
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
15.a reunião 
10 abril 2018 (09h30) 
Cidade do México, México 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-118/18 Rev. 1 

2. Designação do Presidente e ratificação da designação do Vice-
Presidente para 2017/18 – designar e ratificar 

 
O Comitê designará um Presidente, que deverá ser de um Membro 
importador, e ratificará a designação do Vice-Presidente para 2017/18. 

verbal 

3. Relatório sobre a reunião de 26 de setembro de 2017 – apreciar e, 
se apropriado, aprovar 

PJ-117/17 

4. Monitoramento e avaliação de projetos  

4.1 Atuais projetos de desenvolvimento cafeeiro – notar 
 
 O Economista-Chefe apresentará uma atualização. 

PJ-119/18 
 

4.2. Identificando desafios ao setor cafeeiro em países centro-
americanos selecionados e no México – apreciar 

 
O Economista-Chefe apresentará relatório preliminar sobre os 
desafios que afetam o setor cafeeiro em países centro-americanos 
selecionados e no México. 

PJ-120/18 

PJ 118/18 Rev. 1 
 
3 de abril 2018 
Original: inglês 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-117p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-119p-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-120p-challenges-central-america-mexico.pdf
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5. Atividades de cooperação verbal 

5.1 Projeto Delta: sanando lacunas na mensuração do desempenho 
da sustentabilidade em tempo real – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

 
Será feita uma apresentação sobre uma iniciativa de colaboração 
entre a Organização Internacional do Café, a Plataforma Global do 
Café, a Iniciativa do Algodão Melhor (Better Cotton) e o Comitê 
Consultivo Internacional do Algodão no sentido de reposicionar a 
questão de como se demonstra o desempenho da sustentabilidade 
através do desenvolvimento de indicadores apropriados. 

PJ-121/18 

5.2 Plano de Adaptação Global do Café (PAGC) – notar 
 

O Sr. Andrea Illy, Presidente da illycafè, fará uma apresentação 
sobre a evolução do PAGC. 

verbal 

6. Outros assuntos – notar verbal 

7. Data da próxima reunião – notar 
 

Os Membros são convidados a sugerir tópicos para apreciação na 
próxima reunião. 
 
A próxima reunião será realizada em Londres, Reino Unido, na 
altura da 122.a sessão do Conselho, no período de 17 a 21 de 
setembro de 2018. 
 

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121p-delta-project.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf
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