
 

Ciclo de videoconferências debate desafios da 

agricultura chilena na economia mundial 
Subdiretor da Oficina de Estudos e Políticas Agrárias (Odepa), Teodoro 
Rivas, será o conferencista de quinta-feira (20). Série de debates pode 
ser acompanhada ao vivo pela internet 

A política agrícola chilena será o tema do quarto evento do ciclo de 12 videoconferências 

Políticas públicas nas Américas face à agenda pós-2015 de desenvolvimento, que será 

realizado nesta sexta-feira (20), às 12h30 (horário de Brasília). Durante os últimos 30 anos, a 

Política Agrícola do Chile se desenvolveu em um cenário de negociação aberta e ativa de 

tratados de livre comércio e acordos de cooperação econômica. Atualmente, o país está 

destinado a reforçar sua capacidade institucional para desenvolvimento da exportação 

agrícola e a redução da desigualdade no setor, impulsionando o crescimento da pequena e 

média agricultura. O ciclo é realizado pelas representações do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) no Brasil e nos Estados Unidos. 

O conferencista será Teodoro Rivas, subdiretor da Oficina de Estudos e Políticas Agrárias 

(Odepa). O tema será debatido com Dr. Roger D. Norton, professor de pesquisa de Economia 

Agrícola e Diretor Regional para América Latina e o Caribe no Instituto Norman Bourlaug para 

Agricultura Internacional, Texas A & M University; Eduardo Ramirez, pesquisador do Centro 

Latino-Americano para o Desenvolvimento Rural, Rimisp; William Arteaga Donayre, 

coordenador geral do Departamento de Agronegócio da Comissão de Promoção do Peru para 

a Exportação e o Turismo – Promperu; Martine Dirven, ex-chefe da Unidade de 

Desenvolvimento Agrícola, Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial, a Cepal. E 

como moderador, Alejandra Sarquis, Representante do IICA no Chile. 

A videoconferência poderá ser acompanhada clicando aqui , em inglês ou espanhol. A 

representação do IICA em Brasília transmitirá também o seminário em seu auditório, na nova 

sede, que fica na SHIS QI 05 Chácara 16, no Lago Sul. OS interessados em assistir à 

videoconferência no IICA devem confirmar presença pelo email andrea.restrepo@iica.int. 

 

http://www.iica.int/Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Paginas/DialogueforAgriculturalPolicies/Seminar4.aspx
http://www.portaldoagronegocio.com.br/home

