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1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP), reuniu-se em Milão, Itália, em 2 de outubro 
de 2015.  Devido à impossibilidade de o Presidente e o Vice-Presidente estarem presentes, a 
reunião foi presidida pelo Diretor-Executivo.  

Item 1:  Adoção da ordem do dia 

2. A JCSP adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-145/15 Rev. 1.  

Item 2:   Relatório sobre a reunião de 4 de março de 2015 

3. A JCSP aprovou o relatório sobre a reunião de 4 de março de 2015, que figura no 
documento PSCB-144/15. 

Item 3: Projeto sobre gênero do Instituto da Qualidade do Café (IQC): 
atualização 

4. A Sr.a Kimberley Easson, do IQC, atualizou informações anteriores sobre a Parceria 
para a Equidade de Gênero do IQC, que no momento entrava em sua segunda fase.  A versão 
impressa do sumário executivo da fase 1 estava disponível, e podia-se acessar o relatório 
completo pelo site do IQC (http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/).  O relatório era o 
ponto culminante de um ano de pesquisa e defendia a igualdade de gênero, tanto da 
perspectiva dos direitos humanos quanto dos negócios. Continha oito recomendações para 
ação, e desejava-se que fosse um guia prático, sem ser prescritivo.  A cafeicultura era 
frequentemente considerada “trabalho de homem”, mas as mulheres tinham um papel-chave 
na obtenção de qualidade e produtividade, fazendo nos bastidores uma parte considerável 
do trabalho que isso implicava.  

5. As recomendações do relatório englobavam três categorias principais: primeiro, 
melhorar a produtividade e a qualidade, através de treinamento, e reduzir as pressões de 
tempo para as mulheres; segundo, situar melhor as mulheres na cadeia de valor e incentivar 
maior liderança entre elas; por último, conseguir maior compreensão da dinâmica de gênero 
em geral dentro do setor, mediante pesquisa.  Vários fatores permitiam a consecução desses 
objetivos, tais como a parceria e a coordenação, que eram cruciais para o êxito, e o empenho 
dos homens, tanto na lavoura quanto em todo o restante da cadeia de valor.  Os Membros 
da JCSP, assim, eram convidados a se engajar com o IQC e a se envolver nesta questão.  

Item 4:   Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC): atualização 

6. O Sr. Vítor Várzea, do CIFC, fez uma apresentação sobre o trabalho e os desafios 
enfrentados pelo CIFC. No passado o Centro era financiado quase exclusivamente pelo 
Governo de Portugal, mas esse apoio financeiro terminara em 2015, exceto no tocante ao 
pagamento dos salários do pessoal.  Em agosto de 2015, o CIFC fora integrado ao Instituto de 
Agronomia da Universidade de Lisboa, mas precisava de recursos extras para poder restaurar  
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-145-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-144p-report.pdf
http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/
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seu trabalho.  O total aproximado do orçamento anual era de €770.000, estando prevista uma 
contribuição do Governo português de €270.000 para cobrir os salários do pessoal.  Urgia, 
portanto, financiar o saldo dos custos, em valor aproximado de €500.000.  

7. O trabalho do CIFC, como se enfatizou, fora crucial para o desenvolvimento de 
variedades de café resistentes à ferrugem, que haviam sido fornecidas gratuitamente a todos 
os países produtores de café do mundo.  Mais de 90% dos cultivares da espécie Arábica 
resistentes à ferrugem haviam sido criados com a ajuda de estudos do CIFC.  Além disso, 
previa-se que, nas próximas décadas, quase todas as variedades atualmente resistentes à 
ferrugem se tornariam suscetíveis, pois novas variedades de ferrugem vinham sendo 
identificadas.  Era, portanto, essencial que o trabalho fundamental do CIFC em genômica e na 
investigação do melhoramento de variedades fosse mantido. 

8. O Diretor-Executivo agradeceu ao Sr. Várzea sua apresentação e disse que a OIC 
forneceria contatos e visitaria o CIFC para discutir esta questão em maior profundidade.  

Item 5:   Atividades da World Coffee Research: atualização 

9. Não se discutiu este item devido à ausência do Presidente.  

Item 6:   Aspectos da segurança dos alimentos 
 
10. O representante da Federação Europeia do Café (FEC) apresentou informações 
atualizadas sobre três aspectos da evolução da situação da segurança dos alimentos. 
Primeiro, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) recentemente 
publicara seu parecer científico sobre a segurança da cafeína.  A Comissão Europeia iniciara 
seu exame das alegações de saúde ligadas à cafeína, mas ainda era muito cedo para 
determinar em que direção elas poderiam seguir.  

11. Segundo, a EFSA publicara seu parecer científico sobre a acrilamida nos gêneros 
alimentícios, recomendando reduzir a presença dela ao máximo possível.  Infelizmente, e 
apesar dos melhores esforços do setor, ainda não havia uma opção clara de mitigação para 
reduzir a presença da acrilamida nos alimentos sem afetar o sabor.  Esta era uma questão 
complexa, mas felizmente havia uma compreensão ampla da situação em que o café se 
encontrava. 

