
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório da 52.a reunião da 
Junta Consultiva do Setor Privado 
realizada em 29 de março de 2022 

 
 
 
A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP), presidida pelo Sr. Anil Kumar Bhandari, do 

India Coffee Trust (ICT), realizou on-line sua 52.a reunião em 29 de março de 2022, terça-

feira.  

 

Item 1:  Adoção da ordem do dia 
 

1. A Junta adotou a ordem do dia provisória que figura no documento PSCB-

172/22. 

 

Item 2:  Relatório da 51.a reunião, realizada em 7 de setembro de 2021 
 

2. A Junta aprovou o relatório da reunião realizada em 7 de setembro de 2021, 

que figura no documento PSCB-171/22. 

 
Item 3:  Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) 
 

3. O Chefe de Operações relatou que a FTPPC da OIC estava em pleno 

funcionamento desde junho de 2020.  A implementação dos compromissos e metas 

acordados nos países exportadores havia começado.  O progresso essencial que se fizera 

incluía as seguintes atividades: 

 

• Consolidação do modelo de parceria com a GIZ: 

• Catálise e mobilização de recursos e apoio adicionais: aprovação da Proposta do 

Orçamento Operacional para 2022, em valor de £1.500.000, incluindo £159.075 

em contribuições do setor privado, em comparação com £550.000 em 2021.  
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• Preparo de Nota Conceitual referente ao período de 2022-2026 (€18 milhões) e 

busca pela OIC de “Nenhuma Objeção” dos sherpas a ir-se adiante e desenvolver-

se uma proposta mais detalhada de financiamento no âmbito do Orçamento. 

• Implementação do Roteiro, na sequência de diversas reuniões técnicas. 

 

4. A Junta tomou nota do relatório do Chefe de Operações sobre o trabalho 

da Força-Tarefa Público-Privada do Café.  A Junta também notou que o nível de 
engajamento dos países exportadores continuava a ser um desafio e precisava melhorar.  
 

Item 4:  Integração do setor privado no novo AIC  
 

5. O Diretor-Executivo e a Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro 

do Acordo (GTFA) informaram sobre o avanço significativo que se fizera na redação da 

minuta final do novo Acordo, distribuída aos Membros durante a semana. 

 

6. Os Membros haviam reconhecido o papel crucial do setor privado e frisado 

a necessidade de estreita cooperação.  Pormenores da forma da participação do setor 

privado, contudo, ainda estavam por definir. 

 

Item 5:  Proposta de regulamento da UE sobre desmatamento  
 

7. O representante da Federação Europeia do Café apresentou o novo 

regulamento da UE sobre desmatamento ligado à agricultura, que incidia sobre seis 

produtos básicos: café, cacau, carne bovina, soja, azeite de dendê e madeira.   O principal 

objetivo era, através de controle da importação desses produtos, minimizar a 

contribuição da UE ao desmatamento e à degradação florestal no mundo todo. 

 

8. Um dos aspectos essenciais do regulamento que a UE propunha era a 

obrigação imposta ao comércio de exercer devida diligência antes de exportar.  Isso 

elevaria os custos operacionais para o setor, em particular para os cafeicultores, que já 

eram os elos mais fracos da cadeia de valor.  

 

9. Os Membros notaram diversas perguntas ainda sem resposta – por 

exemplo, sobre a responsabilidade pelo custo da rastreabilidade e sobre entraves 

burocráticos. 
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10. A Secretaria informou que estava organizando um webinário sobre o tópico 

em 29 de abril.  Durante e após o webinário os Membros discutiriam as próximas medidas. 

 

11. Os Membros solicitaram que a Secretaria acompanhasse a situação e se 

mantivesse em estreito contato com a Comissão Europeia, pois melhor compreensão da 

cadeia de valor do café era necessária. 

  

Item 6:  Banco Mundial de Dados Estatísticos sobre Café (BMDEC) 
 

12. Como o novo Banco Mundial de Dados Estatísticos sobre Café já fora 

apresentado ao setor privado desde sua operacionalização em janeiro de 2022, o Diretor-

Executivo sugeriu consignar este ponto à interação entre membros da JCSP e a Secretaria.  

Relatando também que algumas empresas privadas já haviam se tornado assinantes, o 

Diretor-Executivo convidou os integrantes da JCSP a fazer o mesmo. 

 

Item 7:  Outros assuntos  
 

13. Nenhum outro assunto foi discutido.  Antes de concluir a reunião, o 

Presidente agradeceu a todos os integrantes da JCSP seu empenho e à Secretaria seu 

apoio continuado ao trabalho da JCSP. 

 

Item 8:  Data da próxima reunião 
 

14. A Junta notou que sua próxima reunião se realizaria na altura da sessão do 

Conselho. 
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