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1. O Comitê de Projetos, presidido pelo Sr. Mitsuhiro Takayanagi, realizou sua 
17.a reunião em Nairóbi, Quênia, na quarta-feira, 27 de março de 2019. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê aprovou o projeto de ordem do dia que figura no documento PJ-130/19 Rev. 1. 
 
Item 2:   Relatório sobre a reunião realizada em 18 de setembro de 2018 
 
3. O Comitê aprovou o relatório sobre a reunião realizada em 18 de setembro de 2018, 
que figura no documento PJ-129/18. 
 
Item 3:   Monitoramento e avaliação de projetos 
 
4. O Economista-Chefe apresentou os antecedentes do projeto "Promoção de um setor 
cafeeiro sustentável no Burundi".  Endossado pelo Conselho da OIC em março de 2013, o 
projeto, que seria desenvolvido em parceria com o setor privado, visava à melhoria da 
produtividade e da produção de café de qualidade e das condições de sustento dos 
produtores de café no Burundi.  Um representante da Fundação Kahawatu, a Agência de 
Execução do Projeto (AEP), apresentou relatório sobre o andamento do projeto, pondo em 
relevo seus principais sucessos e lições.  O projeto contribuíra para o empoderamento de um 
grupo de mulheres que se dedicam ao setor cafeeiro, facilitando-lhes a obtenção de direitos 
à propriedade de seus terrenos e o aprimoramento de suas aptidões como agricultoras.  O 
Comitê tomou nota do relatório. 
 
Item 3.1: Implementação da Resolução 465 
 
5. O Chefe de Operações apresentou as sinopses de três projetos preparados para 
mobilizar recursos para implementar as decisões da Resolução 465 sobre Níveis de Preços do 
Café e levar a cabo negociações, já em curso, com doadores potenciais dos setores público e 
privado.  Tratava-se das seguintes: 
 
Item 3.1.1: Sinopse de projeto: Diálogo setorial estruturado para lidar com a crise 

dos preços do café (documento PJ-131/19) 
 
6. O objetivo era convidar parceiros a se unir à Organização Internacional do Café e a 
apoiar seus esforços no sentido de identificar e implementar propostas inovadoras para 
minimizar o impacto negativo dos preços baixos do café sobre os pequenos cafeicultores e 
promover a sustentabilidade do setor no longo prazo.  Planejara-se uma série mundial de 
eventos de consulta, entre os quais os seguintes: 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-130-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-129p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-465p-low-coffee-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-131e-sector-wide-dialogue-coffee-price-crisis.pdf
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(a) Um seminário sobre "Café: Até que ponto nosso futuro é sustentável?", 
organizado conjuntamente com a Plataforma Global do Café e realizado em 
25 de março de 2019, durante a 124.a sessão do Conselho Internacional do 
Café, em Nairóbi, Quênia. 

(b) "Financiando investimentos sustentáveis e inclusivos nas cadeias de valor dos 
produtos agrícolas: O caso do setor cafeeiro ", uma Conversa em Café, que se 
realizaria durante a Feira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 
2019 em 16 de abril de 2019, das 13h30 às 15h00, no Express Bar da sede das 
Nações Unidas, Nova Iorque.  Tratava-se de um evento paralelo organizado 
conjuntamente com a Rede de Financiamento e Investimento dos Pequenos 
Agricultores e PMEs Agrícolas (SAFIN), dirigida pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), e a Organização Internacional do Café, em 
parceria com a National Coffee Association of USA (NCA). 

(c) "Enfrentando riscos e mobilizando investimentos no setor cafeeiro: Política, 
coordenação e soluções de financiamento". Este evento se realizaria em 16 de 
abril de 2019, das 18h30 às 20h00, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque 
e fora organizado conjuntamente pela OIC em parceria com a SAFIN, dirigida 
pelo FIDA. 

(d) Um workshop interativo sobre "Volatilidade de preços e sustentabilidade: 
Desafios e soluções de desenvolvimento para os pequenos cafeicultores na 
cadeia de valor do café".  Esse evento, organizado conjuntamente com o 
Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, o 
FIDA, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) e a ONUDI, será realizado como evento paralelo da Exposição de 
Cooperação Internacional de 2019 (Exco 2019) em 16 de maio de 2019, em 
Roma, Itália. 

(e) "Simpósio sobre níveis e volatilidade dos preços do café: Buscando um caminho 
sustentável para o futuro do café", um evento organizado em parceria com a 
Federação Europeia do Café (FEC) que se realizará em 6 de junho de 2019, em 
Bruxelas, Bélgica, tendo como anfitriã a Comissão Europeia. 

(f) Um Fórum dos CEOs do setor cafeeiro também se realizará em Londres 
durante a semana da 125.a sessão do Conselho Internacional do Café, na sede 
da Organização Marítima Internacional (OMI). 
 

