
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho Internacional do Café 
125.a sessão 
23 ‒ 27 setembro 2019 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Abertura do Conselho  

2. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-125-0 Rev. 2 
Programa de reuniões 

3. Admissão de observadores – apreciar 
 

O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens da ordem do dia abertos aos observadores. 

ICC-125-7 

4. Votos – apreciar e, se apropriado, aprovar  

4.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2018/19  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-125-2 Rev. 1 

4.2 Distribuição inicial de votos para o ano cafeeiro de 2019/20 
 

Serão apreciados pelo Conselho documentos em que se indicam a 
base estatística para a distribuição proposta dos votos dos Membros 
exportadores e importadores e a distribuição inicial de votos para o 
ano cafeeiro de 2019/20. 

ICC-125-1 

5. Situação do mercado cafeeiro – notar 
 
O Economista-Chefe apresentará uma análise da situação do 
mercado. 

Relatório sobre o mercado 
de café — agosto 2019 

ICC 125-0 Rev. 2 
 
20 setembro 2019 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/schedule-september-2019.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-7p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-2-r1p-votes-18-19-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-1p-initial.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0819-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0819-p.pdf
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6. Implementação do Programa de Atividades e Resolução 465 –
notar 
 
O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a implementação 
do Programa de Atividades do ano cafeeiro de 2018/19 em relação 
ao Plano de Ação Quinquenal e à Resolução 465 sobre Níveis de 
Preços do Café. 

Programa de Atividades 

ICC Resolução 465 
Implementação do diálogo 

setorial 
 

7. Dia Internacional do Café – notar 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a campanha de 
comunicações global em apoio do Dia Internacional do Café, que 
acontecerá em 1.o de outubro de 2019. 

verbal 

8. Relatório Principal da OIC:  Relatório sobre o Desenvolvimento do 
Café de 2019 – notar 

 
O Diretor-Executivo apresentará o primeiro Relatório sobre o 
Desenvolvimento do Café ─ 2019. 

ED-2318/19 (Resumo) 

9. Outros estudos e relatórios econômicos – notar 
 

O Economista Sênior apresentará relatório sobre o avanço do 
seguinte estudo, que vem sendo realizado com a Universidade da 
Califórnia, Davis: Rentabilidade da cafeicultura em países latino-
americanos selecionados. 

verbal 

10. Conferência Mundial do Café – notar 
 

O representante da Índia apresentará relatório sobre os 
preparativos para a 5.a Conferência Mundial do Café, agendada para 
setembro de 2020 em Bengaluru. 

verbal 

11. Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa sobre café ‒ apreciar 
 

No âmbito do Plano de Ação Quinquenal da OIC, o Conselho, em sua 
121.a sessão, em abril de 2018, apreciou e aprovou a instituição de 
um Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa sobre café, com o 
propósito de promover pesquisa de alta qualidade acerca de 
questões emergentes no setor cafeeiro global.  Na sequência de um 
convite à apresentação de trabalhos distribuído em janeiro de 2019, 
o Diretor-Executivo anunciará o primeiro vencedor do Prêmio. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-18p-programme-activities-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-465p-low-coffee-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-10p-implementation-resolution-465.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-10p-implementation-resolution-465.pdf
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12. Cooperação com outras agências – notar  

12.1 Cooperação com outras agências   

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre cooperação com 
outras agências, incluindo as seguintes: 

 

• Fórum dos Organismos Internacionais de Produtos Básicos verbal 

• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) verbal 

• Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO) 

verbal 

• Declaração conjunta da Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial e da Organização Internacional do 
Café 

ICC-125-6 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre cooperação com 
organizações bilaterais e multilaterais. 

 

12.2 Relatório sobre a implementação de Memorandos de 
Entendimento (MEs) 

 

O Diretor-Executivo, com contribuições de representantes das 
entidades parceiras, apresentará relatório sobre o seguinte:  

 

• ME com a Plataforma Global do Café (PGC), incluindo a 
implementação do Projeto Delta 

verbal 

• ME com a Associação dos Cafés Finos da África (AFCA) verbal 

• ME com o Desafio do Café Sustentável (DCS) sob os auspícios da 
Fundação Conservação Internacional (CI) 

verbal 

• ME com a Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA) verbal 

• ME com a Remote Sensing Applications Consultants Ltd (RSAC), 
a GEOLAT SAS e a FEDECAFÉ, com o objetivo de desenvolver o 
uso de dados de satélite para monitorar as zonas de cafeicultura 

ICC-125-4 

13. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

S. Ex.a o Dr. Le Quoc Doanh, Vice-Ministro da Agricultura & 
Desenvolvimento Rural do Vietnã, discorrerá sobre a política 
nacional do café do Vietnã. 

verbal 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-6p-ico-unido-joint-declaration.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-4e-mou-ico-rsac-geolat-fedecafe.pdf
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14. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007  

14.1 Relatório sobre participação no AIC de 2007 – notar ICC-125-3 

O Diretor-Executivo apresentará informações atualizadas sobre 
participação, que incluirão os contatos com não-membros. 

 

14.2 Prorrogação do prazo para o depósito de instrumentos – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

 
O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 2019.  O Conselho 
apreciará um projeto de Resolução prorrogando o prazo para o 
depósito de instrumentos. 

WP-Council 300/19 

14.3 Relatório sobre o progresso da implementação do Acordo 
Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar 
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório.  

ICC-125-5 

14.4 Revisão do Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar 
 
A Presidente do Conselho convidará os Membros a integrarem o 
Grupo de Trabalho sobre o Futuro do AIC. 

