
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
120.a sessão 
28 e 29 setembro de 2017 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-120-0 Rev. 1 
Programa de reuniões 

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-120-3 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2016/17 – apreciar e, se apropriado,  
 aprovar 
 

O Chefe de Operações Interino apresentará relatório. 

ICC-120-1 Rev. 1 

3.2 Distribuição inicial de votos no ano cafeeiro de 2017/18 – apreciar 
 e, se apropriado, aprovar 
 

No documento ED-2246/17 Rev. 1 se indica a base estatística 
proposta para a distribuição de votos dos Membros exportadores e 
importadores. E o documento ICC-120-2 indica a distribuição inicial 
de votos no ano cafeeiro de 2017/18. 

ED-2246/17 Rev. 1 
ICC-120-2 

3.3 Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

A Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 
apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

ICC 120-0 Rev. 1 
 
19 setembro 2017 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/schedule-september-2017.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-3p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-1-r1p-votes-16-17-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/ed-2246-r1p-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-2p-initial.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/ed-2246-r1p-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-2p-initial.pdf
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4. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007  

4.1  Relatório sobre a participação no AIC de 2007 – apreciar ICC-120-4 

O Diretor-Executivo apresentará relatório.  

4.2 Prorrogação do prazo para o depósito de instrumentos – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

WP-Council 282/17 

O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 29 de setembro de 2017.  O Conselho 
apreciará um projeto de Resolução prorrogando o prazo para o 
depósito de instrumentos. 

 

5. Situação do mercado cafeeiro – notar  
 

O Diretor-Executivo apresentará uma análise da situação do mercado.  

Relatório sobre o Mercado 
de Café – Agosto de 2017 

6. Estudos e relatórios – apreciar  
 
O Conselho apreciará o seguinte estudo e relatório: 

 

• Agregação de valor no setor cafeeiro africano ICC-120-7 

• Obstáculos ao consumo ICC-120-8 

7. Perfis cafeeiros de países – apreciar  
 

O Conselho apreciará os seguintes perfis cafeeiros de países  

 

• Perfil cafeeiro: Camarões ICC-120-5 

• Perfil cafeeiro: Itália ICC-120-6 

8. Análise Estratégica da OIC – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Presidente do Grupo de Trabalho sobre a Revisão Estratégica 
apresentará relatório sobre os resultados da Revisão.  O Conselho os 
apreciará e, se apropriado, os aprovará para aplicação pela Secretaria. 

WG-28/17 

9. Plano de Ação quinquenal da OIC – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Diretor-Executivo apresentará o proposto Plano de Ação 
quinquenal da OIC. 

WP-Council 280/17 Rev. 1 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-4p-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-282p-resolution-instruments.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cmr-0817-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cmr-0817-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-7p-african-coffee-sector.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-8p-obstacles-consumption.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-5p-profile-cameroon.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-6p-profile-italy.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wg-28p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280-r1p-five-year-action-plan.pdf
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10. Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2017/18 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Chefe de Operações Interino apresentará o Programa de Atividades 
para 2017/18, preparado com base nos resultados da Revisão 
Estratégica.  O Conselho apreciará o Programa e, se apropriado, o 
aprovará para aplicação pela Secretaria. 

WP-Council 281/17 Rev. 1 

11. Dia Internacional do Café – apreciar 
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os preparativos para 
o Dia Internacional do Café celebrado em 1.o de outubro de 2017. 

verbal 

12. Conferência Mundial do Café – notar verbal 

O representante da Índia apresentará relatório sobre os 
preparativos para a 5.a Conferência Mundial do Café, agendada para 
abril de 2020 em Bangalore.  

 

13. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

O representante do México apresentará relatório sobre a política 
cafeeira do país. 

verbal 

14. Cooperação com outras agências – apreciar 
 
 O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre cooperação com 

outras agências. 

