
OPORTUNIDADES DE 
PATROCÍNIO 

122.a sessão do Conselho Internacional do Café e
reuniões correlatas 

Londres, Reino Unido 
17 a 21 de setembro de 2018 

ED-2274/18



VISÃO GERAL 
A Organização Internacional do Café (OIC), o principal organismo intergovernamental que se 
dedica ao café, será a anfitriã da 122.a sessão do Conselho Internacional do Café (CIC) e 
reuniões correlatas, que se realizarão na Organização Marítima Internacional, em Londres, no 
período de 17 a 21 de setembro próximo.  

O CIC, o órgão que governa a OIC, reúne-se duas vezes por ano para discutir uma ampla gama 
de questões com o objetivo de promover a sustentabilidade do setor cafeeiro.  

PROGRAMA 
Além das reuniões do Conselho e dos Comitês da OIC, o programa de cinco dias do encontro 
inclui vários eventos de partilha de conhecimentos, abertos não só aos Membros da OIC e 
observadores reconhecidos, como também ao público mais amplo: 

• Workshop temático: Mulheres na cadeia de valor do café, 17 de setembro 
(16h30-18h30) 

• 8.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro: Usando 
tecnologia e inovação para favorecer os investimentos no setor cafeeiro, 18 de 
setembro (09h30-13h30) 

• Fórum dos Doadores: Desenvolvimento e financiamento de projetos, 18 de 
setembro (14h30-16h30) 

Os seguintes eventos paralelos também estão agendados: 

• Exposição sobre inovação no setor cafeeiro, 17 a 21 de setembro (09h00-
18h00) 

• Recepção de boas-vindas, 17 de setembro (início às 18h00) 

• Feira das Parcerias, oferecendo às delegações a oportunidade de se encontrar 
com doadores potenciais, organizações internacionais e parceiros, 19 de 
setembro (09h30-12h30) 

• Lançamento de livro sobre o setor cafeeiro e recepção, 19 de setembro (início 
às 18h00) 

• Recepção de despedida, 20 de setembro (início às 19h30) 

• Visita a uma torrefadora local de café (21 de setembro, início às 14h00). 

Um programa mais abrangente é dado abaixo. 

 

  



Programa detalhado 

Domingo, 16 de setembro Local Acesso Notas 

14h00 – 18h00 Abertura das inscrições Andar térreo da OMI  Membros da OIC e 
observadores 

Documento de identidade com 
foto é necessário  

Segunda-feira, 17 de setembro Local Acesso  Notas 

08h00 em diante  Inscrições Recepção da OMI Membros da OIC e 
observadores 

Credenciamento/Inscrição de 
delegados da OIC o dia todo 
Documento de identidade com 
foto é necessário 

08h30 – 09h30 Reunião de briefing Sala dos Comitês 5  
(1.o andar) Restrito Presidentes e Membros 

convidados  

09h30 – 11h00 Reuniões de 
coordenação 

Salão Principal 
(andar térreo) 
Sala dos Comitês 5 

Países produtores 
countries 
Países consumidores 

Reuniões fechadas 

11h00 – 11h30 Pausa para café Área dos Delegados 
(1.o andar)   

11h30 – 12h30 Cerimônia inaugural Salão Principal  Membros da OIC e 
observadores 

Por confirmar: Discurso de 
boas-vindas por representante 
do Governo do Reino Unido 

12h30 – 12h45 Conselho Salão Principal Membros da OIC e 
observadores 

1. Projeto de ordem do dia 
2. Admissão de observadores 

12h45 –13h00  
Abertura da Exposição 
sobre inovação no setor 
cafeeiro 

Área dos Delegados 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

 

13h00 – 14h30  Almoço e  
Exposição 

Refeitório (4.o andar) 
Área dos Delegados  Refeitório da OMI só serve 

almoço até as 14h15 

14h30 – 16h00 Conselho Saão Principal Membros da OIC e 
observadores 

3. Votos 
5. Atividades da OIC no ano 

cafeeiro de 2017/18 

16h00 – 16h30 Pausa para 
café/Exposição Área dos Delegados   

16h30 – 18h00  
Workshop temático: 
Mulheres na cadeia de 
valor do café 

Salão Principal 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

 

18h00 
Recepção de boas-
vindas/Degustação de 
café  

4.o andar /Área dos 
Delegados 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

Por confirmar: Degustação de 
café com fornecedor local  

Terça-feira, 18 de setembro Local Acesso Notas 

08h30 – 09h30 Reunião da Diretoria da 
OIAC  Sala dos Comitês 5 Membros da Diretoria 

da OIAC 
Por confirmar. Sem 
interpretação 

09h30 – 11h30 

Fórum Consultivo: 
Usando tecnologia para 
favorecer os 
investimentos no setor 
cafeeiro 

Salão Principal 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

 

11h30 – 12h00 Pausa para 
café/Exposição Área dos Delegados   

12h00 – 13h30  Fórum Consultivo (cont.) Salão Principal 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

