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Antecedentes 
 
1. Este documento, que foi apresentado pela Organização Interafricana do Café (OIAC), 
contém o resumo da nota conceitual da proposta de um projeto prioritário (Fast Track) que 
visa a construir consenso em torno de uma visão realista contemplando a revitalização da 
produção, qualidade e comércio do café produzido por pequenos cafeicultores africanos, a 
desenvolver um plano de ação para a revitalização, e a servir como catalista das parcerias e 
da ação coletiva necessárias para implementar o plano. 
 
2. A proposta foi encaminhada ao Comitê Virtual de Revisão (CVR) para avaliação e 
será apreciada pela Junta Executiva em setembro de 2007.  Uma cópia da íntegra da proposta 
do projeto em inglês pode ser obtida mediante solicitação. 
 
Ação 
 

Solicita-se à Junta Executiva que aprecie esta proposta, juntamente com as 
recomendações do CVR, e que, se apropriado, recomende aprovação pelo Conselho. 
 

WP Board 1035/07 
 
 
3 agosto 2007 
Original: inglês 
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RESUMO DO PROJETO 
 
Título do projeto: Revitalização da produtividade, qualidade e comércio 

do café da África. 
 
Duração:  Um ano 
 
Localização:  Angola, Côte d’Ivoire, Etiópia, Quênia, República 

Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda e Zimbábue. 
 
Natureza do projeto: O projeto construirá consenso em torno de uma visão 

realista voltada para a revitalização da produção, da 
qualidade e do comércio do café produzido em 
pequenas propriedades da África, desenvolverá um 
plano de ação para essa revitalização e servirá como 
catalista para as parcerias e a ação coletiva necessárias 
para a implementação do plano.  Com a melhoria da 
qualidade e do comércio do café produzido nas 
pequenas propriedades, as receitas domésticas dos 
cafeicultores desprovidos de recursos também 
melhorarão, assim contribuindo para o alívio da pobreza 
entre as populações rurais dependentes do café. 

 
Descrição breve: A meta estratégica desta iniciativa é elevar as receitas 

domésticas dos cafeicultores dependentes do café e 
desprovidos de recursos, por meio de um aumento 
sustentável da produtividade, da qualidade e do 
comércio dos cafés africanos.  O projeto alcançará essa 
meta mediante engajamento de participantes do setor 
cafeeiro num diálogo extenso com vistas a identificar os 
impedimentos ao desenvolvimento sustentável e a 
conceber intervenções corretivas práticas.  O que se 
constatar será encapsulado numa proposta de projeto 
que definirá uma visão voltada para a revitalização do 
setor cafeeiro e um plano para concretizar essa visão. 

 
  O projeto compreenderá os seguintes componentes: 
 

a) Definição das limitações e oportunidades, com 
base numa análise subsetorial detalhada  
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b) Articulação de uma visão para revitalizar o setor 
cafeeiro em países pilotos selecionados e 
construção de consenso entre os participantes 

c) Coordenação, supervisão e monitoramento do 
projeto 

 
Estimava do custo total: US$283.500 
 
Financiamento do Fundo: Doação (US$ 120.000) 
 
Contribuição de contrapartida: US$163.500 
 
Agência de Execução do Projeto: A Organização Interafricana do Café (OIAC) é uma 

organização intergovernamental estabelecida para 
ajudar seus 25 países membros africanos a produzir e 
comercializar seus cafés.  Esses países cobrem uma área 
de mais de 12,2 milhões de km2 e sustentam uma 
população de cerca de 500 milhões.  A OIAC, com sua 
ala de pesquisa, a Rede Africana de Pesquisa Cafeeira, 
possui vasta experiência na execução de projetos 
regionais na África.  Esses projetos incluem o Projeto 
de Construção de Capacidade implementado em todos 
os países membros da OIAC. 

