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1. O Comitê de Projetos, presidido por S. Ex.a o Embaixador Aly Touré, realizou sua  
18.a reunião em Londres na quarta-feira, 25 de setembro de 2019. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PJ-137/19 Rev. 1. 
 
Item 2:   Relatório sobre a reunião realizada em 27 de março de 2019 
 
3. O Comitê aprovou o relatório sobre a reunião realizada em 27 de março de 2019, que 
figura no documento PJ-136/19. 
 
Item 3:   Acompanhamento e avaliação de projetos 
 
Item 3.1: Atuais projetos de desenvolvimento cafeeiro e implementação da 

Resolução 465 
 
4. O Chefe de Operações fez um relatório breve sobre o seguinte brief de projeto, que 
se insere no quadro da implementação da Resolução 465:  
 
Diálogo Setorial Estruturado para tratar da crise dos preços do café (documento PJ-131/19) 
 
• O Diálogo começou com um seminário com o tema “Café: até que ponto nosso futuro 

é sustentável?”, organizado com a Plataforma Global do Café e o Governo do Quênia 
e realizado durante a 124.a sessão do Conselho Internacional do Café, em Nairóbi, em 
25 de março de 2019. 

• Uma Conversa de Café, realizada no Express Bar da sede das Nações Unidas em Nova 
Iorque em 16 de abril de 2019, com o tema: "Financiando investimentos sustentáveis 
e inclusivos nas cadeias de valor dos produtos agrícolas: O caso do setor cafeeiro".  
Este evento lateral foi organizado conjuntamente pela Rede de Investimento e 
Financiamento das Pequenas e Médias Empresas Agrícolas (SAFIN), que o Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) encabeça, pelo Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e pela Organização Internacional do Café, em 
parceria com a National Coffee Association of USA (NCA). 

• Outro evento correlato realizou-se no mesmo dia em Nova Iorque, com o tema 
"Enfrentando riscos e mobilizando investimentos no setor cafeeiro: Política, 
coordenação e financiamento de soluções".  Este evento lateral foi coorganizado pela 
OIC, em parceria com a SAFIN.  

• Um workshop interativo sobre "Volatilidade de preços e sustentabilidade: desafios e 
soluções de desenvolvimento para os pequenos agricultores na cadeia de valor do 
café" foi realizado como evento lateral da Exposição de Cooperação Internacional de 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-137-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-136p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-131e-sector-wide-dialogue-coffee-price-crisis.pdf
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2019 (Exco 2019) em 16 de maio de 2019, em Roma, Itália.  Este evento foi organizado 
conjuntamente com o Diretorado Geral de Cooperação para o Desenvolvimento do 

Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, o FIDA, a FAO 
e a ONUDI. 

• Outro evento realizou-se em 6 de junho de 2019, em Bruxelas, com o tema 
"Alcançando os ODSs: Desafios da cadeia de valor do café.  Soluções compartilhadas 
para os níveis de preços do café, a volatilidade e a sustentabilidade no longo prazo".  
Este evento foi realizado em parceria com a Federação Europeia do Café (FEC), e sua 
anfitriã foi a Comissão Europeia.  

• Todos estes eventos foram concluídos pelo Fórum dos CEOs e Líderes Globais que se 
realizou em Londres em 24 de setembro de 2019. 

 
Item 3.2:  OIAC – Fundo Africano para o Café (ACF) 
 
5. O Economista-Chefe apresentou informações básicas acerca do Fundo Africano para 
o Café (Africa Coffee Facility em inglês), que se espera financiará a consecução de um setor 
cafeeiro sustentável na África através do enfrentamento de desafios posicionados ao longo 
de toda a cadeia de valor.  Para mobilizar recursos financeiros e cruar este Fundo Africano 
para o Café, o Governo do Quênia e a Organização Interafricana do Café estavam organizando 
um fórum de doadores e parceiros com início em 5 de novembro de 2019, em Nairobi.  O 
Comitê tomou nota deste relarório. 
 
Item 3.3:  Projeto Delta: Diminuindo assimetrias na mensuração de  

desempenho em sustentabilidade em tempo real 
 
6. O Chefe de Operações apresentou um relatório breve sobre o andamento do Projeto 
Delta, cujo objetivo é medir desempenho em sustentabilidade em tempo real.  O projeto 
inclui um conjunto de resultados e indicadores de realização que ajudariam a medir 
sustentabilidade e rastrear a implementação dos compromissos referentes aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável pelos setores público e privado.  Abrangendo mais de uma 
commodity, esse projeto será implementado em dois países pilotos, a saber, Vietnã (café) e 
África do Sul (algodão).  A fase introdutória transcorreu em 2018, e um consultor foi 
selecionado para dirigir a implementação do projeto.  O Comitê tomou nota do relatório. 
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Item 3.4:  Projeto SatCafé: Sensoriamento remoto por satélite para obter 
produção melhorada e sustentável de café – Colômbia  

 
7. O representante da SatCafé apresentou um resumo do relatório sobre o andamento 
da implementação deste projeto financiado pela Innovate UK.  O projeto destina-se a 
melhorar a visibilidade das atividades da cafeicultura nos países produtores.  O Comitê tomou 
nota do relatório. 
 
Item 3.5:  AgDevCo – Investimentos de impacto nos agronegócios africanos 
 
8. O representante da AgDevCo apresentou um esboço do programa de investimentos 
destinado a apoiar os pequenos agricultores da África, lidando com suas necessidades 
financeiras.  O Comitê tomou nota da apresentação e convidou os Membros a contatar a 
AgDevCo para obter maiores informações. 
 
Item 3.6:  Assistência técnica ao Gabão 
 
9. O Comitê notou que, por solicitação da Autoridade do Café do Gabão (CAISTAB), o 
Economista-Chefe visitaria o Gabão em outubro de 2019, para prestar assistência técnica a 
especialistas locais no planejamento de um programa para promover um setor cafeeiro 
sustentável. 
 
Item 4:   Outros assuntos 
 
10. Não havia outros assuntos para discussão. 
 
Item 5:    Data da próxima reunião 
 
11. O Comitê notou que sua próxima reunião se realizará em Londres na altura da 
126.a sessão do Conselho, em abril de 2020. 
 
12. O Presidente agradeceu aos Membros do Comitê, aos oradores, à Secretaria e aos 
intérpretes suas frutíferas contribuições.  
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