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7.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
7.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, que se realizará no Hôtel des
Parlementaires, Quartier Millionaire, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, durante a semana da
120.a sessão do Conselho Internacional do Café, no dia 27 de setembro de 2017, quartafeira, das 09h30 às 18h00. O evento será presidido pelo Sr. Juan Esteban Orduz, DiretorPresidente da Colombian Coffee Federation, Inc.
2.
O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre o tema da “Criação de um
ambiente favorável à alta produtividade na cafeicultura”. Dada a disponibilidade reduzida
de novos terrenos para uso agrícola, um dos maiores desafios à sustentabilidade da produção
de café consiste em aumentar a produtividade dos terrenos já sob cultivo. A produtividade
varia muito entre os países produtores, e há grande potencial para melhoria. O Fórum deste
ano se concentrará em compartilhar melhores práticas e lições aprendidas em países que
criaram com êxito um ambiente favorável a uma cafeicultura altamente produtiva. O dia
será dividido em sessões, durante as quais exemplos proporcionados por países com grande
amplitude regional serão apresentados. A apresentação dos casos dos países será seguida
por um painel de discussão, em que todos os oradores se engajarão em um debate vivo e
responderão a perguntas da plateia.
3.
Haverá interpretação nos quatro idiomas oficiais da Organização (espanhol, francês,
inglês e português).
4.

Este documento contém os termos de referência e o programa do Fórum.
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Inscrição
5.
Pede-se que os interessados em participar preencham e devolvam o formulário
anexo à Organização pelo e-mail eldred@ico.org até 11 de setembro de 2017. Os Membros
que já enviaram suas credenciais à Organização não precisam preencher o formulário de
participação.

7.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
27 DE SETEMBRO DE 2017
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 7.o Fórum Consultivo se realizará no Hôtel des Parlementaires, em Yamoussoukro,
Côte d’Ivoire, das 09h30 às 18h00, no dia 27 de setembro de 2017, quarta-feira, durante
a semana da 120.a sessão do Conselho Internacional do Café.
Objetivo
3.
O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre o tema da “Criação de um
ambiente favorável à alta produtividade na cafeicultura”. Dada a disponibilidade reduzida
de novos terrenos para uso agrícola, um dos maiores desafios à sustentabilidade da produção
de café consiste em aumentar a produtividade dos terrenos já sob cultivo. A produtividade
varia muito entre os países produtores, e há grande potencial para melhoria. O Fórum
deste ano se concentrará em compartilhar melhores práticas e lições aprendidas em países
que criaram com êxito um ambiente favorável a uma cafeicultura altamente produtiva.
Estrutura
4.
O dia será dividido em sessões, durante as quais exemplos proporcionados por países
com grande amplitude regional serão apresentados. A apresentação dos casos dos países
será seguida por um painel de discussão, em que todos os oradores se engajarão em um
debate vivo e responderão a perguntas da plateia.
Participantes
5.
Participarão do evento Membros da OIC, observadores e representantes do setor
privado. O Fórum também será aberto a membros interessados da comunidade cafeeira e a
representantes da imprensa, que poderão inscrever-se pelo e-mail eldred@ico.org.
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Divulgação dos resultados do Fórum
6.

Os resultados do 7.o Fórum serão divulgados como segue:

•

Cópias das apresentações, relatórios, comunicados de imprensa, notícias e gravações
em áudio das intervenções 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.

•

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.

Aos 27 de setembro de 2017

7.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL À ALTA PRODUTIVIDADE NA CAFEICULTURA
Quarta-feira, 27 de setembro de 2017 (09h30 às 16h45)
Hôtel Président, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
08h30 – 09h30

Inscrição e café

09h30 – 10h00

Boas-vindas e palavras iniciais
• Sr. José Sette, Diretor-Executivo, Organização Internacional do Café (OIC)
• Sr. Juan Esteban Orduz, Presidente do Fórum Consultivo, Diretor-Presidente,
Colombian Coffee Federation, Inc.

10h00 – 10h15

Visão geral dos níveis mundiais da produtividade de café
• Dr. Denis Seudieu, Chefe de Operações Interino, OIC

10h15 – 11h00

Brasil
• Sr. Silas Brasileiro, Presidente Executivo, Conselho Nacional do Café (CNC)

11h00 – 11h15

Café

11h15 – 12h00

Colômbia
• Dr. Hernando Duque Orrego, Diretor Técnico, Federação Nacional dos Cafeicultores
da Colômbia (Fedecafé)

12h00 – 12h45

Honduras
• Excelentíssimo Sr. Iván Romero-Martínez, Embaixador de Honduras no Reino Unido

12h45– 14h15

Almoço

14h15 – 15h00

Desenvolvimento da pesquisa cafeeira para melhorar a produtividade na Côte d’Ivoire
• Sr. Hyancinthe Legnate, Chefe do Programa de Pesquisa do Café, Centro Nacional de
Pesquisa Agronômica (CNRA)

15h00 ‒ 15h45

Discussão em mesa-redonda e palavras finais

15h45 – 16h00

Café

16h00 – 16h45

Fórum Mundial dos Produtores de Café ‒ Conclusões
• Sr. Roberto Vélez, Diretor-Geral, Federação Nacional dos Cafeicultores da
Colômbia (Fedecafé)

7.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO
27 de setembro de 2017 (09h30 ─ 18h00)
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO
Participarei/Não participarei* do 7.o Fórum Consultivo em 27 de setembro 2017 (cada
participante deve preencher um formulário individual).
País Membro da OIC / da JCSP / observador: .............................................................................
Nome do/a participante: ............................................................................................................
Cargo: ..........................................................................................................................................
Organização/Empresa: ................................................................................................................
Telefone: .....................................................................................................................................
Fax: ..............................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
A participação neste evento é gratuita.
* Cortar o que não se aplica.

Favor devolver até 11 de setembro de 2017 a:
Sarah Eldred
Oficial de Secretaria
Organização Internacional do Café
222 Grays Inn Road
Londres WC1X 8HB
Reino Unido
Fax: 020 7612 0630
E-mail: eldred@ico.org

