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1. O Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC realizou sua 5.a reunião em 
10 de março de 2016, em Adis Abeba, Etiópia, durante a sessão bianual do Conselho 
Internacional do Café.  Em resultado, muitos Membros estavam presentes, entre os quais o 
Brasil, a Colômbia, a Côte d'Ivoire, El Salvador, os EUA, a Federação Russa, Honduras, o Japão, 
a Nicarágua, Papua-Nova Guiné e a Suíça. 
 
2. A reunião foi presidida pelo Sr. Aly Touré, da Côte d'Ivoire. 
 
Item 1: Adoção da ordem do dia 
 
3. O Grupo de Trabalho adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento  
WG-11/16. 
 
Item 2: Relatório da reunião realizada em 18 de fevereiro de 2016 

pelo Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica da OIC  
 
4. O Grupo aprovou o relatório sobre a reunião de 18 de fevereiro de 2016 que figura no 
documento WG-10/16. 
 

Item 3: Projeto de Termos de Referência, Cronograma e Lista de Conteúdos 

5. Os Membros fizeram comentários sobre o documento de trabalho WP-Council 266/16 
Rev. 1, distribuído antes da reunião.  De modo geral julgava-se que ele representava um bom 
ponto de partida, mas precisava de mais elaboração antes de ser apresentado ao Conselho.   

6. Um Membro solicitou que pormenores fossem acrescentados ao documento e que 
vários pontos fossem esclarecidos, para que a Análise pudesse ser tão transparente, objetiva 
e robusta quanto possível.  Isto se aplicava, em especial, às atividades indicadas no 
cronograma e aos papéis e responsabilidades dos participantes de cada fase do processo.  

7. Os Membros frisaram que o prazo proposto no documento para a realização da 
Análise não estava conforme com o disposto na Resolução aprovada em setembro de 2015.  
A Resolução 457 dispõe que a Análise deve estar concluída até setembro de 2016, não 
devendo continuar até março de 2017, como se propunha no documento de trabalho.  
Decidiu-se que, embora a Análise Estratégica fosse um importante exercício em 
profundidade, a ser realizado sem pressões de tempo, o cronograma inicial aprovado na 
Resolução deveria ser mantido.  

8. Alguns Membros também externaram preocupação com as implicações financeiras da 
Análise Estratégica para o Orçamento do exercício de financeiro de 2016/17, cuja aprovação 
o Comitê de Finanças e Administração decidira recomendar ao Conselho.  A Secretaria 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wg-11p-agenda-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wg-10p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-266-r1p-tor-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-266-r1p-tor-strategic-review.pdf
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garantiu aos Membros do Grupo de Trabalho que os recursos necessários para conduzir a 
Análise Estratégica, inclusive para a contratação de um consultor caso se julgasse necessário, 
proviriam do Programa de Atividades, com isso evitando-se um impacto negativo sobre o 
Orçamento de 2015/16.  Os recursos adicionais porventura necessários para implementar as 
recomendações da Análise Estratégica precisariam, no futuro, ser discutidos pelo Comitê de 
Finanças e Administração, quando se conhecesse sua natureza. 

9. Com estes comentários em mente, a Secretaria concordou em produzir um novo 
projeto, cuja aprovação seria então recomendada ao Conselho.1  Uma vez aprovado o projeto, 
a Secretaria começaria a trabalhar na Análise Estratégica, uma das primeiras fases da qual 
seria o estabelecimento do cronograma de consultas a fazer às partes interessadas. 

Item 4: Outros assuntos 
 
10. Não havia outros assuntos para discutir. 
 
 

                                                 
1 O projeto revisado foi devidamente discutido como documento de trabalho WP-Council 266/16 Rev. 2 e 
aprovado pelo Conselho na reunião de sexta-feira, 11 de março de 2016. 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-266-r2p-tor-strategic-review.pdf
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