12. Finalmente, o representante da FEC mencionou um projeto realizado em conjunto 
pela OIC, o Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB)e a Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação (FAO) com o objetivo de capacitar os países a minimizar a 
contaminação pela Ocratoxina A no café verde.  A FAO no passado mantivera um site para 
difundir os resultados do projeto, mas havia retirado o site de circulação.  Solicitava-se à 
Secretaria que incluísse em seu site as informações anteriormente veiculadas no site da FAO,  
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pois a Ocratoxina A podia reaparecer a qualquer momento e, na verdade, houvera alguns 
casos recentes.  O Diretor-Executivo confirmou que as informações de que se tratava seriam 
mantidas no novo site da OIC, que no momento estava sendo desenvolvido.  

Item 7:   Dia Internacional do Café 

13. O Diretor-Executivo apresentou relatório sobre o lançamento, com grande sucesso, 
do primeiro Dia Internacional do Café em 1.o de outubro. Havia-se desenvolvido um site 
dedicado (www.internationalcoffeeday.org), ao mesmo tempo que fazendo uma campanha 
nas redes sociais.  Um vídeo havia sido especialmente encomendado.  Além do apoio dos 
Membros da OIC, 28 associações do mundo todo haviam trabalhado em parceria com a OIC 
para promover o Dia.  Os detalhes de 67 eventos, em 35 países, haviam sido encaminhados 
à OIC, para divulgação em seu site, e o Dia Internacional do Café merecera a atenção de 
diversos dos grandes canais noticiosos, entre os quais a BBC.  

14. A Junta tomou nota desta informação e externou seus reconhecimentos ao Sr. Holger 
Preibisch, da Associação Alemã do Café, que, em março de 2013, fora a primeira pessoa a 
propor a criação de um dia internacional do café.  Além disso, a Speciality Coffee Association 
of Europe (SCAE) afirmou que seria preciso celebrar esta história de êxito; também seria 
preciso começar a planejar o evento do próximo ano, para expandir o sucesso deste ano.  
O Diretor-Executivo externou seus agradecimentos à SCAE, que era uma das principais fontes 
de apoio ao Dia, bem como responsável pela concepção de seu logotipo oficial.  

Item 8:   Conferência Mundial do Café 

15. O Diretor-Executivo apresentou um resumo breve dos planos para a 4.a Conferência 
Mundial do Café, que acontecerá em Adis Abeba, Etiópia, no período de 6 a 8 de março de 
2016.  Detalhes desses planos são dados no documento de trabalho WP-Council 258/15.  
Ele acrescentou que as sugestões da Junta seriam bem acolhidas, e que ele aguardava a 
satisfação de receber a JCSP em Adis Abeba daí a seis meses. 

Item 9:   Representantes e titulares de cargos da JCSP 

16. O mandato dos membros da JCSP vencia no final do ano cafeeiro de 2014/15, e no 
documento de trabalho WP-Council 259/15 havia uma lista de indicações para os próximos 
dois anos cafeeiros.  

17. A Junta elegeu o Sr. Leman Pahlevi, da Associação dos Exportadores de Café da 
Indonésia (GAEKI), seu Presidente para o ano cafeeiro de 2015/16, e o Sr. Ramaz Chanturiya, 
da Associação Russa das Indústrias de Chá e Café (Rusteacoffee), seu Vice-Presidente.  A Junta 
externou seus sinceros agradecimentos ao Sr. Ric Rhinehart, da Specialty Coffee Association 
of America (SCAA), por seu trabalho enormemente apreciado na liderança da JCSP no ano 
cafeeiro anterior.  

http://www.internationalcoffeeday.org/
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-258c-wwc-ethiopia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259p-pscb-membership.pdf
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Item 10:   Outros assuntos 

18. O documento SC-42/14 contém um relatório sobre os fatores de conversão aplicáveis 
ao café.  O documento fora discutido pelo Comitê de Estatística em 29 de setembro de 2015, 
quando se decidira que a Secretaria faria mais consultas sobre o tópico e voltaria a apresentar 
relatório em março de 2016.  

Item 11:   Data da próxima reunião 

19. A JCSP notou que sua próxima reunião se realizaria durante a 116.a sessão do Conselho, 
em Adis Abeba, Etiópia, no período de 9 a 11 de março de 2016. 

 
 
 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2013-14/sc-42p-conversion-factors.pdf

	P
	16 outubro 2015

	Relatório daJunta Consultiva do Setor Privado sobre areunião realizada em 2 de outubro de 2015
	Item 1:  Adoção da ordem do dia
	Item 2:   Relatório sobre a reunião de 4 de março de 2015
	Item 3: Projeto sobre gênero do Instituto da Qualidade do Café (IQC): atualização
	Item 4:   Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC): atualização
	Item 5:   Atividades da World Coffee Research: atualização
	Item 6:   Aspectos da segurança dos alimentos
	Item 7:   Dia Internacional do Café
	Item 8:   Conferência Mundial do Café
	Item 9:   Representantes e titulares de cargos da JCSP
	Item 10:   Outros assuntos
	Item 11:   Data da próxima reunião

