
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comitê de Projetos 
18.a reunião 
25 setembro 2019 (14h00) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-137/19 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 27 de março de 2019 – apreciar e, 
se apropriado, aprovar 

PJ-136/19 

3. Monitoramento e avaliação de projetos – notar verbal 

3.1 Atuais projetos de desenvolvimento cafeeiro e implementação 
da Resolução 465 

 
 O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a avaliação 

dos projetos de desenvolvimento cafeeiro e de seu 
financiamento  e sobre a implementação dos seguintes projetos: 

 

• Diálogo Setorial Estruturado para lidar com a crise de preços 
do café  

 

• Avaliação comparativa global da produção de café  

• Plano de comunicação global  

3.2 OIAC – Fundo Africano para o Café (FAC)  
 

O Secretário-Geral da Organização Interafricana do Café 
apresentará um esboço do Fundo Africano para o Café e dos 
atuais preparativos para o Fórum de Doadores e Parceiros, a ser 
realizado em novembro de 2019 em Nairóbi, Quênia. 
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3.3 Projeto Delta: Reduzindo a distância na mensuração do 
desempenho em sustentabilidade  

 
A Chefe da Seção de Estatística apresentará relatório sobre o 
andamento da implementação do Projeto Delta. 

 

3.4 Projeto SatCafé: Sensoriamento remoto por satélite para obter 
uma produção melhor e sustentável de café – Colômbia 
 
O Sr. Mike Wooding, Fundador e Diretor-Gerente da Remote 
Sensing Applications Consultants Ltd (RSAC), apresentará uma 
visão geral e um relatório acerca do andamento da 
implementação do projeto SatCafé, financiado pela Innovate UK. 

 

3.5  AgDevCo – Investimento de impacto nos agronegócios africanos  
 
O representante da AgDevCo discorrerá sobre oportunidades de 
investimento no setor cafeeiro africano oferecidas a pequenas e 
médias empresas. 

 

3.6  Assistência técnica ao Gabão 
 

A Autoridade do Café do Gabão (CAISTAB) solicitou assistência 
técnica à OIC no planejamento de uma estratégia para promover 
um setor cafeeiro sustentável no Gabão. Em outubro de 2019 o 
Economista-Chefe fará uma missão técnica ao Gabão, financiada 
pela CAISTAB, para, juntamente com especialistas locais, analisar 
o setor. 

 

4. Outros assuntos – apreciar verbal 

5. Data da próxima reunião – notar 
 

Os Membros estão convidados a sugerir questões a serem 
apreciadas na próxima reunião. 
 
A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na 
altura da 126.a sessão do Conselho. 

verbal 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

 

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