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Projeto de Resolução 
 
APRESENTADO PELO COMITÊ DE FINANÇAS E 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

ALOCAÇÃO DE £13.500 DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DO ANO CAFEEIRO DE 2017/18  
PARA FINANCIAR PARCIALMENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE A 

ANÁLISE ECONÔMICA E DE POLÍTICAS PARA MELHORAR  
AS RECEITAS DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAFÉ 

 
 
 O CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFÉ, 
 
Tendo em conta as opiniões externadas no 1.o Fórum Mundial dos Produtores de Café, 
realizado na cidade de Medellín, Colômbia, em julho de 2017, a respeito da sustentabilidade 
da produção de café, particularmente em termos econômicos; 
 
Considerando a necessidade de enfrentar a situação crítica que desafia os preços do café e 
de identificar opções que resultem em mudanças nas atuais circunstâncias difíceis; 
 
Notando as informações apresentadas pela Costa Rica e a Guatemala no documento  
ED-2263/18 em apoio da realização de um estudo atinente ao incremento das receitas dos 
pequenos produtores de café, com o objetivo de avaliar meios de conseguir tanto esse 
incremento quanto a melhoria da sustentabilidade econômica dos pequenos produtores; e 
que o estudo analisará as flutuações históricas dos preços e tendências observadas ao longo 
de toda a cadeia de valor do café, investigará a determinação dos preços futuros, oferta e 
demanda e examinará políticas e outras possíveis soluções conducentes à melhoria das 
receitas; e que o estudo terá um custo total de US$190.000 e que o período previsto para 
sua execução é de 12 meses; 
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Reconhecendo a excepcional importância do café para as economias dos países produtores 
muito dependentes do café em termos de empregos e da obtenção de receitas de 
exportação, e para seu continuado desenvolvimento social e econômico, 
 
RESOLVE: 
 
1. Reconhecer que a grave situação que desafia os preços do café é um fator de grande 
peso na situação crítica prevalecente no mercado cafeeiro mundial. 
 
2. Solicitar ao Diretor-Executivo da OIC que destine a importância de £13.500 para 
financiar parcialmente a implementação do estudo que vem sendo conduzido pelo 
Prof. Jeffrey Sachs: Análise econômica e de políticas para melhorar as receitas dos pequenos 
produtores de café.  Essa importância poderia provir do orçamento atribuído ao Programa 
de Atividades para o ano cafeeiro de 2017/18. 
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