 

• ME com a Plataforma Global do Café (PGC) – A representante da 
PGC apresentará relatório 

WP-Council 283/17 Rev. 1 

• Memorando de Entendimento (ME) entre a Associação dos Cafés 
Finos da África (AFCA) e a Organização Internacional do Café 

ICC-119-18 

• Desafio do Café Sustentável verbal 

• Plano de Adaptação Global (PAG) verbal 

• Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) 

verbal 

• Centro de Comércio Internacional (CCI) verbal 

• CeCafé – Coffee Dinner and Summit verbal 

• Primeiro Fórum Mundial de Produtores de Café (Medellín, 
Colômbia) 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-281-r1p-activities-17-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-283-r1p-mou-ico-gcp.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-18p-mou-afca.pdf
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• Cúpula Latino-Americana do Café (Puebla, México) verbal 

15. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC verbal 

15.1 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar  

15.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar  

15.3 Comitê de Estatística – apreciar  

15.4 Comitê de Projetos – apreciar  

16. Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – 
apreciar 

 
O Presidente do Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor 
Cafeeiro apresentará relatório sobre os resultados do 7.o Fórum, 
realizado em 27 de setembro de 2017. 

verbal 

17. Questões financeiras e administrativas  

17.1 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 e as recomendações do Comitê em 
relação a proposta para a revisão das escalas de vencimentos e 
base para as contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal da 
categoria de Serviços Gerais. 

FA-160/17 
FA-161/17 
FA-162/17 

17.2 Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro 
de 2017/18 – apreciar, e se apropriado, aprovar 

 
O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-154/17 Rev. 2 

18. Fundo Especial – apreciar 
 

Conforme decisão tomada na 117.a sessão, o porta-voz dos produtores 
apresentará relatório sobre o progresso conseguido com respeito ao 
uso do Fundo Especial. 

verbal 

19. Titulares de cargos e comitês  

19.1 Composição dos Comitês – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará a composição dos seguintes Comitês em 2017/18: 

WP-Council 285/17 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-160p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-161p-banks.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-162p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-154-r2p-budget-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-285p-office-holders.pdf
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• Grupo Central do Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor 
Cafeeiro (6 Membros exportadores, 4 Membros importadores) 

 

• Comitê de Finanças e Administração  
(6 Membros exportadores, 5 Membros importadores) 

 

• Junta Consultiva do Setor Privado para 2017/18 e 2018/19 
(8 associações dos produtores, 8 associações dos consumidores) 

WP-Council 286/17 

• Comitê de Projetos  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Estatística 
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

19.2 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  verbal 

Na conformidade do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e  
o Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2017/18 devem ser eleitos 
dentre representantes dos Membros exportadores e dos Membros 
importadores, respectivamente.  

 

19.3 Presidente e Vice-Presidente do Comitês para 2017/18 – eleger 
 

Nos termos da Regra 34 do Regulamento da Organização 
Internacional do Café, a designação do Presidente e do Vice-
Presidente dos Comitês será decidida durante a última sessão do 
Conselho no ano cafeeiro. Assim, o Conselho elegerá os titulares de 
cargos para os seguintes Comitês: 

 
• Comitê de Finanças e Administração 
• Comitê de Projetos 
• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
• Comitê de Estatística  

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-286p-pscb-membership.pdf
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19.4 Presidente e Vice-Presidente do Fórum do Grupo Central para 
2017/18 – eleger 

 
O Conselho elegerá o Presidente e o Vice-Presidente para o Fórum 
em 2017/18.  

verbal 

O Conselho também designará os seguintes assessores para o Grupo 
Central em 2017/18.   

 
• Silas Brasileiro (Conselho Nacional do Café, Brasil) 
• Nancy Cheruiyot (Aliança Financeira para o Comércio 

Sustentável, FAST) 
• Nicolas Tamari (Sucafina S.A) 

verbal 

20. Outros assuntos verbal 

21. Reuniões futuras 
 
O conselho apreciará datas para as reuniões de 2017/18 e 2018/19 
– apreciar e, se apropriado, aprovar 
 
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 

WP-Council 284/17 

 
 
 
 

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  

Modelo de carta de credenciais 

Titulares de cargos em 2016/17 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-284p-dates.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/documents/cy2016-17/model-credentials-icc-119-p.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
http://dev.ico.org/documents/cy2016-17/ed-2033-r11p-membership.pdf
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