AgroLAC 2025: uma plataforma de financiamento para explorar o potencial agrícola
na América Latina e no Caribe
#AgroLACBrasil
A visão da América Latina e do Caribe como celeiro do mundo está entrando em foco. A região
possui abundantes recursos naturais, incluindo um terço da água doce do mundo, para ajudar a
enfrentar o desafio de alimentar uma população mundial que vai subir de 7 a 9 bilhões nos
próximos 35 anos. Tem muitos agricultores com experiência e talento para a inovação, bem como as
instituições e mercados que estão se tornando mais fortes e resistentes. Claramente, a região da
América Latina e Caribe está pronta para a liderança agrícola no século 21.
Fundada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (www.iadb.org) e com lançamento
previsto para o final deste ano, AgroLAC 2025 é uma nova plataforma de financiamente com
múltiplos doadores que estão trabalhando para apoiar o desenvolvimento agrícola sustentável na
América Latina e no Caribe e, assim, ajudar a região a realizar o seu potencial em se tornar uma
parte importante da solução para a segurança alimentar global e regional.
Trabalhando com uma ampla gama de doadores e parceiros colaboradores dos setores público e
privado, AgroLAC 2025 vai se esforçar para coletar US $ 30-US $ 50 milhões em três a cinco anos
para apoiar projetos que promovem a agricultura sustentável na região.
Os objetivos do fundo são gerar investimentos em infraestrutura rural para facilitar a agricultura
mais rentável e sustentável, por meio de identificar e apoiar projetos piloto e projetos de
demonstração na região, e através do financiamento de iniciativas (como testes das novas
tecnologias) que reforçam a investigação agrícola. Além de financiar projetos, AgroLAC 2025
oferecerá suporte para mudar regimes de comércio de um jeito que aumentará a produtividade
agrícola para atender à demanda local e global.
Em geral, AgroLAC 2025 quer identificar e apoiar projetos que ...
•
•
•
•

Aumentem o acesso dos agricultores aos mercados nacionais e internacionais
Reforcem as associações de agricultores e promovem soluções do setor público / privado
Facilitem o acesso aos serviços financeiros
Expandam a adoção de mudanças climáticas culturas e práticas resilientes
Informações de contato:
www.agrolac2025.org
Agrolac2025@iadb.org
@Agrolac2025

