
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
113.a sessão 
22 – 26 setembro de 2014 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-113-0 Rev. 2 
Programa 
Guia para as reuniões 

2. Admissão de observadores – apreciar 
 

O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens da ordem do dia abertos aos observadores aceitos. 

ICC-113-3 
ICC-113-3 Add. 1 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2013/14 – aprovar 
 

O Secretário apresentará relatório. 

ICC-113-1 

3.2 Distribuição inicial de votos no ano cafeeiro de 2014/15 – aprovar 
 

O documento ED-2184/14 Rev. 1 contém a base estatística proposta 
para a distribuição de votos dos Membros exportadores e 
importadores. Será divulgada a distribuição inicial de votos no ano 
cafeeiro de 2014/15. 

ED-2184/14 Rev. 1 
ICC-113-2 

3.3 Credenciais – aprovar 
 
 O Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 

apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

4. Participação no 
 Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 – apreciar  

ICC-113-4 
WP-Council 246/14  
 

O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 2014. O Conselho 
apreciará um relatório sobre a situação da participação e um projeto 
de Resolução prorrogando o prazo para o depósito de instrumentos. 

 

ICC 113-0 Rev. 2 
 
17 setembro 2014 
Original:  inglês 
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5. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 

O Chefe de Operações fará a apresentação de uma análise da situação 
do mercado.  Ele também apresentará informações atualizadas acerca 
do impacto da ferrugem do café.  Um representante do Brasil fará 
uma apresentação sobre sustentabilidade no país. 

Relatório Mensal sobre o  
Mercado Cafeeiro – Agosto 
de 2014 
ED-2186/14 

6. Estudos e relatórios – apreciar  

O Conselho apreciará os seguintes estudos e relatórios:  

• Fatores para conseguir um mercado equilibrado ICC-113-6 

• Obstáculos ao consumo ICC-113-7 

• Misturas e sucedâneos ICC-113-8 

7. Fórum Global do Café – apreciar 
 

 O representante da UE-Itália apresentará relatório sobre os 
preparativos para sediar o Fórum Global do Café em Milão, em 
setembro de 2015, por ocasião da EXPO Milão. 

 

8. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
 A Etiópia sediará a 4.a Conferência Mundial do Café, que se 

realizará na cidade de Adis Abeba, em março de 2016. Cumprindo 
o disposto no artigo 30 do Acordo de 2007, o Conselho designará 
o Presidente da Conferência e decidirá sobre a forma, o título, 
a temática e a época da Conferência, em consulta com a Junta 
Consultiva do Setor Privado.  

verbal 

9. Programa de Atividades – apreciar  
 

O Conselho apreciará relatórios sobre o Programa de Atividades 
para 2013/14, sobre os aspectos financeiros do Seminário realizado 
em março de 2014, e sobre um tópico para um Seminário em 
2014/15. O Programa de Atividades para 2014/15 foi revisado de 
forma a incluir resultados e indicadores mensuráveis. 

ICC-113-5 
WP-Council 242/13 Rev. 1 
WP-Council 242/13 Add. 1 

10. Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar 
 

O Presidente do Fórum apresentará ao Conselho relatório sobre os 
resultados do 4.o Fórum Consultivo; da reunião do Grupo Central; 
e do estudo conjunto do Banco Mundial e da OIC sobre risco e 
financiamento no setor cafeeiro. 

ED-2183/14 Rev. 1 
CG-20/14 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cmr-0814-p.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cmr-0814-p.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cmr-0814-p.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/ed-2186p-estimates-conab.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-113-6p-study-balanced-market.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-113-7p-obstacles-consumption.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-113-8p-mixtures.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-113-5p-activities-13-14-implementation-report.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/wp-council-242-r1p-activities-14-15.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/wp-council-242-a1p-activities-14-15.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/ed-2183-r1p-4th-forum-programme-tor.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cg-20e-study-ico-world-bank.pdf�


- 3 - 
 
 
 

11. Revisão estratégica da OIC – apreciar 
 
 O Chefe de Operações convidará os Membros a criar uma força-

tarefa para rever os objetivos estratégicos da Organização.  

verbal 

12. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC verbal 

12.1 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar verbal 

12.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar 
 
 O Presidente do Comitê apresentará relatório sobre as recomendações 

do Comitê acerca do tema, eventos e providências para o 1.o Dia 
Internacional do Café, em 1.o de outubro de 2015. 

PM-37/14 

12.3 Comitê de Estatística – apreciar verbal 

12.4 Comitê de Projetos – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 
 O Presidente apresentará relatório sobre as recomendações do 

Comitê acerca das propostas para a revisão da Estratégia de 
desenvolvimento para o café e de outros documentos. 

