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1. O Grupo Central realizou sua 12.a reunião na quinta-feira, 28 de março de 2019.  Na 
ausência do Presidente, Sr. Kirill Matrenichev, da Federação Russa, o Vice-Presidente S. Ex.a 
o Sr. Aly Touré, da Côte d’Ivoire, assumiu a Presidência da reunião. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O projeto de ordem do dia que figura no documento CG-34/19 foi adotado. 
 
Item 2:   Relatório sobre a 11.a reunião do Grupo Central, realizada em 11 de 
abril de 2018 
 
4. Os Membros do Grupo aprovaram o relatório que figura no documento CG-33/18. 
 
Item 3:   8.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
5. O Grupo aprovou o documento CF-16/18, em que figura o relatório sobre o 8.o Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, realizado em Londres em 18 de setembro 
de 2018. 
 
Item 4:   9.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
6. O Economista Sênior apresentou o documento CG-35/19, em que figuram propostas 
para o 9.o Fórum Consultivo, a ser realizado durante a semana da 125.a sessão do Conselho 
Internacional do Café.  O Grupo decidiu que o tema da 9.a edição do Fórum deveria ser 
"Resistindo à tempestade –  gerindo com eficácia os riscos de preços na cadeia de valor do 
café". 
 
7. O Economista Sênior explicou que o Fórum seria dividido em duas sessões.  A primeira 
sessão se concentraria em como enfoques inovadores baseados no mercado podem melhorar 
a resiliência dos cafeicultores ante a volatilidade e os choques dos preços.  A segunda se 
concentraria em como os riscos podem ser compartilhados mais igualmente entre todos os 
elos cadeia de valor, incluindo torrefadores, comerciantes e fornecedores de insumos. 
 
8. O Economista Sênior explicou que, para incentivar a partilha de conhecimentos e a 
aprendizagem com outros setores, convidar-se-ia uma vasta gama de oradores de firmas de 
tecnologia, do setor financeiro e das instituições cafeeiras.  Em apoio da organização desse 
evento ambicioso, a Secretaria propunha explorar fontes potenciais de patrocínio para o 
evento e cobrar uma taxa de inscrição, com a alocação de três lugares gratuitos a cada 
Membro. 
 
9. Na discussão, Os Membros externaram seu apoio à proposta.  O Grupo apreciou a 
proposta e recomendou sua aprovação pelo Conselho. 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-34p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-33p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cf-16p-8th-forum-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-35p-preparations-9th-forum.pdf
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Item 5:   Outros assuntos 
 
10. Não havia outros assuntos na pauta. 
 
Item 6:   Data da próxima reunião 
 
11. A próxima reunião do Grupo Central se realizará durante  a 126.a sessão do Conselho 
Internacional do Café, nos dias 20 a 24 de abril de 2020. 
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