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1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) realizou sua 46.a reunião em 11 de abril de 
2018, na Cidade do México, México.  
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Diretor-Executivo deu início à reunião, e os membros da Junta adotaram o projeto 
de ordem do dia que figura no documento PSCB-155/18 Rev. 1. 
 
Item 2:   Presidente e Vice-Presidente para 2017/18 
 
3. Na sequência das indicações dos membros, a Junta designou o Sr. Anil Kumar 
Bhandari, do Truste do Café da Índia (ICT), seu Presidente e o Sr. William Murray, da National 
Coffee Association USA (NCA), seu Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2017/18.  
O Sr. Bhandari agradeceu aos membros da Junta sua eleição e passou a presidir a reunião.   
O Vice-Presidente também agradeceu aos membros e foi convidado a fazer parte da mesa. 
 
Item 3:   Relatório sobre a reunião de 26 de setembro de 2017 
 
4. A Junta aprovou o relatório sobre a reunião de 26 de setembro de 2017, que figura no 
documento PSCB-154/17. 
 
Item 4:   Café e gênero 
 
5. A Sr.a Kellem Emanuele, Presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café 
(IWCA), fez uma apresentação sobre café e gênero e sobre o papel desempenhado pela IWCA.  
Globalmente, a Aliança alcançara um total de 22 capítulos, com mais de 880 membros e 
18.700 beneficiários.  A Sr.a Emanuele enfatizou que nenhuma estratégia de desenvolvimento 
era mais benéfica para a sociedade como um todo que a da participação das mulheres como 
agentes centrais.  Com maior participação feminina no setor cafeeiro, a produtividade 
provavelmente cresceria, a mortalidade infantil e maternal diminuiria e haveria uma melhora 
da nutrição e da saúde. 
 
6. Os membros externaram firme apoio ao trabalho que a IWCA e outras iniciativas 
desenvolviam para empoderar as mulheres e fazer face a limitações estruturais e culturais 
mais amplas. 
 
7. O Diretor-Executivo também se congratulou com a Dr.a Emanuele e informou à Junta 
que o tema “Mulheres em Café” havia sido selecionado como tema para o Dia Internacional 
do Café de 2018, à luz da importância do assunto e das oportunidades que poderiam surgir 
com a redução das desigualdades de gênero no setor cafeeiro. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-155-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-154p-report.pdf
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Item 5:   Desafio do Café Sustentável: 
   Catalisando a transição para um setor sustentável 
 
8. O Sr. Herbert Lust, Vice-Presidente e Diretor-Gerente (Europa) da Conservação 
Internacional (CI), fez uma apresentação detalhada sobre a iniciativa do Desafio do Café 
Sustentável (DCS), que a CI promovia.  O DCS, com mais de 90 parceiros internacionais,  visava 
a alcançar um setor cafeeiro mundial sustentável até 2045.  Ele se concentrava no incentivo 
à demanda por sustentabilidade em toda a cadeia de valor do café, com o intento 
compartilhado de fazer do café o primeiro produto agrícola inteiramente sustentável. 
 
9. Os membros externaram apoio a esta iniciativa, e o Diretor-Executivo informou-lhes 
que o Memorando de Entendimento (ME) entre a OIC e o DCS seria discutido no Conselho, 
como instrumento importante para a implementação do Plano de Ação Quinquenal da OIC.  
Em particular, o ME facilitaria o intercâmbio e integração/difusão de dados, informações, 
perícia técnica e boas práticas.  Ele possibilitaria o monitoramento de ações e seria útil no 
desbloqueio e mobilização de recursos humanos e financeiros. 
 
Item 6:   Cafés Finos da África  
 
10. O Dr. Joseph Kimemia, representante da Associação dos Cafés Finos da África (AFCA), 
apresentou relatório sobre novidades no mercado cafeeiro privado africano. 
 
11. O representante da AFCA apresentou uma análise em profundidade da situação do 
café no continente africano, que respondia por 11% da produção mundial. A AFCA, que agora 
tinha 12 membros, desempenhava um papel significativo na mobilização de interesse e 
recursos para o setor cafeeiro do continente.  A esse respeito, o Dr. Kimemia sublinhou a 
importância de trabalhar com a OIC com base no ME assinado em 2017, acrescentando que 
novos caminhos para a cooperação também cobririam o aumento do consumo interno, as 
indicações geográficas e o café e a saúde. 
 
12. Os membros teceram comentários positivos sobre as oportunidades que surgiam 
graças ao ME entre a Associação e a OIC. 
 
Item 7:   Atualização de informações sobre o setor cafeeiro na China 
 
13. A Sr.a Lucy Fu, Secretária-Geral da Associação do Café da China, discorreu sobre as 
novidades mais recentes observadas no setor cafeeiro chinês, fornecendo informações 
atualizadas sobre produção, exportação, importação e consumo. Os Membros se 
congratularam com a oradora e solicitaram informações adicionais, em particular sobre 
políticas governamentais de apoio à produção e ao consumo de café na China, bem como em 
relação ao processo para a entrada da China na OIC como Membro. 
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14. Nesse contexto, o Diretor-Executivo fez um relato de sua recente missão à China, onde 
ele participara da 1.a Expo dos Cafés Especiais na cidade de Pu'er, província de Yunnan.  
O representante da Bolsa do Café de Yunnan, entidade que organizara a Expo, informou aos 
membros que a Bolsa estava trabalhando com o Ministério do Comércio com vistas à futura 
participação da China na OIC. 
 
Item 8:   Promoção de parcerias público-privadas 
 
15. O Chefe de Operações fez uma apresentação breve sobre a proposta relativa ao Dia 
Internacional do Café (DIC) de 2018, que se concentraria no tema “Mulheres em Café”, que 
já fora discutida no Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado.  Ele explicou que a 
proposta também era objeto de relatório nesta reunião da Junta porque a ideia inicial do DIC 
fora desenvolvida pela própria JCSP.  O Chefe de Operações sublinou ainda que este era o 
único item que constava na ordem do dia de mais de um órgão consultivo da OIC. 
 
16. Um membro forneceu informações atualizadas sobre o novo projeto do Contrato 
Europeu do Café, que aguardava aprovação da Federação Europeia do Café (FEC) em junho, 
para entrada em vigor 1.o de setembro de 2018.  O novo Contrato substituiria quatro 
contratos ora vigentes.  Ressaltou-se que alguns de seus parâmetros, tais como prazos para a 
apresentação de reivindicações, mudariam.  Isso poderia ter implicações para os 
exportadores.  A FEC havia sugerido que o membro convidasse outros Membros exportadores 
da OIC, para opinarem sobre o projeto do Contrato.  Os Membros exportadores interessados 
nesta questão deveriam contatar o Sr. Mick Wheeler, delegado de Papua-Nova Guiné, para 
discutir medidas ulteriores. 
 
Item 9:   Outros assuntos  
 
17. Não havia outros assuntos de que tratar. 
 
Item 10:  Data da próxima reunião 
 
18. A JCSP notou que sua próxima reunião se realizaria em Londres, Reino Unido, na altura 
da 122.a sessão do Conselho, agendada para o período de 17 a 21 de setembro de 2018. 
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