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Projeto de ordem do dia

Documento

Item
1.

Projeto de ordem do dia – adotar

PJ-102/16 Rev. 2

2.

Relatório sobre a reunião de 9 de março de 2016 – apreciar e,
se apropriado, aprovar

PJ-101/16

3.

Projetos de desenvolvimento cafeeiro

3.1.

Projeto de estratégia para o financiamento de projetos da OIC

PJ-107/16

O Diretor-Executivo apresentará uma proposta para fortalecer a
capacidade da OIC de ajudar os Membros no que diga respeito a
projetos de desenvolvimento cafeeiro.
3.2

Projetos em exame por doadores – notar

PJ-103/16

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre projetos em
exame pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) e por
outros doadores.
3.3

Projetos já aprovados – notar

PJ-104/16

Um relatório sobre o andamento da implementação dos projetos
aprovados pelo FCPB e por outros doadores será distribuído.
3.4

Fundo Africano para o Café – notar
O Economista-Chefe apresentará relatório.

PJ-97/16 Rev. 1

-2-

4.

Cooperação com outras agências – apreciar
A Chefe de Operações apresentará uma nota de orientação sobre WP-Council 273/16
a Visão 2020.
Um representante do Banco Mundial apresentará relatório sobre PJ-106/16
uma possível colaboração com o projeto do Banco Mundial
intitulado “Facilitando os negócios na agricultura”.
O Sr. Tim Schilling, da World Coffee Research, fará a apresentação PJ-105/16
da iniciativa Crop Trust.
A Sr.a Noemí Pérez da Aliança Financeira para o Comércio verbal
Sustentável (FAST), apresentará aos Membros a versão ao vivo da
Plataforma On-line de Acesso Financeiro da entidade.

5.

Revisão Estratégica – apreciar

WP-Council 269/16 Rev. 1

Os Membros são convidados a fazer comentários sobre os
resultados da Revisão Estratégica, concentrando-se, em especial,
nas recomendações relativas a projetos.
6.

Outros assuntos – notar

verbal

Relatórios dos Membros: 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.
Presidente e Vice-Presidente para 2016/17: O Conselho aprovará
a composição do Comitê para 2016/17 durante sua 117.a sessão.
Em sua primeira reunião, em março de 2017, o Comitê designará
um Presidente e um Vice-Presidente para 2016/17.
7.

Data da próxima reunião – notar
A próxima reunião será realizada em Londres, Reino Unido, na altura
da 118.a sessão do Conselho, no período de 13 a 17 de março de 2017.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III)
Termos de referência para o Subcomitê Virtual de Revisão (Anexo VIII)
Estratégia de desenvolvimento para o café
Plano de Ação para a Organização Internacional do Café

verbal

