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• Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Convênio 
• Conselho Internacional do Café 
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• Comissão de Finanças 
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Convocação das reuniões da OIC 
 
(21 ─ 25 de maio de 2007) 

 
 
 
Reuniões e local 
 
1. Apresentando seus cumprimentos, o Diretor-Executivo tem a honra de informar aos 
Membros da OIC e observadores que a 97a sessão do Conselho Internacional do Café e 
demais reuniões da OIC se realizarão no período de 21 a 25 de maio de 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).  A primeira reunião plenária do Conselho 
será no dia 22 de maio, terça-feira, com início às 09.45 horas. 
 
Futuro do Convênio de 2001 
 
2. Após sua reunião de 19 e 20 de março, o Grupo de Trabalho sobre o Futuro do 
Convênio se reunirá em 21 de maio de 2007, antes de apresentar suas recomendações ao 
Conselho.  Por decisão do Conselho, o Grupo só é aberto aos Membros da Organização. 
 
Ordens do dia e providências 
 
3. Em anexo encontram-se projetos de ordem do dia e um Guia para as reuniões, com 
informação sobre as providências para as reuniões e sobre hotéis, e com um mapa que mostra 
a localização da Organização.  O programa de reuniões e a ordem do dia para a reunião do 
Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Convênio serão distribuídos depois da reunião do 
Grupo de Trabalho de 19 e 20 de março. 
 
4. Solicita-se aos Membros que tencionam apresentar documentos para distribuição, 
sugerir questões adicionais para exame ou fazer apresentações durante as reuniões que 
comuniquem sua intenção por escrito ao Diretor-Executivo, o mais tardar até 30 de abril  
de 2007.  Como se avisou anteriormente, o prazo para o recebimento de novas propostas de 
projetos para exame pelo Comitê Virtual de Revisão (CVR) vence em 25 de junho de 2007. 
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Programa 
 
 
Reunião Data e hora do início Participantes 

 
Grupo de Trabalho sobre o 
Futuro do Convênio 
 

21 maio 2007 (09.45) Membros  

Conselho Internacional do 
Café (97a sessão) 

22 maio 2007 (9.45) Membros e observadores de 
países não-membros, 
organizações internacionais e 
associações do setor privado 
 

Junta Executiva 22 maio 2007 (14.30) Membros 
 

Junta Consultiva do Setor 
Privado (JCSP) 

23 maio 2007 (09.30) 
 

Integrantes da JCSP e 
observadores de associações do 
setor privado 
 

Comissão de Estatística 
 

23 maio 2007 (14.30) Integrantes da Comissão de 
Estatística, Membros, 
representantes do setor privado 
e especialistas em estatística do 
café.  Não-membros podem 
participar, em papéis de 
assessoria 
 

Comissão de Finanças 23 maio 2007 (16.00) Membros 
 

Comitê de Promoção 24 maio 2007 (16.00) Membros, representantes do 
setor privado, observadores de 
países não-membros e 
representantes de outras 
organizações 

 
Membros – notificação de comparecimento 
 
5. Recorda-se aos Membros que, nos termos da regra 3 do Regulamento da 
Organização (documento EB-3820/02), deverão comunicar por escrito ao 
Diretor-Executivo a composição de suas delegações, o quanto antes possível após 
receberem a presente comunicação.  Solicita-se aos Membros que se certifiquem do envio 
de suas credenciais à Organização bem antes do início das reuniões.  As credenciais devem 
ser emitidas por escrito por um Ministério ou agência governamental do país Membro de que 
se trate ou por um representante de sua Missão Diplomática no país onde se encontra situada 
a sede da Organização ou onde tem lugar uma sessão.  Serão aceitas credenciais recebidas por  
fax; no entanto, solicita-se aos Membros que providenciem os originais das mesmas após a 
sessão, para registro.  Com a assistência da Secretaria, as credenciais das delegações serão 
examinadas pelo Presidente, que apresentará relatório ao Conselho.  A Lista de Delegações 
basear-se-á nas credenciais recebidas dos Membros e nas respostas recebidas dos 
observadores. 
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Observadores – notificação de comparecimento 
 
6. Solicita-se aos observadores convidados de países não-membros, organizações 
internacionais e associações do setor privado que desejarem assistir às sessões do Conselho 
e/ou outras reuniões da OIC que comuniquem ao Diretor-Executivo quais as reuniões a que 
desejam comparecer, seja através de email dirigido a info@ico.org, seja completando e 
devolvendo o formulário em anexo à Secretaria, até 7 de maio de 2007. 
 
