
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
8.a reunião 
24 setembro 2014 (14h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-36/14 Rev. 1 

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

O Comitê apreciará a implementação do Plano de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado.  O Chefe de Operações apresentará 
o Oficial de Comunicações da OIC, que trabalhará com o Presidente na 
organização do Grupo Diretor de Promoção.  Propostas para novas 
atividades, preparadas em consulta com o novo Grupo e incorporando 
contribuições de todos os Membros, serão apresentadas ao Comitê em 
março de 2015. 

verbal 

3. Comunicações – apreciar 
 

O Oficial de Comunicações fará uma apresentação sobre a Estratégia 
de Comunicações da OIC, nela incluindo atualizações das informações 
sobre o design do novo site, sobre o engajamento com a mídia social 
e tradicional e sobre as comunicações internas. 

verbal 

4. Dia Internacional do Café – apreciar 
 
 O 1.o Dia Internacional do Café acontecerá em 1.o de outubro de 2015, 

constituindo uma oportunidade para pôr em relevo o perfil do café.  
O Comitê é convidado a considerar o tema e os preparativos para o Dia 
e a revisar uma proposta recebida da Oxfam. 
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5. 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.   
Os Membros talvez queiram considerar a conveniência de, no futuro, 
este item ser apreciado pelo Comitê de Estatística. 

PM-38/14 
PM-39/14 

6. Outros assuntos – apreciar 
 
 Projetos para promover o consumo: Os representantes dos Membros 

exportadores talvez queiram apresentar relatório sobre projetos para 
promover o consumo em seus países que tenham sido financiados 
pelo Fundo Especial. 

 
Grupo Diretor de Promoção:  O Conselho apreciará a composição de 
um Grupo Diretor de Promoção para 2014/15 e 2015/16 (ver Anexo 
IX do documento ICC-110-13). 

 
 Presidente e Vice-Presidente para 2014/15:  O Conselho aprovará a 

composição do Comitê para 2014/15 durante sua 113.a sessão, em 
setembro de 2014. Em sua primeira reunião, em março de 2015, 
o Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2014/15. 

verbal 

7. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, na altura da 114.a sessão 
do Conselho, no período de 2 a 6 de março de 2015. 

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 No. 420) 

Apresentações técnicas 
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