
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Central do Fórum Consultivo 
7.a reunião 
5 março 2015 (09h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia  

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar CG-23/14 Rev. 1 

2. Relatório sobre a última reunião do Grupo Central – notar  
 

O documento CG-22/14 contém o relatório sobre a sexta reunião 
do Grupo Central. 

CG-22/14 
 

3. 5.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar  

 
 O Grupo passará em revista as questões postas em relevo durante 

o 5.o Fórum Consultivo, realizado em 3 de março de 2015, e 
apreciará meios de levar adiante as ideias suscitadas no 5.o Fórum 
e em Fóruns anteriores. 

ED-2194/15 
CF-1/11 
CF-2/12 
CF-10/13 
CF-12/14 

4. 6.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar  

 
O Grupo apreciará uma data para o 6.o Fórum Consultivo. 

 
• Tema – Será identificado um problema amplo para discussão. 
• Formato – Providências, moderação e outras questões.  
• Participantes – Pessoas ou organizações que deveriam ser 

convidadas a fazer apresentações ou participar. 
• Patrocínio – Sugestões de patrocinadores potenciais. 
• Materiais e informações – Como desenvolver materiais e 

informações que contribuam para as discussões do Fórum.  

verbal 

CG 23/14 Rev. 1 
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5. Estudo sobre risco e financiamento no setor cafeeiro – apreciar  
 

O representante do Banco Mundial apresentará a versão final do 
estudo conjunto do Banco Mundial e da OIC sobre risco e 
financiamento no setor cafeeiro.  

Estudo conjunto do Banco 
Mundial e da OIC 

6. Outros assuntos – apreciar verbal 

7. Data da próxima reunião – apreciar 
 
 A próxima reunião se realizará em Milão, Itália, na altura da 

115.a sessão do Conselho, no período de 28 de setembro a 2 de 
outubro de 2015. 

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Grupo Central do Fórum Consultivo (Anexo VII) 

Termos de referência para o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
(Anexo I) 

Relatório do 1.o Fórum Consultivo 

Relatório do 2.o Fórum Consultivo 

Relatório do 3.o Fórum Consultivo 

Relatório do 4.o Fórum Consultivo 
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