WGFA-6/19 
WGFA-7/19 

15. Relatório sobre a implementação da Resolução 466 sobre 
Membros em atraso persistente – notar 

 
 O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

verbal 

16. Questões financeiras e administrativas – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

 

16.1 Comitê de Finanças e Administração 
 

A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê apresentará relatório sobre a 
reunião do Comitê, incluindo a situação financeira. 

FA-215/19 

16.2 Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2019/20  
 
 A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório. 

FA-218/19 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-3p-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/wp-council-300p-resolution-instruments.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-5p-report-implementation-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/wgfa-6p-agenda-september-2019.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/wgfa-7p-proposals-nicaragua.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-215p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/fa-218p-activities-2019-20.pdf
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16.3 Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro 
de 2019/20 

 
A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-203/19 Rev. 3 
FA-217/19 

17. Relatórios dos Presidentes dos órgãos da OIC, fóruns e workshops  

17.1 Fórum dos CEOs e Líderes Globais (FCLG) do Setor Cafeeiro – 
apreciar e, se apropriado, endossar 

 
O Presidente da Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) 
apresentará relatório sobre as conclusões e recomendações do 
primeiro Fórum dos CEOs e Líderes Globais (FCLG) do setor cafeeiro, 
realizado como sessão especial da JCSP na segunda-feira, 23 de 
setembro de 2019.  O FCLG é parte do diálogo setorial estruturado 
da OIC para lidar com a crise de preços do café. 

WP-Council 302/19 

17.2. 9.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – 
notar 

 
O Presidente do Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor 
Cafeeiro apresentará relatório sobre os resultados do 9.o Fórum, 
realizado na terça-feira, 24 de setembro de 2019. 

verbal 

17.3. Workshop sobre o papel das bolsas de futuros – notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório acerca dos resultados do 
workshop sobre o papel das bolsas de futuros, realizado em 25 de 
setembro de 2019.  

verbal 

17.4 Comitê de Projetos – notar 
 

O Presidente do Comitê de Projetos apresentará relatório sobre os 
resultados da reunião realizada em 25 de setembro de 2019. 

verbal 

17.5. Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – notar 
 

O Presidente do Comitê de Promoção e Desenvolvimento de 
Mercado apresentará relatório sobre os resultados da reunião 
realizada em 25 de setembro, incluindo um plano de ação para 
atualizar o “Guia Detalhado para Promoção do Consumo de Café nos 
Países Produtores” da OIC. 

verbal 

17.6. Comitê de Estatística 
 

O Presidente do Comitê de Estatística apresentará relatório sobre os 
resultados da reunião realizada em 25 de setembro de 2019. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-203-r3p-budget-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-217p-votes-excluding-members-in-arrears.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/wp-council-302p-london-declaration.pdf
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17.6.1 Artigo 2.o do Acordo de 2007:  Fatores de conversão aplicáveis ao 
café torrado, descafeinado, líquido e solúvel – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

SC-96/19 

17.6.2 Convite a especialistas em indicadores de sustentabilidade para 
participarem do Projeto Delta ‒ apreciar e, se apropriado, aprovar 

SC-95/19 

18. Fundo Especial – notar 
 

Nos termos da decisão tomada na 117.a sessão, o porta-voz dos 
Membros exportadores apresentará relatório sobre o progresso 
conseguido com respeito ao uso do Fundo Especial. 

verbal 

19. Titulares de cargos e comitês  

19.1 Composição dos Comitês – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará e aprovará a composição dos seguintes 
Comitês em 2019/20: 

WP-Council 299/19 

• Comitê de Finanças e Administração (6 Membros exportadores, 
5 Membros importadores) 

 

• Junta Consultiva do Setor Privado para 2019/20 e 2020/21 
(8 associações dos produtores, 8 associações dos consumidores) 

WP-Council 301/19 

• Comitê de Projetos (8 Membros exportadores, 3 Membros 
importadores) 

 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Estatística (8 Membros exportadores, 3 Membros 
importadores) 

 

19.2 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  
 

Nos termos do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e o 
Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2019/20 serão eleitos dentre 
representantes dos Membros exportadores e dos Membros 
importadores, respectivamente. 

verbal 

19.3 Presidente e Vice-Presidente do Comitês para 2019/20 – eleger 
 

Nos termos da Regra 34 do Regulamento da Organização 
Internacional do Café, a designação do Presidente e do Vice-
Presidente dos Comitês será decidida durante a última sessão do 
Conselho no ano cafeeiro.  Assim, o Conselho elegerá titulares de 
cargos para os seguintes Comitês: 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-96p-survey-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-95p-delta-project-indicators.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/wp-council-299p-office-holders.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/wp-council-301p-pscb-membership.pdf
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• Comitê de Finanças e Administração  

• Comitê de Projetos  

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  

• Comitê de Estatística   

19.3.1  Presidente e Vice-Presidente do Fórum – eleger 
 

O Conselho elegerá o Presidente e o Vice-Presidente do Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro. 

verbal 

19.3.2  Assessores do Grupo Central – designar 
 

O Conselho designará quatro assessores para o Grupo Central em 
2019/20. 

verbal 

20. Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Presidente examinará as credenciais com a assistência da 
Secretaria e apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

21. Reuniões futuras verbal 

O Conselho apreciará uma mudança de datas para a próxima sessão 
do Conselho, a ser realizada em Londres, Reino Unido, no período 
de 27 de abril a 1.o de maio de 2020 – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

 

Os Membros são convidados a sugerir tanto tópicos para 
apresentações durante a próxima sessão, para inclusão na ordem do 
dia, quanto melhoras nas providências para reuniões futuras – 
apreciar 

 

22. Outros assuntos – apreciar verbal 

23. Cerimônia de encerramento verbal 

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café  

Regulamento da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos  

Titulares de cargos em 2018/19 

 

http://www.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11p-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
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