
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
130.a sessão 
Sessão virtual 
9 e 10 setembro 2021 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura da 130.a sessão do Conselho  

O Presidente do Conselho proferirá as palavras iniciais.  

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-130-0 Rev. 3 
Programa de reuniões 

  
2. Votos – apreciar e, se apropriado, aprovar  

2.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2020/21  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-130-2 Rev. 1 

2.2 Distribuição inicial de votos para o ano cafeeiro de 2021/22 
 

Serão apreciados pelo Conselho documentos em que se indicam 
a base estatística para a distribuição proposta dos votos dos 
Membros exportadores e importadores e a distribuição inicial de 
votos para o ano cafeeiro de 2021/22. 

ICC-130-1 
ED-2378/21 Rev. 1 

3. Relatório sobre o trabalho da OIC, a situação do mercado e o 
impacto da pandemia do covid-19 – notar 

verbal 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o trabalho da 
Organização, dando destaque ao progresso, realizações, 
desafios, oportunidades e limitações, com foco no impacto da 
pandemia sobre o trabalho da OIC e na execução do Programa 
de Atividades, com ênfase nas parcerias e contribuições 
voluntárias. 

 

ICC 130-0 Rev. 3 
 
8 setembro 2021 
Original:  inglês 
 

 

P 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/schedule-meetings-september-2021.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-2-r1p-votes-20-21-redistribution.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-1p-initial-distribution-2021-22.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2378-r1p-basis-votes.pdf
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3.1 Proposta do tema para a OIC no ano cafeeiro de 2021/22 – notar  

4. Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) e Fórum dos CEOs 
& Líderes Globais (FCLG) 

CPPTF-2/21 

CPPTF-3/21 

CPPTF-4/21 

O Diretor-Executivo apresentará:  

a) Recomendações da FTPPC – apreciar e, se apropriado, aprovar  

b) Resultados do 3.o Fórum dos CEOs & Líderes Globais, 
realizado em 8 de setembro de 2021 – notar o relatório do 3.o 
FCLG 

 

c) Designação de sherpas para representar os Membros 
exportadores e importadores da OIC na Força-Tarefa de 
2021-2023 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 

5. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007  

5.1 Revisão do Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar 
 
A Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo 
apresentará relatório sobre a reunião realizada na segunda-feira, 
6 de setembro de 2021. 

verbal 

5.2 Prorrogação do Acordo Internacional do Café de 2007 – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

 
O prazo para prorrogar o Acordo de 2007 vence em 1.o de 
fevereiro de 2022.  O Conselho apreciará o projeto de uma 
Resolução prorrogando o Acordo de 2007, para permitir o 
endosso e ratificação de um novo Acordo. 

ED-2383/21 
WP-Council 315/21 

5.3 Prorrogação do prazo para o depósito de instrumentos relativos 
ao AIC 2007 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão vence em 1.o de fevereiro de 
2022.  O Conselho apreciará o projeto de uma Resolução 
prorrogando o prazo para o depósito de instrumentos. 

WP-Council 316/21 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cpptf-2p-proposal-implementation-road-map.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cpptf-3p-proposal-communique-2021.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cpptf-4p-proposal-road-map-tw1-tw4.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2383p-communication-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-315p-resolution-extension-ica-2007.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-316p-resolution-instruments.pdf
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6. Cargo de Diretor-Executivo   

6.1  Relatório do Presidente do Comitê de Finanças e Administração 
sobre o exame de candidatos ao cargo de Diretor-Executivo –  
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 

6.2  Candidatos ao cargo de Diretor-Executivo – apreciar  

De acordo com a decisão do Conselho sobre a designação do 
Diretor-Executivo (ICC-129-6), o Conselho apreciará em uma 
sessão extraordinária as candidaturas ao cargo de Diretor-
Executivo recebidas até o momento dos seguintes candidatos1: 

 

• Sr.a Vanúsia Maria Carneiro Nogueira (candidatura 
apresentada pelo Brasil) 

ICC-130-3 

• Sr. Joseph Antoine Kasonga Mukuta (candidatura apresentada 
pela República Democrática do Congo) 

ICC-130-4 

• Sr. Tran Kim Long (candidatura apresentada pelo Vietnã) ICC-130-5 

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

verbal 

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

 

7.1 Alterações ao Regulamento de Estatística:  Certificados de 
Origem 

SC-110/21 

7.2 Lista dos países exportadores e respectivos códigos de país, 
agentes certificadores da OIC e portos de exportação registrados 

SC-109/21 

7.3  Termos de Referência para um estudo sobre: Construção de uma 
cadeia resiliente de valor do café para mitigar os desastres 
climáticos e a pandemia da covid-19 em Honduras e na Nicarágua 

PJ-146/21 

7.4  O Presidente da Junta  Consultiva do Setor Privado fornecerá um 
resumo das discusões e recomendações  

verbal 

                                                      
1 O prazo para a apresentação de candidaturas vence em 31 de julho de 2021. 

about:blank
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-3p-candidate-brazil.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-4p-candidate-dr-congo.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-5p-candidate-vietnam.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-110p-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-109p-certifying-agents-ports.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/pj-146e-tor-study-honduras-nicaragua.pdf
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8. Promoção do consumo de café – notar verbal 

8.1  Dia Internacional do Café  

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a campanha 
global de comunicações em apoio do Dia Internacional do Café, 
que será celebrado em 1.o de outubro de 2021. 

