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• Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Convênio 
• Junta Executiva 
• Junta Consultiva do Setor Privado 
• Grupo Diretor de Promoção  
• Comissão de Finanças 

Convocação das reuniões da OIC 
 
(22 – 26 de janeiro de 2007) 

 
 
 
Reuniões e local 
 
1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo informa aos Membros e observadores 
que as reuniões da OIC realizar-se-ão no período de 22 a 26 de janeiro 2007, na sede  
da Organização, em 22 Berners Street, Londres W1T 3DD (tel. + 44 (0) 20 7612 0600,  
fax: +44 (0) 20 7612 0630, email: info@ico.org). 
 
Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Convênio Internacional do Café 
 
2.  Em sua 96a sessão, o Conselho estabeleceu um Grupo de Trabalho sobre o Futuro  
do Convênio.  O Grupo, que recebeu o mandato de examinar o atual Convênio e propostas 
apresentadas pelos Membros ou outras partes convidadas e de apresentar recomendações  
ao Conselho em maio de 2007 (ver documento ICC-96-9), reunir-se-á no período de  
22 a 24 de janeiro de 2007.  O Grupo é aberto a todos os Membros da Organização, e a sessão 
de abertura de sua reunião começará às 09.45 horas de 22 de janeiro, segunda-feira.  
Seguir-se-á a 263a reunião da Junta Executiva, nos dias 24 e 26 de janeiro de 2007. 
 
Ordens do dia e providências 
 
3. Um projeto de programa acha-se em anexo, juntamente com os projetos de ordem do 
dia das reuniões (documentos WP-WGFA No. 1/06; EB-3921/06; PSCB No. 97/06; WP-SGP 
No. 16/06 e WP-Finance No. 38/06).  Acompanha esses documentos um Guia para as 
reuniões (documento EB-3899/05) com informações sobre as providências para as reuniões e 
sobre hotéis e com um mapa indicando a localização da OIC. 
 
4. Solicita-se aos Membros que tencionam apresentar documentos para distribuição  
ou sugerir questões adicionais para exame, ou fazer apresentações durante as reuniões,  
que comuniquem sua intenção ao Diretor-Executivo, por escrito, o mais tardar até  
11 de dezembro de 2006. 

ED 2003/06 
 
 
7 novembro 2006 
Original: inglês 
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Programa 
 
Reunião Data e hora do início Participantes 

 
Grupo de Trabalho sobre o  
Futuro do Convênio 
 

22 – 24 janeiro 2007 (09.45) 
(ver detalhes no programa) 

Membros 
 

Junta Executiva 24 e 26 janeiro (14.30) 
 

Membros 
 

Junta Consultiva do Setor 
Privado (JCSP)  

25 janeiro 2007 (09.30) Integrantes da JCSP e 
observadores de associações do 
setor privado 
 

Grupo Diretor de Promoção 25 janeiro 2007 (14.30) Membros do Grupo Diretor de 
Promoção e observadores  
 

Comissão de Finanças 25 janeiro 2007 (16.00) Membros 
 

 
Inscrição 

 
5. Para fins de identificação e segurança, requer-se que todos os participantes das 
reuniões se inscrevam no balcão de informações ao chegar e usem seus crachás durante todas 
as reuniões acima.  Para ajudar a Secretaria a preparar antecipadamente os crachás, 
pede-se aos delegados que, o mais tardar até 8 de janeiro de 2007, completem e 
devolvam o formulário de participação em anexo, indicando seu comparecimento. 
 
Interpretação 
 
6. Uma equipe de intérpretes estará em ação nos dias 22, 23, 24 e 26 de janeiro.  As 
reuniões do dia 25 de janeiro serão conduzidas exclusivamente em inglês. 
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REUNIÕES DA OIC 

(Janeiro de 2007) 
 

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO  
 
Comparecerei/Não comparecerei às seguintes reuniões na sede da Organização Internacional 
do Café, em janeiro de 2007: 

          Sim*   Não* 
 
Grupo de Trabalho sobre o 
  Futuro do Convênio (22 – 24 janeiro)  □ □   (Membros) 
Junta Executiva (24 e 26 janeiro)   □ □   (Membros) 
Junta Consultiva do Setor Privado (25 janeiro) □ □   (JCSP) 
Grupo Diretor de Promoção (25 janeiro)  □ □   (Membros & observadores) 
Comissão de Finanças (25 janeiro)   □ □   (Membros) 
 
*  Assinalar com um tique o que for apropriado 
 
 
como membro da delegação de/do/da: ........................................................................................  
                                                                                (nome do país ou associação da JCSP, conforme apropriado). 
 
