
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
115.a sessão 
28 setembro – 2 outubro de 2015 
Milão, Itália 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-115-0 Rev. 3 
Programa 

2. Admissão de observadores – apreciar 
 

O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens da ordem do dia abertos aos observadores aceitos. 

ICC-115-3 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2014/15 – aprovar 
 

O Secretário apresentará relatório. 

ICC-115-1 

3.2 Distribuição inicial de votos no ano cafeeiro de 2015/16 – aprovar 
 

Será distribuído um documento em que se indica a base estatística 
proposta para a distribuição de votos dos Membros exportadores e 
importadores. Será divulgada a distribuição inicial de votos no ano 
cafeeiro de 2015/16. 

ED-2202/15 Rev. 1 
ICC-115-2 

3.3 Credenciais – aprovar 
 
 O Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 

apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

ICC 115-0 Rev. 3 
 
25 setembro 2015 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/schedule-september-2015.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-3p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-1p-votes-14-15-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/ed-2202-r1p-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-2p-initial.pdf
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4. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 – apreciar  ICC-115-4 
WP-Council 255/15 

4.1 Participação no AIC de 2007 
 

O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 2015.  O Conselho 
apreciará um relatório sobre a situação da participação e um projeto 
de Resolução prorrogando o prazo para o depósito de instrumentos. 

 

 

4.2 Artigo 48 do AIC de 2007  
 

O Conselho talvez deseje considerar uma revisão do AIC de 2007, em 
conformidade com o parágrafo 2 do Artigo 48, pois o 5.o aniversário 
da entrada em vigor do Acordo acontecerá em 2 de fevereiro de 2016. 

AIC de 2007 

5. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 

O Diretor-Executivo fará a apresentação de uma análise da situação do 
mercado e também apresentará informações atualizadas sobre outras 
questões. 

Relatório sobre o Mercado 
de Café — agosto de 2015 

6. Estudos e relatórios – apreciar  

O Conselho apreciará os seguintes estudos e relatórios:  

• O impacto dos preços do petróleo e das taxas de câmbio do 
dólar dos EUA sobre os preços do café 

ICC-115-6 

• O setor do café sustentável na África (versão atualizada) ICC-114-5 Rev. 1 

• O café na China ICC-115-7 

• O café na Federação Russa ICC-115-8 

7. Fórum Global do Café/Dia Internacional do Café – apreciar 
 

 O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os resultados do 
Fórum Global do Café, agendado para os dias 30 de setembro e 
1.o de outubro de 2015 e sobre as atividades do Dia Internacional do 
Café realizadas no dia 1.o de outubro.  O Conselho será convidado a 
apreciar ideias e ações originadas pelo evento. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-4p-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-255p-draft-resolution.pdf
http://dev.ico.org/documents/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cmr-0815-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cmr-0815-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-6p-study-impact-oil-price-dollar.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-5-r1p-overview-coffee-sector-africa.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-7p-study-china.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-8p-study-russian-federation.pdf
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8. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
 A Etiópia sediará a 4.a Conferência Mundial do Café, que se realizará 

na cidade de Adis Abeba, de 6 a 8 de março de 2016.  Cumprindo 
o disposto no artigo 30 do Acordo de 2007, o Conselho decidirá 
sobre a forma, o título e a temática da Conferência, em consulta com 
a Junta Consultiva do Setor Privado.  

WP-Council 258/15 

9. Programa de Atividades – apreciar  
 

O Conselho apreciará um relatório preliminar sobre a implementação 
do Programa de Atividades de 2014/15. 

ICC-115-5 

10. Revisão estratégica da OIC – apreciar 
 
 O Diretor-Executivo convidará os Membros a apresentar relatórios ao 

Conselho sobre os resultados de suas consultas com seus governos. 

WP-Council 252/15 
WP-Council 257/15 

11. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC verbal 

11.1 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar verbal 

11.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar verbal 

11.3 Comitê de Estatística – apreciar verbal 

11.3.1 Cumprimento do Regulamento de Estatística – apreciar  
 
A Presidente do Comitê apresentará relatório sobre os avanços nesta 
questão. 

verbal 

11.4 Comitê de Projetos – apreciar  verbal 

11.5 Grupo Central do Fórum Consultivo – apreciar  verbal 

12. Segurança dos alimentos – apreciar 
 

O Conselho apreciará questões relativas à segurança dos alimentos, 
entre as quais as seguintes: Limites Máximos de Resíduos (LMRs) de 
pesticidas adotados no processo de produção de café; normas 
nacionais de qualidade; e informações atualizadas sobre as implicações 
do Regulamento (UE) N.o 1169/2011 (documento ICC-111-7) e outros 
regulamentos da União Europeia para os países produtores. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-258e-wwc-ethiopia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-5p-interim-report-activities-14-15.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-252p-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-257p-draft-resolution-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/icc-111-7p-eu-regulation-1169.pdf
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13. Pesquisa cafeeira – apreciar  

 O café e as mudanças climáticas:  O Diretor-Executivo apresentará 
relatório sobre a participação da OIC como observador na 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). 

verbal 

14. Cooperação com outras agências – apreciar verbal 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre cooperação com 
outras agências, incluindo os avanços na parceria com a Associação 4C 
e a IDH Iniciativa de Comércio Sustentável. 

