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5.o Fórum Consultivo sobre
Financiamento do Setor Cafeeiro
Termos de referência e programa

1.
Com seus cumprimentos, o Diretor‐Executivo tem o prazer de convidar Membros,
associações da Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) e observadores a participar do
5.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, que se realizará no dia 3 de
março de 2015, terça‐feira, das 09h00 às 17h00. O evento será presidido pelo Sr. Juan
Esteban Orduz, Delegação da Colômbia e Presidente da Colombian Coffee Federation, Inc., e
terá lugar na sede da Organização Internacional do Café (OIC) em 22 Berners Street, Londres
W1T 3DD, durante a semana da 114.a sessão do Conselho Internacional do Café.
2.
O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre “Como estruturar um projeto com
eficácia para obter financiamento”. O objetivo é ampliar o trabalho bem‐sucedido do 4.o Fórum
Consultivo, realizado em setembro de 2014, e examinar em maior profundidade a mecânica
do financiamento de projetos. Diversos especialistas farão apresentações sobre as medidas
práticas necessárias para obter financiamento.
3.
Interpretação para os quatro idiomas oficiais (espanhol, francês, inglês e português)
estará disponível.
4.

Este documento contém os termos de referência e o programa do Fórum.

Inscrição
5.
Solicita‐se aos interessados em participar que preencham e devolvam o formulário
anexo à OIC pelo e‐mail deschamp@ico.org ou pelo fax +44 (0) 20 7612 0630. Os Membros
que já enviaram credenciais não precisam completar o formulário de participação.
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5.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
3 DE MARÇO DE 2015
TERMOS DE REFERÊNCIA
Antecedentes
1.
O Acordo Internacional do Café de 2007 prevê um Fórum Consultivo sobre
Financiamento do Setor Cafeeiro “para facilitar as consultas sobre tópicos relacionados com
financiamento e gestão de risco no setor cafeeiro, enfatizando, em particular, as necessidades
dos pequenos e médios produtores”.
Data e local
2.
O 5.o Fórum Consultivo se realizará na sede da Organização Internacional do Café (OIC),
em Londres, das 09h00 às 17h00, no dia 3 de março de 2015, terça‐feira, durante a semana
da 114.a sessão do Conselho Internacional do Café.
Objetivo
3.
O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre “Como estruturar um projeto com
eficácia para obter financiamento”. O objetivo é expandir o trabalho bem‐sucedido do
4.o Fórum Consultivo, realizado em setembro de 2014, e examinar em maior profundidade a
mecânica do financiamento de projetos. Haverá apresentações de uma série de
especialistas sobre as medidas práticas necessárias para obter financiamento.
Estrutura
4.
No período da manhã, o Presidente e o Diretor‐Executivo farão algumas observações
breves. Depois destas, haverá apresentações do Chefe de Operações, sobre o papel da OIC
como facilitadora de assistência ao setor cafeeiro, e de representantes do Banco Mundial,
sobre o estudo conjunto do Banco Mundial e da OIC acerca de risco e financiamento.
Representantes de bancos de desenvolvimento multilaterais, então, farão apresentações
sobre as medidas práticas necessárias para obter financiamento para o setor cafeeiro.
Em seguida virá uma sessão de perguntas e respostas. O mesmo formato será seguido
à tarde, com apresentações de várias outras agências de financiamento.
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5.

Questões a serem cobertas nas apresentações:
●
●

●
●

Apresentações das organizações.
Descrição detalhada dos mecanismos de financiamento disponíveis aos
cafeicultores – por exemplo, empréstimos, doações, outras formas de
financiamento.
Medidas práticas para obter esse financiamento – quem é elegível, qual é o
processo, o que precisa ser apresentado, quanto tempo o processo leva, etc.
Possíveis estudos de caso.

Participantes
6.
Participarão do evento Membros da OIC, observadores e representantes do setor
privado. Além disso, a reunião será aberta a representantes de instituições não‐governamentais
e outras instituições que prestam ou facilitam assistência técnica e financeira ao setor cafeeiro.
Seguimento
7.
Em sua reunião de 5 de março, o Grupo Central analisará as conclusões do Fórum, e
o Presidente do Fórum preparará um relatório sobre os resultados do Fórum, para
distribuição a todos os Membros.
8.
Depois do Fórum, todos os participantes terão a oportunidade de completar um
questionário eletrônico relatando os resultados de suas discussões e as lições tiradas do
Fórum.
9.
Os resultados do Fórum serão então usados pela OIC para desenvolver um roteiro
para futuras atividades do Fórum sobre este tema.
Divulgação dos resultados do Fórum
10.