Sr./Sra: ................................. Nome: ................................... Sobrenome: ..................................  
 
Nome no crachá: .........................................................................................................................  
 
Título ou cargo oficial: ................................................................................................................  
 
Organização/Empresa: ................................................................................................................  
 
Endereço: ....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
País: .................................................................. Telefone: ..........................................................  
 
Fax: .................................................................. Email: ..............................................................  
 
Assinatura: ..................................................................................................................................  
 
Favor devolver ao: 
Diretor-Executivo 
Organização Internacional do Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Tel.: +44 (0) 20 7612 0600 
Fax: +44 (0) 20 7612 0630 
Email: info@ico.org 

22 Berners Street 
London W1T 3DD 

England 



 
Draft programme – as at 6 November 2006 
 

ICO MEETINGS (22 – 26 January 2007) 
PROVISIONAL PROGRAMME  

Monday 22 January Room Open to  

08.45  onwards Registration Council Lounge ICO Members Accreditation/registration of participants throughout the day 
08.45 – 09.45 Briefing 

meeting 
ED’s office Restricted Chairmen and invited Members 

09.45 – 13.00 Working 
Group 

Council Chamber ICO Members Working Group on the future of the Agreement 

13.00 – 14.30 Lunch break    
14.30 – 17.30 Working 

Group 
Council Chamber ICO Members  

Tuesday 23 January Room Open to  

08.30 – 09.15 Briefing meeting ED’s office Restricted Chairmen and invited Members (if required) 
09.30 – 13.00 Working 

Group 
Council Chamber ICO Members  

13.00 – 14.30 Lunch break    
14.30 – 17.30 Working 

Group 
Council Chamber ICO Members  

Wednesday 24 January Room Open to  

08.30 – 09.15 Briefing 
meeting 

ED’s office Restricted Chairmen and invited Members (if required) 
 

09.30 – 13.00 Working 
Group 

Council Chamber ICO Members  

13.00 – 14.30  Lunch break    
14.30 – 17.30 Executive 

Board 
Boardroom ICO Members  

Thursday 25 January Room Open to  

08.30 – 09.15 Briefing 
meeting 

ED’s office Restricted Chairmen and invited Members (if required) 
 

09.30 – 13.00 PSCB Boardroom Restricted Without interpretation 
 
Presentations:  
• Possible impact of genetics and biotechnology on the coffee 

supply chain and industry:  Dr. Vincent Pétiard, Nestlé 
Research and Development Centre (Plant science and 
technology) (20 min) 

• Positively Coffee Programme and Health Care Professions – 
Coffee Education Programme (Sylvia Robert-Sargeant, 
Programme Coordinator) (20 min) 

13.00 – 14.30  Lunch break     
14.30 – 16.00 Steering 

Group on 
Promotion 

Boardroom SGP Members and 
observers 

Without interpretation 

16.00 – 17.00 Finance 
Committee 

Boardroom Members only Without interpretation 

Friday 26 January Room Open to  

08.30 – 09.15 Briefing 
meeting 

ED’s office Restricted Chairmen and invited Members (if required) 

09.30 – 13.00 Working 
Group 

Council Chamber ICO Members and  
observers 

 

13.00 – 14.30  Lunch break     
14.30 – 17.00 Executive 

Board 
Boardroom ICO Members   

 

Notes: 
1. Please note that no coordination meetings have been scheduled.  In the event that there is a request for a coordination meeting, 
this can be scheduled to take place from 08.45 – 09.30 during the week.  Any coordination meetings should finish promptly to enable 
Working Group or Board meetings to start on time. 
2. There will be one team of interpreters on 22 – 24 and 26 January.  Meetings on 25 January will be in English only.  Interpretation 
facilities are not available in the Committee Room. 
3. Annex I lists office holders and the composition of ICO bodies for 2006/07. 