 

9. Conferência Mundial do Café – notar verbal 

O representante da Índia apresentará relatório sobre a situação 
alusiva à 5.a Conferência Mundial do Café e às reuniões 
correlatas, marcadas para as duas primeiras semanas de 
setembro de 2022 em Bengaluru, Índia. 

 

10. Fundo Especial – notar verbal 

Nos termos da decisão tomada na 117.a sessão, o Economista-
Chefe apresentará relatório sobre o progresso conseguido com 
respeito ao uso do Fundo Especial.  
 
O representante do PROMECAFÉ, Sr. René León-Gómez, 
apresentará os resultados do projeto do Consumo Interno, que o 
Fundo Especial da OIC financiou. 

 

11. Cooperação com outras agências – notar verbal 

Os representantes do Centro de Comércio Internacional (CCI) 
farão a apresentação ao Conselho do “Guia do Exportador de 
Café  ̶  Terceira Edição”. 

 

12. Políticas cafeeiras nacionais – notar verbal 

O Diretor-Executivo do Conselho do Café de El Salvador 
apresentará informações atualizadas sobre as políticas cafeeiras 
nacionais de seu país. 
 
Os Membros são convidados a apresentar relatórios sobre 
mudanças nas políticas cafeeiras de seus países e a fornecer 
cópias de declarações e outras informações, para distribuição.  
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13. Questões financeiras e administrativas  

13.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar 
 

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, discorrendo inclusive sobre a 
situação financeira. 

FA-302/21 

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

 
O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-304/21 
 

13.2.1 Comunicação do Vietnã – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

FA-256/20 Rev. 9 
FA-256/20 Rev. 10 

13.3 Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2021/22 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
 O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório. 

FA-303/21 

13.4 Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro 
de 2021/22 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Presidente do Comitê de Finanças e Administração 
apresentará relatório. 

FA-282/21 Rev. 2 

14. Titulares de cargos e Comitês  

14.1 Presidente e Vice-Presidente e composição dos Comitês – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará e aprovará a composição dos seguintes 
Comitês em 2021/22: 

WP-Council 314/21 

• Grupo Central do Fórum Consultivo 
(6 Membros exportadores, 4 Membros importadores) 

 

• Comitê de Finanças e Administração (6 Membros 
exportadores, 5 Membros importadores) 

 

• Junta Consultiva do Setor Privado para 2021/22 e 2022/23 
(8 associações dos produtores, 8 associações dos consumidores) 

ED-2366/21 
WP-Council 317/21 
PSCB-170/21 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-302p-financial-situation.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-304e-report-outstanding-contributions.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-256-r9e-communication-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-256-r10e-communication-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/fa-303p-activities-2021-22.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/fa-282-r2p-budget-2021-22.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-314p-office-holders.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2366e-communication-iwca.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-317p-pscb-membership.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/pscb-170e-communication-india.pdf
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• Comitê de Projetos (8 Membros exportadores, 3 Membros 
importadores) 

 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Estatística (8 Membros exportadores, 3 Membros 
importadores) 

 

14.2 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  
 

Nos termos do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e o 
Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2021/22 serão eleitos 
dentre representantes dos Membros importadores e dos 
Membros exportadores, respectivamente. 

verbal 

14.3 Presidente e Vice-Presidente do Fórum – eleger 
 

O Conselho elegerá o Presidente e o Vice-Presidente do Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro. 

verbal 

14.4 Vice-Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do AIC 
 

O Conselho elegerá o Vice-Presidente do GTFA. 

verbal 

15. Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar verbal 

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

 

16. Reuniões futuras – apreciar  

 Solicita-se aos Membros que proponham uma data para a sessão 
extraordinária do Conselho para exame das candidaturas ao 
cargo de Diretor-Executivo da OIC. 

 
Os Membros são convidados a sugerir tanto tópicos para 
apresentações durante a próxima sessão, para inclusão na ordem 
do dia, quanto melhoras nas providências para reuniões futuras.  

verbal 

17. Outros assuntos – apreciar verbal 

  
18. Cerimônia de encerramento verbal 
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação Quinquenal da Organização Internacional do Café 

Regulamento da Organização Internacional do Café  

Termos de referência para os Comitês e órgãos consultivos  

Titulares de cargos no ano cafeeiro de 2020/21 

 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11p-five-year-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
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