
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
116.a sessão 
9 – 11 março de 2016 
Adis Abeba, Etiópia 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-116-0 Rev. 1 
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-116-2 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2015/16 – aprovar 
 

A Secretária apresentará relatório. 

ICC-116-1 

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

apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

4. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 – apreciar   

4.1 Participação no AIC de 2007 – notar ICC-116-3 

O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 2016.  

 

ICC 116-0 Rev. 1 
 
19 fevereiro 2016 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/schedule-march-2016.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-116-2p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-116-1p-votes-15-16-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-116-3p-membership.pdf
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4.2 Artigo 48 do AIC de 2007 – apreciar 
 

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 aconteceu em 2 de fevereiro de 2016. 

AIC de 2007 

5. Retrospectiva Anual de 2014/15 – notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará a Retrospectiva Anual de 2014/15.  

Retrospectiva da OIC 
2014/15 

6. Situação do mercado cafeeiro – notar  
 

A Chefe de Operações apresentará uma análise da situação do 
mercado e relatório acerca de outras questões. 

Relatório sobre o Mercado 
de café — Fevereiro 2016 

7. Estudos e relatórios – apreciar  

Como previsto no Programa de Atividades para 2015/16, o Conselho 
apreciará os seguintes estudos: 

 

• Cafeicultores do futuro — o desafio da substituição das gerações 
nas zonas rurais dos países africanos 

ICC-116-4 

• Diretrizes para o preparo de perfis cafeeiros de paises WP-Council 264/16 

8. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
 O Presidente do Conselho apresentará relatório sobre a Conferência.  

O Conselho será convidado a apreciar ideias e ações originadas pelo 
evento. 

verbal 

9. Programa de Atividades – apreciar  
 

O Conselho apreciará o projeto do Programa de Atividades proposto 
para o ano cafeeiro de 2016/17, juntamente com um relatório final 
sobre a implementação do Programa de Atividades de 2014/15. 

WP-Council 265/16 
ICC-116-7 

10. Revisão estratégica da OIC – apreciar 
 
 Em setembro de 2015 o Conselho estabeleceu um Grupo de 

Trabalho para a realização de uma análise estratégica da OIC. 
O Presidente do Grupo de Trabalho apresentará relatório. 

WP-Council 266/16 Rev.1 
 

11. Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – 
 apreciar 
 

O Presidente do Grupo Central apresentará relatório sobre a 
reunião do Grupo de 10 de março de 2016, incluindo os preparativos 
para o 6.o Fórum Consultivo, agendado para setembro de 2016. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/annual-review-2014-15-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/annual-review-2014-15-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0216-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0216-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-116-4p-future-coffee-farmers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-264p-guidelines-coffee-profiles.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-265p-activities-16-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-116-7p-final-report-activities-14-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-266-r1p-tor-strategic-review.pdf
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11.1 Grupo Central do Fórum Consultivo – designar verbal 

O Conselho designará os assessores para o Grupo Central em 
2015/16 e 2016/17.  

 

12. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC  

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

12.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar verbal 

12.2.1 Oxfam ─ notar 
 
 O Presidente do Comitê apresentará relatório sobre a campanha 

“um caffè sospeso contra a pobreza”. 

verbal 

12.2.2 Dia Internacional do Café – apreciar 
 
 O Presidente do Comitê apresentará relatório sobre o tema, 

atividades e promoção para o Dia Internacional do Café de 2016. 

verbal 

12.3 Comitê de Estatística – apreciar verbal 

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

SC-62/16  

12.4 Comitê de Projetos – apreciar verbal 

12.4.1 Projetos para endosso pelo Conselho – apreciar e, se apropriado, 
 endossar 
 

O Conselho apreciará as recomendações do Comitê de Projetos 
sobre esta nova proposta de projeto: 

PJ-98/16 

 
• Empoderamento das mulheres e dos jovens através de 

participação na cadeia de valor em Uganda 

PJ-95/16 

13. Pesquisa cafeeira – apreciar verbal 

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). 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-62p-compliance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-98e-vss-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-95e-empowering-women-uganda.pdf
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14. Cooperação com outras agências – notar verbal 

A Chefe de Operações apresentará relatório sobre cooperação com 
outras agências, incluindo os avanços na parceria com a Associação 
4C e a IDH Iniciativa de Comércio Sustentável.  

 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre a nota conceitual 
relativa ao Fundo para o Café Africano. 

PJ-97/16 

15. 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 

16. Questões financeiras e administrativas  

16.1 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 projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2016/17 e um resumo 
da análise de custos.  O Conselho apreciará as recomendações do 
Comitê sobre propostas para a revisão das escalas de vencimentos 
e base para as contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal da 
categoria de Serviços Gerais, e propostas para a revisão das escalas 
de vencimentos e base para as contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal das categorias Profissional e Superior. 
 
O Comité talvez deseje considerar as diretrizes para o estabelecimento 
de parcerias entre a OIC e outras entidades. 

FA-115/16 
FA-119/16 
FA-120/16 
FA-123/16 
FA-124/16 
FA-126/16 
 

16.2 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício 
 financeiro de 2014/15 e Relatório de Auditoria – aprovar  

 
O Conselho examinará as Contas Administrativas da Organização 
relativas ao exercício financeiro de 2014/15 e o respectivo Relatório 
de Auditoria.  As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria 
serão submetidos à aprovação dos Membros exportadores, 
juntamente com as Contas do Fundo de Promoção.  

FA-116/16 
FA-117/16 
FA-118/16 

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

relatório. 

FA-122/16 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-97e-african-coffee-facility.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-115p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-119p-budget-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-120p-cost-analysis.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-123p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-124p-salary-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-126p-tor-partnerships.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-116p-accounts-admin-2014-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-117p-accounts-sf-2014-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-118p-accounts-promotion-2014-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-122p-premises.pdf
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16.4 Contrato do Diretor-Executivo – apreciar 
 
 O Conselho apreciará a questão do contrato do Diretor-Executivo, 

que expira em 30 de setembro de 2016. 

verbal 

17. Fundo Especial – apreciar 
 
 O Diretor-Executivo apresentará o documento de trabalho  

WP-Council 267/16 que contém um projeto de Resolução sobre o 
uso dos recursos do Fundo Especial. 

WP-Council 267/16 

18. Outros assuntos – notar verbal 

19. Reuniões futuras 
 

A próxima sessão do Conselho será realizada em Londres, Reino 
Unido, no período de 19 a 23 de setembro 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 

 

 
 
 
 
 

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  

Titulares de cargos em 2015/16 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-267p-special-fund.pdf
http://dev.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3p-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/ed-2033-r10p-membership.pdf
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