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Intervenção da Sr.ª Catherine Geslain-Lanéelle 

Candidata da França e da União Europeia 

ao cargo de Director-Geral 

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura  

 

Conselho da FAO – 161.ª sessão  

(Roma, 11 de abril de 2019) 

 

(Texto proferido em francês e inglês) 

 

= Apenas faz fé o texto proferido = 

 

[A. Apresentação inicial] 

 

Senhoras e Senhores Ministros, 

Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Senhoras e Senhores, 

 

É com satisfação que me apresento hoje, diante de vós, como candidata ao cargo de  

Director-Geral da FAO. Como sabeis, minha candidatura é apresentada pela França, com o apoio 

da União Europeia e de seus Estados-Membros. Preparei-me; desde o mês de julho do ano 

passado, estive empenhada numa campanha activa e transparente. Encontrei-me pessoalmente 

com mais de 150 representantes de alto nível dos países-membros. Reuni-me com responsáveis 

de organizações internacionais e regionais, bem como com agricultores, pescadores, empresas 

agro-alimentares, investidores, operadores do sector digital e sociedade civil. Estes encontros 

enriqueceram minha reflexão e meu projecto para a FAO. 

 

Hoje, quero dizer-vos como analiso os desafios que temos de enfrentar. Quero descrever-

vos o meu projecto e a ambição que tenho para a FAO. Por fim, quero dizer-vos porque penso que 

posso tornar-me Directora-Geral da FAO. 

 

Os desafios que devemos enfrentar são do vosso conhecimento 

 

Durante a minha campanha, percebi a urgência e a necessidade de acção. 

 



2 
 

A urgência, porque nossos sistemas de alimentação enfrentam desafios consideráveis. 821 

milhões de pessoas ainda sofrem de fome. Devido às guerras, este número voltou a aumentar a 

partir de 2015.  

 

A subalimentação afecta 2 mil milhões de pessoas. Paralelamente, a “epidemia” de 

obesidade e de excesso de peso continua a alastrar de modo alarmante.  

 

O crescimento demográfico, as mudanças dos hábitos alimentares, as alterações climáticas 

e a necessidade de regenerar os nossos ecossistemas são alguns dos vários desafios que podemos 

e devemos enfrentar. 

 

Nas últimas décadas, aumentamos consideravelmente o nível de produção alimentar, que 

triplicou desde 1960, ao passo que a população mundial multiplicou-se por 2,5. 

 

Ainda não conseguimos acabar com a fome no mundo e, muitas vezes, contribuímos para a 

degradação dos nossos recursos naturais.  

 

Tudo começa com os nossos sistemas alimentares.  

 

Face a uma população mundial que não para de aumentar, é evidentemente necessário 

continuar a produzir mais, particularmente nas regiões em que a oferta alimentar permanece 

insuficiente, como a África Subsariana, o Sudeste Asiático e a Ásia Ocidental. 

 

No entanto, uma política centrada na oferta é insuficiente. A procura de alimentos deixou 

de ser impulsionada apenas pela pressão demográfica e evolui ao mesmo tempo que as 

necessidades de uma população mundial cada vez mais urbanizada. O consumidor muda, dá 

preferência a mais proteínas animais e vegetais, a mais diversidade e presta mais atenção ao 

impacto da alimentação na saúde, embora muito continue por fazer neste domínio.  

 

Também devemos favorecer uma maior eficiência dos nossos sistemas alimentares, o que 

incluiu a redução das perdas e do desperdício, o desenvolvimento da economia circular e a 

economia de energia. 

 

Os sectores da agricultura, da pecuária, da pesca e das florestas são cruciais para proteger 

o nosso clima, os nossos oceanos, os nossos solos, a água e a biodiversidade. Esta é a ideia 

promovida pela Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que todos conhecem. 
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Muitas vezes fui questionada sobre nossa capacidade de atingir os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável até 2030, nomeadamente o objectivo n.º 2, naturalmente, mas 

também todos os outros objectivos. Tenho a certeza de que possuímos não só as soluções, mas 

também a vontade comum de responder, juntos, a esses desafios.  

 

E onde há uma vontade, há um caminho! 

 

Agora quero partilhar convosco o meu projecto para a FAO para os próximos quatro 

anos.  

