
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
16.a reunião 
18 setembro 2018 (17h00) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-123/18 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 10 de abril de 2018 – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

PJ-122/18 

3. Monitoramento e avaliação de projetos  

3.1  Atuais projetos e estratégia de desenvolvimento cafeeiro – notar 
 
 O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a avaliação e o 

financiamento dos projetos de desenvolvimento cafeeiro. 

verbal 
 

3.2 Proposta de projeto de Uganda – apreciar e, se apropriado, 
recomendar aprovação 

 
O Economista-Chefe apresentará a proposta de um novo projeto 
visando à construção de um setor cafeeiro sustentável em Uganda. 

PJ-124/18 

3.3 PROMECAFÉ ‒ notar 
 

Uma apresentação será feita pelo representante do PROMECAFÉ. 

verbal 

3.4 Identificando desafios ao setor cafeeiro em países selecionados 
da Ásia e Oceania – apreciar 

 
O Economista-Chefe apresentará um relatório preliminar sobre os 
desafios que afetam o setor cafeeiro em países selecionados da 
Ásia e Oceania. 

PJ-125/18 

PJ 123/18 Rev. 1 
 
12 setembro 2018 
Original: inglês 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-122p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-124e-uganda-project-summary.pdf
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4. Atividades de cooperação  

4.1 Projeto Delta: Reduzindo a distância na mensuração de 
desempenho em sustentabilidade em tempo real: Criação do 
Grupo de Trabalho sobre Indicadores de Desempenho em 
Sustentabilidade ‒ apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
Será apresentado um relatório sobre o andamento da 
implementação do Projeto Delta.  A Secretaria preparou os termos 
de referência para a criação de Grupo de Trabalho sobre 
Indicadores de Desempenho em Sustentabilidade, e os Membros 
são convidados a participar do mesmo. 

PJ-126/18 

4.2 Plano de Adaptação Global do Café (PAGC) ‒ notar 
 

O Sr. Michael von Luehrte, da Associação Suíça do Comércio de 
Café, fará uma apresentação sobre a evolução do PAGC. 

verbal 

5. Outros assuntos – apreciar 
 
Os Membros são convidados a sugerir tópicos para exame na 
próxima reunião. 

verbal 

6. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada em Nairóbi, Quênia, na altura da 
123.a sessão do Conselho. 

verbal 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-126p-delta-project-tor-working-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-126p-delta-project-tor-working-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
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