolas e rurais
na América Latina e Caribe (Versão preliminar 24/05/13 - pp.82)
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Plano de Acão

Passos da implementacão da Estratégia Global: 

1. Instalação da estrutura de governança regional;

2. Primeira avaliação dos países (todos);

3. Avaliação detalhada (4 países por ano) e a partir dela, determinar necesidades de 
AT, Capacitacão e Investigacão;

4. Preparacão de Planos Estratégicos Setoriais (PESDEAR) na estrutura dos Planos 
Estratégicos do SEN;

5. Assegurar a geração de um conjunto mínimo de estatísticas agrícolas e rurais de 
alta qualidade;

6. Implementacão das atividades de AT, Capacitacão e Investigacão;

7. Assegurar a sustentabilidade do sistema



Plano de Acão

Produtos esperados: 

1. Estrutura de governança regional em andamento;

2. Países avaliados e dados básicos definidos;

3. PESDEAR elaborados em todos os países;

4. Apoio político melhorado;

5. Mecanismos legais de coordenação fortalecidos;

6. Promoção do SNEA fortalecida;

7. Acesso e uso de TIC, fortalecidos;

8. Competências do SEN para a producão de EAR melhoradas;

9. Formacão de capacidades fortalecida;

10. Metodologías eficientes e confiáveis adotadas;

11. Aumento  do uso das estatísticas agrícolas  para formulacão de políticas.



Principais recomendações para o Plano

• Incluir experiências regionais (capacitação)

• Incluir fortalecimiento de infraestrutura estatística

• Incluir ToR das estruturas de governança

• Priorizar os tipos de assistência técnica

• Agregar nos produtos “Todos os países produzindo os dados 

básicos definidos dentro da estratégia global“



GTEA - Tarefas e compromissos para o próximo   ano

1. Preencher os questionários até 28 de junho, depois da avaliação, o resultado 
será enviado ao país para que se chegue a um concenso para publicação do 
resultado na página web da FAO

Se pensa chegar a  confereência ICAS com a primeira avaliação da região.

2. Elaborar a versão final do plano con os resultados da reunião, enviar o plano 
modificado ao comitê diretor para que as mudanças sugeridas na reunião para 
que se aprove o plano de ação

3. O plano de ação fica aberto a modificações, una vez que toda a região estará 
em avaliação no  próximo ano

4. Elaboracão de ToR dos corpos governantes da implementacão

5. Ter o plano estratégico final no mês de outubro.



GTEA - Tarefas e compromissos para o próximo   ano
1. Llenar los cuestionarios al 28 de junio, después de la evaluación el resultado se comunicará al país para que se llegue a un acuerdo para publicar el resultado en la página web de 

la FAO

Se piensa llegar a la conferencia ICAS con una primera evaluación de la región.

2. Hacer la versión final del plan con los resultados de la reunión, enviar el plan modificado al comité directivo para que si consideran que los cambios sugeridos en la reunión se 
apruebe el plan de acción

3. El plan de acción queda abierto a modificación una vez que estén las evaluaciones de toda la región paraElaboración de ToR de los cuerpos gobernantes de la implementación  

4. Tener el plan estratégico final para el mes de octub

5. Preparar a solicitação para os fundos do BID 
(postulación de un proyecto de bienes regionales)

6. Promocão e comunicação

7. Convidar os sócios estratégicos, IICA FIDA CEPAL, CARICOM, MERCOSUL, 
CAN, CANADA, OIMA

8. Reunir grupo executivo em outubro 2013 (ICAS VI) para definir próximos 
passos

9. Reunir o grupo diretor dentro de um ano para elaborar os planos nacionais e as 
ações subregionais



http://www.fao.org/economic/globalstrategy/en/



http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/gs-publications/en/
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