 

Tenho dois objectivos principais: 

 

Em primeiro lugar, precisamos de sistemas alimentares produtivos que preservem os 

nossos recursos naturais e sejam resistentes às alterações climáticas. Também é necessário 

aumentar a eficiência dos nossos sistemas alimentares, reduzindo nomeadamente as perdas e o 

desperdício. 

 

Em seguida, temos de desenvolver cadeias de valor nas zonas rurais a fim de erradicar a 

pobreza. Devemos fazer o que for necessário para que os agricultores e os pescadores, muitas 

vezes ainda limitados a situações de subsistência, possam ter acesso ao mercado. É 

desenvolvendo a transformação dos produtos agrícolas e da pesca e desenvolvendo o comércio e 

os serviços, incluindo o digital, que poderemos criar riqueza no meio rural e, portanto, criar 

empregos, a fim de oferecer uma perspectiva de futuro tanto aos jovens quanto às mulheres e aos 

homens que vivem em zona rural. 

 

Para atingir estes objectivos, quero agir em várias frentes: 

 

1- Em primeiro lugar, quero reafirmar o papel da FAO para que as questões da agricultura, 

da pecuária, da pesca e da silvicultura voltem a encabeçar a lista das prioridades 

políticas. Porque estes sectores não são do passado, mas do futuro; proporcionam 

soluções e desempenharão um papel decisivo para o êxito da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

2- Também quero que a FAO permaneça na vanguarda dos conhecimentos técnicos e 

científicos para proporcionar soluções inovadoras, robustas e adaptadas às condições 

locais. Para isso, devemos estabelecer parcerias e utilizar a digitalização para valorizar 

os conhecimentos científicos disponíveis em cada região do mundo, bem como para 

reforçar e divulgar a perícia e o talento das equipas da FAO.  
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3- Em seguida, quero que a FAO nos ajude a reunir os governantes e os agentes 

económicos dos sistemas alimentares. Pois são eles, os agricultores, os criadores, os 

pescadores, as empresas e o sector privado que efectuarão a transformação a que 

aspiramos dos nossos sistemas alimentares. Quero que todas as actividades da FAO 

voltem a ser centradas neles: eles promovem projectos e soluções. Precisamos deles e 

eles precisam de nós. 

 

4- A fim de tirar proveito dos nossos recursos, quero mais sinergia e mais cooperação. 

Mais cooperação Sul-Sul, mais cooperação Sul-Norte e mais cooperação triangular. 

Como se percebe, quero que a FAO continue a ser a nossa casa comum, onde cada um 

pode partilhar conhecimentos especializados e soluções. Quero uma FAO que pertença 

a vós, que pertença a todos nós, uma FAO fiel aos compromissos das Nações Unidas. 

Muitos de vós me disseram: precisamos deste programa de cooperação técnica e 

devemos torná-lo cada vez mais pertinente, mais eficaz e mais inclusivo, especialmente 

para as mulheres. Também quero explorar convosco os meios de diversificar as fontes 

de financiamento para aumentar a sua extensão e ampliar o seu impacto. 

 

5- Quero multiplicar as acções da FAO ao serviço do desenvolvimento económico nas 

zonas rurais. A FAO deve ajudar-nos a atrair mais investimentos para os sectores 

agrícolas, agro-alimentares, da pesca e da aquicultura. Deve colocar à disposição dos 

investidores os seus conhecimentos e a sua perícia a fim de os ajudar a elaborar e 

implementar programas de investimento responsáveis, sustentáveis e inclusivos. 

Investimentos que possam estruturar cadeias de valor, apoiar as fileiras agro-

alimentares criadoras de emprego e permitir que os agricultores e os pescadores 

tenham acesso ao mercado. A FAO já está a trabalhar com investidores públicos: o 

Banco Mundial, o BERD, o FIDA… e presta-lhes assistência na gestão de um volume de 

investimento de quase 6 mil milhões de dólares americanos por ano. Quero aumentar 

consideravelmente a carteira de investimentos com estes parceiros, mas também 

quero trabalhar com outros parceiros privados com quem conversei durante a minha 

campanha: eles estão dispostos. 

