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1. A 2a reunião com participação pessoal dos Membros do Comitê Virtual de Revisão 
(CVR) realizou-se em 26 de setembro de 2007, sob a presidência da Economista da 
Organização Internacional do Café (OIC), Sra Lilian Volcán. 
 
2. A Presidente deu as boas-vindas à Sra Mirian Therezinha Souza da Eira e ao  
Sr. Carlos Eduardo Pachá, do Brasil; ao Sr. Gerd Fleischer, da Alemanha; ao Sr. Ernesto Illy, 
da Itália; à Sra Dawn Thomas e à Sra Kathryn Youel-Page, dos Estados Unidos.  Todos são 
Membros ativos do Comitê.  Também estavam presentes o Sr. Caleb Dengu, do Fundo 
Comum para os Produtos Básicos (FCPB) e o Sr. Denis Seudieu, da OIC. 
 
Item 1:  Adoção da ordem do dia 
 
3. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento de trabalho  
WP-VSC 4/07 e tomou nota de dois novos artigos no projeto do Acordo Internacional  
do Café de 2007 que têm particular relevância para as atividades na área de projetos:  
o artigo 28 (Elaboração e financiamento de projetos) e o artigo 31 (Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor Cafeeiro) (ver documento ICC-98-6). 
 
Item 2:  Informações básicas sobre o Comitê Virtual de Revisão (CVR) 
 
4. A Presidente informou o Comitê acerca do projeto de termos de referência para o 
CVR que figura no documento de trabalho WP-Board 955/04 Rev. 1 e notou que a criação, 
ao abrigo do Acordo de 2007, de um Comitê de Projetos com responsabilidade pelo preparo 
de projetos e pela captação de fundos poderia ter implicações para o funcionamento do atual 
CVR. 
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5. O Comitê notou que a maior parte das recomendações aprovadas em sua reunião de 
30 de janeiro de 2006 fora adotada, mas que ainda não se esclarecera a questão de se o CVR 
deveria aprovar novas propostas.  Esta questão também foi debatida ao discutir-se o item 6. 
 
Item 3:  Informações básicas sobre o preparo de projetos 
 
6. O Comitê notou que os documentos EB-3573/96 Rev. 4 e EB-3922/07 Rev. 2 contêm, 
respectivamente, informações básicas sobre o preparo de projetos e um resumo da situação 
dos projetos. 
 
Item 4:  Áreas prioritárias e metodologia para projetos 
 
7. O Comitê foi informado dos procedimentos observados na OIC e nos órgãos de 
avaliação do FCPB e tomou nota dos documentos EB-3768/01 Rev. 3 e CFC/ICO 8/06, em 
que se reproduzem, respectivamente, a estratégia de desenvolvimento para o café e o relatório 
do workshop que o FCPB e a OIC realizaram em 27 de setembro de 2006 para tratar de 
prioridades para o desenvolvimento do café. 
 
8. Com respeito a critérios de avaliação de projetos do FCPB, o Sr. Caleb Dengu 
delineou cada uma das áreas prioritárias para o desenvolvimento do café especificadas no 
workshop do FCPB e da OIC em setembro de 2006.  O representante do FCPB frisou a 
relevância de cada área para o Plano de Ação Qüinqüenal do FCPB (2008-2012) e explicou 
que os projetos de pesquisa básica e promoção genérica estão numa lista negativa e, portanto, 
não podem receber apoio do Fundo Comum. 
 
9. O Sr. Dengu também explicou que o Fundo se concentra em dois tipos principais de 
projetos, os projetos comuns (a um custo total de US$1 a 5 milhões) e os projetos de 
trâmite simplificado (fast track) (a um custo de até US$120.000), e que os projetos que 
podem se beneficiar de financiamento do FCPB são de três modalidades:  
 

i) Propostas de projetos comuns:  Estas propostas são avaliadas pelo Comitê 
Consultivo (CC) em janeiro e julho de cada ano, sendo aprovadas – se 
apropriado – pela Junta Executiva do FCPB em abril e outubro.  Procura-se 
fazer com que os Organismos Internacionais de Produtos Básicos (OIPBs) não 
apresentem mais que dois projetos por reunião do CC.  Cada proposta só é 
examinada pelo CC duas vezes antes de ser aprovada ou rejeitada;  

 
ii) Serviço de preparo de projetos (SPP):  O propósito deste serviço é  

prestar ajuda na formulação de idéias bem fundadas para projetos que 
requeiram reformulação substancial e/ou apoiar países que não disponham de 
recursos ou capacidade técnica para reformular propostas.  Pré-requisitos para  
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 a disponibilização de um SPP são que a proposta tenha sido avaliada e seja 
apoiada pelo CC.  O uso de fundos do SPP está sujeito a recuperação dos 
mesmos quando o projeto comum houver sido aprovado; e 