 
Agência de Apoio ao Projeto: CABI África 
 
Instituições colaboradoras: Organização Interafricana do Café (OIAC); Instituto 

Nacional do Café de Angola (INCA); Centro Nacional 
de Pesquisa Agronômica (CNRA), Côte d’Ivoire; Junta 
do Café do Burundi (OCIBU); Escritório Nacional do 
Café (ONC), República Democrática do Congo; Centro 
Jima de Pesquisa Agrícola (JARC), Etiópia; Fundação 
de Pesquisa Cafeeira (CRF), Quênia; Instituto 
Tanzaniano de Pesquisa Cafeeira (TACRI); Instituto de 
Pesquisa Cafeeira (CORI), Uganda; Estação de 
Pesquisa Cafeeira (CRS Chipinge), Zimbábue; e Café 
África 

 
Organismo Supervisor: Organização Internacional do Café (OIC) 
 
Data prevista do início: Por definir 
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Objetivos e justificativa do projeto 
 
Objetivos 
 
1. A presente nota conceitual propõe uma série de atividades propedêuticas, que levarão 
a um projeto mais amplo destinado a aumentar a capacidade do continente de reagir às 
oportunidades e ameaças surgidas, com isso melhorando os meios de subsistência dos 
pequenos cafeicultores africanos desprovidos de recursos.  Propõe também construir, entre os 
participantes do setor cafeeiro nos países pilotos selecionados, um entendimento 
compartilhado das principais barreiras ao aumento sustentável da produção cafeeira; adotar 
planos de ação para lidar com essas barreiras; e pleitear fundos de apoio.  Entre as principais 
áreas visadas provavelmente figurarão a competitividade na produção, a pesquisa para o 
desenvolvimento, a capacidade e as habilidades dos cafeicultores, o acesso a informações, o 
acesso a melhores tecnologias, os esquemas de crédito rural, o acesso a mercados, e a 
melhoria do desempenho das instituições de agricultores.  Serão examinados os efeitos das 
políticas nacionais e internacionais e as tendências globais do consumo de café sobre o 
comportamento dos participantes do setor cafeeiro e sua capacidade de contribuir para a 
melhoria do setor.  Serão levados em conta, entre os enfoques que levem a melhorias, os 
respectivos incentivos e desincentivos.  Simultaneamente procurar-se-á influenciar a 
mudança quando as evidências sugerirem que é necessário mudar. 
 
2. O propósito desta iniciativa é desenvolver uma proposta e iniciar atividades 
destinadas a angariar fundos para um projeto com o objetivo final de elevar as receitas 
familiares dos pequenos cafeicultores por meio de um aumento sustentável da produtividade, 
qualidade e comércio dos cafés africanos.  Esse propósito será alcançado através dos 
seguintes resultados principais:  
 

• Desafios e oportunidades para a revitalização da produtividade do café 
africano elaborados e acordados com os participantes. 

• Plano para a revitalização do setor cafeeiro em países pilotos selecionados 
desenvolvido e acordado com os participantes. 

• Parcerias público-privadas eficazes para a implementação do plano 
estabelecidas. 

• Proposta para a revitalização da produtividade, valor e competitividade 
do café desenvolvida, e recursos necessários para a implementação 
mobilizados. 

 
Benefícios e beneficiários 
 
3. O foco e propósito predominantes deste projeto são melhorar e estabilizar os meios de 
subsistência dos pequenos cafeicultores africanos através da produção sustentável de café de 
alta qualidade.  Produzindo café de alta qualidade e cafés diferenciados, as comunidades de 
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pequenos cafeicultores serão capazes de atrair preços com prêmio no mercado cafeeiro 
mundial.  Isso levará a um aumento positivo das receitas das famílias em geral e, ao mesmo 
tempo, estabilizará as receitas, reduzindo a vulnerabilidade dos pequenos cafeicultores à 
volatilidade dos preços do café.  Prevê-se que a renda adicional disponível a nível doméstico 
será distribuída de cima para baixo dentro da hierarquia familiar.  Quem se beneficiará em 
primeiro lugar, assim, serão todas as unidades familiares dos pequenos agricultores que 
dependem do café nos países visados. 
 
Custos e financiamento do projeto 
 
4. Estima-se que o custo total do projeto será de US$283.500.  Está-se solicitando apoio 
financeiro equivalente a US$120.000 ao Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB).  
Os restantes US$163.500 serão proporcionados, na forma de financiamento de contrapartida, 
pela OIAC, a CABI, a Café África e os colaboradores dos Sistemas Nacionais de Pesquisa 
Agrícola (NARS).  Os custos das principais atividades são os seguintes: 
 
Componente 1:  Definição das limitações e oportunidades, com base numa análise 

subsetorial detalhada – US$92.000 
Componente 2: Articulação de uma visão para revitalizar o setor cafeeiro em países 

pilotos selecionados e construção de consenso entre os participantes –  
US$ 137.000 

Componente 3: Coordenação, supervisão e monitoramento do projeto – US$ 41.000 
 

 