Inscrição 
 
7. Para fins de identificação e segurança, todos os participantes, ao chegar, deverão fazer 
sua inscrição no balcão de informações e, em todas as reuniões alistadas acima, deverão usar 
os crachás que lhes correspondam. 
 
Interpretação 
 
8. Uma equipe de intérpretes estará a postos nos dias 21, 22, 24 e 25 de maio.  O único 
idioma que se usará nas reuniões do dia 23 de maio será o inglês. 



 

   
 International  Coffee Organization  
Organización Internacional del Café  
Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café  
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
Nonagésima sétima sessão 
22 e 25 maio 2007 
Londres, Inglaterra 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-97-0 
Guia para as reuniões 

2. Admissão de observadores – apreciar 
 

 O Conselho apreciará regras para a admissão de observadores a suas 
reuniões. 

em preparo  

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no Conselho para o ano cafeeiro de 2006/07 – aprovar 
 

O Secretário apresentará relatório. 

em preparo 

3.2 Credenciais – aprovar 
 

O Presidente examinará credenciais, com a assistência da Secretaria. 

verbal 

4. Futuro do Convênio Internacional do Café de 2001 – 
 apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Convênio 
apresentará relatório sobre as recomendações do Grupo. 

em preparo  

ICC 97-0  
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5. Participação no Convênio de 2001  

5.1 Atual situação – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

Aos 26 de fevereiro de 2007, integravam a Organização 77 Membros, 
dos quais 45 eram países exportadores e 32, países importadores.  As 
formalidades para ingresso são indicadas no documento ED-1800/01 
Rev. 9.  O Conselho apreciará dois projetos de Resolução no sentido 
de prorrogar o prazo para o depósito, respectivamente, de 
instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou de 
instrumentos pelos Governos que estejam aplicando o Convênio em 
caráter provisório.  O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a 
atual situação da participação e sobre contatos com países 
não-membros. 

em preparo  

5.2 Adesão de Timor-Leste – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

Em maio de 2006, o Conselho aprovou um projeto de Resolução 
estabelecendo condições para a adesão de Timor-Leste até  
31 de março de 2007.  Como o Governo de Timor-Leste precisa de 
mais tempo para completar as formalidades, o Conselho apreciará um 
projeto de Resolução prorrogando esse prazo. 

em preparo 

6. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 

O Diretor-Executivo fará a apresentação de uma análise da situação do 
mercado. 

em preparo   

7. Projetos de desenvolvimento cafeeiro em preparo  

7.1 Projetos já aprovados pelo 
 Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) – notar 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre projetos aprovados 
pelo FCPB.  Será distribuído um documento com relatórios sobre o 
andamento dos seguintes projetos: 

em preparo  
 

• Desenvolvimento do mercado e promoção do comércio 
cafeeiro na África oriental e meridional 

• Melhoria da produção cafeeira na África pelo controle da 
traqueomicose do café 

• Financiamento de curto e médio prazo para pequenos 
cafeicultores no Quênia 

• Melhoria da qualidade do café na África oriental e central 
através de melhores práticas de processamento (relatório da 
avaliação de meio percurso) 

• Melhoria da qualidade e da comercialização do Robusta pela 
otimização do uso dos terrenos de café 

• Reabilitação experimental dos setores cafeeiros em Honduras e 
na Nicarágua 

• Diversificação produtiva nas zonas marginais produtoras de 
café do Estado de Veracruz, México 
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7.2 Projetos para aprovação pelo Conselho – apreciar e, se 
 apropriado, aprovar 
 

Em janeiro de 2007, a Junta recomendou que o Conselho aprovasse o 
seguinte projeto, para apresentação ao FCPB: 

 
 
 
 

Programa de empresas cafeeiras competitivas – apresentado pela 
ANACAFÉ 

WP-Board 1024/07 

O Presidente da Junta Executiva apresentará relatório sobre o seguinte 
projeto, que será examinado pela Junta em maio de 2007: 
 
Projeto piloto para expandir e desenvolver o mercado em países 
produtores selecionados (Índia, Indonésia e México) – apresentado 
pela P&A International Marketing  

 
 