 



13h30 – 14h30 Almoço e  
Exposição 

Refeitório (4.o andar) 
Área dos Delegados   

14h30 ─ 16h30 

Comitê de Projetos: 
Fórum dos Doadores: 
Desenvolvimento e 
financiamento de 
projetos  

Salão Principal 

Membros da OIC, 
observadores, 
participantes externos 
inscritos 

Oradores dos doadores, 
organizações internacionais e 
instituições financeiras 
internacionais 

16h30 – 17h00 Pausa para 
café/Exposição Área dos Delegados   

17h00─ 18h00 Comitê de Projetos  Salão Principal Membros da OIC e 
observadores  

18h00 – 19h00 Evento do café  Participantes inscritos Por confirmar 
Quarta-feira, 19 de setembro Local Acesso Notas 

09h30 – 12h30     

Feira das Parcerias: 
Delegações encontram-
se com doadores/ 
organizações 
inernacionais/parceiros 

Sala dos Comitês 5 
(1.o andar) 

Delegações com pré-
inscrição 

Evento paralelo: reuniões 
bilaterais das delegações com 
doadores/organizações 
internacionais/parceiros (pré-
inscrição é necessária) 

09h30 – 11h00  Comitê de Finanças e 
Administração Salão Principal  Somente Membros da 

OIC  

11h00 – 11h30 Pausa para 
café/Exposição Área dos Delegados   

11h30 – 12h30 Comitê de Finanças e 
Administração Salão Principal  Somente Membros da 

OIC 
 

12h30 – 14h00 Almoço e  
Exposição 

Refeitório (4.o andar) 
Área dos Delegados   

14h00 – 15h30 Comitê de Estatística Salão Principal  Membros da OIC e 
observadores 

 

15h30 – 16h00 Pausa para 
café/Exposição Área dos Delegados    

16h00 – 17h00 Junta Consultiva do Setor 
Privado  Salão Principal  Membros da OIC e da 

JCSP Sem interpretação 

17h00 – 18h00 
Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de 
Mercado 

Salão Principal  Membros da OIC e 
observadores 

 

18h00 – 19h30 Evento do café Área dos Delegados Participantes inscritos Por confirmar: Evento de 
lançamento de livro 

Quinta-feira, 20 de setembro  Local Acesso Notas 
09h30 – 11h00 Conselho Salão Principal  Membros da OIC e 

observadores 
 

11h00 – 11h30  Pausa para café/ 
Exposição 

Área dos Delegados   

11h30 – 13h00 Conselho Salão Principal  Membros da OIC e 
observadores 

 

13h00 – 14h30 Almoço e Exposição Refeitório (4.o andar) 
Área dos Delegados 

  

14h30 – 17h00 Conselho Salão Principal  Membros da OIC e 
observadores 

 

19h30 Recepção de despedida 
oferecida pelo 
Presidente do Conselho 

Área dos Delegados ou 
local externo 

Membros da OIC, 
observadores e 
convidados 

 



Sexta-feira, 21 de setembro   Local Acesso Notas 
09h30 – 11h00 Conselho Salão Principal  Membros da OIC e 

observadores 
 

11h00 – 11h30 Café e Exposição Área dos Delegados   
11h30 – 13h00 Conselho Salão Principal  Membros da OIC e 

observadores 
 

13h00 – 13h30 Briefing à imprensa  Imprensa  
14h00 Visita a torrefadora de 

café 
Londres Participantes inscritos Por confirmar  

 

  



PERFIL DOS DELEGADOS 
• Formuladores de políticas e formadores de opinião de todas as áreas dos setores público 

e privado 

• Mais de 200 participantes de alto nível  

• Delegados dos Estados-Membros da OIC 

• Representantes de organizações doadoras e internacionais 

• Pesquisadores e estudiosos do mundo universitário 

• Membros do público geral. 

BENEFÍCIOS PARA O PATROCINADOR 
• Exposição a uma plateia internacional altamente qualificada  

• Visibilidade no(s) programa(s) dos eventos 

• Networking e desenvolvimento de novas relações e contatos 

• Associação com programa de oradores de grande prestígio 

• Estande gratuito na área da Exposição durante toda a semana 

• Lugares gratuitos para participação nos workshops/fóruns. 

  



OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO 
A OIC acolhe o interesse de Membros, associações, agência doadoras e empresas pelas 
seguintes oportunidades de apoiar a organização bem-sucedida dos eventos do período, 
envolvendo oradores, jovens participantes e beneficiários do mundo todo. 

Um patrocinador tem a oportunidade não só de se associar à OIC e seus parceiros, mas 
também de demonstrar responsabilidade social corporativa e, particularmente, interesse em 
investir no futuro sustentável do setor cafeeiro. 

  

Categoria do patrocínio Evento Benefícios 

Platina 

£10.000 e acima 

122.a sessão do Conselho 
Internacional do Café e 
reuniões correlatas 

• Nome do patrocinador 
no programa/em placas, 
cartazes, etc. 

