
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Excerto das Decisões e Resoluções da  
125.a sessão do Conselho Internacional do Café: ICC 125-15 
 
1. Na qualidade de Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo 
Internacional do Café de 2007, S. Ex.a o Sr. Hermano Telles Ribeiro apresentou relatório ao 
Conselho sobre o progresso feito pelo Grupo de Trabalho estabelecido para examinar o atual 
Acordo e apresentar recomendações ao Conselho, como disposto no documento WGFA-5/19.  

2. O trabalho do Grupo incluíra um convite aos Membros a apresentarem propostas para 
emendar ou renegociar do Acordo.  Como subsídio à discussão, as propostas seriam 
agrupadas em quatro categorias:  

• Objetivos [Capítulo I do AIC de 2007]; 
• Membros, votos e tomada de decisões [Capítulos IV e VI do AIC de 2007]; 
• Questões estruturais e administrativas [Capítulos II, III, V, VII, VIII, XIII (não 

incluindo o Artigo 36), XIV e XV do AIC de 2007]; e 
• Áreas de trabalho [Capítulos IX, X, XI e XII e Artigo 36 do AIC de 2007]. 

 
3. Infelizmente apenas uma resposta havia sido recebida até aquela data.  As sugestões 
da Nicarágua figuravam no documento WGFA-7/19, e o Quênia apresentara um documento 
de posicionamento durante a sessão do Conselho, mais tarde publicado como WGFA-8/19.  
Ambos advogavam revisões ao Acordo atual.  

4. O Diretor-Executivo relatou, com pesar, que o Presidente do Grupo de Trabalho 
estaria deixando esse papel por ter sido postado fora do Reino Unido.  O Diretor-Executivo, 
porém, notava com satisfação o fato de que a atual Vice-Presidente do Grupo de Trabalho, a 
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Sr.a Stefanie Küng, da Suíça, assumiria esse papel.  Como mais propostas de mudanças eram 
necessárias para levar adiante as discussões, a Secretaria convidaria os Membros a apresentar 
propostas até o final de outubro, para poder agendar outra reunião do Grupo de Trabalho em 
novembro.   

5.  Para continuar a contribuir para a discussão, a plataforma on-line “Slack” foi 
rapidamente introduzida como mecanismo a ser usado pelos Membros para comentar e 
compartilhar propostas sobre o futuro do Acordo.  Mais pormenores seriam compartilhados 
na próxima reunião do Grupo de Trabalho. 

6. O Conselho notou o relatório e decidiu que todos os Membros precisavam participar 
ativamente deste importante trabalho para poder-se promover consenso. 
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