
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
14.a reunião 
26 setembro 2017 (11h30) 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-53/17 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 15 de março de 2017 – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

PM-52/17 

3. Plano de Ação quinquenal da OIC – apreciar  
 

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

WP-Council 280/17 

4. Projetos para promover o consumo – notar 
 
O representante do México fará uma apresentação sobre os 
benefícios do café para a saúde com base em estudos científicos, e 
sobre tendências atuais do consumo. 

verbal 

5. Dia Internacional do Café – apreciar 
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os preparativos 
para a campanha de 2017 do Dia Internacional do Café. 

verbal 

PM 53/17 Rev. 1 
 
19 setembro 2017 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pm-52p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280p-five-year-action-plan.pdf
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6. Membros e titulares de cargo do Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado – apreciar 

 
Membros do Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
para 2017/18 
 
Propostas para representação no Comitê no ano cafeeiro de 
2017/18 serão apreciadas pelo Conselho em setembro de 2017. 
 
Presidente e Vice-Presidente do Comitê de Promoção e Desenvolvimento 
de Mercado para 2017/18 

WP-Council 285/17 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

8. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na altura 
da 121.a sessão do Conselho. 

verbal 

 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado (Anexo IV) 

Termos de referência para o Grupo Diretor de Promoção (Anexo IX) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-285p-office-holders.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
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