
A Nova Visão para a missão da Agricultura é:

Facilitar o compromisso de liderança para 
com a ação coordenando o diálogo, o 
desenvolvimento de compromisso e a 
colaboração entre as várias partes interessadas

Promover a inovação e as boas práticas, 
facilitar a partilha de inovação, experiências e 
boas práticas e controlar o impacto da parceria 
para acompanhar o progresso

Apoiar a transformação dos países 
catalisando e apoiando parcerias multilaterais e 
orientadas para a ação

A Nova Visão para a Agricultura foca-se em 3 áreas estratégicas:

MISSÃO ESTRATÉGIA

A VISÃO
Em 2009, os parceiros e constituintes do Fórum Económico Mundial 
definiram uma Nova Visão para a Agricultura, que defende que, para 
dar resposta às necessidades do mundo de forma sustentável, a 
agricultura deve simultaneamente proporcionar segurança alimentar, 
sustentabilidade ambiental e oportunidade económica. A Visão 
define um objetivo de uma melhoria de 20% em cada área por 
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O DESAFIO
Atualmente, o sistema alimentar global está rodeado de 
desafios e riscos sérios: a produção e os preços tornaram-
se mais voláteis, os níveis de fome e pobreza permanecem 
elevados, especialmente entre comunidades agrícolas e as 
práticas insustentáveis agravam os desafios ambientais.

Até 2050, a população mundial terá aumentado para 9 mil 
milhões. Alimentar esta população exigirá alterações 
substanciais para garantir a produção, a distribuição e o 
consumo de alimentos nutritivos e produzidos de forma 
sustentável em número suficiente.

década até 2050. Atingir esses objetivos exige uma transformação 
do setor agrícola, potenciando abordagens baseadas no mercado 
através de um esforço coordenado de todas as partes interessadas, 
incluindo agricultores, o governo, a sociedade civil e o setor privado.

Os principais fatores de sucesso da transformação do setor 
agrícola a nível nacional incluem a definição da direção certa 
através de modelos de liderança, estratégia e investimento 
eficientes e escalonando a transformação através das finanças, 
infraestrutura, instituições e controlo.

PARCERIAS
A iniciativa Nova Visão para a Agricultura do Fórum Económico 
Mundial comprometeu mais de 250 organizações no seu trabalho 
para fortalecer a colaboração junto das partes interessadas 
relevantes. A nível global, fez parceria com o G8 e o G20 e facilitou 
diálogos informais a alto nível. A nível nacional e regional, catalisou 
parcerias multilaterais em 14 países da África, Ásia e América Latina, 
incluindo uma parceria regional chamada Grow Africa. Em conjunto, 
esses esforços mobilizaram mais de 5,7 mil milhões de dólares em 
compromissos de investimento e estão projetados para contratar 
mais de 9,5 milhões de agricultores nos próximos 3 a 5 anos.

2014 2050

• Demonstrar que a abordagem multilateral 
baseada no mercado pode proporcionar 
segurança alimentar, sustentabilidade 
ambiental e oportunidade económica

• Incentivar a integração sistémica dos seus 
objetivos e princípios nos modelos e nas 
estratégias de funcionamento de todas as 
organizações

Nova Visão para a Agricultura
Uma iniciativa global do Fórum Económico Mundial

Até 2050, a população mundial 
terá aumentado de  
7 para 9 mil milhões.
Precisaremos de MAIS  
70% DE ALIMENTOS  
do que atualmente.



COLABORAÇÃO GLOBAL
A Nova Visão para a Agricultura facilita a colaboração 
multilateral com o G8, G20 e outras plataformas 
intergovernamentais a pedido. A iniciativa facilitou a 
colaboração com o G20 em 2011-2012 e com o G8 
em 2012-2013.

