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1. O Comitê de Projetos realizou sua 15.a reunião na Cidade do México, México, em 10 de 
abril de 2018, terça-feira. 

Item 1:   Adoção da ordem do dia 

2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PJ-118/18 Rev.1. 

Item 2:   Designação do Presidente e ratificação da designação da  
  Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2017/18  

3. O Comitê designou S. Ex.a o Sr. Iván Romero-Martínez, de Honduras, como seu 
Presidente, e ratificou a designação da Sr.a Ina Grohmann, da UE-Alemanha, como sua  
Vice-Presidente.  O Presidente agradeceu aos Membros do Comitê sua eleição para este ano 
cafeeiro e assumiu a direção dos trabalhos. 

Item 3:   Relatório sobre a reunião de 26 de setembro de 2017 

4. O Comitê aprovou o relatório sobre a reunião realizada em 26 de setembro de 2017, 
que figura no documento PJ-118/17. 
 
Item 4:   Monitoramento e avaliação de projetos 
Item 4.1:  Atuais projetos de desenvolvimento cafeeiro 
 
5. O Economista-Chefe apresentou o documento PJ-119/18, que continha informações 
atualizadas sobre a situação dos projetos patrocinados pela OIC, entre os quais projetos em 
implementação, projetos já concluídos e um projeto endossado pelo Conselho Internacional 
do Café para cuja implementação se pleiteavam fundos. 
 
6. O Comitê tomou nota deste relatório. 
 
Item 4.2:  Identificando desafios ao setor cafeeiro em países  

 centro-americanos selecionados e no México 
 
7. O Economista-Chefe apresentou o documento PJ-120/18, que continha um relatório 
preliminar, elaborado com base em informações pertinentes fornecidas pelos Membros, sobre 
os desafios que afetam o setor cafeeiro em países centro-americanos selecionados e no México.  
O documento focalizava a dinâmica do setor cafeeiro nos países selecionados da região e sua 
contribuição às respectivas economias e em seguida colocava em relevo os principais desafios 
que afetavam a produção cafeeira em cada um.  Esses desafios incluíam os custos crescentes 
da produção, o manejo de pragas e doenças, as mudanças climáticas, os níveis e a volatilidade 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-118-r1p-agenda.pdf
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


- 3 - 
 
 
 

dos preços, a baixa produtividade e consequente baixa rentabilidade da cafeicultura e, em 
alguns países, a fraqueza da capacidade organizacional dos pequenos cafeicultores.  O potencial 
limitado da pesquisa e desenvolvimento, a fragilidade da transferência de tecnologia e a 
geração limitada de valor agregado também eram indicados como desafios que o setor cafeeiro 
enfrentava nos países selecionados.  Solicitava-se que os Membros fornecessem à OIC mais 
informações, para que o relatório pudesse ser atualizado. 
 
8. O Comitê tomou nota deste relatório. 
 
Item 5:   Atividades de cooperação 
Item 5.1: Projeto Delta: sanando lacunas na mensuração do desempenho da 

sustentabilidade em tempo real 
 
9. O Economista Sênior apresentou o documento PJ-121/18, em que se delineava uma 
proposta concernente à implementação do Projeto Delta, uma iniciativa de caráter 
colaborativo entre a OIC, a Plataforma Global do Café (PGC), a Iniciativa por um Algodão 
Melhor (BCI) e o Comitê Consultivo Internacional do Algodão (ICAC).  A Sr.a Annette Pensel, 
Diretora-Executiva da PGC, descreveu as principais características da Plataforma e esboçou 
um panorama geral do Projeto Delta, que contemplava o desenvolvimento de indicadores de 
sustentabilidade apropriados.  O objetivo do Projeto Delta1 era desenvolver um quadro 
comumente acordado para a mensuração de desempenho em sustentabilidade e a 
apresentação de relatórios, no qual se incluiria um conjunto de indicadores para ajudar os 
setores público e privado a rastrear a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs). 
 