 

6- Quero apoiar as actividades normativas da FAO, reforçando seus fundamentos 

científicos e desenvolvendo a assistência técnica aos governos para assegurar uma 

aplicação mais efectiva das normas.  

 

7- Por último, quero reforçar a cooperação e as sinergias entre a FAO, o Programa 

Alimentar Mundial e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, bem como 

com as demais agências da ONU. Também quero mais eficiência e uma abordagem 

integrada, em consonância com a reforma do sistema das Nações Unidas para o 
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desenvolvimento. Quero trabalhar convosco na concretização destes objectivos, para 

que a FAO possa desempenhar um papel activo na implementação desta reforma. 

Nesta óptica, continuarei a almejar a eficiência, a optimização do uso de nossos 

recursos e o respeito pelo mandato e pelo sistema de governação da FAO. 

  

Porque considero que posso assumir o papel de Director-Geral da FAO? 

 

Nos últimos trinta anos, dediquei minha carreira à agricultura, à pecuária, à alimentação, à 

floresta e ao desenvolvimento rural. Sou apaixonada por esses sectores. Nasci em uma família de 

cientistas; meus pais eram investigadores em bioquímica, e gosto das ciências, da investigação e 

da inovação. Sei o que proporcionam para o sector alimentar e estou convencida de que 

contribuem de forma decisiva para melhorar a nossa existência.  

 

Trabalhei na Comissão Europeia. Em França, ocupei cargos importantes nos gabinetes 

ministeriais; também fui directora-geral da alimentação e, em seguida, directora-geral do 

desempenho económico e ambiental das empresas no Ministério da Agricultura e da Alimentação.   

 

Como directora-geral da alimentação, era responsável por uma equipa de mais de 4500 

agentes baseados tanto em Paris quanto nos serviços departamentais e regionais. Também fui 

eleita directora executiva da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, que dirigi e 

desenvolvi durante sete anos. No final do meu mandato, a AESA empregava mais de 500 agentes, 

principalmente cientistas, e podia contar com o apoio de uma rede de mais de 2000 peritos 

científicos.  

 

Sou conhecida pela minha capacidade de implementar mudanças. Transformei as 

organizações que dirigi e mobilizei as minhas equipas em torno de uma visão partilhada com os 

nossos parceiros e com as outras partes interessadas.   

 

Num ambiente europeu e internacional, provei que sou capaz de mobilizar os governos e 

todas as outras partes interessadas. Foi este o caso na AESA quando criei uma “plataforma das 

partes” para melhorar o diálogo entre todos os parceiros. No contexto da COP 21 e da COP 22 

sobre as alterações climáticas, contribuí para a criação de uma plataforma global “4 por mil: solos 

para a segurança alimentar e o clima”. Esta iniciativa reuniu mais de 200 membros, incluindo a 

FAO e outras organizações internacionais.   
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Também geri diferentes crises, simultaneamente económicas e sanitárias, como a crise da 

doença das vacas loucas (BSE), a da febre aftosa e a da propagação de pragas. Ao longo de toda a 

minha carreira, trabalhei com ministros, comissários e parlamentares.  

 

Conheço bem a FAO e o seu trabalho. Representei o meu país e a Comissão Europeia na 

FAO várias vezes. Como directora-geral, era responsável pela cooperação com a FAO e renovei a 

parceria estratégica da França com esta organização. Também presidi o comité sobre os princípios 

gerais do Codex Alimentarius.    

 

Em cada organização que dirigi, criei um ambiente de trabalho centrado no empenho, nos 

resultados, no respeito mútuo, na confiança, na diversidade e no respeito da paridade entre 

mulheres e homens. Como o fiz ao longo de toda a minha carreira, implementarei políticas e 

tomarei medidas concretas para prevenir e combater todas as formas de assédio e de 

discriminação na FAO. Aprecio e sei como criar um ambiente de trabalho em que cada um possa 

dar o melhor de si mesmo e desenvolver o seu talento, a sua ousadia e a sua criatividade para o 

sucesso colectivo.   

 

Gostaria de concluir agora.   

 

Sou a primeira mulher a candidatar-se desde a criação da FAO, há 70 anos. Esta 

organização nunca foi dirigida por uma mulher. Como se sabe, as mulheres desempenham um 

papel essencial, que procurarei reforçar, nos sistemas alimentares. Sinto orgulho em poder 

representá-las.  