GROW AFRICA
BURQUINA FASO, ETIÓPIA, GANA, QUÉNIA, MALÁUI, 
MOÇAMBIQUE, NIGÉRIA, RUANDA, TANZÂNIA

• Catalisada em junho de 2011, esta plataforma 
de parceria regional é co-convocada pela União 
Africana, a Nova Parceria para o Desenvolvimento 
de África (NEPAD) e o Fórum Económico Mundial

• Trabalha para acelerar os investimentos no 
crescimento sustentável da agricultura africana em 
linha com os planos nacionais e criar parcerias em 
torno de objetivos e compromissos partilhados

• Mobilizou mais de 5 mil milhões de dólares em 
compromissos de investimento em nove países

• Coordenada por um secretariado interino; 
mais informações em www.growafrica.com 

NOVA VISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO       
AGROALIMENTAR DO MÉXICO (VIDA) 
MÉXICO

• Formado em 2011, VIDA engloba mais de 40 empresas 
e partes interessadas em colaboração com o Ministério 
da Agricultura mexicano, para complementar as 
prioridades do setor agrícola nacional

• Foca-se em quatro grupos de produtos (grãos, 
sementes oleaginosas, frutas e legumes, cacau 
e café), juntamente com um grupo de trabalho 
de informações e dados

•  Procura mobilizar mais de 740 milhões de dólares 
num novo investimento e contratar mais de 
600 000 agricultores até 2018

PARCERIAS CATALISADAS PELA NOVA VISÃO PARA A AGRICULTURA

A iniciativa Nova Visão para a Agricultura do Fórum Económico Mundial suporta plataformas 
de parcerias nacionais e regionais incluindo 14 países em toda a África, Ásia e América Latina. 
Estas parcerias são:

• Orientadas pelos países, conduzidas pelas partes interessadas locais em parceria com organizações globais

•  Multilaterais, comprometendo organizações governamentais, setor privado, organizações internacionais, sociedade 
civil, associações de agricultores, entre outros

•  Baseadas no mercado, focando-se em catalisar e expandir investimentos amplos e sustentáveis e atividades 
baseadas no mercado 

•  Alinhadas com planos nacionais, estratégias regionais e objetivos globais



GROW ASIA
Em 2014, o Fórum Económico Mundial e o ASEAN Secretariat 
irão desenvolver e lançar uma plataforma regional para facilitar 
a parceria multilateral para um crescimento agrícola amplo e 
sustentável. Os ministros da agricultura da ASEAN apoiaram 
este esforço, que assentará em iniciativas existentes na região:PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO 

ESTADO DE MAHARASHTRA
ÍNDIA 

•  Catalisada em 2011, a parceria inclui 20 empresas 
e o governo estatal 

•  Comprometida atualmente com 17 projetos da 
cadeia de valores integrados relativos a milho, 
rebentos de soja, leguminosas, tomates, batatas, 
cebolas, uvas, romãs, açúcar e algodão 

•  Chegou até hoje a mais de 160 000 agricultores e 
pretende alcançar um milhão de agricultores até 
2016 (outros estados estão a considerar replicar 
este modelo PPP)

Rede de Agricultura de Mianmar: iniciada em junho de 2013, 
esta rede engloba mais de 30 organizações (incluindo dois 
ministérios governamentais) para identificar interesses comuns 
e explorar uma colaboração potencial em culturas específicas 
e questões transversais.

1. Grupo de Ação Público-privado do Vietname para 
Agricultura Sustentável: formada em 2010, o grupo de 
ação engloba mais de 30 organizações do Ministério da 
Agricultura para colaborar nas cinco cadeias de valor (café, 
chá, frutas e legumes, pesca, produtos base) e um grupo 
agrofinanceiro. Tem inovações institucionais e políticas 
catalisadas, incluindo a formação de uma Direção de 
Coordenação do Café multilateral.

3.

2. Parceria para a Agricultura Sustentável 
na Indonésia (PISAgro): Formada em 
2011, a PISAgro engloba mais de 30 
organizações (incluindo quatro ministérios 
governamentais) para colaborarem em 10 
cadeias de valor (arroz, soja, batata, milho, 
lacticínios, cacau, café, óleo de palma, 
borracha e frutos tropicais) juntamente com 
um grupo agrofinanceiro. O secretariado da 
parceria é uma entidade sem fins lucrativos 
e autossustentável: www.pisagro.org  

A Nova Visão para a Agricultura ajudou 
a mobilizar mais de 5,7 mil milhões 
de dólares em compromissos de 
investimento, que estão projetados 
para contratar mais de 9,5 milhões de 
agricultores nos próximos 3 a 5 anos.