 
ANNEX I 

 
LIST OF OFFICE HOLDERS FOR COFFEE YEAR 2006/07 

 
International Coffee Council (2006/07) 
Chairman:  Mr. Mauro Orefice (EC - Italy) ■ 1st Vice-Chairman: Mr. Hiroshi Aimoto (Japan)  ■  2nd Vice-Chairman:  
Mr. G.V. Krishna Rau (India)  ■  3rd Vice-Chairman: Mr. Dewa Sastrawan (Indonesia)  

 
Executive Board (2006/07) 
Chairman:  H.E. Mr. José Angel López Camposeco (Guatemala)  ■  Vice-Chairman:  Mr. Ivan Romero Nasser (Honduras) 
 
Exporting Members:   Angola, Brazil, Colombia, Costa Rica, India, Mexico, Rwanda, Vietnam  
Importing Members: European Community (EC, Belgium, Germany, Italy, Spain), Japan, Switzerland, United States of 
America 

 
Private Sector Consultative Board (PSCB) (2005/06 – 2006/07) 
Chairman:  Mr. Christian Rasch Topke (ANACAFE)  ■  Vice-Chairman:  to be confirmed 
 
Producer representatives (alternates in italics) 
Colombian Milds:  Asociación de Exportadores de Café de Colombia (ASOEXPORT), Sociedad Exportadora de Café de las 
Cooperativas de Caficultores (EXPOCAFE), Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Eastern African Fine Coffees 
Association (EAFCA), Kenya Planters Coop. Union Ltd (KPCU) 
Other Milds:  Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMCPC), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), 
Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ), Coffee Exporters Association of India  
Brazilian and other Natural Arabicas:  Conselho de Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), Associação Brasileira da 
Indústria de Café Solúvel (ABICS), Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), Conselho Nacional do Café (CNC), 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
Robustas:  Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), Uganda Coffee Trade Federation (UCTF), Vietnam 
Coffee-Cocoa Association (VICOFA), Cocoa and Coffee Interprofessional Council (CICC)  
 
Consumer representatives (alternates in italics) 
All Japan Coffee Association (AJCA), European Coffee Federation (ECF), (ECF), ECF, (ECF), ECF, (ECF),  Institute for 
Scientific Information on Coffee (ISIC), ISIC, National Coffee Association of USA (NCA), Coffee Association of Canada, 
Specialty Coffee Association of America (SCAA), Speciality Coffee Association of Europe (SCAE), European Decaffeinators 
Association (EDA) 

 
Working Group on the Future of the Agreement: 
Chairman: Mr. Saint-Cyr Djikalou (Côte d’Ivoire)  ■  Vice-Chairman: Mr. Max Schnellmann (Switzerland) 

 
Promotion Committee 
Chairman:  Dr. Ernesto Illy (ISIC)  ■  Vice-Chairman:  Mr. Mick Wheeler (Papua New Guinea) 
 
Steering Group on Promotion (2006/07 – 2007/08) 
Chairman:  Executive Director  ■  Exporting Members:  Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire, Indonesia  ■  Importing Members:  
France, Italy, Japan, United Kingdom 
PSCB:  Chairman and Vice-Chairman  ■  Promotion Committee:  Chairman and Vice-Chairman  ■  ICO:  Executive Director 

 
Statistics Committee (2006/07 – 2007/08) 
Chairman:  to be appointed ■ Vice-Chairman:  to be appointed ■ Exporting Members:  Mr. Alberto Duque Portugal (Brazil), 
Colombia – to be appointed ■ Importing Members:  Mr. Rob Simmons (LMC International Ltd, UK), Mr. Neil Rosser 
(Neumann Kaffee Gruppe, Germany) ■ Executive Director:  Mr. David Brooks (USA), Mr. Corneille Tabalo (D.R. Congo) 

 
Quality Committee 
Chairman:  Executive Director ■ Exporting Members:  Brazil, Colombia, Mexico, Indonesia ■ Importing Members:  EC, 
France, Italy, United Kingdom ■ Private Sector representatives:  ECF, ECF, ORCECA, VICOFA 

 
Finance Committee (2006/07 – 2007/08) 
Chairman:  to be appointed  ■  Exporting Members:  Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire, Papua New Guinea ■ Importing 
Members:  EC - Spain, Japan, Switzerland, USA 

 
Virtual Screening Committee 
Chairman:  Executive Director  ■  Exporting Members:  Brazil, Guatemala, Indonesia  ■  Importing Members:  Germany, Italy, USA 
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Grupo de Trabalho sobre o 
Futuro do Convênio 
22 – 24 janeiro 2007 (09.45 horas) 
Londres, Inglaterra 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar WP-WGFA No. 1/06 

2. Antecedentes do Grupo de Trabalho 
e procedimento – apreciar 

 
Em sua 96a sessão, o Conselho estabeleceu o Grupo de 
Trabalho, conferindo-lhe o mandato de examinar o atual 
Convênio e as propostas apresentadas pelos Membros ou 
outras partes convidadas e de apresentar recomendações ao 
Conselho em maio de 2007.  O Grupo estabelecerá suas 
próprias normas de procedimento.  Será distribuído um 
documento do Presidente sobre esta questão.  