 
iii) Financiamento de trâmite simplificado (fast track):  Esta modalidade, cuja 

aprovação cabe ao Diretor-Gerente do FCPB, cobre as propostas de pequenos 
projetos a um custo não superior a US$120.000 e é usada na implementação 
de projetos pilotos ou na realização de workshops para consultas e/ou de 
estudos de viabilidade.  Os projetos comuns têm de ser aprovados pela Junta 
Executiva do FCPB, mas os projetos de trâmite simplificado, uma vez 
avaliados positivamente pelo CC, podem ser aprovados pelo Diretor-Gerente.  
Pedidos de financiamento fast track podem ser feitos adicionalmente à 
apresentação de duas propostas de projetos comuns em cada reunião do CC. 

 
10. Ao discutir-se este item, um representante perguntou se seria viável coordenar os 
projetos do FCPB e da OIC com outros doadores, especialmente os que envolvem agregação 
de valor e diversificação horizontal.  Com respeito a projetos de pesquisa básica, outro 
representante notou que os critérios do FCPB pareciam em conflito com seu objetivo de 
alívio da pobreza, em vista da ausência de financiamento, por exemplo, para as iniciativas de 
conservação de variedades de café, que não só teriam conseqüências duradouras no tocante 
aos padrões de vida dos produtores de café, mas eram essenciais para a sustentabilidade da 
economia cafeeira no longo prazo. 
 
Item 5:  Feedback do CVR sobre propostas de projetos 
 
11. O Comitê tomou nota do documento EB-3935/07, em que figura o relatório mais 
recente do CVR sobre quatro novas propostas de projetos cafeeiros.  Notou também que, em 
vista da exposição acerca dos critérios do FCPB com referência a projetos, que tinham 
implicações para a hierarquização das propostas de projetos, poderia ser oportuno considerar 
o reexame de todos os projetos em trâmite. 
 
Item 6:  Palavra aberta para discussões 
 
12. As considerações a seguir baseiam-se nas discussões do Comitê: 
 

a) Como a disponibilidade de recursos do FCPB era limitada, era importante que 
as avaliações do CVR resultassem numa recomendação inequívoca de 
aprovação ou recusa de novas propostas de projetos.  Entre os projetos cuja 
aprovação fosse recomendada deveriam estar os elegíveis para financiamento 
do FCPB e os que ainda precisavam de revisão. 
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b) No entanto, propostas bem fundamentadas não elegíveis para financiamento 
do FCPB também poderiam ser aprovadas.  O Comitê sugeriu que a lista de 
verificação indicasse claramente que a nova proposta requeria “financiamento 
de fontes alternativas ao FCPB” e que doadores pertinentes fossem sugeridos. 

 
c) No caso de projetos carentes de fundamentação ou sem condições de receber 

financiamento de doadores potenciais, uma decisão deveria ser tomada no 
início do trâmite, para desincentivar expectativas e permitir que a OIC lidasse 
com outros projetos, economizado tempo. 

 
d) O Comitê notou que, no projeto de termos de referência para o CVR 

(documento de trabalho WP-Board 955/04 Rev. 1), não se indicava se o CVR 
tinha o mandato necessário para aprovar novas propostas.  Seria preciso 
continuar a discutir esta questão. 

 
e) Como o número de propostas que poderão ser apresentadas ao FCPB para 

exame é limitado (no máximo duas por reunião do CC, ou quatro por ano) e o 
número de propostas em trâmite na OIC é muito maior que o máximo fixado 
pelo FCPB, deveria considerar-se a conveniência de re-selecionar, priorizar ou 
classificar todas as propostas de projetos em trâmite, para compatibilizá-las 
melhor com as oportunidades oferecidas pelo FCPB (ver inciso “i” do 
parágrafo 9 acima). 

 
13. O Comitê decidiu recomendar o seguinte: 
 

• revisar a lista de verificação, levando em consideração tanto as sugestões 
formuladas na reunião em curso quanto os novos critérios de seleção do 
FCPB; 

• que, como meio de captar fundos para projetos, a OIC ponha os doadores 
pertinentes a par de sua “Estratégia de desenvolvimento para o café” e, em 
particular, das áreas definidas de ação para projetos, informando-os também 
do relatório do workshop do FCPB e da OIC sobre prioridades para o 
desenvolvimento do café (documento CFC/ICO 8/06); e  

• discutir mais a fundo se o CVR deve ou não recomendar a aprovação de novas 
propostas para atender ao disposto no Acordo de 2007. 

 
Item 7: Relatório à Junta Executiva 
 
14. O Comitê notou que a Presidente apresentaria relatório sobre a reunião à Junta 
Executiva. 