 

em preparo  

8. Relatório do Presidente da 
 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – notar/aprovar 
 

O Presidente da JCSP apresentará relatório sobre a reunião de  
23 de maio de 2007.  Solicita-se ao Conselho que tome nota desse 
relatório e aprove diversas pequenas emendas à composição da JCSP 
para 2006/07. 

em preparo  

9. Relatório do Presidente da Comissão de Estatística – notar  
 
 O Presidente da Comissão de Estatística apresentará relatório sobre a 

reunião de 23 de maio de 2007. 

verbal 
 

10. Comitê de Promoção – notar 
 

O artigo 34 do Convênio dispõe que o Comitê de Promoção deverá 
apresentar relatórios ao Conselho a intervalos regulares.  O Presidente 
do Comitê de Promoção apresentará relatório.   

verbal 

11. Cooperação com outras agências verbal  

O Diretor-Executivo apresentará relatório.  

12. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

Os países Membros são convidados a apresentar relatórios sobre 
mudanças em suas políticas cafeeiras e a fornecer cópias de 
declarações e outras informações para distribuição aos Membros.   

verbal 
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13. Questões financeiras e administrativas  

13.1 Contas Administrativas da Organização relativas ao 
exercício financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria – aprovar 

EB-3925/07 

O Conselho apreciará a recomendação da Junta sobre as Contas 
Administrativas da Organização relativas ao exercício financeiro  
de 2005/06 e o Relatório de Auditoria. 

  
 

13.2 Pagamento de contribuições em atraso – apreciar e, se apropriado, 
 aprovar 
 

O Conselho apreciará a recomendação da Junta Executiva sobre dois 
projetos de Resolução no sentido de restaurar os direitos de votos da 
República Democrática do Congo e de Uganda. 

em preparo  

14. Outros assuntos – apreciar verbal 

15. Reuniões futuras 
 

Um documento com as datas das reuniões de 2007/08 e 2008/09 será 
distribuído – apreciar e aprovar  

 
A próxima sessão do Conselho será realizada na sede da Organização, 
em Londres, no período de 24 a 28 de setembro.  Os Membros são 
convidados a sugerir tópicos para apresentações durante estas 
reuniões, para inclusão na ordem do dia, bem como melhoramentos às 
providências para reuniões futuras – apreciar 

em preparo   
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Organización Internacional del Café  
Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café  
 
 
 
 
 
 
Junta Executiva 
264a reunião 
22 e 24 maio 2007 
Londres, Inglaterra 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar EB-3928/07 
Guia para as reuniões 

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

em preparo   

3. Programa de atividades para 2007/08 – apreciar  
 

Será distribuído um documento com o programa de atividades 
propostas para o ano cafeeiro de 2007/08.  A Junta examinará esse 
programa antes de apresentar uma recomendação ao Conselho em 
setembro de 2007. 

em preparo   

4. Projetos de desenvolvimento cafeeiro  

4.1 Projetos em exame pelo 
 Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) – notar 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre projetos que o 
FCPB esteja examinando, entre os quais os projetos examinados pelo 
Comitê Consultivo do FCPB em janeiro de 2007.  Ele também 
apresentará relatório sobre contatos com a Secretaria do FCPB para 
transmitir questões suscitadas pelos Membros durante a reunião da 
Junta de janeiro de 2007. 

em preparo  
 
 
 
 
 

4.2 Projetos em exame pela OIC – apreciar  

Novas propostas de projetos para exame pela Junta em setembro  
de 2007 devem chegar ao Diretor-Executivo até 25 de junho  
de 2007.  Será distribuído o relatório do Comitê Virtual de Revisão 
(CVR) sobre novas propostas a serem examinadas pelos Membros.  
O Chefe de Operações apresentará relatório.  

em preparo  

EB 3928/07 
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Projeto piloto para expandir e desenvolver o mercado em países 
produtores selecionados (Índia, Indonésia e México) – apresentado 
pela P&A International Marketing – apreciar esta proposta e as 
recomendações do CVR e apresentar uma recomendação ao 
Conselho 

em preparo  
 
 

5. Estudos – apreciar   
 

Os efeitos das tarifas aduaneiras sobre o comércio cafeeiro – um 
relatório atualizado acerca dos efeitos das tarifas sobre o comércio 
cafeeiro será distribuído.  O Diretor-Executivo apresentará relatório.  
 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas:  O Diretor-Executivo poderá apresentar relatório. 

