
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
124.a sessão 
25 – 29 março 2019 
Nairóbi, Quênia 

 
Projeto de ordem do dia 

 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-124-0 Rev. 2 

2. Admissão de observadores – decidir 
 
O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens do Conselho e demais órgãos da OIC que estarão abertos 
aos observadores aprovados. 

ICC-124-2 

3. Votos e credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar  

3.1 Votos para ano cafeeiro de 2018/19 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

ICC-124-1 Rev. 1 

3.2 Credenciais 
 

A Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 
apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

4. Participação no Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 –  
notar 

 
O Diretor-Executivo apresentará informações atualizadas sobre 
participação, que incluirão os contatos com não-membros e a 
implementação da Resolução 466. 

ICC-124-3 

5. Programa de Atividades – notar 
 

O Chefe de Operações apresentará a Retrospectiva Anual de 
2017/18 e informações atualizadas sobre o Programa de Atividades 
para 2018/19. 

Retrospectiva Anual de 
2017/18 

ICC 124-0 Rev. 2 
 
18 março 2019 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-2p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-1-r1p-votes-18-19-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-3p-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/annual-review-2017-18-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/annual-review-2017-18-p.pdf
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6. Relatório sobre o mercado de café – notar 
 

O Economista-Chefe apresentará uma análise da situação do 
mercado. 

Relatório sobre o Mercado 
de café — Fevereiro 2019 

7. Implementação da Resolução 465 sobre Níveis de Preços do Café – 
notar 

ICC-124-10 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a implementação 
da Resolução 465 sobre Níveis de Preços do Café. 

 

O Prof. Jeffrey Sachs apresentará informações atualizadas sobre sua 
pesquisa "Análise econômica e de políticas para melhorar as receitas 
dos pequenos cafeicultores". 

verbal 

8. Estudos e relatórios – apreciar  

8.1 A Secretaria da OIC apresentará os seguintes relatórios:  

• Sondagem do impacto dos preços baixos do café nos países 
exportadores 

ICC-124-4 

• Bolsas de futuros do café: Papel dos traders não comerciais ICC-124-5 

• Rentabilidade da cafeicultura em países latino-americanos 
selecionados ‒ relatório preliminar 

ICC-124-6 

8.2 Representantes dos Membros apresentarão os seguintes perfis 
cafeeiros: 

 

• Perfil cafeeiro de país: Quênia ICC-124-7 

• Perfil cafeeiro de país: Uganda ICC-124-8 

• Perfil cafeeiro de país: Vietnã ICC-124-9 

9. Prêmio de ExceIência da OIC para pesquisa sobre café  ̶  2019 
 

O Diretor-Executivo apresentará a chamada para trabalhos do 
concurso de ensaios da OIC sobre pesquisa econômica relacionada 
com o café.  O Prêmio tem por objetivo promover pesquisa de alta 
qualidade sobre questões emergentes no setor cafeeiro global. 

ED-2295/19 

10. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

S. Ex.a o Sr. Juan Carlos Gamarra, Embaixador do Peru, fará uma 
apresentação sobre a política cafeeira nacional do Peru. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0219-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0219-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-10p-implementation-resolution-465.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-4p-impact-low-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-5p-futures-markets.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-6p-profitability-latin-american-producers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-7e-profile-kenya.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-8e-profile-uganda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-9e-profile-vietnam.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2295p-call-for-award-competition.pdf
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11. Relatório sobre a implementação de Memorandos de 
Entendimento ‒ notar 

verbal 

O Diretor-Executivo, com contribuições de representantes dos 
parceiros, apresentará relatório sobre medidas emanadas dos 
Memorandos de Entendimento assinados com: 

 

• A Plataforma Global do Café, incluindo a implementação do 
Projeto Delta 

 

• A Associação dos Cafés Finos da África  

• O Desafio do Café Sustentável, sob os auspícios da Fundação 
Conservação Internacional  

 

• A Aliança Internacional das Mulheres do Café.  

12. Relatórios dos Presidentes dos seguintes órgãos da OIC ‒ apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

 

12.1 Comitê de Projetos verbal 

O Conselho apreciará os resultados da reunião do Comitê de 
Projetos, entre os quais sua recomendação acerca da aprovação da 
seguinte proposta de projeto: 

 

• Melhoria do acesso dos pequenos cafeicultores a financiamento 
para construir um setor cafeeiro sustentável no Vietnã 

PJ-134/19 

12.2 Comitê de Estatística verbal 

O Conselho apreciará os resultados da reunião do Comitê de 
Estatística, entre os quais sua recomendação acerca da proposta de 
introduzir-se uma mudança no Regulamento de Estatística ̶ Preços 
Indicativos na seguinte área:  

 

• Participação dos mercados e seus coeficientes de ponderação no 
cálculo dos preços dos grupos e composto a partir de 1.o de 
outubro de 2019 

SC-90/19 

12.3 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado verbal 

O Conselho apreciará os resultados da reunião do Comitê de 
Promoção e Desenvolvimento de Mercado, entre os quais sua 
recomendação acerca da atualização do Guia Detalhado da OIC para 
Promoção do Consumo de Café nos Países Produtores.  

