
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
7.a reunião 
5 março 2014 (14h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-32/13 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2013/14 – designar 
 

O Comitê voltará a designar o Sr. Andrea Illy da UE-Itália como 
Presidente e designará um Vice-Presidente para 2013/14 da categoria 
dos Membros exportadores.  

verbal 

3. Promoção e desenvolvimento de mercado ao abrigo do 
 Acordo Internacional do Café (AIC) 2007 – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatórios sobre a implementação 
do Plano de Promoção e Desenvolvimento de Mercado, sobre café e 
saúde e sobre pesquisa.  O Comitê considerará as próximas medidas 
a tomar para a implementação da rede de múltiplos parceiros. 
 
O Comitê também apreciará a composição de um Grupo Diretor 
de Promoção para 2013/14 e 2014/15 (ver Anexo IX do documento 
ICC-110-13). 

ICC-110-13 (Anexo IX) 

4. Estratégia de comunicação – apreciar verbal 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a implementação 
de uma estratégia de comunicação da OIC. 

 

5. Propostas relativas ao Fundo Especial – apreciar 
 

Como se notou em setembro de 2013, os Membros exportadores 
criarão um comitê ad hoc para examinar e redigir propostas para 
apreciação em março de 2014. 

verbal 
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6. Implementação do Programa de Melhoria da  
Qualidade do Café (PMQC) – apreciar 

 
O Chefe de Operações apresentará relatórios sobre as classificações 
dos cafés Arábica e Robusta e sobre a implementação do PMQC.  
Distribuir-se-á um documento com uma análise do PMQC e de seu 
impacto sobre a qualidade, como solicitado pela JCSP. 
 
Em setembro de 2013, o Conselho notou a necessidade de pesquisa 
com vistas ao estabelecimento de padrões para os Arábicas Naturais. 
O Chefe de Operações apresentará relatório. 

em preparo 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

8. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, na altura da 113.a sessão 
do Conselho, no período de 22 a 26 de setembro de 2014. 

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Plano de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 

Termos de referência para o Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado (Anexo IV) 

Termos de referência para o Grupo Diretor de Promoção (Anexo IX) 

Programa de Melhoria da Qualidade do Café (ICC-Resolução N.o 420) 
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