ICC-96-9 
em preparo  
 

3. Futuro do Convênio de 2001 – apreciar 
 

Na 96a sessão do Conselho, sugeriu-se que as propostas 
fossem organizadas por temas, com base nas seguintes cinco 
áreas:  

WP-Council 140/06 Rev. 5 
PSCB No. 93/06  
em preparo 

I. Objetivos 
II. Membros e votos 
III. Eficiência das deliberações e tomada de decisões  
IV. Questões estruturais e administrativas 

 V. Introdução e expansão de áreas de trabalho 

 

4.  Prioridades para a próxima reunião – apreciar verbal 

5. Outros assuntos – apreciar verbal 

6. Data da próxima reunião – notar verbal 

 

WP WGFA No. 1/06 
 
 
7 novembro 2006 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 
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Junta Executiva 
263a reunião 
24 e 26 janeiro 2007 
Londres, Inglaterra 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar EB-3921/06 
EB-3899/05 

2. Votos no Conselho e na Junta Executiva 
 para o ano cafeeiro de 2006/07 – aprovar 
 
 O Secretário apresentará relatório. 

em preparo 

3. Participação no 
 Convênio Internacional do Café de 2001 – notar 

 

 Aos 6 de novembro de 2006, integravam a Organização 75 Membros, 
45 dos quais eram países exportadores, e 30, países importadores.  
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a situação atual da 
participação e sobre contatos com países não-membros.   

 

4. Retrospectiva Anual de 2005/06 – notar 
 
 O Diretor-Executivo fará a apresentação da Retrospectiva Anual  

de 2005/06.  

em preparo 

5. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 
 O Diretor-Executivo fará a apresentação de uma análise da situação 

do mercado cafeeiro. 

em preparo 

EB 3921/06 
 
 
7 novembro 2006 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 
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6. Futuro do Convênio de 2001 – apreciar 
 
 Em setembro de 2006, o Conselho estabeleceu um Grupo de Trabalho 

sobre o Futuro do Convênio.  O Grupo apresentará recomendações ao 
Conselho em maio de 2007.  O Presidente do Grupo de Trabalho 
apresentará relatório. 

verbal 

7. Projetos de desenvolvimento cafeeiro em preparo 

7.1 Prioridades em matéria de projetos de desenvolvimento 
cafeeiro – notar 

 
Distribuiu-se o relatório do workshop do FCPB e da OIC sobre 
prioridades para o desenvolvimento do café que se realizou em  
27 de setembro de 2006. 

CFC/ICO No. 8/06 

7.2 Projetos em exame pelo 
 Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) – notar/apreciar 
 
 Atendendo ao solicitado na última reunião, voltar-se-á a revisar o 

formato dos relatórios de andamento dos projetos para levar em conta 
sugestões dos Membros.  O Chefe de Operações apresentará relatório 
sobre este tópico e sobre outras sugestões feitas na última reunião, 
entre as quais as sugestões de ampliar o papel do Comitê Virtual de 
Revisão (CVR), mediante revisão de seus termos de referência, e de 
realizar um workshop para intercâmbio de idéias com outras 
instituições doadoras multilaterais. 

em preparo 

7.3 Projetos em exame pela OIC 
 

 Novas propostas de projetos para exame pelo CVR e pela Junta 
Executiva em maio de 2007 devem chegar ao Diretor-Executivo até 
19 de fevereiro de 2007.  O relatório do CVR sobre novas propostas 
a serem apreciadas pelos Membros será distribuído antes da reunião. 
 

