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Proposta para a implementação do  
Projeto Delta 
 
APRESENTADA PELO DIRETOR-EXECUTIVO 
 

 
 
 
Antecedentes 
 
1. O projeto anexo contém uma proposta para a implementação do Projeto Delta.  
O objetivo do Projeto, que tem uma duração de três anos, é desenvolver um quadro para 
medir desempenho em sustentabilidade e apresentar relatórios relativos ao setor cafeeiro e 
a diferentes setores de commodities agrícolas, contribuindo para a implementação dos 
compromissos explicitados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 
 
2. O projeto é uma atividade conjunta da Organização Internacional do Café e da 
Plataforma Global do Café ao abrigo do atual Memorando de Entendimento entre ambos, 
com parceiros adicionais, e é financiado por uma dotação do Fundo de Inovações da ISEAL. 
 
Ação 
 
 Solicita-se ao Comitê de Projetos que aprecie o estabelecimento de um subcomitê 
para apoiar e monitorizar a implementação do Projeto Delta, que inclui a avaliação de um 
projeto de indicadores de desempenho em sustentabilidade; e que, se apropriado, 
recomende aprovação pelo Conselho Internacional do Café. 
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PROPOSTA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DELTA 
 
I. Introdução 
 
1. Em sua 120.a sessão, em setembro de 2017 em Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 
o Conselho Internacional do Café aprovou um Memorando de Entendimento (ME) entre a 
Organização Internacional do Café (OIC) e a Plataforma Global do Café (PGC) para através do 
qual levar adiante e expandir a colaboração público-privada no setor cafeeiro, com vistas à 
concretização de uma comunidade cafeeira sustentável e próspera, ao mesmo tempo que 
contribuindo para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (documento 
ICC-120-14).  Essa colaboração é conhecida como "Cooperação para a Visão 2030". 
 
2. Em sintonia com os objetivos do ME e a Cooperação para a Visão 2030, a OIC apoiou 
a PGC no preparo de uma proposta para o "Projeto Delta".  Trata-se de um projeto conjunto 
para desenvolver um quadro comumente acordado para a mensuração do desempenho em 
sustentabilidade e a apresentação de relatórios.  O quadro incluirá um conjunto de 
indicadores que ajudarão a rastrear a implementação dos compromissos dos ODSs pelos 
setores público e privado. 
 
3. Os dados necessários para implementar o quadro serão coletados a nível da 
propriedade agrícola.  Como parte do projeto, tecnologia inovadora de coleta de dados será 
testada.  Assim, mais benefícios do projeto advirão do desenvolvimento de serviços digitais 
para os agricultores com base nos dados de desempenho coletados (por exemplo, 
capacitação do agricultor para avaliar sua produtividade no contexto de um grupo de pares,  
fundamentando decisões sobre a produção). 
 
4. Ao abrigo do Projeto Delta, prevê-se a colaboração da OIC e da PGC com parceiros 
adicionais, representados pela Iniciativa por um Algodão Melhor (BCI) e o Comitê Consultivo 
Internacional do Algodão – Desempenho Social, Ambiental & Econômico do Algodão  
(ICAC-SEEP), a fim de desenvolver um quadro para a mensuração do desempenho em 
sustentabilidade e a apresentação de relatórios que seja aplicável não só ao setor cafeeiro, 
mas a uma gama de diferentes setores de commodities agrícolas. Os atuais quadros de 
indicadores desenvolvidos pelo ICAC-SEEP (para o algodão) e a PGC (para o café) servirão 
como ponto de partida do Projeto Delta. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-14p-mou-ico-gcp.pdf
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5. A duração do projeto é de três anos, com início em maio de 2018.  O âmbito do 
trabalho inclui: 
 

i) O desenvolvimento de indicadores de desempenho em sustentabilidade a 
nível conceitual.  

ii) Testes de campo da tecnologia de coleta de dados e do conjunto proposto de 
indicadores. 

 
6. O projeto será financiado por uma dotação de 550.000 francos suíços do Fundo de 
Inovações da ISEAL. 
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