10. O Comitê considerou a criação de um subcomitê para apoiar e acompanhar a 
implementação do Projeto Delta e, especificamente, a avaliação de um conjunto de 
indicadores de desempenho em sustentabilidade, tomando como base um projeto piloto 
atinente ao setor cafeeiro do Vietnã. 
 
11. O Comitê decidiu recomendar ao Conselho a aprovação da proposta de criar um 
subcomitê. 
 
12. O novo Presidente da PGC, Sr. Carlos Brando, foi apresentado ao Comitê. 
 
 
 

                                                      
1 O projeto é financiado através de uma dotação suíça à Aliança Internacional de Credenciamento e Rotulagem 
Social e Ambiental (Aliança ISEAL) em valor de 550.000 francos suíços. 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121p-delta-project.pdf
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Item 5.2:  Plano de Adaptação Global do Café (PAGC) 
 
13. O Sr. Andrea Illy, Presidente da illycaffè, atualizou informações e fez uma extensa 
apresentação sobre o Plano de Adaptação Global do Café (PAGC), uma iniciativa do setor 
privado que tem por objetivo enfrentar a ameaça das mudanças climáticas à produção de 
café através da potencialização dos investimentos de impacto e das mesclas de 
financiamento.  Em uma discussão intensa, Membros tanto dos países exportadores quanto 
importadores manifestaram grande interesse pela iniciativa, declarando-se dispostos a se 
juntar ao PAGC.  O Comitê recomendou a coordenação de todas as iniciativas para enfrentar 
o desafio das mudanças climáticas e confirmou seu apoio a esta iniciativa. 
 
14. O Comitê tomou nota deste relatório. 
 
Item 6:   Outros assuntos 
 
15. O Diretor-Executivo fez a apresentação do novo Chefe de Operações, Sr. Gerardo 
Patacconi, que ofereceu ao Comitê o retrato breve de uma iniciativa da Secretaria no sentido 
de mobilizar recursos para desenvolver e financiar projetos de cooperação técnica e 
investmento, através de trabalho em rede com importantes organizações internacionais.  
Como parte da iniciativa, houvera diversas reuniões com importantes organizações 
internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Fundo OPEP para o Desenvolvimento 
Internacional (OFID), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI).  Outras 
reuniões haviam sido planejadas com agências de desenvolvimento e instituições financeiras 
internacionais, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), a Cooperação Italiana para o Desenvolvimento e a Agência Italiana de Cooperação 
para o Desenvolvimento (AICS), a Agência Norueguesa de Cooperação para o 
Desenvolvimento (NORAD), a Agência Suíça para Cooperação e Desenvolvimento (SDC), 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB), o Banco Mundial, a Direção-Geral da 
Comissão Europeia de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (DG DEVCO), o 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD), o Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF), o Fundo Verde do Clima (GCF), a Secretaria de Estado para Assuntos 
Econômicos da Suíça (SECO), etc.  Um relatório sobre as constatações e recomendações seria 
fornecido na próxima reunião do Comitê, em setembro de 2018.  Especificamente, seriam 
focalizadas no relatório as oportunidades oferecidas pelo GEF, cujo 7.o ciclo teria início em 
1.o de julho, contando com um orçamento de US$4,4 bilhões.  Uma apresentação 
circunstanciada seria feita na reunião do Comitê de Finanças e Administração, incluindo a 
proposta de criar um Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade do Café (FFPSC). 
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16. O Comitê deu as boas-vindas ao novo Chefe de Operações, Sr. Gerardo Patacconi, e 
tomou nota da nova iniciativa para mobilizar recursos para projetos de desenvolvimento do 
setor cafeeiro. 
 
Item 7:   Data da próxima reunião 
 
17. O Comitê de Projetos notou que sua próxima reunião se realizaria em Londres na 
altura da 122.a sessão do Conselho, agendada para o período de 17 a 21 de setembro de 2018. 
 
18. O Presidente agradeceu aos Membros do Comitê, a todos que usaram a palavra, 
à Secretaria e aos intérpretes por suas contribuições.  
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