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Antecedentes 
 
 A seguir reproduz-se a proposta de um tópico para o 4.o Fórum Consultivo recebida 
do Presidente do Fórum, Sr. Juan Esteban Orduz, da Colômbia, que a apresentou com 
o propósito de ajudar o Grupo Central a considerar os preparativos para o 4.o Fórum 
Consultivo, em setembro de 2014.  Ela deve ser apreciada juntamente com o documento 
CG-16/14, que contém informações sobre os preparativos para o próximo Fórum. 
 
Ação 
 
 Convida-se o Grupo Central a apreciar este documento. 
  

CG 17/14 
 
27 fevereiro 2014 
Original:  inglês 
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4.O FÓRUM CONSULTIVO 
PROPOSTA DO PRESIDENTE DO FÓRUM 

 
1. O Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro é uma iniciativa da 
Organização Internacional do Café (OIC) que tem por objetivo facilitar consultas sobre tópicos 
relacionados com finanças e gestão de risco no setor cafeeiro.  O Fórum se concentra, em 
especial, nas necessidades e bem-estar dos pequenos e médios produtores e das comunidades 
localizadas nas zonas de cafeicultura.  
 
2. O 4.o Fórum Consultivo se realizará na sede da OIC, em Londres, durante a 
113.a sessão do Conselho Internacional do Café, no período de 22 a 26 de setembro de 2014.  
A participação no Fórum é aberta a todos os Membros da OIC, bem como a observadores, 
representantes do setor privado e outras partes interessadas. 
 
Tópico  
 
3. Em vista da atual situação com que o setor cafeeiro global se defronta, caracterizada 
por um declínio muito acentuado das receitas dos cafeicultores do mundo todo, que afeta 
milhões de pessoas em milhares de comunidades, o papel das instituições financeiras 
multilaterais é crucial.  Eu gostaria, portanto, de propor o seguinte tópico para o 4.o Fórum: 
“Como os países produtores podem se engajar com eficácia com instituições financeiras 
multilaterais e doadoras e assegurar que o financiamento recebido dessas organizações 
atenda às necessidades dos produtores”. O objetivo seria estabelecer um diálogo direto 
com as instituições financeiras multilaterais e doadoras para discutir e implementar planos 
concretos para o alívio da pobreza e a criação de riqueza nas comunidades rurais  que 
dependem da produção de café.  
 
Participantes 
 
4. Propõe-se que representantes de agências multilaterais e doadoras, entre as quais 
as seguintes instituições, sejam convidados a participar, em vista de sua extensa experiência 
com financiamento do setor cafeeiro nos países produtores. 
 
• Banco Africano de Desenvolvimento 
• Banco Asiático de Desenvolvimento 
• Banco Centro-Americano de Integração Econômica 
• Banco Mundial 
• Banco Interamericano de Desenvolvimento 
• Centro de Comércio Internacional 
• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola  
• Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação  
• Fundo Comum para os Produtos Básicos 
• Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional 
 
Agências bilaterais de cooperação para o desenvolvimento 
 
5. Os Membros da OIC são convidados a propor agências bilaterais de cooperação para 
o desenvolvimento que possam ser convidadas a participar do 4.o Fórum e, se possível, que 
forneçam dados para contato.  
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