
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
15.a reunião 
11 abril 2018 (12h00) 
Cidade do México, México 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-55/18 Rev. 1 

2. Ratificação da designação do Presidente e designação do Vice-
Presidente para 2017/18 – ratificar e designar 
 
O Comitê ratificará a designação do Presidente e designará o Vice-
Presidente para 2017/18.  O Vice-Presidente deverá ser de um país 
Membro exportador. 

verbal 

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

PM-54/17 

4. Promoção do consumo – notar  

4.1 Consumo interno na América Central 
 

Os Membros assistirão a uma apresentação feita pelo Sr. René 
León-Gómez, Secretário da PROMECAFÉ, sobre o consumo interno 
na América Central. 

verbal 

4.2 Dia Nacional do Café de 2017 e tendências mais recentes do 
consumo de café no Japão 
 
Os Membros assistirão a uma apresentação feita pelo Sr. Keiichi 
Yokoyama, Presidente da All Japan Coffee Association (AJCA), 
sobre o Dia Nacional do Café celebrado no Japão o ano passado e 
sobre as tendências mais recentes do consumo de café no Japão. 

verbal 

PM 55/18 Rev. 1 
 
3 abril 2018 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pm-54p-report.pdf


- 2 - 
 
 

5. Priorização do trabalho do Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado – apreciar 
 
O Comitê será convidado a examinar o foco do trabalho do Comitê 
de Promoção e Desenvolvimento de Mercado no que concerne à 
promoção do consumo, às parcerias público-privadas, à obtenção 
de financiamento para projetos e os preparativos para a campanha 
de 2018 do Dia Internacional do Café. 

verbal 

6. Outros assuntos – apreciar verbal 

7. Data da próxima reunião – notar 
 
Os Membros são convidados a sugerir tópicos para apreciação na 
próxima reunião. 
 
A próxima reunião se realizará 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 Promoção e Desenvolvimento de Mercado (Anexo IV) 
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