7. Os Membros foram convidados a participar desses eventos e, também, a convidar 
suas missões diplomáticas nos países onde eles se realizarão a comparecer. 
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Item 3.1.2: Sinopse de projeto: Análise comparativa global da produção de café 
(documento PJ-132/19) 

 
8.  A Organização está pedindo a parceiros que se unam em apoio da coleta e do 
processamento de dados independentes, objetivos e internacionalmente comparáveis sobre 
custos e sistemas de produção de café, em uma iniciativa que ajudará a entender melhor os 
principais indutores da sustentabilidade econômica da cafeicultura.  Nesse sentido, a 
Secretaria da OIC tem feito importante trabalho básico para implementar a iniciativa.  Esse 
trabalho inclui um estudo com o Centro do Café da Universidade da Califórnia em Davis, 
fornecendo nova evidência empírica sobre os custos de produção em três países e abordando 
questões metodológicas relacionadas com a coleta e análise dos custos. 
 
Item 3.1.3:  Sinopse de projeto: Plano de comunicação global 
 
9. A Secretaria apresentou uma proposta para desenvolver e implementar um plano de 
comunicação global para conscientizar os consumidores da realidade econômica do setor 
cafeeiro e promover uma receita condigna para os cafeicultores.  Haveria três fases: a fase de 
concepção do plano; a fase piloto, em que se selecionaria uma região e um país produtor de 
café; e a terceira fase, de operacionalização do plano. 
 
10. O Comitê tomou nota destes relatórios. 
 
Item 3.2:  Proposta de projeto do Vietnã  
 
11.  O Economista-Chefe apresentou a proposta de um novo projeto sobre "Melhoria do 
acesso dos pequenos cafeicultores a financiamento para construir um setor cafeeiro 
sustentável no Vietnã".  O objetivo do projeto era melhorar o acesso dos pequenos 
cafeicultores a crédito, para que eles pudessem gerir melhor suas propriedades e alcançar a 
rentabilidade e sustentabilidade de sua produção de café.  O projeto incluiria a análise da 
experiência internacional dos sistemas de crédito disponíveis aos pequenos agricultores, 
tirando lições dos mecanismos que se revelassem apropriados e eficazes e identificando as 
oportunidades de opções de agregação de valor.  O representante do Vietnã forneceu mais 
esclarecimentos e discorreu sobre a atual política de apoio do Governo do Vietnã, em prol da 
melhoria das condições de vida dos pequenos cafeicultores. 
 
12. O Comitê endossou a nota conceitual e incentivou a Secretaria a continuar 
trabalhando com as autoridades vietnamitas para desenvolver a íntegra da proposta de um 
projeto, incluindo custos e fontes potenciais de financiamento. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-132e-global-benchmarking.pdf
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Item 3.3:  Organização Interafricana do Café ‒ Promoção do 
consumo de café na África 

 
13.  O Secretário-Geral da Organização Interafricana do café delineou os contornos de um 
projeto para elevar o consumo de café na África, já endossado pelo Conselho em setembro 
de 2018 e a ser financiado pelo Fundo Especial.  Um workshop inicial seria realizado nas 
próximas semanas, dependendo de a Secretaria da OIC liberar os fundos.  O Comitê tomou 
nota do relatório. 
 
Item 4:   Atividades de cooperação 
 
Item 4.1:  Projeto Delta:  Reduzindo a distância na mensuração  

de desempenho em sustentabilidade em tempo real   
 
14. O representante da Plataforma Global do Café apresentou um relatório verbal sobre 
a implementação do Projeto Delta, uma iniciativa de caráter colaborativo entre a OIC, a 
Plataforma Global do Café, a Iniciativa para um Algodão Melhor e o Comitê Consultivo 
Internacional do Algodão.  O objetivo do projeto era desenvolver um quadro comum para 
medir e relatar desempenho em sustentabilidade.  O quadro incluía um conjunto de 
resultados e indicadores de resultados que ajudaria a medir a sustentabilidade e rastrear a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelos setores público e 
privado.  A implementação seria em países pilotos como o Vietnã (café) e a África do Sul 
(algodão).  A fase inicial fora completada em novembro de 2018.  Um consultor fora 
designado para o projeto e o contrato estava em vias de ser assinado.  O Comitê notou o 
relatório. 
 
Item 5:   Outros assuntos 
 
15. Não havia outros assuntos na pauta. 
 
Item 6:   Data da próxima reunião 
 
16. O Comitê de Projetos notou que sua próxima reunião se realizaria em Londres, Reino 
Unido, durante a semana da 125.a sessão do Conselho, em setembro de 2019. 
 
17. O Presidente agradeceu aos Membros do Comitê e aos apresentadores suas 
contribuições frutíferas, bem como à Secretaria e aos intérpretes.  
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