em preparo  
 

6. Implementação do 
 Programa de Melhoria da Qualidade do Café (PMQC) – apreciar 
 

O Diretor-Executivo fará a apresentação de um relatório sobre o 
PMQC. 

em preparo 

7. Questões fitossanitárias – apreciar  
 

Será distribuído um documento com um resumo das exigências da 
legislação de segurança alimentar e das medidas em vigor nos países 
consumidores e com um exame das ações dos países produtores para 
evitar os riscos.  
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre questões como a 
OTA e uma revisão pela UE da questão dos Limites Máximos de 
Resíduos de pesticidas.  Os Membros exportadores são convidados a 
informar a OIC sobre ações pertinentes com respeito a este assunto.  

em preparo  

8. Serviços de informação – apreciar  
 

Será distribuído um relatório sobre o desenvolvimento do site da 
OIC.  

em preparo  

9. Questões financeiras e administrativas   

9.1 Relatório da Comissão de Finanças – apreciar 
 
O Presidente da Comissão de Finanças apresentará relatório sobre a 
reunião da Comissão de Finanças de 23 de maio de 2007, incluindo a 
situação financeira.  

em preparo  
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9.2 Contas Administrativas da Organização relativas ao 
exercício financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria –  
recomendar aprovação pelo Conselho 
 
Nos termos da regra 62 do Regulamento da Organização, o 
Diretor-Executivo deverá apresentar ao Conselho, através da Junta 
Executiva, as Contas da Organização e o respectivo Relatório de 
Auditoria, de acordo com as disposições do artigo 27 do Convênio.  
Em janeiro de 2007, a Comissão de Finanças apresentou esse 
documento à Junta Executiva, com a ressalva de que gostaria de 
analisá-lo mais a fundo e voltar à Junta com possíveis comentários em 
maio de 2007.   

EB-3925/07 

9.3 Projeto de Orçamento Administrativo para o 
 exercício financeiro de 2007/08 – notar 
 

Como estipula o artigo 19 do Convênio, a Junta Executiva deverá 
examinar o projeto de Orçamento Administrativo apresentado pelo 
Diretor-Executivo e apresentá-lo ao Conselho, com sua 
recomendação de aprovação.  O Orçamento continuará a ser 
examinado pela Comissão de Finanças em julho de 2007.   

em preparo 

9.4 Pagamento de contribuições em atraso – apreciar 
 

A Junta apreciará projetos de Resolução no sentido de restaurar os 
direitos de voto da República Democrática do Congo e de Uganda.  
 
Em setembro de 2006, o Conselho restaurou os direitos de  
voto do Panamá, que regressara à OIC em julho de 2006 mas  
devia contribuições de exercícios financeiros anteriores. O 
Diretor-Executivo apresentará relatório.  

em preparo  

9.5 Outras questões financeiras e administrativas – notar 
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório.  

verbal 

10. Outros assuntos – apreciar verbal 

11. Reuniões futuras 
 

A próxima reunião da Junta será realizada na sede da Organização, 
em Londres, no período de 24 a 28 de setembro de 2007 – notar 

verbal 

Os Membros são convidados a sugerir tópicos para apresentações 
durante as reuniões de setembro de 2007, para inclusão na ordem do 
dia, bem como melhoramentos às providências para reuniões futuras 
– apreciar 
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Private Sector Consultative Board 
24th meeting 
23 May 2007 (09.30) 
London, England 

 
Draft Agenda 

 
 
 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt PSCB-101/07 

2. Report on the meeting of 25 January 2007 – to approve PSCB-100/07 

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). 
 
A document containing information about an EC regulation aimed at 
increased security for shipments entering or leaving the EU and 
providing greater facilitation for compliant operators has been 
circulated (ED-2008/07). 

 

4. 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 101/07 
 
 
27 February 2007 
English only 
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5. Implementation of the 
Coffee Quality-Improvement Programme (CQP) – to consider 

 
The Executive Director will introduce a report on the CQP. 

to follow 

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

The Executive Director will report on the meetings of the Working 
Group on the Future of the Agreement in March and May 2007. 

to follow 

7. International Coffee Genome Network (ICGN) – to consider 
 
 The Chairman of ISIC or the representative of the ICGN will report. 

verbal 

8. Recommendations to the Council – to note 
 

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

 

verbal 

9. Other business – to consider 
 

PSCB representatives for 2007/08 and 2008/09 (September 2007) 
 