• Reconhecimento 
especial na cerimônia 
inaugural, na recepção 
de boas-vindas e na 
recepção do lançamento 
de livro 

• Uso de estande na área 
da Exposição durante a 
semana 

• Convite para a recepção 
de despedida 

• Reconhecimento na 
Retrospectiva Anual da 
OIC. 

Ouro 

£5.000 

 

8.o Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor 
Cafeeiro: Usando tecnologia 
e inovação para favorecer 
os investimentos no setor 
cafeeiro 

 

• Nome do patrocinador 
no programa/em placas, 
cartazes, etc.  

• Uso de estande na área 
da Exposição durante a 
semana 

• Três lugares gratuitos 
para participação no 
Fórum 

• Convite para a recepção 
de despedida 

• Reconhecimento na 
Retrospectiva Anual da 
OIC. 

Prata 1 

£3.000 

Workshop temático: 
Mulheres na cadeia de valor 
do café  

• Nome do patrocinador 
no programa/em placas, 
cartazes, etc. 



Categoria do patrocínio Evento Benefícios 

• Uso de estande na área 
da Exposição durante a 
semana 

• Reconhecimento na 
Retrospectiva Anual da 
OIC. 

Categoria do patrocínio Evento Benefícios 

Prata 2 

£3.000 

Fórum dos Doadores: 
Desenvolvimento e 
financiamento de projetos 

• Nome do patrocinador 
no programa/em placas, 
cartazes, etc. 

• Uso de estande na área 
da Exposição durante a 
semana 

• Reconhecimento na 
Retrospectiva Anual da 
OIC. 

Bronze 

Qualquer montante e toda 
contribuição em espécie 

Qualquer evento paralelo 

 
• Nome do patrocinador 

no programa/em placas, 
cartazes, etc. do evento 

• Reconhecimento 
especial e participação 
no evento. 

Mídia 

£1.000 

Total cobertura de mídia 
dos eventos 

 

• Entrevista 1:1 com 
Diretor/funcionário 
graduado da OIC 

• Oportunidades para 
entrevistas com 
delegados e um grupo 
mais amplo de 
participantes 

• Convite para a recepção 
de boas-vindas e outros 
eventos paralelos 

 

  



FUNDO FIDUCIÁRIO PARA PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE DO 
CAFÉ 
Como a OIC não tem fins lucrativos, os recursos procedentes do patrocínio que excedam o 
custo dos eventos serão alocados a seu Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade 
do Café.  Lançado em abril de 2018, o Fundo contempla o enfrentamento dos desafios ao 
setor cafeeiro ‒aqueles que afetam os pequenos cafeicultores em particular‒ , mediante 
sensibilização de doadores potenciais e mobilização de recursos financeiros, tecnológicos e 
humanos adequados, para fortalecer a sustentabilidade social, econômica e ambiental do 
setor cafeeiro. O Fundo é usado para ajudar os países Membros a conceber, financiar e 
monitorar projetos de desenvolvimento.  
 

Este ano cafeeiro (2017/18) a OIC introduziu um tema anual, com o intuito de reforçar a 
concentração em seu programa de trabalho.  O tema deste ano é a igualdade de gênero, e o 
tema do próximo ano (2018/19) serão as mudanças climáticas.  Por esse motivo, os recursos 
adicionais que a OIC obtenha serão transferidos ao Fundo Fiduciário para a Projetos de 
Sustentabilidade do Café, com o propósito de apoiar causas ligadas a esses tópicos.  
Diferentes temas serão introduzidos em anos futuros. 

  



FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO COMO PATROCINADOR 
 

Solicita-se favor devolver este formulário a friend@ico.org até 31 de agosto de 2018 

Estou interessado nas seguintes oportunidades para patrocínio das atividades ligadas à 122.a 
sessão do Conselho Internacional do Café e reuniões correlatas, que se realizarão no período 
de 17 a 21 de setembro de 2018, em Londres, Reino Unido. 

Categoria do patrocínio Assinalar (√) a categoria escolhida 

Platina  

Ouro  

Prata 1  

Prata 2  

Bronze  

Mídia  

 

Dados do Contato Principal 

Nome  

Cargo  

Organização  

Endereço  

Cidade  

Código postal  

País  

Telefone  

E-mail  

  

mailto:friend@ico.org


CONTATO PARA INFORMAÇÕES 
Para consultas e informações, é favor contatar: 

Sr.a Sarah Friend 
Oficial de Secretaria & Comunicações 
Organização Internacional do Café 
222 Gray’s Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Reino Unido 
E-mail: friend@ico.org 
Telefone: +44 (0)207 612 0624 
 

Oportunidades para participar da Exposição também existem. Solicita-se contatar 
friend@ico.org para maiores informações. 

mailto:friend@ico.org
mailto:friend@ico.org

	P
	9 julho 2018


