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Lista de Decisões e Resoluções  
adotadas na 121.a sessão do  
Conselho Internacional do Café 
9 a 13 de abril de 2018 
 

No. Decisões do Conselho 
1/121 O Conselho aprovou a admissão dos observadores e as 

solicitações de status de observador feitas pela Conservação 
Internacional e a Câmara de Comércio e Indústria Islâmica da 
Organização para a Cooperação Islâmica/Índia (IICCI) 
reproduzidas no documento ICC-121-2 Add.1. 

2/121 O Conselho aprovou a ratificação e designação dos titulares de 
cargos indicados pelos Membros (ver Anexo). 

3.1/121 
ICC Resolução 462 

O Conselho aprovou o projeto de Resolução, que figura no 
documento WP-Council 289/18 Rev. 1, sob condição de incluir-se 
no texto “e respectivas associações do setor privado”, no apelo 
aos Governos Membros a que incentivassem os EUA a continuar 
Membro da Organização Internacional do Café.  O projeto de 
Resolução foi posteriormente distribuído como ICC Resolução 462. 

3.2/121 O Conselho decidiu enviar aos EUA uma delegação de alto nível, 
integrada pelo Presidente do Conselho, o Diretor-Executivo e 
Membros interessados, para se entrevistarem com autoridades 
do país em maio de 2018.  

4/121 O Conselho aprovou o Memorando de Entendimento proposto 
entre a OIC e o Desafio do Café Sustentável (DCS), sob os 
auspícios da Fundação Conservação Internacional (CI), que figura 
no documento WP-Council 287/181.  

5/121 O Conselho aprovou a criação de um subcomitê para apoiar a 
implementação do Projeto Delta, que figura no documento 
PJ-121/18, e especificamente a avaliação dos indicadores de 
desempenho de sustentabilidade para o setor cafeeiro. 

6/121 O Conselho aprovou a proposta para emendar o Regulamento de 
Estatística – Certificados de Origem reproduzida no documento 
SC-81/182, cujo objetivo era acomodar a transformação dos 
padrões de produção nos setores cafeeiros internos e a 
atualização técnica dos sistemas de declaração das exportações 
pelas autoridades. 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-6p-mou-ico-scc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-102-9-r1p-rules-certificates-origin.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-res-462p-usa-withdrawal-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-289-r1p-usa-draft-resolution.pdf
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
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7/121 O Conselho aprovou a introdução de um Prêmio de Excelência  
da OIC para pesquisa sobre café, reproduzido no documento  
SC-83/183. 

8.1/121 O Conselho endossou a designação do Dr. Ralph De Haas como 
quarto assessor do Grupo Central. 

8.2/121 O Conselho aprovou a proposta de que o tema do 8.o Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro fosse “O uso 
de tecnologia e inovação para favorecer os investimentos no 
setor cafeeiro”, a fim de explorar como as tecnologias digitais e 
os novos instrumentos financeiros poderiam melhorar o acesso 
dos cafeicultores a financiamento. 

9/121 O Conselho aprovou as Contas Administrativas da Organização e 
o Relatório de Auditoria que figuram no documento FA-170/18. 

10/121 O Conselho aprovou a proposta de revisão da escala de 
vencimentos e da base para as contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal das categorias Profissional e Superior que 
figura no documento FA-175/18. 

11/121 O Conselho aprovou a proposta de revisão do subsídio de 
educação que figura no documento FA-176/18. 

12/121 O Conselho aprovou o estabelecimento de um Fundo Fiduciário 
para Projetos de Sustentabilidade do Café, que figura no 
documento FA-179/18. 

13/121 
ICC Resolução 463 

O Conselho aprovou a solicitação de apoio da OIC ao 
financiamento parcial de um estudo especializado para melhorar 
as receitas dos pequenos cafeicultores, que figura no documento 
ED-2263/18, a ser feito através da Colombian Coffee Federation 
Inc.  A decisão foi posteriormente publicada como  
ICC Resolução 463. 

14/121 O Conselho aprovou a introdução de um tema anual para o 
trabalho da OIC . O Conselho endossou os seguintes temas 
propostos: 
2017/18  Igualdade de gênero 
2018/19  Mudanças Climáticas 
2019/20  Inovação & tecnologia 
2020/21  Produtividade & rentabilidade 

15/121 O Conselho aceitou o convite feito pelo Quênia para sediar, em 
Nairóbi, a 123.a sessão do Conselho agendada para o período de 
8 a 12 de abril de 2019. 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-7p-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83p-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-170p-accounts-admin-2016-17.pdf
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/icc-res-463p-resolution-study-coffee-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2263p-proposal-guatemala-costa-rica.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-463p-resolution-study-coffee-prices.pdf
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 Presidente Vice-Presidente 

Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor 

Cafeeiro 

Sr. Kirill Matrenichev  
(Federação Russa) 

S. Ex.a Sr. Aly Touré  
(Côte d’Ivoire) 

Comitê de Finanças e 
Administração Sr.a Stefanie Küng (Suíça) Dr. Emmanuel Iyamulemye 

Niyibigira (Uganda) 

Junta Consultiva do  
Setor Privado 

Sr. Anil Kumar Bhandari  
(Truste do Café da Índia) 

Sr. William Murray  
(National Coffee 
Association USA) 

Comitê de Projetos S. Ex.a Sr. Iván Romero Martínez 
(Honduras) 

Sr.a Ina Grohmann  
(UE-Alemanha) 

Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado Sr. Mitsuhiro Takayanagi (Japão) S. Ex.a Dr. Durga Bahadur Subedi 

(Nepal) 

Comitê de Estatística Sr. Juan Esteban Orduz (Colômbia) Sr.a Ina Grohmann 
(UE-Alemanha) 

 