 

15. Questões financeiras e administrativas  

15.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar  
 

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, abordando, entre outras, a 
questão da situação financeira. O Conselho apreciará as recomendações 
do Comitê. 

FA-108/15 
FA-110/15 

15.2 Projeto de Orçamento Administrativo para  
 o exercício financeiro de 2015/16 – aprovar  
 

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-96/15 Rev. 1 
FA-97/15 Rev. 1 

15.3 Prédio – apreciar 
 
 O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório. 

FA-109/15  

15.4 Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar 
 

Por solicitação da União Europeia, uma revisão do Estatuto e 
Regulamento do Pessoal da Organização está sendo feita à luz dos 
estatutos e regulamentos de outras organizações internacionais. 
O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório ao Conselho sobre a situação dessa revisão. 

verbal 

16. Fundo Especial – apreciar 
 
 O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre as discussões entre 

os Membros exportadores acerca do uso dos recursos do Fundo 
Especial. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-108p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-110p-outstanding-contributions.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-96-r1p-budget-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-97-r1p-cost-analysis.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-109p-premises-update.pdf
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17. Titulares de cargos e Comitês  

17.1 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  verbal 

Na conformidade do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e  
o Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2015/16 devem ser eleitos 
dentre representantes dos Membros importadores e dos Membros 
exportadores, respectivamente.  

 

17.2 Presidente e Vice-Presidente do Fórum para 2015/16 – designar 
 

O Conselho designará um Presidente e um Vice-Presidente do Fórum 
para 2015/16. 

verbal 

17.3 Grupo Central – designar verbal 

O Conselho designará os assessores para o Grupo Central em 
2015/16 e 2016/17.  Os ex-assessores são: 

 
• Marc Sadler (Chefe de Equipe, Equipe de Gestão de Riscos 

Agrícolas, Departamento de Desenvolvimento Agrícola e Rural, 
Banco Mundial) 

• Noemí Pérez (Diretora-Executiva, Aliança Financeira para o 
Comércio Sustentável) 

• Silas Brasileiro (Presidente Executivo, Conselho Nacional do Café, 
Brasil) 

• Nicolas Tamari (Diretor-Presidente, Sucafina S.A) 

 

17.4 Composição dos Comitês – apreciar e aprovar 
 

O Conselho talvez deseje apreciar as emendas aos termos de 
referência do Comitê de Finanças e Administração e do Grupo 
Central indicadas no documento de trabalho WP-Council 262/15.  
O Conselho também apreciará a composição dos seguintes Comitês 
em 2015/16: 

WP-Council 256/15 
WP-Council 262/15 

• Junta Consultiva do Setor Privado para 2015/16 e 2016/17 
(8 associações dos produtores, 8 associações dos consumidores) 

WP-Council 259/15 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Projetos  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Finanças e Administração  
(6 Membros exportadores, 5 Membros importadores — sujeito 
à aprovação pelo Conselho dos termos de referência revisados, 
documento WP-Council 262/15). 

 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262p-tor-finance-core-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-256p-office-holders.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262p-tor-finance-core-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262p-tor-finance-core-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259p-pscb-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259p-pscb-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262p-tor-finance-core-group.pdf
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• Comitê de Estatística 
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Grupo Central 
(6 Membros exportadores, 4 Membros importadores — sujeito 
à aprovação pelo Conselho dos termos de referência revisados, 
documento WP-Council 262/15). 

 

18. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

Os Membros são convidados a comunicar mudanças em suas políticas 
cafeeiras nacionais e fornecer cópias de declarações e outras 
informações, para distribuição. 

verbal 

19. Outros assuntos – apreciar verbal 

20. Reuniões futuras 
 
O conselho apreciará datas para as reuniões de 2015/16 e 2016/17 
– apreciar 
 
A próxima sessão do Conselho será realizada em Adis Abeba, Etiópia,  
no período de 9 a 11 de março de 2016 – notar 

 
Os Membros são convidados a sugerir temas para apresentações 
durante a próxima sessão, para inclusão na ordem do dia, e pontos 
a melhorar nas providências para reuniões futuras – apreciar 

WP-Council 261/15 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café  

Regulamento da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos  

Modelo de carta de credenciais 

Titulares de cargos em 2014/15 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262p-tor-finance-core-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-261p-dates.pdf
http://www.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3p-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/model-credentials-icc-115-p.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/ed-2033-r9p-membership.pdf
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