
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório da reunião realizada em 18 de 
fevereiro de 2016 pelo Grupo de Trabalho 
sobre a Análise Estratégica da OIC 
 

 
 
 
 
1. O Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC reuniu-se pela quarta vez em 
18 de fevereiro de 2016, na Organização Internacional do Café.  Participaram pessoalmente 
ou por via telefônica representantes dos seguintes Membros: Brasil, Colômbia, Côte d'Ivoire, 
El Salvador, Estados Unidos da América, Federação Russa, Honduras, Japão, Nicarágua e 
Suíça. 
 
2. A reunião foi presidida pelo Sr. Aly Touré, da Côte d'Ivoire. 
 
Item 1: Adoção da ordem do dia 
 
3. Foi adotado o projeto de ordem do dia que figura no documento WG-8/16. 
 
Item 2: Relatório da reunião realizada em 14 de janeiro de 2016 pelo Grupo 

de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC  
 
4. O Grupo de Trabalho aprovou o relatório da reunião realizada em 14 de janeiro de 
2016, que figura no documento WG-7/16. 
 
Item 3: Respostas ao questionário sobre a Análise Estratégica da OIC 
 
5. O Grupo de Trabalho apreciou as respostas ao questionário sobre a Análise Estratégica 
da OIC que figura no documento WG-4/15 Rev. 2 e não acrescentou outros comentários. 
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Item 4: Projeto de Termos de Referência para a Análise Estratégica da OIC 
 
6. O Presidente, em nome dos Membros do Grupo, agradeceu ao Sr. Mick Wheeler, de 
Papua-Nova Guiné, por redigir o projeto de Termos de Referência. 
 
7. Os Membros disseram que o projeto de Termos de Referência resumia bem as 
opiniões do Grupo acerca do âmbito da Análise Estratégica.  Reiterou-se que a Análise não 
pressupunha uma renegociação do Acordo Internacional do Café, mas permitiria à OIC 
alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo, enfrentar novos desafios no setor cafeeiro. 
 
8. Alguns Membros sugeriram que a Secretaria fosse encarregada de conduzir a Análise 
Estratégica e que, caso necessário durante o processo, ela recorresse à ajuda de um consultor.  
Também se reafirmou que a Análise seria efetuada em estreita consulta com os Membros do 
Grupo de Trabalho e com outros Membros, que poderiam convidar especialistas para 
contribuírem para a discussão nas reuniões do Grupo. 
 
9. Em resposta, o Diretor-Executivo disse que a Secretaria estava pronta para efetuar a 
Análise Estratégica segundo a orientação delineada nos Termos de Referência. 
 
10. Após mais discussão, decidiu-se que a Análise Estratégica deveria começar sem 
demora, devendo os primeiros resultados tangíveis, na forma de um documento, estar 
prontos para a 117.a  sessão do Conselho, em setembro de 2016.  Um documento final seria 
apreciado na 118.a  sessão do Conselho, em março de 2017. 
 
11. Solicitou-se que a Secretaria preparasse um documento a ser apresentado na 116.a sessão 
do Conselho, em março de 2016, compreendendo: i) um relatório sobre as reuniões Grupo 
de Trabalho, ii) a versão final dos Termos de Referência, e iii) um cronograma detalhando o 
processo da Análise Estratégica.  Decidiu-se que na mesma sessão o Presidente apresentaria 
relatório sobre o trabalho e as constatações do Grupo ao Conselho.  
 
Item 5: Outros assuntos 
 
12. Nenhum outro assunto foi suscitado para discussão. 
 
Item 6: Data da próxima reunião 
 
13. Decidiu-se que a próxima reunião do Grupo seria realizada no período da 116.a sessão 
do Conselho, de 9 a 11 de março de 2016, em Adis Abeba, Etiópia. 
 


	Item 1: Adoção da ordem do dia
	Item 2: Relatório da reunião realizada em 14 de janeiro de 2016 pelo Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC
	Item 3: Respostas ao questionário sobre a Análise Estratégica da OIC
	P
	25 fevereiro 2016

	Relatório da reunião realizada em 18 de fevereiro de 2016 pelo Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC
	Item 4: Projeto de Termos de Referência para a Análise Estratégica da OIC
	Item 5: Outros assuntos
	Item 6: Data da próxima reunião

