
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
17.a reunião 
27 março 2019 (14h30) 
Nairóbi, Quênia 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-130/19 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião realizada em 18 de setembro de 2018 
–  apreciar e, se apropriado, aprovar 

PJ-129/18 

3. Monitoramento e avaliação de projetos 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre a 
implementação do projeto "Promoção de um setor cafeeiro 
sustentável no Burundi", patrocinado pela Sucafina S.A.  Um 
representaante da Fundação Kahawatu, Sr. Bruce Olivier Ntwari, 
fará uma apresentação completa, em detalhe. 

verbal 

3.1 Implementação da Resolução 465 ‒  apreciar verbal 

O Chefe de Operações apresentará as sinopses de três projetos 
com o objetivo de mobilizar recursos para a implementação das 
decisões da Resolução 465 sobre Níveis de Preços do Café, assim 
como relatório sobre as negociações ora em curso com potenciais 
doadores dos setores público e privado. 

 

3.1.1 Sinopse de projeto: Diálogo estruturado de todo o setor para 
resolver a crise dos preços do café 
 
Uma proposta com o objetivo de identificar e implementar 
propostas inovadoras para minimizar o impacto negativo dos 
preços baixos do café sobre os pequenos cafeicultores e a 
sustentabilidade de longo prazo do setor. 

PJ-131/19 
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P 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-129p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-131e-sector-wide-dialogue-coffee-price-crisis.pdf
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3.1.2 Sinopse de projeto: Referência global da produção de café 
 

Uma proposta para compilar e processar dados independentes, 
objetivos e internacionalmente comparáveis sobre os custos da 
produção e os sistemas de produção de café. 

PJ-132/19 

3.1.3 Sinopse de projeto: Plano de comunicação global 
 

Uma proposta para elaborar e implementar um plano de 
comunicação global sobre a realidade econômica do setor 
cafeeiro, do produtor ao consumidor final. 

PJ-133/19 

3.2 Proposta de projeto do Vietnã – apreciar e, se apropriado, 
recomendar para aprovação 

 
O Economista-Chefe apresentará a proposta de um novo projeto 
sobre “Melhoria do acesso dos pequenos cafeicultores a 
financiamento para construir um setor cafeeiro sustentável no 
Vietnã”. 

PJ-134/19 

3.3 Organização Interafricana do Café – Promovendo o consumo de 
café na África ‒ notar 

 
O Secretário-Geral da Organização Interafricana do Café traçará 
um esboço do projeto para elevar o consumo de café em países 
africanos selecionados, que será financiado pelo Fundo Especial. 

PJ-135/19 

4. Atividades de cooperação  

4.1 Projeto Delta: Reduzindo a distância na mensuração de 
desempenho em sustentabilidade em tempo real ‒ notar 

 
Será apresentado relatório sobre a implementação do Projeto 
Delta.  

verbal 

5. Outros assuntos – apreciar 
 
Os Membros são convidados a sugerir tópicos a serem apreciados 
na próxima reunião. 

verbal 

6. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na altura 
da 125.a sessão do Conselho. 

verbal 

 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-132e-global-benchmarking.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-133e-global-communications-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-134e-vietnam-farmers-access-finance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-135e-iaco-special-fund.pdf
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III) 

 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
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