
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
11.a reunião 
9 março 2016 (14h30) 
Adis Abeba, Etiópia 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-94/15 Rev. 1 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2015/16 – designar 
 

O Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2015/16, que, como dispõem os termos de referência, devem ser 
de diferentes categorias de Membros. Precedentes indicam que 
o Presidente deve ser da categoria dos Membros exportadores, e 
o Vice-Presidente, da categoria dos Membros importadores. 

verbal 

3. Projetos de desenvolvimento cafeeiro  

3.1 Projetos em exame pela OIC – apreciar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre a seguinte proposta 
de projeto: 

PJ-98/16 

• Empoderamento das mulheres e dos jovens através de 
participação na cadeia de valor em Uganda 

PJ-95/16 

3.2 Projetos em exame por doadores – notar 
 

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

PJ-99/16 

3.3 Projetos já aprovados – notar 
 

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

PJ-100/16 
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P 

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
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-99p-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-100e-implementation-peas.pdf
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4. Cooperação com outras agências – apreciar 
 

A Chefe de Operações apresentará relatório sobre um Plano de 
Ação que se propõe adotar com referência à colaboração com a 
Associação 4C e a IDH Iniciativa de Comércio Sustentável. 

verbal 

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

PJ-97/16 

5. Outros assuntos – notar 
 

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. 

verbal 

6. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada em Londres, Reino Unido, na altura 
da 117.a sessão do Conselho, no período de 19 a 23 de setembro de 
2016. 

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III) 

Termos de referência para o Subcomitê Virtual de Revisão  

Estratégia de desenvolvimento para o café 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-97e-african-coffee-facility.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/vss-tor-p.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-105-16p-strategy.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3p-action-plan.pdf
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