
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
13.a reunião 
14 março 2017 (11h30) 
Londres, Reino Unido 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-109/17 Rev. 1 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2016/17 – designar 
 

O Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2016/17, 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 importadores, e 
o Vice-Presidente, da categoria dos Membros exportadores. 

verbal 

3. Relatório sobre a reunião de 19 de setembro de 2016 – apreciar e, 
 se apropriado, aprovar 

PJ-108/16 

4. Projetos de desenvolvimento cafeeiro  

4.1 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-110/17 

4.2 Projetos já aprovados – notar 
 

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

PJ-111/17 

PJ 109/17 Rev. 1 
 
2 março 2017 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-108p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-110p-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-111e-implementation-peas.pdf
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4.3 Projetos concluídos recentemente – notar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o seguinte 
projeto concluído: 

 

• Esquema de Garantia de Crédito sustentável, para promover a 
intensificação de práticas melhoradas de processamento na 
Etiópia e em Ruanda 

PJ-112/17 

4.4. Fundo Africano para o Café – notar  
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o progresso feito 
em relação ao Fundo Africano para o Café.  

verbal 

5. Outros assuntos – notar verbal 

6. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada em Abidjã, Côte d’Ivoire, na altura 
da 120.a sessão do Conselho, no período de 25 a 29 de setembro de 
2017. 

verbal 

 
 

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  

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-112e-project-concluded.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.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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