
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
132.a sessão 
Sessão virtual 
31 de março e 1.o de abril de 2022 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura da 132.a sessão do Conselho  

  
1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-132-0 Rev. 2 

  
2. Votos – apreciar e, se apropriado, aprovar  

2.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2021/22  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-132-1 

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

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a situação do 
mercado e um relatório provisório (outubro de 2021 a março de 
2022) sobre o trabalho da Organização, pondo em relevo o 
progresso, as realizações, os desafios, as oportunidades e as 
limitações, com foco no impacto da pandemia sobre o trabalho 
da OIC, e sobre a execução do Programa de Atividades, com 
ênfase nas parcerias e contribuições voluntárias. 

 

3.1 Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2021 (visão geral) verbal 

O Chefe de Operações apresentará relatório acerca do Relatório 
sobre o Desenvolvimento do Café de 2021. 

 

ICC 132-0 Rev. 2 
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Original:  inglês 
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3.2 Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2022 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre as medidas 
tomadas e os planos para tratar do tema do ano cafeeiro de 
2021/22 (“Rumo a uma economia circular para o café: novas 
oportunidades de investimento, renda e emprego”). 

verbal 

4. Projeto do novo Acordo Internacional do Café (AIC) ‒  
apreciar e, se apropriado, aprovar 

WGFA-100/22 Rev.1 
WGFA-101/22 

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

 

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

 

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

verbal 

5.1. Mudança do leiaute do Regulamento de Estatística: Certificados 
de Origem  

SC-113/22 

5.2 Fundo Especial verbal 

5.3 Toolkit para desenvolver o mercado verbal 

5.4 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) 
 

O Presidente da JCSP apresentará relatório.  

verbal 

6. Força-Tarefa Público-Privada do Café – notar verbal 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os avanços da 
Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) e dos grupos de 
trabalho correlatos. 

 

6.1  Orçamento operacional da TFPPC para 2022 – notar CPPTF-5/22 

6.2 Nota conceitual para uma proposta global de financiamento em 
2022-26 – aprovar 

CPPTF-6/22 

6.3 Proposta do GTT3 (TW3) para transformar o setor  
 Membros importadores – aprovar 

CPPTF-7/22 

about:blank
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/wgfa-100-r1e-compared-ica-2007-and-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/wgfa-101e-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-113p-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cpptf-5e-operational-budget-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cpptf-6e-concept-note-2022-26.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cpptf-7e-tw3-sector-transformation.pdf
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7. Políticas cafeeiras nacionais e promoção de origens – notar verbal 

Os Membros são convidados a apresentar relatórios sobre 
mudanças nas políticas cafeeiras de seus países. 

 

7.1 Ferramenta para promover origens  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a ferramenta 
para promover origens, a ser hospedada no novo site da OIC. 

 

8. Conferência Mundial do Café – notar verbal 

O representante da Índia apresentará relatório sobre a situação 
da 5.a Conferência Mundial do Café, programada para 2023. 

 

9. Vice-Presidente do Conselho – eleger verbal 

No ano cafeeiro de 2021/22 o Vice-Presidente deve ser eleito 
dentre os representantes dos Membros importadores, como 
determina o Artigo 10 do Acordo de 2007. 

 

10. Presidente do Comitê de Finanças e Administração – eleger verbal 

O Conselho elegerá o Presidente do Comitê de Finanças e 
Administração. 

 

11. Questões financeiras e administrativas  

11.1 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 e o projeto de Orçamento Administrativo para o 
exercício financeiro de 2022/23. 

FA-316/22 
FA-318/22 

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

FA-317/22 

11.3 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício  
 financeiro de 2020/21 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 

apropriado, aprovar 

FA-319/22 

11.4 Contas do Fundo Especial relativas ao exercício financeiro de   
2020/21 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

FA-320/22 

As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria serão 
submetidos à aprovação dos Membros exportadores. 

 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-316p-financial-situation.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-318p-budget-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-317e-report-outstanding-contributions.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-319p-accounts-admin-2020-21.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-320p-accounts-sf-2020-21.pdf
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11.5  Contas dos Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade  
 do Café relativas ao exercício financeiro de 2020/21 e Relatório  
 de Auditoria – apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-321/22 

11.6 Fundo de Promoção – notar FA-322/22 

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

 

11.7 Escala de vencimentos e base para as contribuições do Fundo de 
Previdência do pessoal das categorias Profissional e Superior – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-323/22 
FA-324/22 

11.8 Subsídio de educação – apreciar e, se apropriado aprovar FA-325/22 

12. Credenciais verbal 

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

 

13. Reuniões futuras – notar verbal 

Os Membros são convidados a sugerir temas para apresentações 
na próxima sessão, para inclusão na ordem do dia, bem como 
melhorias nas providências relativas a reuniões futuras. 

 

14. Outros assuntos – apreciar verbal  

  
15. Sessão de encerramento  verbal 

O Presidente do Conselho proferirá as observações finais.  

 
 

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 2021/22 

 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-321p-accounts-trust-fund-2020-21.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-322p-accounts-promotion-2020-21.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-323p-salary-professionals.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-324p-pension-professionals.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-325p-education-grant.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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