 

Quero ser eleita para trabalhar convosco, com todos os países-membros e com todos os 

parceiros.  

 

Quero dar um novo impulso a esta organização e tomar medidas concretas. 

 

Quero que a FAO seja mais eficaz, reactiva, responsável e aberta.  

 

Vejo a FAO como uma organização que fornece conhecimentos científicos e soluções 

inovadoras. Vejo a FAO como uma plataforma de diálogo, como um “hub” que confere poder às 

diferentes partes interessadas, incluindo os investidores ao serviço da acção, como um 

amplificador da cooperação para mobilizar recursos. Considero a FAO como um motor do 

desenvolvimento através da cooperação técnica e da assistência aos governos, como um 

facilitador do comércio alimentar e como um catalisador para criar empregos nas zonas rurais.  
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Sim, com a FAO, podemos ser bem-sucedidos juntos e fornecer uma “alimentação sustentável para 

todos”.   

 

Este é o compromisso que quero assumir hoje. Vosso apoio é fundamental. Estarei atenta a 

vossas preocupações; podeis contar com o meu empenho e com a minha determinação.  

 

Obrigada pela vossa atenção.  

*     *    * 

 

[B. Observações finais] 

 

Senhor Presidente, obrigada por me conceder a oportunidade de intervir novamente.  

 

Senhoras e senhores Ministros, senhoras e senhores Embaixadores, senhoras e senhores, 

gostaria de vos agradecer por esta troca. Seguirei atenta às preocupações de cada um de vós, 

como estive nos últimos meses.  

 

Tornar-me Directora-Geral da FAO significa em primeiro lugar e acima de tudo estar ao 

serviço de todos. A organização não será dirigida nem por um país nem por uma região.  

 

Podeis contar com o meu entusiasmo, com a minha experiência profissional, com a minha 

liderança e com a minha capacidade de mobilizar as equipas e os parceiros em torno de uma visão 

e de um projecto partilhados em benefício de 194 Estados-Membros.  

 

Ficarei grata a cada um de vós. Serei o motor de novas iniciativas, em estreita cooperação 

convosco e com os órgãos de governação da organização; seguirei meus princípios orientadores: 

cooperação, abertura, transparência e inovação, sob todas as suas formas.  

 

Escutarei, desenvolverei uma cultura baseada nos resultados, responsabilizarei as minhas 

equipas e mobilizarei o seu talento. Criarei um ambiente de trabalho em que nenhuma forma de 

discriminação, de assédio ou de abuso de poder será autorizada. Criarei indicadores neste domínio 

a fim de ser transparente e de vos prestar contas sobre as melhorias resultantes das minhas 

acções. 

 

Assegurar-me-ei de que a FAO continue a ser a nossa “casa comum”, uma importante 

agência das Nações Unidas que contribui para o nosso êxito, uma agência em que cada um sente 

que lhe dão ouvidos, em que cada um é respeitado, reconhecido, apoiado e equitativamente 

representado.  
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Onde quer que se viva, numa pequena ilha afectada pelas alterações climáticas, numa 

floresta ou numa zona costeira, numa região semiárida com uma produtividade agrícola 

insuficiente, numa região muito produtiva onde seja necessário restaurar a qualidade da água ou 

dos solos, numa região afectada por doenças animais ou por pragas prejudiciais à capacidade de 

produção ou numa região onde se pretenda desenvolver as exportações, quero que a FAO preste 

assistência a cada país na procura e na aplicação de soluções cientificamente fundadas e 

adaptadas. 

 

Quero ser eleita para trabalhar convosco, com as partes interessadas e com os investidores 

para transformar os nossos sistemas alimentares e os tornar mais sustentáveis e eficazes. Juntos, 

aplicaremos soluções robustas, inovadoras e adaptadas às especificidades locais. Juntos, 

reforçaremos a cooperação técnica e daremos mais poder às partes interessadas.   

 

Juntos, atrairemos mais investimentos para criar empregos nas zonas rurais.  

 

Juntos, seremos bem-sucedidos; forneceremos uma alimentação sustentável para todos.   

 

Este é o compromisso que desejo assumir hoje diante de vós.  

 


