
 
 
 
 
 
 
Grupo Central do Fórum Consultivo 
11.a reunião 
11 abril 2018 (17h00) 
Cidade do México, México 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar CG-31/18 Rev. 1 

2. Ratificação da designação do Presidente e designação do Vice-
Presidente para 2017/18 – ratificar e designar 
 
O Comitê ratificará a designação do Presidente e designará um 
Vice-Presidente para 2017/18. O Vice-Presidente deverá ser de 
um país Membro exportador. 

verbal 

3. Relatório sobre a última reunião do Grupo Central – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar  
 

O documento CG-30/17 contém o relatório sobre a 10.a reunião do 
Grupo Central. 

CG-30/17 

4. 7.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do  
 Setor Cafeeiro – apreciar 
 

O Grupo passará em revista as questões postas em relevo durante 
o 7.o Fórum Consultivo, realizado em 27 de setembro de 2017, e 
apreciará meios de levar adiante as ideias suscitadas no 7.o Fórum 
e em Fóruns anteriores. 

CF-15/17 

CG 31/18 Rev. 1 
 
3 abril 2018 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cg-30p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cg-30p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-15p-7th-forum-report.pdf
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5. 8.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar  

 
O Grupo apreciará os quesitos abaixo, atinentes ao  
8.o Fórum Consultivo, a ser realizado durante a 122.a sessão do 
Conselho Internacional do Café, no período de 17 a 21 de 
setembro de 2018: 

• Tema – Será identificado um problema amplo para discussão. 
• Formato – Providências, moderação e outras questões.  
• Participantes – Pessoas ou organizações que deveriam ser 

convidadas a fazer apresentações ou participar. 
• Patrocínio – Sugestões de patrocinadores potenciais. 
• Materiais e informações – Como desenvolver materiais e 

informações que contribuam para as discussões do Fórum. 

CG-32/18 

6. Outros assuntos – apreciar verbal 

7. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada na altura da 123.a sessão do 
Conselho, no período de 8 a 12 de abril de 2019.  

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Grupo Central do Fórum Consultivo (Anexo VII) 

Termos de referência para o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
(Anexo I) 

Relatório do 1.o Fórum Consultivo 

Relatório do 2.o Fórum Consultivo 

Relatório do 3.o Fórum Consultivo 

Relatório do 4.o Fórum Consultivo 

Relatório do 5.o Fórum Consultivo 

Relatório do 6.o Fórum Consultivo 

Relatório do 7.o Fórum Consultivo 

 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-32p-preparations-8th-forum.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-1p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-2p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/cf-10p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/cf-12p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cf-13p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-14p-6th-forum-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-15p-7th-forum-report.pdf
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