Os resultados do 5.o Fórum serão divulgados como segue:



Cópias das apresentações, relatórios, comunicados de imprensa, notícias e gravações
em áudio dos oradores serão postadas na página inicial e na seção do Fórum do site
da OIC. Serão também distribuídas eletronicamente aos Membros, à JCSP e a países
não‐membros, com a solicitação de que divulguem os resultados do Fórum o mais
amplamente possível a representantes do setor cafeeiro e formuladores de políticas
em seus países. Os Membros também serão incentivados a emitir comunicados de
imprensa para divulgar os resultados do Fórum e gerar interesse em seus países.
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Os jornalistas que cobrem o café serão informados dos resultados em uma reunião
com a imprensa durante a semana da sessão do Conselho.




Um resumo dos trabalhos do Fórum será incluído na Retrospectiva Anual.
Um Sumário Executivo ou folha de fatos, destilando os pontos e temas principais do
Fórum, será preparado para distribuição em missões do Diretor‐Executivo e de seus
funcionários.

Aos 26 de fevereiro de 2015
5.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
COMO ESTRUTURAR UM PROJETO COM EFICÁCIA PARA OBTER FINANCIAMENTO
Terça‐feira, 3 de março de 2015 (09h00 às 17h00)
Sala do Conselho, sede da OIC, 22 Berners Street, Londres

08h30 – 09h00

Inscrição e café

09h00 – 09h10

Boas‐vindas e palavras iniciais:
Organização Internacional do Café: Robério Oliveira Silva, Diretor‐Executivo
Presidente do Fórum Consultivo: Juan Esteban Orduz, Delegação da Colômbia;
Presidente, Colombian Coffee Federation, Inc.

09h10 – 09h25

Acesso a financiamento: a chave do aumento da produtividade e da sustentabilidade

Organização Internacional do Café: Mauricio Galindo, Chefe de Operações
Apresentações de representantes de bancos de desenvolvimento
Apresentações detalhadas, incluindo exame das medidas práticas para acesso
pelos governos a diferentes formas de financiamento para o setor cafeeiro.
09h25 – 09h50



Banco Mundial: Roy Parizat, Economista Sênior, Equipe de Financiamento
Agrícola e Gestão de Risco

09h50 – 10h10



Banco Asiático de Desenvolvimento: Naomi Chakwin, Diretora‐Geral Residente,
Escritório Europeu, Frankfurt

10h10 – 10h30

Café

10h30 – 10h50



Banco Interamericano de Desenvolvimento: Ignacio Corlazzoli, Especialista
Principal, Operações

10h50 – 11h30



Banco Africano de Desenvolvimento:
– Chiji Ojukwu, Diretor, Departamento de Agricultura e Agroindústria
– Ben Kanu, Gerente, Serviços Financeiros e Técnicos, Departamento do Tesouro
– Olivier Eweck, Especialista Titular em Agricultura

11h30 – 12h00

Discussões e sessão de perguntas e respostas

12h00 – 12h45

Apresentação da Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH)

12h45 – 14h15

Almoço

14h15 ‒ 15h15

Apresentações por representantes de instituições bilaterais, fundos de produtos
básicos e emprestadores sociais
Apresentações detalhadas, incluindo exame das medidas práticas para acesso pelos
governos a diferentes formas de financiamento para o setor cafeeiro.
● DEG (Alemanha): Ian Lachmund, Diretor de Projetos, Parceria do Café para
a Tanzânia
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●
●

USAID (EUA): Curt Reintsma, Especialista em Parcerias, Bureau de Segurança
Alimentar
Commodities Fund: Nancy Cheruiyot, Administradora Interina

15h15 ‒ 15h30

Café

15h30 ‒ 16h10

●
●

Fundo Comum para os produtos Básicos: Eva Teekens, Gerente de Projetos e
Analista de Investimentos
Fundo Rural do Rabobank: Peter Veening, Gerente de Investimentos

16h10 ‒ 16h40

Discussões e sessão de perguntas e respostas

16h40 – 17h00

Palavras finais: resultados e próximas etapas: Presidente do Fórum

22 Berners Street
Londres W1T 3DD
Reino Undio

5.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
3 DE MARÇO DE 2015 (09h00 ÀS 17h00)

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO
Participarei/Não participarei* do evento acima em 3 de março de 2015 (um formulário a
ser preenchido por cada participante).
Nome do país Membro da OIC/associação da JCSP/observador: ..............................................
Nome: ..........................................................................................................................................
Cargo: ..........................................................................................................................................
Organização/Empresa: ................................................................................................................
Telefone: .....................................................................................................................................
Fax: ..............................................................................................................................................
E‐mail: .........................................................................................................................................

A participação no evento é gratuita para Membros da OIC, representantes das associações
da JCSP e observadores convidados.

* Cortar o que não se aplica

Devolver ao:
Diretor‐Executivo
Organização Internacional do Café
22 Berners Street
Londres W1T 3DD
Reino Unido

Tel.: +44 (0) 20 7612 0600
Fax: +44 (0) 20 7612 0630
E‐mail: deschamp@ico.org

