
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
7.a reunião 
6 março 2014 (14h30) 
Londres, Reino Unido 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-63/13 Rev. 1 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2013/14 – designar 
 

O Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2013/14, que, como dispõem os termos de referência, devem ser 
de diferentes categorias de Membros. Precedentes indicam que 
o Presidente deve ser da categoria dos Membros importadores, e 
o Vice-Presidente, da categoria dos Membros exportadores. 

verbal 

3. Projetos de desenvolvimento cafeeiro  

3.1 Projetos em exame pela OIC – apreciar 
 

Novas propostas e propostas revisadas de projetos a serem 
examinadas em setembro de 2014 devem chegar à OIC até 30 de 
junho de 2014. A Secretaria fará a apresentação do relatório do 
Subcomitê Virtual de Revisão (SVR) sobre propostas revisadas e 
novas propostas de projetos: 

PJ-67/14 
 

• Valorização das origens de café etíopes para conseguir 
melhor comercialização – proposta revisada, apresentada pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (ONUDI) e a illycaffè 

PJ-46/13 Rev. 1 

• Melhoria e proteção da produção de café através de 
polinização manejada e disseminação de agentes de controle 
biológico para combater pragas e doenças – nota conceitual 
apresentada pelo Arthur Dobbs Institute 

PJ-64/13 

PJ 63/13 Rev. 1 
 
11 fevereiro 2014 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pj-67e-vss-report.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/pj-46-r1e-ethiopia-unido-illy.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/pj-64p-concept-note-dobbs.pdf�
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• Melhoria da participação das mulheres na cadeia de valor do 
café nos Camarões – proposta apresentada pelo Conselho 
Interprofissional do Café e do Cacau (CICC) 

PJ-66/14 

• Promoção da produção de café no Zimbábue, através da 
instalação de viveiros, de replantio e da capacitação de 
cafeicultores – proposta apresentada pelo Governo do Zimbábue 

PJ-65/13 

3.2 Projetos em exame por doadores – notar 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre projetos em 
exame pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) e por 
outros doadores, incluindo projetos em trâmite encaminhados 
ao FCPB em março de 2013. 

PJ-68/14 
 

3.3 Projetos já aprovados – notar 
 

Um relatório sobre o andamento da implementação dos projetos 
aprovados pelo FCPB e por outros doadores, será distribuído. 

PJ-69/14 
 

3.4 Projetos concluídos recentemente 
 

O Conselho apreciará relatórios sobre os seguintes projetos 
concluídos: 

PJ-70/14 

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

 

• Intensificação da produção de café e alimentos usando 
adubação animal nas áreas cobertas pelo projeto CFC/ICO/30 
no Burundi 

 

• Construção de uma Caixa de Ferramentas de Alfabetização para 
ampliar o acesso ao financiamento de produtos básicos em 
favor da sustentabilidade das pequenas e médias empresas 
(PMEs) nas economias emergentes 

 

4. Atividades na área de projetos   

4.1 Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) – apreciar  
 

O representante do FCPB apresentará relatório sobre as políticas do 
FCPB e os projetos de desenvolvimento cafeeiro financiados pelo 
Fundo através de seu convite à apresentação de propostas. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pj-66e-women-value-chain-cameroon.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pj-65e-promotion-zimbabwe.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/pj-68p-projects.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pj-69e-implementation-peas.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/pj-70p-projects-concluded.pdf�
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4.2 Estratégias de obtenção de fundos e comunicação – apreciar 
 

O Chefe de Operações fará uma apresentação sobre os requisitos 
necessários para a obtenção de financiamento por doadores, 
o desenvolvimento de uma estratégia para a obtenção de fundos e 
a identificação de outras fontes de financiamento para projetos.  
A apresentação será disponibilizada na seção exclusiva dos 
Membros do site da OIC. Ele também apresentará relatório sobre 
o aprimoramento das comunicações sobre cooperação em 
questões cafeeiras com órgãos internacionais de desenvolvimento e 
com outras entidades, do setor privado inclusive, como previsto no 
Programa de Atividades para 2013/14 (ver documento ICC-111-30). 

verbal 

4.3 Desafios enfrentados pelos projetos da OIC – apreciar 
 

O Comitê discutirá desafios enfrentados no atual processo de 
apresentação de projetos ao FCPB para financiamento, e possíveis 
soluções.  O Comitê poderá julgar conveniente revisar os termos de 
referência do Subcomitê Virtual de Revisão (SVR) à luz desses desafios. 
 
O documento EB-3573/96 Rev. 4 contém informações sobre a 
apresentação ao FCPB de pedidos de apoio financeiro para atividades 
relacionadas com o café.  Logo após a finalização da estratégia de 
obtenção de fundos, será preciso revisar o documento à luz das 
mudanças que houve nas políticas do FCPB, adaptando-o às 
coordenadas estabelecidas por outros doadores potenciais. 

ICC-110-13 (Anexo VIII) 
EB-3573/96 Rev. 4 
 

4.4. Documento de avaliação de projetos – apreciar 
 

 O Comitê apreciará as revisões que se propõe fazer no documento 
de avaliação de projetos indicadas no documento PJ-17/11 Rev. 4. 

PJ-17/11 Rev. 4 

5. Cooperação com outras agências – notar 
 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC):  O representante do Brasil 
apresentará relatório sobre a implementação do Memorando de 
Entendimento (ME) para promover cooperação técnica triangular 
nos países produtores de café.  O documento PJ-74/14 contém 
relatório sobre uma visita da delegação dos Camarões ao Brasil 
em conexão com a proposta camaronense aprovada pelo Conselho 
em setembro de 2013 com vistas à obtenção de assistência técnica 
da ABC. 

PJ-71/14 

6. Outros assuntos – notar 
 

Os Membros podem desejar apresentar relatórios sobre a reabilitação 
de seus setores cafeeiros e sobre o progresso que tenham 
conseguido no combate a doenças e pragas do café. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-111-30p-activities-13-14.pdf�
http://dev.ico.org/documents/eb3573r4p.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf�
http://dev.ico.org/documents/eb3573r4p.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/pj-17-r4p-assessment.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/pj-17-r4p-assessment.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pj-71e-cameroon-mou-brazil.pdf�
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7. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, na altura da 113.a sessão 
do Conselho, no período de 22 a 26 de setembro de 2014. 

verbal 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III) 

Termos de referência para o Subcomitê Virtual de Revisão  

Estratégia de desenvolvimento para o café 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf�
http://www.ico.org/documents/vss-tor-p.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-105-16p-strategy.pdf�
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