
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
129.a sessão (extraordinária) 
Sessão virtual 
15 e 16 abril 2021 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura da 129.a sessão do Conselho  

  
1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-129-0 Rev. 4 

  
2. Votos e credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar  

2.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2020/21  
 
O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-129-1 

2.2 Credenciais 
 
O Presidente examinará as credenciais com a assistência da 
Secretaria e apresentará relatório ao Conselho. 

Verbal 

3. Relatório sobre o trabalho da OIC e situação do mercado ‒ notar Verbal 

3.1 Retrospectiva Anual de 2019/20 Retrospectiva Anual 

O Chefe de Operações fará a apresentação da Retrospectiva 
Anual do ano cafeeiro de 2019/20. 
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Original:  inglês 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-129-1p-votes-20-21-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/annual-review-2019-2020-e.pdf
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3.2 Relatório  

O Diretor-Executivo apresentará um relatório preliminar breve 
sobre o trabalho da OIC (outubro de 2020 a abril de 2021), pondo 
em relevo avanços, realizações, desafios, oportunidades e 
limitações, com foco no impacto da pandemia sobre o trabalho 
da OIC e sobre a execução do Programa de Atividades e ênfase 
nas parcerias e contribuições voluntárias. 

 

3.3 Conferência Mundial do Café  

O representante da Índia apresentará relatório sobre a situação 
relativa à 5.a Conferência Mundial do Café, que estava marcada 
para 7 a 9 de setembro de 2020, em Bengaluru, Índia. 

 

3.4 Relatório sobre o Desenvolvimento do Café e tema do ano 
cafeeiro 

 

O Chefe de Operações discorrerá acerca do Relatório sobre o 
Desenvolvimento do Café de 2020, cujo tema é "O valor do café: 
sustentabilidade, inclusividade e resiliência da cadeia global de 
valor do café", e acerca das medidas tomadas e dos planos para 
tratar do tema do ano cafeeiro de 2020/21, que é "Café: a 
próxima geração – Recuperação do impacto da pandemia". 

Relatório sobre o 
Desenvolvimento do 
Café de 2020 
 
Visão geral em 
português 

4. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar  

4.1 Revisão do AIC de 2007 Verbal 

O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo 
Internacional do Café apresentará relatório. 

 

4.2 Participação no AIC de 2007 ED-2369/21 

O Diretor-Executivo apresentará relatório.  

5. Relatório sobre as reuniões dos comitês e outros órgãos – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

Verbal 

5.1 O Chefe de Operações fará um resumo das recomendações dos 
órgãos assessores da OIC: Comitê de Estatística, Comitê de Projetos, 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado. 

 

5.1.2  Alterações ao Regulamento de Estatística:  Certificados de 
Origem 

SC-103/21 

5.1.3 Alterações ao Regulamento de Estatística:  Preços Indicativos  SC-106/21 

https://www.internationalcoffeecouncil.com/cdr2020
https://www.internationalcoffeecouncil.com/cdr2020
https://www.internationalcoffeecouncil.com/cdr2020
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2358p-overview-cdr-2020.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2358p-overview-cdr-2020.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2369e-communication-brazil.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-103p-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-106p-rules-indicator-prices.pdf
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5.1.4 Participação dos mercados e seus coeficientes de ponderação no 
cálculo dos preços dos grupos e composto a partir de 1.o de 
outubro de 2021 

SC-104/21 

5.1.5 Conceitos dos dados e variáveis utilizados nas estatísticas da 
Organização 

SC-105/21 

5.1.6 Avaliação rápida da paisagem financeira para o setor cafeeiro na 
África:  Um caso de negócios centrado no financiamento da “faixa 
mediana ausente” e dos tomadores de empréstimos para as 
etapas finais das cadeias de valor do café africanas 

PJ-143/21 

5.2 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – O Presidente da JCSP 
apresentará relatório.  

 

6. Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

CPPTF-1/21 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o progresso da 
FTPPC e dos grupos de trabalho correlatos. 

 

6.1  Propostas da FTPPC acerca da governança e da implementação 
do Roteiro 

 

7. Políticas cafeeiras nacionais – notar Verbal 

S. Ex.a o Sr. Iván Romero-Martínez, Embaixador de Honduras, 
discorrerá sobre a política cafeeira nacional de Honduras. 

 

8. Questões financeiras e administrativas  

8.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar  

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, incluindo a situação 
financeira da Organização, o projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2021/22 e a troca 
de correspondência entre o Vietnã, a Presidência do Conselho e 
o Diretor-Executivo. 

FA-280/21 Rev. 1 
FA-282/21 
FA-256/20 Rev. 5 

8.2 Relatório sobre a coleta de contribuições de Membros em atraso 
– notar 

FA-281/21 

8.3 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício  
 financeiro de 2019/20 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 

apropriado, aprovar 

FA-283/21 

http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-104p-indicator-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-105p-data-concepts.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/pj-143e-tor-appraisal-financing.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/cpptf-1e-proposals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-280-r1p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-282p-budget-2021-22.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-256-r5e-communication-vietnam.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-281e-report-outstanding-contributions.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-283p-accounts-admin-2019-20.pdf
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8.4 Contas do Fundo Especial relativas ao exercício financeiro de 
 2019/20 e Relatório de Auditoria –  

apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-284/21 

As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria serão 
apresentados, para aprovação dos Membros exportadores. 

 

8.5  Contas do Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade do 
Café relativas ao exercício financeiro de 2019/20 e Relatório de 
Auditoria – apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-285/21 

8.6 Fundo de Promoção – notar FA-286/21 

Como decidido em setembro de 2010, as Contas do Fundo de 
Promoção não são auditadas, mas são distribuídas para informação 
dos Membros exportadores. 

 

8.7 Procedimentos para a designação de um novo Diretor-Executivo 
– aprovar 

WP-Council 313/21 Rev. 1 

9. Fundo Especial ─ notar SF-46/20 
SF-47/21 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre novidades 
relativas ao uso dos recursos do Fundo Especial para promover o 
consumo interno em países exportadores. 

 

10. Outros assuntos – apreciar  

Comunicação da Aliança Internacional das Mulheres do Café  
 
O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

ED-2366/21 

11. Data da próxima sessão – notar Verbal 

            
           

         
 

           
          
  

 
12. Observações finais ‒ notar Verbal 

O Presidente do Conselho fará as observações finais.  

 
  

http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-284p-accounts-sf-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-285p-accounts-trust-fund-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-286p-accounts-promotion-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-313-r1p-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sf-46e-communication-promecafe.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sf-47e-communication-promecafe.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2366e-communication-iwca.pdf
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação Quinquenal da Organização Internacional do Café 

Regulameto da Organização Internacional do Café  

Termos de referência para os Comitês e órgãos consultivos  

Titulares de cargos no ano cafeeiro de 2020/21 

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	P
	Item
	Documento

