
 
 
 
 
 
 
 
Reunião conjunta dos Comitês 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
(PM): 23.a reunião 
Comitê de Projetos (PJ): 22.a reunião 
Comitê de Estatística (SC): 21.a reunião 
 
29 de março de 2022 (11h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-75/22 
PJ-148/22 
SC-112/22 

2. Relatório da reunião conjunta dos Comitês realizada em 7 de 
setembro de 2021 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

PM-74/21 
PJ-147/21 
SC-111/21 

3. Questões prioritárias  

3.1 Banco Mundial de Dados Estatísticos sobre Café – Comitê de 
Estatística: notar 

 
O Coordenador de Estatística apresentará o novo banco de 
dados como plataforma on-line. 

 

3.2 Certificados de Origem – Comitê de Estatística: apreciar e, se 
apropriado, recomendar aprovação 

 
O representante do CECAFÉ apresentará uma proposta. 

SC-113/22 
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https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-p.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-p.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-p.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-113p-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
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3.3 Mesa-Redonda de Estatística – Comitê de Estatística: notar 
 
O Coordenador de Estatística apresentará relatório sobre a 
reunião da Mesa-Redonda de Estatística realizada em 22 de 
março de 2022. 

verbal 

3.4 Atualização de informações sobre o projeto de elaboração de 
um Toolkit para Desenvolver o Mercado de Café – Comitê de 
Promoção e Desenvolvimento de Mercado: notar 

verbal 

O representante da equipe de consultoria apresentará relatório 
sobre a elaboração do Toolkit para Desenvolver o Mercado de 
Café, concebido com o objetivo de promover a expansão do 
consumo interno de café.  

 

3.5 Promoção do consumo interno de café – Fundo Especial da OIC 
– Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 

verbal 

 O Economista-Chefe apresentará relatório sobre a 
implementação dos programas regionais de promoção do 
consumo interno de café financiados por uma porção dos 
recursos remanescentes do Fundo Especial da OIC nos termos da 
Resolução 459. 

 

3.5.1 Programa regional na África (OIAC) – Comitê de Promoção e 
Desenvolvimento de Mercado: notar 

 

3.5.2 Programa regional na Ásia & Pacífico (Filipinas, Índia, 
Indonésia, Nepal, Papua-Nova Guiné, Tailândia, Vietnã) –
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado: notar 

 

3.5.3 Situação das porções não retiradas do Fundo Especial (Timor-
Leste) – Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado: 
apreciar 

 

3.6 Fundo Africano para o Café (FAC) – Comitê de Projetos: notar verbal 

3.6.1 Proposta do projeto principal – Comitê de Projetos  

 O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o avanço do 
que se refere ao Fundo Africano para o Café.  Em seguida, ele 
convidará o Embaixador Solomon Rutega, Secretário-Geral da 
Organização Interafricana do Café (OIAC), a tecer comentários. 
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3.6.2 Avaliação rápida da paisagem de financiamento do setor 
cafeeiro na África:  Perspectivas comerciais para financiar as 
“camadas medianas ausentes” e os tomadores de empréstimo 
da última etapa das cadeias de valor do café africano – Comitê 
de Projetos 

 
O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o progresso 
alcançado. 

 

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

 
O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o comunicado 
conjunto do CABEI e da OIC. 

verbal 

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 serão realizadas na altura da sessão do 
Conselho. 
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