
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convite para a 2.a reunião da Força-Tarefa 
Público-Privada do Café, marcada para 3 de 
setembro de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e convida os Membros da OIC 

e os integrantes da Junta Consultiva do Setor Privado para a 2.a reunião da Força-Tarefa 

Público-Privada do Café, que se realizará virtualmente em 3 de setembro de 2020.  

Maiores informações são dadas na carta-convite abaixo. 

 

2. Os Membros da OIC que enviaram suas credenciais estarão automaticamente 

inscritos para a reunião.  Só os Membros que enviaram credenciais receberão um e-mail 

confirmatório, com um link para acesso à reunião. 
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 14 de agosto de 2020 
 

Força-Tarefa Público-Privada do Café - FTPPC 
2.a reunião, em 3 de setembro de 2020 

 
Prezado Membro da OIC, 
 

Tenho a honra de convidá-lo para a segunda reunião da Força-Tarefa Público-Privada do 
Café (FTPPC), que, utilizando a plataforma on-line Zoom, se realizará em 3 de setembro de 2020 
das 13h00 às 16h00 (horário britânico de verão).  Programamos a reunião para esse horário com 
o propósito de facilitar a participação de observadores localizados em uma grande variedade de 
fusos horários. Estimamos provisoriamente que cada item terá a seguinte duração: 
Introduções/Propósito (15 minutos), Item 2 (35 minutos), Item 3 (25 minutos), Item 4 (45 
minutos), Item 5 (15 minutos), Item 6 (10 minutos) e Item 7 (5 minutos).  Se necessário, faremos 
um intervalo para o café. 
 

Ordem do dia de alto nível proposta para a 2.a reunião da FTPPC: 
 

Item 1: Propósito do dia 
Item 2: Teoria da Mudança da FTPPC 
Item 3: Estruturas de trabalho técnico e avanços rápidos  
Item 4: Roteiro para implementar a Resolução 465 e a Declaração de Londres  
Item 5: Comunicado conjunto para a 127.a sessão do CIC e o 2.o FCLG 
Item 6: Outros assuntos 
Item 7: Encerramento 

 
Na semana anterior à reunião compartilharemos com os Membros uma ordem do dia 

detalhada e um conjunto de documentos para possibilitar o preparo eficaz da discussão. 
 

Se suas credenciais como delegado de um Membro da OIC à 127.a sessão do CIC já nos 
foram enviadas, sua instrição para a reunião da FTPPC será automática, não havendo necessidade 
de se increver diretamente.  Do contrário, pedimos a fineza de preencher o formulário de inscrição 
(link) para receber uma confirmação por e-mail e, neste, um link para acesso à reunião. Caso não 
esteja familiarizado com a plataforma on-line Zoom, aqui está uma orientação (link) detalhada 
sobre como se conectar para participar. 
 

Desde a última reunião, a Força-Tarefa fez progresso com a ajuda da firma de consultoria 
NewForesight, apoiada por generosas contribuições de alguns membros do setor privado e de 
países Membros da OIC como a Alemanha (BMZ/GIZ) e a Suíça (SECO), que possibilitaram à OIC 
continuar a implementar atividades, obtendo resultados que serão discutidos durante a reunião. 
 

Aguardo a realização  de uma 2.a reunião produtiva e inspiradora da Força-Tarefa. 
 

Cordiais saudações, 

 
José Sette 

https://zoom.us/meeting/register/tJcudumspz8pE9NKLBQe5o9_RcVPF5ulb35g
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting
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