
 
 
 
 
 
 
 
Reuniões conjuntas: 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
(PM): 20.a reunião 
Comitê de Projetos (PJ): 19.a reunião 
Comitê de Estatística (SC): 18.a reunião 

 
8 setembro 2020 (11h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-68/20 
PJ-139/20 
SC-98/20 

2. Relatórios sobre as reuniões anteriores dos Comitês – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

 

2.1 Relatório sobre a reunião intersessional do Comitê de 
Promoção e Desenvolvimento de Mercado realizada em 5 de 
fevereiro de 2020  

PM-67/20 

2.2 Relatório sobre a reunião do Comitê de Projetos realizada em 
25 de setembro de 2019 

PJ-138/19 

2.3 Relatório sobre a reunião do Comitê de Estatística realizada em 
25 de setembro de 2019 

SC-97/19 

3. Questões prioritárias  

3.1 Termos de referência para o Conjunto de Ferramentas para 
Desenvolver o Mercado de Café – Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado: apreciar e, se apropriado, aprovar 

PM-69/20 

O Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
apreciará o projeto de termos de referência para serviços de 

 

Reuniões conjuntas 
PM 68/20 
PJ 139/20 
SC 98/20 
 
12 agosto 2020 
Original:  inglês 

 

P 
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consultoria a serem utilizados na elaboração do Conjunto de 
Ferramentas para Desenvolver o Mercado de Café.  O Conjunto 
de Ferramentas se baseará no que se aprendeu com o 
desenvolvimento e a implementação do Guia Detalhado para 
Promoção do Consumo de Café nos Países Produtores da OIC. 

3.2 Construção da resiliência, após o covid-19, do setor cafeeiro 
africano face a perturbações do mercado e a questões de 
segurança alimentar, de nutrição e de renda – Comitê de 
Projetos: apreciar e, se apropriado, aprovar 

PJ-140/20 

3.3 Indicador de cumprimento – Comitê de Estatística: apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

SC-99/20 

3.4 Atualização de informações sobre o novo banco de dados 
estatísticos – Comitê de Estatística: apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

verbal 

3.5 Novos preços indicativos diários – Comitê de Estatística: apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

verbal 

3.6  Proposta recebida da Colômbia para modificar o Regulamento 
de Estatística – Certificados de Origem: apreciar e, se 
apropriado, recomendar aprovação 

SC-100/20 

4. Outros assuntos – apreciar verbal 

5  Data das próximas reuniões – notar verbal 

As próximas reuniões do Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado, do Comitê de Estatística e do 
Comitê de Projetos se realizarão na altura da 128.a sessão do 
Conselho. 
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