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1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) reuniu-se em Londres em 14 de março 
de 2017.  Como o Presidente, Sr. Ramaz Chanturiya, da Associação Russa das Indústrias de 
Chá e Café, não pudera comparecer, o Vice-Presidente, Sr. Ricardo Arenas, da Anacafé 
presidiu a reunião. 

Item 1:   Adoção da ordem do dia 

2. A JCSP adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-151/17 Rev. 1.  

Item 2:   Relatório sobre a reunião de 20 de setembro de 2016 

3. A JCSP aprovou o relatório sobre a reunião de 20 de setembro de 2016, que figura no 
documento PSCB-150/16. 

Item 3:   Plano Global para o Arábica 

4. O Sr. Andrea Illy, Presidente da illycafè s.p.a. fez uma apresentação sobre o Plano 
Global para o Arábica (PGA).  O PGA, ainda em sua fase conceitual, seria uma iniciativa 
público-privada para enfrentar os desafios que as mudanças climáticas representavam para a 
produção de café Arábica, incluindo seus efeitos prejudiciais para os participantes da cadeia 
de valor em todos os seus elos, da lavoura à xícara. 
 
5. O propósito dessa iniciativa seria organizar três atividades críticas capazes de acelerar 
o processo de adaptação da produção de café Arábica a um ambiente em mudança: i) a 
captação de fundos através de uma parceria público-privada, para mobilizar recursos da 
indústria, institucionais e de entidades filantrópicas; ii) a transferência de conhecimentos, 
incluindo a adoção de novas tecnologias, em áreas como a pesquisa genômica, a coleta e 
processamento de dados com base em sensores e a gestão hídrica; e iii) a coordenação de 
atividades atuais e futuras nos países produtores de café, para minimizar a duplicação de 
esforços e aumentar a eficiência.  O conceito do PGA contava com o apoio inicial da 
Associação Suíça do Comércio de Café e de uma instituição financeira, o Union Bank of 
Switzerland (UBS).  Esperava-se que a OIC, como organização intergovernamental, 
considerasse participar do trabalho conceitual e preparatório conducente ao lançamento do 
PGA e se tornasse um parceiro institucional. 
 
6. Os Membros externaram seu apoio e sugeriram que a iniciativa do PGA fosse 
apreciada no decurso da Análise Estratégica da OIC.  Também se sugeriu que a Secretaria 
acompanhasse com o Sr. Illy e outros parceiros do projeto as potenciais próximas etapas do 
processo.  
 
7. A Junta tomou nota da apresentação. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-151-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-150p-report.pdf
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Item 4:   Dia Internacional do Café 

8. O Economista-Chefe pôs a Junta a par dos preparativos para o terceiro Dia 
Internacional do Café, a ser comemorado em 1.o de outubro de 2017.  Discutiu-se um novo 
lema sugerido pela Secretaria: “Café para você e para mim”. 
 
9. A Junta tomou nota desta atualização.  Alguns de seus membros ressaltaram que 
importantes interessados, tais como as associações do café, deveriam se envolver desde o 
início dos preparativos e, ao mesmo tempo, prometer apoio institucional, para ajudar a 
Secretaria a realizar atividades de promoção relevantes. 

Item 5:   Outros assuntos 

10. Os representantes da Índia e do México enfatizaram o interesse de seus países em 
sediar a 5.a Conferência Mundial do Café. 
 
11. A Junta tomou nota. 

Item 6:   Data da próxima reunião 

12. A Junta notou que a próxima reunião da JCSP se realizaria em Abidjã, Côte d’Ivoire, na 
altura da 120.a sessão do Conselho, no período de 25 a 29 de setembro de 2017. 
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