ICC-105-16 Rev. 1 
PJ-76/14 
PJ-17/11 Rev. 5 
PJ-34/12 Rev. 2 

12.4.1 Projetos para endosso do Conselho – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 
 O Conselho apreciará as recomendações do Comitê de Projetos 

sobre uma proposta nova e uma proposta revisada de projeto: 

PJ-79/14 

• Promoção de um setor cafeeiro sustentável na República 
Centro-Africana – nova proposta apresentada pelo Governo da 
República Centro-Africana 

PJ-77/14 

• Valorização das origens de café etíopes para conseguir melhor 
comercialização – proposta revisada, apresentada pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (ONUDI) e a illicaffè 

PJ-46/13 Rev. 1 

12.5 Comitê de Finanças e Administração – apreciar  
 
 O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório sobre a reunião do Comitê, abordando, entre outras, 
a questão da situação financeira, do prédio, de propostas relativas 
a bancos e das contribuições em atraso. 

FA-84/14 
FA-85/14 
FA-86/14 
FA-87/14 
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13. Segurança dos alimentos – apreciar 
 

O Conselho apreciará questões relativas à segurança dos 
alimentos, entre as quais as seguintes: Limites Máximos de 
Resíduos (LMRs) de pesticidas adotados no processo de produção 
de café; normas nacionais de qualidade; e informações atualizadas 
sobre as implicações do Regulamento (UE) N.o 1169/2011 
(documento ICC-111-7) e outros regulamentos da União Europeia 
para os países produtores. 

verbal 

14. Pesquisa cafeeira – apreciar  

 Genoma do café: O Professor Giorgio Graziosi, da Universidade de 
Trieste, apresentará os resultados do projeto de sequenciamento 
do genoma do café Arábica. 

verbal 

 O café e as mudanças climáticas:  O documento WP-Council 249/14 
contém um projeto de comunicação da OIC à Cúpula do Clima das 
Nações Unidas. Na manhã de 26 de setembro, sexta-feira, haverá 
discussões sobre o café e as mudanças climáticas. O Conselho 
apreciará o resultado dessas discussões. 

WP-Council 249/14 

15. Cooperação com outras agências – apreciar WP-Council 248/14 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre cooperação 
com outras agências, incluindo a proposta para um Memorando de 
Entendimento com a Associação 4C e a IDH Iniciativa de Comércio 
Sustentável. 

 

16. Titulares de cargos e Comitês  

16.1 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  verbal 

Na conformidade do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e  
o Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2014/15 devem ser 
eleitos dentre representantes dos Membros importadores e dos 
Membros exportadores, respectivamente.  

 

16.2 Presidente e Vice-Presidente do Fórum para 2014/15 – designar 
 

O Conselho designará um Presidente e um Vice-Presidente do Fórum 
para 2014/15. 

verbal 
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16.3 Grupo Central – designar verbal 

O Conselho designará os assessores para o Grupo Central em 
2014/15.  Os ex-assessores são: 

 
• Marc Sadler (Chefe de Equipe, Equipe de Gestão de Riscos 

Agrícolas, Departamento de Desenvolvimento Agrícola e Rural, 
Banco Mundial) 

• Noemí Pérez (Diretora-Executiva, FAST) 
• Silas Brasileiro (Presidente Executivo, Conselho Nacional do Café, 

Brasil) 
• Nicolas Tamari (Diretor-Presidente, Sucafina S.A) 

 

16.4 Composição dos Comitês – apreciar e aprovar 
 

O Conselho apreciará a questão da composição dos seguintes Comitês 
em 2014/15: 

WP-Council 247/14 Rev. 1 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Projetos  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Finanças e Administração  
(6 Membros exportadores, 4 Membros importadores) 

 

• Comitê de Estatística  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Grupo Diretor de Promoção em 2014/15 e 2015/16 
(4 Membros exportadores, 2 Membros importadores) 

 

17. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

Os Membros são convidados a comunicar mudanças em suas 
políticas cafeeiras nacionais e fornecer cópias de declarações e 
outras informações, para distribuição. 

verbal 

18. Outros assuntos – apreciar verbal 

19. Reuniões futuras 
 

A próxima sessão do Conselho será realizada em Londres,  
no período de 2 a 6 de março de 2015 – notar 

 
Os Membros são convidados a sugerir temas para apresentações 
durante a próxima sessão, para inclusão na ordem do dia, e pontos 
a melhorar nas providências para reuniões futuras – apreciar 

verbal 
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Programa das reuniões 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café  

Regulamento da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos  

Modelo de carta de credenciais 

Titulares de cargos em 2013/14 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

Apresentações Técnicas 
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