Election of PSCB Chairperson and Vice-Chairperson (September 
2007) 

verbal 

10. 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 24 to 28 September 2007, on the morning 
of 26 September. 

verbal 
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Organização Internacional do Café 
Organisation Internationale du Café 
 
 
 
 
 
 
Statistics Committee 
23 May 2007 (14.30) 
London, England 
 

 
Draft Agenda 

 
 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt WP-Statistics 107/07 

2. Chairperson and Vice-Chairperson – to elect   
 

The terms of reference for the Statistics Committee (document 
EB-3833/02) state that the Chairperson shall be elected for a two-year 
term at the first meeting of the coffee year.  

verbal 

3. Report of the Statistics Committee 
 on the meeting of 27 September 2006 – to approve 

WP-Statistics 106/06 

4. Compliance with statistical rules – to consider 
 

The Statistician will introduce a report on compliance with statistics 
incorporating suggestions made by the Committee at the last meeting. 

to follow  

5. Technical assistance – to consider 
 

The Statistician will report on requests to exporting countries in full 
compliance with the statistical rules to prepare a manual of best 
practice, and on contacts with two countries regarding pilot regional 
workshops. 

verbal 

6. Inventories and stocks – to note 
 

The Committee will review the results of the European Coffee 
Federation survey on inventories and stocks of green coffee and 
information on stocks received from producing countries.  The 
Statistician will report. 

verbal 

WP Statistics 107/07 
 
 
27 February 2007 
English only 
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7. Organic coffee – to consider 
 

The Statistician will introduce a report on exports of organic coffee, 
including the value where available, and will report on the retail price 
of organic coffee in importing countries as discussed at the last 
meeting.  The Committee will review the collection of data on organic 
coffee in the light of information received from Members.  

to follow  

8.  Exports to exporting countries – to consider 
 

The Statistician will introduce a report on exports of all forms of coffee 
to exporting Members, incorporating suggestions made by the 
Committee at the last meeting. 

to follow  

9. Future  statistical priorities – to consider  
 

In discussions on future statistical priorities at its last meeting, the 
Committee noted that an expansion of the current data series would 
have cost implications and agreed that it would be useful to have 
details about the costs of providing statistical services to enable it to 
assess what was feasible.  The Working Group on the Future of the 
Agreement is considering a number of proposals on statistical matters, 
which will be circulated to the Committee.  The Statistician will report.  

to follow 

10. New statistical software at the ICO – to note 
 

The Statistician will report on developments in upgrading the ICO’s 
statistical system. 

verbal 

11. Report to the International Coffee Council – to note 
 

The Chairman of the Statistics Committee will report to the 
International Coffee Council with any recommendations. 

verbal 

12. Other business – to note/consider verbal 

13. Future meetings 
 

The Committee may wish to suggest matters for consideration at its 
next meeting – to consider 

 
The next meeting of the Committee will take place at the time of the 
Council session from 24 – 28 September 2007 – to note 

verbal 
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Comissão de Finanças 
9a reunião 
23 maio 2007 (16.00 horas) 
Londres, Inglaterra 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar WP-Finance 45/07 

2. Situação financeira – notar 
 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório sobre a 

situação financeira. 

em preparo 

3. Contas Administrativas da Organização relativas ao 
exercício financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria – 

 recomendar aprovação 
 
 Em sua reunião de janeiro de 2007, a Comissão examinou 

preliminarmente o documento EB-3925/07, que contém as Contas 
Administrativas, e continuará seu exame antes de submetê-lo à 
Junta Executiva.  

EB-3925/07 

4. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o progresso 
conseguido na recuperação de contribuições em atraso, incluindo 
pagamentos da República Democrática do Congo e de Uganda, de 
acordo com os cronogramas convencionados em janeiro de 2007.  
Por recomendação da Comissão, a Junta e o Conselho apreciarão 
projetos de Resolução restaurando os direitos de votos de ambos os 
países.    