5,7 MIL 
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DÓLARES

9,5
MILHÕES DE 
AGRICULTORES



Para mais informações, visite www.weforum.org/agriculture
ou contacte agriculture@weforum.org.

AB Inbev
AGCO Corporation
A.P. Møller-Maersk 
BASF
Bayer CropScience AG
Bunge Ltd
Cargill Inc.
Carlsberg Group
CF Industries Holdings Inc.
The Coca-Cola Company
Diageo Plc.
DuPont
General Mills Inc.
HEINEKEN
International Finance 
Corporation
Mondelez International

Financiadores: a iniciativa Nova Visão para a Agricultura é 
apoiada pelo Fórum Económico Mundial. O financiamento é 
generosamente fornecido pelo Governo dos Países Baixos para 
a Rede de Líderes de Transformação da Nova Visão para a 
Agricultura e para a parceria Grow Africa pela Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 
e a Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação (SDC).

Países Parceiros: as atividades de parceria nos 14 países são 
conduzidas e orientadas pelos governos anfitriões juntamente 
com partes interessadas locais e globais. Os representantes 
de cada parceria estão comprometidos com a Rede de 
Líderes de Transformação da Nova Visão para a Agricultura.

2014 E MAIS ALÉM 

Monsanto Company
The Mosaic Company
Nestlé SA
Novozymes A/S
OCP
PepsiCo Inc.
Rabobank International
Royal DSM
SABMiller Plc
Sinar Mas Agribusiness & Food
Swiss Reinsurance Company Ltd
Syngenta International AG
Unilever
United Phosphorus Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wilmar International
Yara International ASA

22 a 25 de janeiro
 Reunião Anual do Fórum Económico Mundial 
de 2014
Davos-Klosters, Suíça

7 a 9 de maio 
 Fórum Económico Mundial sobre África
Abuja Nigeria (inclui o Fórum de Investimento Grow 
Africa)

21 a 23 de maio
 Fórum Económico Mundial sobre a Ásia Oriental
Manila, Filipinas (inclui Grow Asia)

4 a 6 de novembro
 Fórum Económico Mundial sobre a Índia  
Nova Deli, Índia

OPORTUNIDADES DE COMPROMISSO
A iniciativa Nova Visão para a Agricultura proporciona três 
oportunidades para interação: 

–  Eventos a nível de liderança: recebe eventos multilaterais a 
nível de liderança a nível nacional, regional e global para 
fomentar o compromisso e a colaboração em volta dos 
objetivos partilhados. 

–  Parcerias Multilaterais de Países: ajuda a catalisar e a suportar 
plataformas de parceria localmente orientadas a nível regional e 
nacional, desenvolvendo os objetivos e princípios da Nova Visão 
para a Agricultura.

–  Partilha de conhecimento e boas práticas: facilita a partilha de 
aprendizagem e conhecimento nas regiões, projetos e grupos de 
partes interessadas através da interação contínua entre pares. 

EVENTOS DE 2014
Em 2014, a Nova Visão para a Agricultura e as suas parcerias 
associadas vão reunir líderes, avaliar o progresso e comprometer-se 
com os próximos passos nos eventos que se seguem:

PARCEIROS NOVA VISÃO PARA A AGRICULTURA
Direção do Projeto: a Nova Visão para a Agricultura é orientada 
por 33 empresas parceiras do Fórum Económico Mundial 
(enunciadas acima) em coordenação com governos, sociedade 
civil, organizações internacionais, associações de agricultores, 
instituições de pesquisa e muitas outras partes interessadas.

GLOBAL

ÁFRICA

ÁSIA ORIENTAL

ÍNDIA