 Desenvolvimento de um sistema de comercialização inovador, de 
propriedade dos cafeicultores, baseado em café produzido de 
forma economicamente viável e ambientalmente sustentável 
(apresentado por Papua-Nova Guiné) – apreciar e apresentar uma 
recomendação ao Conselho 

 
Construção de capacidade para certificação e verificação do café 
na África oriental (apresentado pela EAFCA) – apreciar e 
apresentar uma recomendação ao Conselho 
 
Programa de empresas competitivas do setor cafeeiro 
(apresentado pela ANACAFÉ) – apreciar e apresentar uma 
recomendação ao Conselho 

 
 
em preparo 
 
 
 
 
WP-Board No. 1012/06 
 
 
 
 
 
em preparo 
 
 
 
em preparo 
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8. Implementação do 
 Programa de Melhoria da Qualidade do Café (PMQC) – apreciar 
 

O Diretor-Executivo fará a apresentação de um relatório sobre o 
PMQC e apresentará relatório sobre consultas com a LIFFE, a 
NYBOT e associações do setor privado a respeito da possível 
harmonização de elementos da Norma ISO sobre defeitos do café 
(ISO 10470 – 2004) com o PMQC. 

em preparo 

9. Relatório do Presidente da 
 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar 
 
 O Presidente da JCSP apresentará relatório sobre a reunião de  

25 de janeiro de 2007. 

verbal 

10. Promoção – apreciar  
 
 O Presidente do Grupo Diretor de Promoção apresentará relatório 

sobre a reunião realizada em 25 de janeiro de 2007.  

verbal 

11. Sustentabilidade – apreciar 
 
 Em setembro de 2006, a JCSP frisou a necessidade de definir a 

sustentabilidade para breve.  A Junta apreciará o projeto de definição 
que figura no documento ED-1981/06, levando também em conta o 
projeto de definição preparado pela NCA (PSCB No. 91/06).   
 

 A Junta talvez também deseje apreciar o caráter da futura cooperação 
entre a OIC e o Código Comum para a Comunidade Cafeeira (4Cs). 

ED-1981/06 
PSCB No. 91/06 

12. Estudos – apreciar 
 

Os efeitos das tarifas aduaneiras sobre o comércio de café – um 
relatório atualizado será distribuído.  A questão das tarifas será 
discutida em mais detalhe pelo Conselho em maio de 2007. 

 
 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (CQNUMC) – Em janeiro de 2006, a Junta solicitou ao 
Diretor-Executivo que contatasse a CQNUMC e identificasse 
maneiras de incluir o café no Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo.  O Diretor-Executivo poderá apresentar relatório sobre 
contatos com uma instituição colombiana reconhecida pela 
CQNUMC, para tratar da possibilidade de levar adiante um projeto 
nesta área. 

 
 
em preparo 
 
 
 
verbal 
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13. Questões fitossanitárias – apreciar 
 

Atendendo a uma solicitação formulada em setembro de 2006, a 
Secretaria distribuirá um documento que contém um resumo das 
exigências da legislação e das medidas de segurança alimentar em 
vigor nos países consumidores e que passa em revista providências 
tomadas pelos países produtores para evitar os riscos. 

 
 O representante da CE apresentará relatório sobre a revisão pela CE 

da legislação que impõe limites do teor de OTA no café verde. 

 
 
em preparo 
 
 
 
 
 
 
verbal 

 O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o avanço conseguido 
na obtenção de informações acerca dos pesticidas usados nos países 
exportadores, para uma revisão pela UE dos Limites Máximos de 
Resíduos de pesticidas (ED-1982/06), e sobre a solicitação de 
considerar um programa de ação sobre pesticidas à luz da futura 
legislação da UE. 

em preparo 

14. Cooperação com outras organizações – notar  
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a cooperação 
pertinente com organizações internacionais.  

verbal 

15. Questões financeiras e administrativas  

15.1 Relatório da Comissão de Finanças – notar 
 

 O Presidente da Comissão de Finanças apresentará relatório sobre a 
reunião da Comissão de Finanças realizada em 25 de janeiro de 2007, 
nele incluindo a situação financeira. 

em preparo 

15.2 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício 
financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria – recomendar à 
aprovação do Conselho  

 
 A regra 62 do Regulamento da Organização dispõe que, através da 

Junta Executiva, o Diretor-Executivo apresentará ao Conselho as 
Contas da Organização e o Relatório de Auditoria sobre as mesmas, 
nos termos do artigo 27 do Convênio.  O Diretor-Executivo 
apresentará relatório. 

em preparo 

15.3 Pagamento de contribuições em atraso – apreciar 
 
A Comissão de Finanças examinará o progresso da situação do 
pagamento de contribuições em atraso e as propostas recebidas da 
República Democrática do Congo e de Uganda.  A Junta talvez deseje 
considerar a questão dos votos desses dois países à luz de seus 
esforços para pagar as contribuições que devem. 

