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1. O Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado realizou sua 13.a reunião em 
Londres, Reino Unido, em 15 de março de 2017.  A reunião foi aberta pelo Sr. David 
Moorhouse, Chefe de Finanças e Administração, que recordou ao Comitê a necessidade de 
eleger seus próximos Presidente e Vice-Presidente.  Era seu entender, porém, que os grupos 
dos produtores e consumidores haviam decidido que, se o Comitê concordasse, a Sr.a Vera 
Espíndola, do México deveria permanecer na Presidência, e a Sr.a Amy Schnabel, dos EUA, na 
Vice-Presidência.  Não houve objeções dos Membros do Comitê.  Ele então passou a condução 
da reunião à Sr.a Vera Espíndola, do México. 

Item 1: Adoção da ordem do dia 

2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PM-51/17. 

Item 2: Relatório sobre a reunião de 19 de setembro de 2016 

3. O Comitê aprovou o relatório que figura no documento PM-50/16 sobre sua última 
reunião, realizada em 19 de setembro de 2016. 

Item 3: Dia Internacional do Café 

4. O Economista-Chefe apresentou relatório sobre as providências para o Dia Internacional 
do Café de 2017.  Os preparativos para a campanha estavam em curso, e esta se basearia no 
sucesso dos dois primeiros Dias Internacionais do Café.  

5. O atual título provisório era “Café para você e para mim”, e a campanha incentivaria 
os amantes do café de todo o mundo a organizarem seus próprios eventos para celebrar 
o café e apoiar causas que lhes fossem importantes.  Os Membros foram incentivados a 
encaminhar tanto ao Comitê quanto à Secretaria seus comentários e idéias para o Dia.  
A Secretaria julgava que era importante que o novo Diretor-Executivo confirmasse a 
estratégia da campanha e fosse parte do processo. 

6. A campanha on-line continuaria a utilizar as redes sociais e um vídeo para promover 
o Dia Internacional do Café de 2017. 

7. A Presidente lembrou aos Membros que, na reunião da Junta Consultiva do Setor 
Privado realizada anteriormente durante a semana, a JCSP recomendara maior envolvimento 
do setor privado nos preparativos para o Dia de 2017.  O Comitê notou esta recomendação e 
decidiu que definiria suas próximas providências para observá-la. 
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8. A Presidente notou que a ordem do dia para a reunião em curso era demasiado 
restritiva e que ela queria trabalhar com os Membros para conseguir uma ordem do dia mais 
proativa para a próxima reunião do Comitê, em setembro de 2017.  A Presidente solicitou que 
o Comitê fosse convocado intersessionalmente antes de sua próxima reunião em Abidjã. 

9. O delegado da Etiópia notou que seu país não tinha representação nos Comitês da OIC 
e inquiriu se a Etiópia podia ser Membro do Comitê de Promoção e Desenvolvimento de 
Mercado.  A Presidente explicou que os Membros do Comitê já haviam sido escolhidos para 
o ano cafeeiro corrente, mas que as idéias que a Etiópia apresentasse seriam muitíssimo bem 
acolhidas, e que ela contataria a Etiópia, para incluir a visão do país. 

10. Um Membro solicitou que a apresentação feita pelo Sr. Illy sobre o Plano Global para 
o Arábica na reunião da JCSP fosse incluída na próxima agenda.  O Comitê assentiu nesta 
solicitação. 

11. O Economista-Chefe relatou que a JCSP estava empenhada e disposta a participar e 
contribuir para o Dia Internacional do Café de 2017.  As associações se reuniriam em Seattle, 
EUA, posteriormente durante o ano para discutir o Dia e apresentariam relatório sobre esta 
questão à Secretaria. 

Item 4: Outros assuntos 

12. Não havia outros assuntos dos quais tratar.  

Item 5: Data da próxima reunião 

13. O Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado notou que sua próxima 
reunião se realizaria em Abidjã, Côte d’Ivoire, na altura da 120.a sessão do Conselho, no 
período de 25 a 29 de setembro de 2017. 
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