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1. Em resultado da situação da covid-19, a 127.a sessão do Conselho Internacional 

do Café (CIC) e reuniões correlatas realizaram-se on-line.  O 10.o Fórum Consultivo, que 

deveria ter sido parte da Conferência Mundial do Café de 2020 em Bengaluru, Índia, 

precisou ser adiado. 

 

2. Para facilitar a participação de delegados em diferentes fusos horários, as 

reuniões virtuais do CIC e as reuniões correlatas dos comitês foram simplificadas.  Como 

parte dessa simplificação, em consulta com a Presidência, a 13.a reunião do Grupo Central 

foi realizada excepcionalmente em formato virtual, através de consultas por e-mail com 

os Membros.  

 

3. O projeto de ordem do dia foi distribuído por e-mail a todos os Membros do Grupo 

Central na quarta-feira, 2 de setembro de 2020, e posteriormente adotada com base na 

ausência de objeções.  O Grupo Central tomou nota dos itens da ordem dia enumerados 

a seguir e, quando apropriado, aprovou-os. 
 
Item 1: Adoção do relatório da 12.a reunião do Grupo Central 
 
4. Os Membros do Grupo aprovaram o relatório que figura no documento CG-36/19. 
 
Item 2:  Relatório do 9.o Fórum Consultivo 
 
5. Os Membros do Grupo Central aprovaram o documento CF-17/20, em que se 
apresentam os resultados do 9.o Fórum, realizado em Londres em 24 de setembro de 
2019. 
 

Item 3:  Preparativos para o 10.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro 

 

6. O Grupo Central foi informado dos preparativos para o 10.o Fórum Consultivo 

sobre Financiamento do Setor Cafeeiro: 

• Data: O 10.o Fórum Consultivo será realizado na primavera de 2021, na 

altura da 129.a sessão do CIC. 

• Tema: Em vista da situação da covid-19, que gera desafios significativos 

para o setor cafeeiro e do foco da OIC na juventude / na próxima geração 

no próximo ano, o seguinte tema foi proposto: "Reconstruindo melhor: 

opções de financiamento para a recuperação pós-coronavírus do setor cafeeiro, 

com foco especial nas necessidades dos jovens cafeicultores e empresários". 

 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-36p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cf-17p-9th-forum-report.pdf
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7. Os Membros do Grupo Central apreciaram a proposta e recomendaram sua 

aprovação pelo Conselho. 

 

Item 4: Data da próxima reunião 
 

8. A próxima reunião do Grupo Central será realizada na altura da 130.a sessão do 

Conselho.  


	Item 1:  Relatório da 12.a reunião do Grupo Central   2
	Item 2:  Relatório do 9.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro    2
	Item 3:  Preparativos para o 10.o Fórum Consultivos
	sobre Financiamento do Setor Cafeeiro    2
	Item 4:  Data da próxima reunião   3
	P
	Relatório da 13.a reunião do
	Grupo Central do Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, realizada virtualmente em setembro de 2020