 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-134e-vietnam-farmers-access-finance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-90p-indicator-prices.pdf
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12.4 Junta Consultiva do Setor Privado verbal 

O Conselho apreciará os resultados da reunião da Junta Consultiva 
do Setor Privado, entre os quais a consideração do papel do setor 
privado na implementação da Resolução 465 e do conceito de 
realizar-se um fórum de CEOs do setor cafeeiro para examinar e 
apoiar soluções para a questão dos níveis de preços do café. 

 

12.5 Grupo Central do Fórum Consultivo verbal 

O Conselho apreciará os resultados da reunião do Grupo Central do 
Fórum Consultivo, entre os quais a escolha do tema para o 9.o Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Privado, em setembro de 
2019. 

 

13. Resultados do Seminário de Sustentabilidade – notar verbal 

O Diretor-Executivo, com contribuições de representantes dos 
parceiros, apresentará relatório sobre os resultados do Seminário 
de Sustentabilidade da OIC realizado na segunda-feira, 25 de março 
de 2019. 

 

14. Questões financeiras e administrativas  

14.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar FA-198/19 
FA-203/19 

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, incluindo a situação financeira 
da Organização e o projeto de Orçamento Administrativo para o 
exercício financeiro de 2019/20. 

 

14.2 Contas Administrativas da Organização para o exercício  
 Financeiro de 2017/18 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 

apropriado, aprovar 

FA-199/19 

14.3 Contas do Fundo Especial e Relatório de Auditoria –  
apreciar e, se apropriado, aprovar 
 
As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria serão 
submetidos à aprovação dos Membros exportadores. 

FA-200/19 

14.4 Fundo de Promoção – notar FA-201/19 

Como decidido em setembro de 2010, as Contas do Fundo de 
Promoção não serão auditadas, mas serão distribuídas para 
informação dos Membros exportadores. 

 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-198p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-203p-budget-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-199p-accounts-admin-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-200p-accounts-sf-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-201p-accounts-promotion-2017-18.pdf
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14.5 Escala de vencimentos e base para as contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal da categoria de Serviços Gerais e das 
categorias Profissional e Superior – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

FA-204/19 
FA-205/19 

14.6 Futuro do AIC de 2007 ‒  apreciar 
 

O Artigo 48 do AIC de 2007 estipula que o Conselho poderá examinar 
a possibilidade de prorrogar o Acordo de 2007 ou de negociar um 
novo Acordo.  O Presidente do Comitê de Finanças e Administração 
delineará as principais opções para o futuro do Acordo de 2007. 

FA-202/19 

15. Fundo Especial ─ notar verbal 

O porta-voz dos Membros exportadores apresentará relatório sobre 
o avanço da questão do uso dos recursos do Fundo Especial para 
promover o consumo interno nos países exportadores. 

 

16. Conferência Mundial do Café ─ apreciar e, se apropriado, aprovar ED-2281/18 Rev. 1 

O Conselho apreciará a mudança para as datas abaixo das datas 
propostas para a 5.a  Conferência Mundial do Café e a 127.a sessão 
do Conselho Internacional do Café, por solicitação do Governo da 
Índia: 
 
• 7-9 de setembro de 2020 (CMC) em Bengaluru, Índia 
• 10-12 de setembro de 2020 (CIC) em Bengaluru, Índia 
 
Um representante da Índia também apresentará informações 
atualizadas sobre os preparativos para a 5.a Conferência Mundial do 
Café e a 127.a sessão do Conselho Internacional do Café.  

 

17. 125.a sessão do Conselho Internacional do Café – apreciar verbal 

O Diretor-Executivo apresentará uma visão geral da estrutura e foco 
da 125.a sessão do Conselho Internacional do Café e reuniões 
correlatas, que se realizarão no período de 23 a 27 de setembro de 
2019, na Organização Marítima Internacional, em Londres, Reino 
Unido. 

 

18. Outros assuntos – notar verbal 

 
Encerramento 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-204p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-205p-salary-provident-fund-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-202p-future-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2281-r1p-communication-india-wcc-2020.pdf
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