 
 
em preparo 
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Como dispõe a Resolução número 401 (Nicarágua), o Diretor-Executivo 
deve manter a Junta informada sobre as providências do país para o 
pagamento de suas contribuições em atraso, nos termos da Resolução.  
O Diretor-Executivo apresentará relatório. 
 
Em setembro de 2006, o Conselho restaurou os direitos de voto do 
Panamá, que ingressara recentemente na OIC mas tinha contribuições 
de anos anteriores por saldar.  O Conselho notou, também, que a 
questão seria examinada na próxima reunião.  O Diretor-Executivo 
apresentará relatório. 

verbal 
 
 
 
 
verbal 

15.4 Outras questões financeiras e administrativas – aprovar 
 
 Será distribuído um documento com propostas para a revisão da 

escala de vencimentos do pessoal da categoria de Serviços Gerais, dos 
salários-família e da base para as contribuições do pessoal da 
categoria Profissional ao Fundo de Previdência. 

em preparo 

16. Outros assuntos – apreciar verbal 

17. Reuniões futuras 
 

A próxima reunião da Junta se realizará na sede da Organização, em 
Londres, no período de 21 a 25 de maio de 2007 – notar 

verbal 

Os Membros estão convidados a sugerir tópicos para apresentações 
durante as reuniões de maio de 2007, para inclusão na ordem do dia, 
bem como melhorias nas providências para reuniões futuras – 
apreciar 
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Private Sector Consultative Board 
25 January 2007 (09.30) 
London, England 

 
Draft Agenda 

 
 
 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt PSCB No. 97/06 

2. Report on the meeting of 27 September 2006 – to approve PSCB No. 96/06 

3. Food safety aspects – to note 
 

The PSCB will consider updates on OTA legislation and the issues of 
acrylamide and furan.  A document requested by the Council 
containing a summary of legislation on food safety and reviewing 
actions by producing countries to avoid the risks will be circulated. 

 
 
to follow  

The PSCB will also consider progress in sending information on 
pesticides used in exporting countries for an EU review of Maximum 
Residue Levels of pesticides (ED-1982/06).  The representative of 
ANACAFE will report on ANACAFE’s Action Plan for pesticide 
residues. 

verbal  

4. International Coffee Genome Network (ICGN) – to consider 
 

Dr. Vincent Pétiard (Nestlé Research and Development Centre) will 
make a presentation on the possible impact of genetics and 
biotechnology on the coffee supply chain and industry, including 
developments for the protection of new varieties. 

verbal 

5. Coffee and health – to note 
 

Reports will be given on the Positively Coffee Programme and the 
Health Care Professions – Coffee Education Programme (HCP-CEP). 

verbal 

PSCB No. 97/06 
 
 
7 November 2006 
English only 
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6. Sustainability initiatives – to consider 
 

In September 2006, the PSCB recommended the need for an early 
definition of sustainability to the Council.  This will be considered by 
the Executive Board at its meeting on 24 and 26 January.  The PSCB 
will review progress on sustainability initiatives including a report on 
the Common Code for the Coffee Community (4Cs). 

to follow  

7. Implementation of the 
Coffee Quality-Improvement Programme (CQP) – to consider 

 
The Executive Director will introduce a report on the CQP and will 
also report on consultations with terminal markets and private sector 
associations on  harmonizing elements of the ISO standard on coffee 
defects (ISO 10470 – 2004) with the CQP (document WP-Board 
No. 1005/06). 

to follow  

8. Future of the  
 International Coffee Agreement (ICA) 2001 – to consider 
 

The Executive Director will report on the meeting of the Working 
Group on the Future of the Agreement from 22 – 24 January 2007.  
The Group will consider the contribution of the PSCB (contained in 
document PSCB No. 93/06) during its meeting. 

to follow  

9. Recommendations to the Board and Council – to note 
 

The Chairman will summarise any recommendations agreed by the 
PSCB at this meeting to be conveyed to the Executive Board and 
Council for consideration or approval by Members.  

 

verbal 

10. Other business – to consider verbal 

11. Future meetings – to consider 
 

PSCB Members are invited to suggest matters for consideration at the 
next meeting. 

