
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
121.a sessão 
9 ‒ 13 abril de 2018 
Cidade do México, México 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-121-0 Rev. 1 
Programa de reuniões 

2. Admissão de observadores – decidir 

O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens da ordem do dia abertos aos observadores aceitos. 

ICC-121-2 
ICC-121-2 Add. 1 

3. Designação de titulares de cargos – aprovar 
 
O Conselho será convidado a aprovar formalmente a designação de 
titulares de cargos. 

verbal 

4. Votos e credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar  

4.1 Votos no ano cafeeiro de 2017/18 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

ICC-121-1 Rev.1 

4.2 Credenciais 
 

O Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 
apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

5. Participação no Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 – notar 
 
 O Diretor-Executivo apresentará informações atualizadas. 
 

S. Exa. o Sr. Durga Bahadur Subedi, Embaixador do Nepal fará uma 
apresentação ao Conselho.  

ICC-121-3 

ICC 121-0 Rev. 1 
 
3 abril 2018 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/schedule-april-2018.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2-a1p-conservation-international-and-indo-oic.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-1-r1p-votes-17-18-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-3p-membership.pdf
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6. Retrospectiva Anual de 2016/17 – notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará a Retrospectiva Anual de 2016/17. 

Retrospectiva Anual  
de 2016/17 

7. Programa de Atividades – notar 
 

O Diretor-Executivo e o Chefe de Operações apresentarão 
informações atualizadas sobre a implementação do Programa de 
Atividades para 2017/18. 

verbal 

8. Relatório sobre o Mercado de Café – notar 
 

O Economista-Chefe apresentará uma análise da situação do 
mercado. 

Relatório sobre o Mercado 
de Café ─ março de 2018 

9. Compreendendo a cadeia de valor do café: passado e futuro – 
apreciar 

 
O Professor Jeffrey Sachs – Assessor Especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Sr. António Guterres, para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; Diretor da Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; e Diretor do 
Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Columbia 
– foi convidado a apresentar os resultados de um estudo que analisa 
o comportamento dos preços do café nos últimos 40 anos. 

verbal 

10. Estudos e relatórios – apreciar  

Como previsto no Programa de Atividades para 2017/18, o Conselho 
apreciará os seguintes estudos: 

 

• Evolução dos fluxos do comércio de café ICC-121-4 

• Igualdade de gênero no setor cafeeiro ICC-121-5 

11. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 
Os Membros são convidados a comunicar mudanças em suas 
políticas cafeeiras nacionais e a fornecer cópias de declarações e 
outras informações, para distribuição. 
 
O Dr. Emmanuel Iyamulemye Niyibigira, Diretor-Gerente da 
Autoridade de Desenvolvimento do Café de Uganda, apresentará 
relatório sobre o Roteiro do Café de Uganda. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/annual-review-website-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/annual-review-website-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0318-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0318-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-4p-trade-flows.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-5p-gender-equality.pdf
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12. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
A 5.a Conferência Mundial do Café se realizará em abril de 2020, na 
Índia. Um representante da Índia apresentará aos Membros 
informações atualizadas sobre os preparativos. 

verbal 

13. Cooperação com outras agências ‒ apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

 
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre cooperação com 
outras agências, nele incluindo proposta de um Memorando de 
Entendimento com o Desafio do Café Sustentável que se concebeu 
sob os auspícios da Fundação Conservação Internacional. 

WP-Council 287/18 

14. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC ‒ apreciar  

14.1 Comitê de Projetos  

14.1.1 Proposta de implementação do Projeto Delta PJ-121/18 

14.2 Comitê de Estatística  

14.2.1 Alterações no Regulamento de Estatística:  Certificados de 
Origem 

SC-81/18 

14.2.2 Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa sobre café SC-83/18 

14.3 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado verbal 

14.4 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) verbal 

14.5 Grupo Central do Fórum Consultivo  verbal 

15. Questões financeiras e administrativas  

15.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar 
 
 A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório sobre a reunião do Comitê, abordando, entre outras, a questão 
da situação financeira e o projeto de Orçamento Administrativo para o 
ano financeiro de 2018/19. 

FA-169/18 
FA-173/18 
 

15.2 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício 
financeiro de 2016/17 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

 
 O Conselho apreciará e, se apropriado, aprovará as Contas 

Administrativas da Organização relativas ao exercício financeiro de 
2016/17 e o Relatório de Auditoria.  

FA-170/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-287p-mou-ico-scc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121p-delta-project.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-81p-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83p-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-169p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-170p-accounts-admin-2016-17.pdf
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15.3 Escalas de vencimentos e base para as contribuições 
ao Fundo de Previdência – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará e, se apropriado, aprovará a revisão da escala 
de vencimentos e da base das contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal das categorias Profissional e Superior. 

FA-175/18 

15.4 Subsídio de Educação – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará e, se apropriado, aprovará a proposta de 
revisão do Subsídio de Educação. 

FA-176/18 

15.5 Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade do Café – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará o estabelecimento de um Fundo Fiduciário 
para Projetos de Sustentabilidade do Café. 

FA-179/18 
 

15.6 Proposta da Costa Rica e da Guatemala – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará o pedido de apoio da OIC para financiar um 
estudo especializado sobre a melhoria da receita dos pequenos 
cafeicultores. 

ED-2263/18 

16. Fundo Especial – notar 
 

Conforme decisão tomada na 117.a sessão, o porta-voz dos 
produtores apresentará relatório sobre o progresso conseguido com 
respeito à aprovação de projetos a serem empreendidos com o 
Fundo Especial. 

verbal 

17. Implementação do Plano de Ação – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 
 
O Conselho apreciará a introdução de um tema anual para as 
atividades e comunicações da OIC, incluindo a introdução de um 
Relatório de Referência da OIC. 

WP-Council 288/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-175p-salary-provident-fund-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-176p-education-grant.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-179p-trust-fund.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2263p-proposal-guatemala-costa-rica.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-288p-proposal-implementation-five-year-plan.pdf
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18. Outros assuntos – notar verbal 

19. Reuniões futuras – notar 
 

Os Membros são convidados a sugerir temas para apresentações 
durante a próxima sessão, para inclusão nas ordens do dia, e pontos 
a melhorar nas providências para reuniões futuras. 
 
A próxima sessão do Conselho será realizada em Londres, Reino 
Unido, no período de 17 a 21 de setembro de 2018. 

 
As sessões de 2019 foram acordadas como segue: 

verbal 

• 123.a sessão do Conselho Internacional do Café e reuniões 
correlatas:  8 a 12 de abril de 2019 – local a ser confirmado 

 

• 124.a sessão do Conselho Internacional do Café e reuniões 
correlatas:  23 a 27 de setembro de 2019, London, Reino Unido 

 

 
Encerramento 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação Quinquenal da Organização Internacional do Café  

Regulamento da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos  

Modelo de carta de credenciais 

Titulares de cargos em 2017/18 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 
 
 
 
 

http://dev.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11e-five-year-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/model-credentials-icc-121-p.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
http://dev.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2033-r13p-membership.pdf
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