
FOLHETO DO EXPOSITOR 
Inovação no setor cafeeiro 

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

Londres, Reino Unido 
17 a 21 de setembro de 2018 

ED-2276/18



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. Como parte de 
um programa de cinco dias compreendendo as reuniões do Conselho e dos Comitês, assim 
como workshops, fóruns e reuniões para networking, haverá uma Exposição sobre inovação 
no setor cafeeiro.  

Estarão presentes mais de 200 formuladores de política e formadores de opinião de alto nível, 
representando Governos, o setor privado, organizações internacionais e a sociedade civil. 

EXPOSIÇÃO SOBRE INOVAÇÃO NO SETOR CAFEEIRO  
A Exposição oferece a Membros da OIC, associações, agências doadoras e corporações uma 
oportunidade de expor projetos, produtos e serviços, compartilhar inovações, promover boas 
práticas e fomentar a cooperação. 

Estandes serão disponibilizados por ordem de chegada dos formulários de solicitação, e os 
expositores terão acesso aos eventos apropriados.  

Os horários de abertura da Exposição serão das 09h30 às 18h00 de segunda-feira, 17 de 
setembro, até quinta-feira, 20 de setembro, e das 09h30 às 13h00 de sexta-feira, 21 de setembro. 

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 EXPOSITOR 
• Exposição a uma plateia internacional altamente qualificada 

• Promoção de conscientização acerca de projetos e serviços 

• Networking e desenvolvimento de novas relações e contatos 

• Lugares gratuitos para participação nos workshops/fóruns 

• Aprendizagem com formadores de opinião e inspiração derivada de 
projetos/iniciativas de sucesso. 



LOCAL 
 

A 122.a sessão do Conselho Internacional do 
Café se realizará na sede da Organização 
Marítima Internacional (OMI). 

 

 

 

 

A Exposição será na Área dos delegados, no 
1.o andar do edifício da OMI. 

 

 

OPÇÕES DE RESERVA 
Estandes abertos de 2m x 2m ou 3m x 2m, com 2 x luzes LED e uma placa com o nome 
impresso. 

 

Estande aberto de 2x2 (£200)    Estande aberto de 3x2 (£270) 

                       

 

  



Extras opcionais 

Item Custo 

2x lâmpadas LED Incluídas no aluguel do estande 

Placa impressa com o nome da organização Incluída no aluguel do estande 

Painel de 1m de largura x 2,1m de altura 
com arte gráfica impressa digitalmente 
(cliente pode levar painel no final do 
evento) com base em imagens fornecidas 

£135,00 (um painel inteiro) 

2 banquetas altas e 1 mesinha alta de 
pedestal 

£65,00 

1 estante com 4 divisões para impressos de 
tamanho A4  

£27,00 

Tela de 40” incluindo pedestal (5 dias de 
aluguel) 

£400,00 

Focos deslizantes com luz LED de 6w £7,50 

Barras de 4 tomadas para o estande £7,50 

Banners de desenrolar puxando para cima 
de 850mm x 2000mm (cliente pode levá-los 
no final do evento) preparados com base 
nos trabalhos gráficos fornecidos. 

£70,00 cada 

 

  



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  

  



FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO COMO EXPOSITOR 
 

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

Estou interessado em reservar um estande na Exposição durante a 122.a sessão do Conselho 
Internacional do Café e reuniões correlatas, que se realizarão na Organização Marítima 
Internacional, em Londres, Reino Unido, no período de 17 a 21 de setembro de 2018. 

Estande aberto Assinalar (√) suas escolhas 
2m x 2m  
2m x 3m  

Extras opcionais 
Painel de 1m de largura x 2,1m de altura 
com arte gráfica impressa digitalmente 
(cliente pode levar painel no final do 
evento) com base em imagens fornecidas 

 

2 banquetas altas e 1 mesinha alta de 
pedestal 

 

1 estante com 4 divisões para impressos 
tamanho A4 

 

Tela de 40” incluindo pedestal (5 dias de 
aluguel) 

 

Focos deslizantes com luz LED de 6w  
Barras de 4 tomadas para estande  
Banners de desenrolar puxando para cima 
de 850mm x 2000mm (cliente pode levá-los 
no final do evento) preparados com base 
nos trabalhos gráficos fornecidos. 

 

 
Dados do Contato Principal 
 

Nome  
Cargo  
Organização   
Endereço  
Cidade  
Código postal  
País  
Telefone  
E-mail  

 
Como o espaço na área da Exposição é limitado, os estandes serão alocados por ordem de 
chegada dos formulários solicitando inscrição.  

mailto:friend@ico.org


CONTATO PARA INFORMAÇÕES 
Para consultas e informações sobre a Exposição 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 patrocínio também existem. Solicita-se contatar friend@ico.org para 
maiores informações. 

 

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

	P
	11 julho 2018


