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Item Documento 

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

2. Admissão de observadores – apreciar 
 

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

WP-Council 141/06 
Rev. 2 

3. Votos e credenciais  

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

O Secretário apresentará relatório. 

EB-3918/06 Rev. 2 

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  

5. Participação no Convênio de 2001  

5.1 Atual situação – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 
 Aos 14 de maio de 2007, integravam a Organização 77 Membros, dos 

quais 45 eram países exportadores e 32, países importadores.  O 
Conselho apreciará dois projetos de Resolução no sentido de prorrogar  
 

WP-Council 145/07 
WP-Council 146/07 
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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. 

 

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. 

WP-Council 147/07 

6. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 

O Diretor-Executivo fará a apresentação de uma análise da situação do 
mercado. O documento de trabalho WP-Board 1032/07 contém a 
estimativa final oficial da safra brasileira de 2006/07 e a segunda 
estimativa da safra de 2007/08. 

Carta do DE de 
abril de 2007 
WP-Board 1032/07 

7. Projetos de desenvolvimento cafeeiro EB-3922/07 Rev. 1 

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.  O documento ICC-97-1 contém relatórios sobre o 
andamento dos seguintes projetos: 

ICC-97-1  
 

• 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 

• Manejo integrado da broca branca da rama do cafeeiro em 
pequenas propriedades na Índia, no Malauí e no Zimbábue 

• Melhoria da qualidade do café na África oriental e central 
através de melhores práticas de processamento 

• 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 

• Reabilitação experimental de lavouras de café abandonadas 
como pequenas unidades de produção familiar em Angola 

• Diversificação produtiva nas zonas marginais produtoras de 
café do Estado de Veracruz, México 

• Financiamento de curto e médio prazo para pequenos 
cafeicultores no Quênia 
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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 os 
seguintes projetos, que serão examinados pela Junta em maio de 2007: 
 
Desenvolvimento dos mercados internos de café na Índia, na 
Indonésia e no México – proposta apresentada pela Índia, a Indonésia 
e o México.  Este projeto já foi aprovado em princípio e foi revisado.  
Apresenta-se um resumo atualizado, a título informativo.  

 
 
 

WP-Board 1031/07  

Rede do café: fortalecimento das capacidades dos pequenos 
produtores de café na República Dominicana – proposta 
apresentada pela Ucodep e apoiada pela República Dominicana. 

WP-Board 1028/07 
 

 Desenvolvimento e implementação de uma tecnologia 
não-prejudicial ao meio ambiente para a incineração da polpa de 
café em El Salvador – proposta apresentada pela Universidade de 
Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça e apoiada por El Salvador. 

WP-Board 1029/07 
 

Construção de capacidade para certificação e verificação de café 
na África oriental – proposta apresentada pela Associação dos Cafés 
Finos da África Oriental (EAFCA) e apoiada pelos Membros da 
EAFCA.  

WP-Board 1023/07 
Add. 1 
 

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. 

WP-Council 134/05 
Rev. 3  

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 
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11. Cooperação com outras agências – notar 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 

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 Comissão de Finanças sobre 
dois projetos de Resolução no sentido de restaurar os direitos de votos 
da República Democrática do Congo e de Uganda. 

WP-Council 148/07 
WP-Council 149/07  

13.3 Contrato do Diretor-Executivo – apreciar  
 

O Conselho apreciará a questão do contrato do Diretor-Executivo, que 
vence em 30 de setembro de 2007. 

verbal 

14. Outros assuntos – apreciar verbal 

15. Reuniões futuras 
 

Um documento com as datas das reuniões de 2007/08 e 2008/09 foi 
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 

WP-Council 144/07  

 


