
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de 
Mercado 
16.a reunião 
19 setembro 2018 (17h00) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-57/18 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 11 de abril de 2018 – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

PM-56/18 

3. Promoção do consumo – apreciar  

3.1 Dia Internacional do Café (DIC) verbal 

Uma apresentação será feita aos Membros sobre a campanha do 
Dia Internacional do Café de 2018, que, além de este ano celebrar 
o papel das mulheres na cadeia de valor do café, terá por objetivo 
promover o consumo de café.  

 
Os Membros serão convidados a compartilhar as atividades que, 
na esfera nacional, hajam planejado em apoio do Dia Internacional 
do Café de 2018. 

 

3.2 Café colombiano: diferenciação, diferenciação, diferenciação verbal 

O Sr. Juan Esteban Ordúz, Presidente da Colombia Coffee 
Federation, Inc., fará uma apresentação sobre esforços para 
promover o consumo de café colombiano. 
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3.3 Workshop de Divulgação sobre Café e Saúde: abril 2018, México 
 

Os Membros serão convidados a apreciar os resultados do 
Workshop de Divulgação sobre Café e Saúde realizado como parte 
da 121.a sessão do Conselho Internacional do Café no México, em 
10 de abril de 2018, e a determinar possíveis ações futuras. 

PM-58/18 

4. Aplicando tecnologia para conectar produtores e torrefadores – 
apreciar 

 
O Sr. Raphael Studer, co-fundador da Algrano, fará uma 
apresentação sobre a plataforma on-line da Algrano, que se 
constituiu para facilitar que os torrefadores e produtores de café 
se conheçam, interajam e comprem/vendam café verde. 

verbal 

5. Outros assuntos – apreciar verbal 

6. Data da próxima reunião – notar 
 

Os Membros são convidados a sugerir tópicos para apreciação na 
próxima reunião. 
 
A próxima reunião se realizará em Nairóbi, Quênia, na altura da 
123.a sessão do Conselho. 

verbal 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado (Anexo 
IV) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pm-58p-report-workshop-coffee-health.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
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