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1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo informa aos Membros que se fixou um 
novo conjunto de prazos para entrega de propostas de projetos no ano cafeeiro de 2006/07.  
Os novos prazos levam em conta as alterações introduzidas no processo de exame das 
propostas que antecede sua apresentação ao Conselho Internacional do Café e ao Comitê 
Consultivo do Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB). 
 
2. A propostas para apresentação ao Comitê Virtual de Revisão (CVR) para exame 
técnico, sejam novas ou reformuladas, devem chegar à Organização diversos meses antes das 
reuniões programadas da Junta Executiva da OIC, como se indica na tabela em anexo, 
enquanto que as propostas de projetos para apresentação ao FCPB devem chegar à 
Organização até 30 de setembro ou 30 de maio de cada ano. 
 
3. A exigência de um período entre a entrega e o exame decorre da necessidade de as 
propostas de projetos serem analisadas tanto pelo CVR, no caso da OIC, quanto pelo 
recém-criado Comitê de Avaliação de Projetos (CAP), no caso do FCPB.  Esse período 
também permitirá a distribuição antecipada das propostas aos Membros nos quatro idiomas 
oficiais da OIC (espanhol, francês, inglês e português) e possibilitará que os proponentes as 
revisem para refletir os comentários e prioridades dos doadores. 
 
4. O Diretor-Executivo não pode garantir o exame de propostas de projetos apresentadas 
sem o apoio oficial dos países Membros e após os prazos especificados na tabela em anexo.  
Os Membros também devem conferir os prazos na seção “What we do”, subseção “Projects” 
do site da OIC (www.ico.org) e consultar os Manuais do FCPB no site deste último 
(www.common-fund.org). 
 
5.  Relatórios com as recomendações do CVR serão distribuídos aos Membros pelo 
menos duas semanas antes das reuniões da OIC, e notas de imprensa do FCPB sobre 
propostas de projetos aprovadas aparecerão no site da OIC em abril de outubro. 

ED 1996/06 
 
 
17 julho 2006 
Original: inglês 
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CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PROPOSTAS DE PROJETOS 
ANO CAFEEIRO DE 2006/07 

 
 
Reuniões da OIC e do FCPB  Prazos 

24 – 26 janeiro 2007 
Junta Executiva da OIC 

1o setembro 2006: Prazo para entrega de propostas novas e 
revisadas de projetos e de solicitações de Trâmite Prioritário 
(Fast Track – FT) e Serviço de Preparo de Projetos (SPP) a serem 
examinadas pelo CVR e subseqüentemente pela Junta Executiva 
da OIC em janeiro de 2007 

Reunião do Comitê Consultivo do 
FCPB em Amsterdã 
(22 – 27 janeiro 2007) 

30 setembro 2006: Prazo para a entrega de propostas de projetos 
a serem apresentadas à Secretaria do FCPB 
 
Fevereiro 2007: Envio dos comentários do Comitê Consultivo 
do FCPB pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de 
projetos 

21 – 25 maio 2007  
Conselho Internacional do Café e 
Junta Executiva da OIC 

19 fevereiro 2007: Prazo para a entrega de propostas novas e 
revisadas e projetos e de solicitações de Trâmite Prioritário (Fast 
Track – FT) e Serviço de Preparo de Projetos (SPP) a serem 
examinadas pelo CVR e subseqüentemente pela Junta Executiva 
da OIC em maio de 2007 

Reunião do Comitê Consultivo do 
FCPB em Amsterdã 
(9 – 14 julho 2007) 

30 março 2007: Prazo para a entrega de propostas de projetos a 
serem apresentadas à secretaria do FCPB  
 
Julho 2007: Envio dos comentários do Comitê Consultivo do 
FCPB pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de 
projetos 

24 – 28 setembro 2007 
Conselho Internacional do Café e  
Junta Executiva da OIC 

25 Junho 2007: Prazo para a entrega de propostas novas e 
revisadas e projetos e de solicitações de Trâmite Prioritário (Fast 
Track – FT) e Serviço de Preparo de Projetos (SPP) a serem 
examinadas pelo CVR e subseqüentemente pela Junta Executiva 
da OIC em setembro de 2007 

  
 