 
It is suggested that the next meeting of the PSCB should take place at 
the headquarters of the Organization in London at the time of ICO 
meetings taking place from 21 – 25 May 2007, on the morning of 
Wednesday 23 May 2007. 

verbal 
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Steering Group on Promotion 
25 January 2007 (14.30) 
London, England 
 

 
Draft Agenda 

 
 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt WP-SGP No. 16/06 

2. Chairperson and Vice-Chairperson – to elect  
 

The terms of reference for the Steering Group on Promotion 
(contained in document WP-SGP No. 2/03 Rev. 1) provide that the 
representatives of the Group shall elect a Chairperson and a 
Vice-Chairperson for a two year term at the first meeting of the  
coffee year. 

verbal 

3. Promotion activities 
 
3.1 Step-by-step guide to promote coffee consumption – to note 
 

The Executive Director will report on any information received 
from Members on the use of this Guide. 

 
 
verbal 

3.2 Proposal from Brazil for the promotion of 
 coffee consumption at the ICO – to consider 
 

In September 2006, Exporting Members authorized the Executive 
Director to use a sum not exceeding US$120,000 from the 
Promotion Fund to contract specialized firms to create an ICO 
network to promote coffee consumption (see document 
WP-Promotion No. 8/06).  The Executive Director subsequently 
invited the consultants to submit a detailed formal proposal to be 
reviewed at this meeting.  Mr. Carlos Brando of P&A Marketing 
International will report.  

WP-Promotion No. 8/06 

WP SGP No. 16/06 
 
 
7 November 2006 
English only 
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3.3 Domestic consumption – to consider  
 

The Executive Director will report on the preparation of a proposal 
for a pilot project to expand and develop the market in selected 
producing countries (India, Indonesia and Mexico) for submission to 
the Common Fund for Commodities. 

verbal  

4. Market development in China – to consider 
 

In September 2006, the Executive Director raised the need to 
develop a strategy for China.  The Executive Director will report on 
any further contacts made. 

verbal  

5. Coffee and health – to note 
 

The Private Sector Consultative Board (PSCB) will consider reports 
on the Positively Coffee and the Health Care Professions – Coffee 
Education Programme at its meeting on 25 January.  The Chairman 
of the PSCB will report.  

 
The Chairman of the Promotion Committee will report on the 
activities of the Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC). 

verbal 

6. Other business – to consider verbal 

7. Date of next meeting 
 

It is proposed that the next meeting of the Steering Group on 
Promotion and/or the Promotion Committee should take place 
during the week of the ICO meetings from 21 to 25 May 2007 – 
to note 

 
Member are invited to suggest topics for inclusion on the Agenda of 
the next meeting – to consider 

verbal 
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Comissão de Finanças 
25 janeiro 2007 (16.00 horas) 
Londres, Inglaterra 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar WP-Finance No. 38/06 

2. Presidente para 2006/07 – 2007/08 – designar 
 

De acordo com seus termos de referência (ver documento de 
trabalho WP-Finance No. 2/04), a Comissão de Finanças 
designará seu Presidente, que será de um país Membro 
importador. 

verbal 

3. Situação financeira – notar 
 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório 

sobre a situação financeira. 

em preparo 

4. Escala de vencimentos, salários-família e base para 
contribuições ao Fundo de Previdência – apreciar e 
recomendar à aprovação da Junta Executiva 

 
Será distribuído um documento com propostas para a 
revisão das escalas de vencimentos do pessoal da categoria 
de Serviços Gerais, dos salários-família e da base para as 
contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal da 
categoria Profissional. 

em preparo 

5. Instalações de conferência – notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o uso das 
instalações de conferência. 

verbal 

WP Finance No. 38/06 
 
 
7 novembro 2006 
Original: inglês 
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6. Contas Administrativas da Organização para o exercício 
financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria –
recomendar aprovação 
 
A regra 62 do Regulamento da Organização dispõe que, 
através da Junta Executiva, o Diretor-Executivo apresentará 
ao Conselho as Contas da Organização e o Relatório de 
Auditoria sobre as mesmas, nos termos do artigo 27 do 
Convênio. 

em preparo 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

8. Data da próxima reunião – notar 
 
 A Comissão considerará se sua próxima reunião deve se 

realizar em maio ou julho de 2007. 

verbal 

 




