 
Em setembro de 2006, o Conselho restaurou os direitos de voto do 
Panamá, que recentemente regressara à Organização, mas devia 
contribuições de exercícios financeiros anteriores, e notou que a 
questão deveria ser mantida em exame.  O Diretor-Executivo 
apresentará relatório. 

em preparo  

WP Finance 45/07 
 
 
27 fevereiro 2007 
Original: inglês 
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5. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício  
 financeiro de 2007/08 – apreciar  
 

A Comissão de Finanças apreciará o projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2007/08.  

em preparo  

6. Outros assuntos – apreciar verbal 

7. Data da próxima reunião  – notar 
 
 Sugere-se que a Comissão poderia voltar a se reunir em julho de 2007. 

verbal 
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Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café  
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção 
24 maio 2007 (16.00 horas) 
Londres, Inglaterra 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PC-41/07 

2. Atividades e propostas de promoção  

2.1 Guia Detalhado para Promoção do Consumo de Café – notar 
 
 O Diretor-Executivo convidará os Membros a apresentar relatório 

sobre o uso que estiverem fazendo do Guia. 

verbal 

2.2 Rede da OIC para promover o consumo de café – apreciar 
 
 A P&A International Marketing apresentará relatório sobre o 

desenvolvimento desta proposta e sobre a inclusão de critérios para 
avaliar o sucesso e de marcos para avaliar o progresso, conforme 
solicitado pelo Grupo Diretor de Promoção em janeiro de 2007.  

em preparo  

2.3 Consumo interno – notar 
 

A Junta Executiva apreciará proposta de um projeto piloto para 
expandir e desenvolver o mercado em países produtores selecionados 
(Índia, Indonésia e México), para apresentação ao Fundo Comum para 
os Produtos Básicos (FCPB). 

em preparo  

2.4 O café e a saúde – apreciar  
 
 Em sua reunião de 23 de maio, a Junta Consultiva do Setor Privado 

(JCSP) apreciará relatórios sobre os Programas “Positively Coffee” e 
de Educação sobre o Café para Profissionais da Saúde.   
 

 O Presidente do Comitê de Promoção apresentará relatório sobre as 
atividades do Instituto de Informação Científica sobre o Café (ISIC). 

verbal 
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3. Questões financeiras 
 
3.1 Contas do Fundo de Promoção relativas ao exercício financeiro 
 de 2005/06 e Relatório de Auditoria – notar  
 

As Contas do Fundo de Promoção e o Relatório de Auditoria serão 
submetidos à aprovação dos Membros exportadores. 

 
3.2 Contas do Fundo Especial relativas ao exercício financeiro 

de 2005/06 e Relatório de Auditoria – notar 
 

As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria serão 
submetidos à aprovação dos Membros exportadores.  

em preparo  

4. Outros assuntos – apreciar verbal 

5. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião do Comitê de Promoção será realizada durante a 
98a sessão do Conselho, a transcorrer na sede da OIC, em Londres, no 
período de 24 a 28 de setembro de 2007. 
 
Uma reunião do Grupo Diretor de Promoção poderá ser organizada 
nessa altura. 

verbal 
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REUNIÕES DA OIC 

(Maio de 2007) 
 

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO - OBSERVADORES 
 
Estarei participando das reuniões indicadas a seguir, que se realizarão na sede da Organização 
Internacional do Café, em Londres, em maio de 2007: 
 
         Sim*            Não* 
 
Grupo de Trabalho sobre o Futuro  
  do Convênio (21 maio)       □  □ (Membros) 
97a sessão do Conselho (22 e 25 maio)     □             □ (Membros & observadores) 
Junta Executiva (22 e 24 maio)      □             □ (Membros) 
Junta Consultiva do Setor Privado (23 maio)     □  □ (JCSP) 
Comissão de Estatística (23 maio)       □             □ (Membros & observadores) 
Comissão de Finanças (23 maio)      □             □ (Membros) 
Comitê de Promoção (24 maio)      □             □ (Membros & observadores) 
 
* Ticar onde apropriado 
 
como Membro da delegação de/do/da: .......................................................................................  
   (Nome da associação da JCSP, organização ou país 
   que participará como observador) 
 
Nome: ..............................................................  Sobrenome: .....................................................  
 
Nome a constar no crachá: ..........................................................................................................  
 
Título ou cargo oficial: ................................................................................................................  
 
Organização/Empresa: ................................................................................................................  
 
Endereço: ....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
País: ...................................................  Telefone: ......................................................................  
 
Fax: ...................................................  Email: ..........................................................................  
 
Assinatura: ..................................................................................................................................  
 
É favor devolver ao: 
 
Diretor-Executivo 
Organização Internacional do Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Tel.: +44 (0) 20 7580 8591 
Fax: +44 (0) 20 7580 6129 
Email: info@ico.org 

22 Berners Street 
London W1T 3DD 

England 


