
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordem do dia para a sessão de  
informação sobre a Visão 2020 em  
20 de setembro de 2016  
 

 
 
1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e tem o prazer de convidar os 
Membros para uma sessão de informação sobre a iniciativa Visão 2020 que se realizará na terça-
feira, 20 de setembro, às 16h00, na sala do Conselho.  
 
2. Na ocasião, os Membros se beneficiarão da presença da Sr.a Annette Pensel, Diretora-
Executiva interina da Plataforma Global do Café, parceira da OIC na Visão 2020.  
 
3. A Secretaria preparou o documento de trabalho WP-Council 273/16, intitulado Visão 
2020: Antecedentes e atualização do Memorando de Entendimento (ME).  Esse documento 
compreende i) uma versão para pré-leitura que foi distribuída aos participantes antes do 
workshop das partes interessadas que houve na sede da OIC em 16 de setembro; e ii) uma versão 
atualizada do ME.  
 
4. Na sessão de informação, a Secretaria Conjunta da Visão 2020 prestará informações sobre 
os dois parceiros da Visão 2020 — a Plataforma Global do Café (PGC) e a OIC; sobre os objetivos 
e métodos da Visão 2020; sobre o progresso conseguido até agora; e sobre as próximas etapas.  
 
5. A Secretaria Conjunta também gostaria de convidar os Membros a compartilhar suas 
opiniões sobre possíveis ações e atividades a serem realizadas pelo setor público no âmbito das 
esferas de trabalho da Visão 2020, a saber: i) Gênero e juventude: ii) Melhoria de políticas: 
iii) Agricultura inteligente em relação ao clima: iv) Agricultura como negócio: e v) Demanda 
crescente por café sustentável. 
 
6. A Secretaria conjunta da Visão 2020 explicará as razões por que uma versão atualizada do 
ME é necessária e responderá a quaisquer perguntas que os Membros possam fazer.  
 
7. O Anexo deste documento contém uma ordem do dia para a sessão de informação.  
 
Acção 
 
Solicita-se aos Membros que tomem nota deste documento.   

ED 2226/16 
 
17 setembro 2016 
Original:  inglês 
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ANEXO 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
SESSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A VISÃO 2020 

 
1. Plataforma Global do Café 
 

A Diretora-Executiva interina da Plataforma Global do Café, Sr.a Annette Pensel, fará 
uma apresentação sobre a recém-criada PGC, que assume as funções anteriormente 
desempenhadas pela Associação 4C e a IDH no âmbito da Visão 2020. 

 
2. Pontos básicos da Visão 2020  
 

A Chefe de Operações da OIC, Sr.a Marcela Urueña, fará uma apresentação sobre os 
objetivos, esferas de trabalho, estrutura de implementação e marcos da iniciativa. 

 
3. Visão 2020 e Metas de Desenvolvimento Sustentável (MDSs) 
 

O Economista Sênior da OIC, Sr. Christoph Säenger, fará uma apresentação sobre as 
MDSs e como elas se relacionam com a Visão 2020. 

 
4. Teoria da Mudança e Estrutura de Progresso Global 
 

A Diretora-Executiva interina da Plataforma Global do Café, Sr.a Annette Pensel, fará 
uma apresentação sobre a Teoria da Mudança e o Relatório sobre Progresso Global 
para a Visão 2020. Este último é a tentativa da Visão 2020 de medir progresso rumo à 
consecução das MDSs no setor cafeeiro. 

 
5. Participação dos Membros na Visão 2020  
 

A Secretaria Conjunta facilitará uma discussão com os Membros sobre como eles 
poderão participar das atividades da Visão 2020 nas supramencionadas áreas de 
trabalho.  

 
6. Uma atualização do ME para a Visão 2030 
 

A Chefe de Operações da OIC, Sr.a Marcela Urueña, explicará a necessidade de uma 
atualização do ME.  

 
 


	17 setembro 2016
	P

